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STRONA 2 

Cel raportu 

Analiza regionalnych łańcuchów wartości związanych z projektem demonstracyjnym "Biopolymers" 

została opracowana w formie raportu w ramach projektu p.n. „Rozwój możliwości współpracy 

przedsiębiorstw z Małopolski  z partnerami Inicjatywy Awangarda w ramach Projektów Pilotażowych 

Biogospodarka i Druku 3D”realizowanego w ramach zadania publicznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej” 

Głównym celem raportu jest zidentyfikowanie głównych składowych łańcucha wartości dla procesów 

wykorzystujących waloryzację biomasy do postaci bio-polimerów oraz charakterystyka składowych tego 

łańcucha pod kątem rozwoju przyjaznych środowisku modeli produkcyjnych, minimalizujących 

odpady, realizujących koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym i korzystających z odnawialnych 

źródeł energii. Analiza łańcuchów wartości ma na celu zdefiniowanie realnych możliwości i potrzeb 

współpracy dla rozwijania przez podmioty z Małopolski nowych produktów i usług oraz określenie 

uwarunkowań dla rozwoju i wdrażania nowych technologii z dziedziny bio-gospodarki i 3DTP przez te 

przedsiębiorstwa.  

Finalnie, celem analizy łańcucha wartości jest uzyskanie wiedzy umożliwiającej osiągnięcie 

konkretnych, mierzalnych rezultatów w postaci: 

a) zwiększenia stopnia wykorzystania wartościowych odpadów (waloryzacja odpadów), 

b) wdrożenia do gospodarki technologii wspierających zrównoważony rozwój, tj.  zastępujących 

technologie tradycyjne, oparte na surowcach kopalnych.   

Raport ma ułatwić rozpoznawanie szans i nawiązywanie  współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi 

oraz przedsiębiorstwami tam, gdzie możliwe jest  uzyskanie korzyści ekonomicznych poprzez tzw. 

waloryzację biomasy. 

Raport stanowi pierwsze podejście do kompletnej oceny regionalnego łańcucha wartości dla 

biopolimerów, a jego głównym celem jest zapoczątkowanie systematycznego dialogu uczestników i 

interesariuszy tego łańcucha, co w efekcie zwiększy zrozumienie i akceptację dla dalszych wspólnych 

działań.       

Raport ma też przysłużyć się w opracowania kolejnych wersji projektu demonstracyjnego Biopolymers 

w celu rozszerzenia zainteresowania współpracą na inne regiony należące do VI w ramach projektu 

pilotażowego Biogospodarka, a także do przedstawienia koncepcji wykorzystania biopolimerów w 

ramach Pilotażu 3DTP i uzyskania opinii, co do kierunków dalszych działań w tym zakresie.  

Ponadto, wnioski z raportu były pomocne w opracowaniu modelowego schematu (template) dla 

projektów demonstracyjnych, jakie mogą powstawać w Małopolsce z perspektywą włączenia ich do 

projektów pilotażowych Inicjatywy Awangarda.  Dokument ten ma formę kwestionariusza z 

przykładami podstawowych zasad i dobrej praktyki przygotowywania propozycji projektów 

demonstracyjnych dla Inicjatywy Awangarda. Schemat jest udostępniony on-line innym podmiotom 

zainteresowanym współpracą, w tym również reprezentującym inne Projekty Pilotażowe1.  

 
1 https://podio.com/webforms/23812995/1722762 
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Geneza raportu  

Fundacja Klaster LifeScience Kraków (Klaster) jest zaangażowana w działania projektu pilotażowego 

Biogospodarka Inicjatywy Awangarda od początku jej powstania w 2016 r. Działania realizowane w 

Małopolsce polegają na promocji i animacji współpracy w ramach grupy tematycznej (SIG) 

Biogospodarka. Główne działania polegały na organizacji na terenie całego Województwa spotkań, 

konferencji i warsztatów poświęconych tematowi biogospodarki. 

W ramach projektu pn. „Rozwój współpracy w ramach Inicjatywy Awangarda w obszarze Nauk o Życiu”, 

realizowanego przez Fundację jako zadanie publiczne w 2018 r., powstała w Małopolsce koncepcja 

projektu demonstracyjnego, obejmująca dwa projekty pilotażowe Inicjatywy Awangarda, tj. 

Biogospodarkę i 3DTP. Koncepcja ta dotyczy możliwego rozwoju technologii wykorzystania 

biopolimerów do druku 3D dla zastosowań medycznych. 

Projekt Demo-Case Biopolymers (Projekt) został zainicjowany, opracowany, a następnie rozwijany 

przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN w Krakowie. Propozycja ta była 

prezentowana na posiedzeniu plenarnym Pilotażu Biogospodarka w Brukseli w dniu 13 listopada 2018 r. 

Projekt ten następnie został ujęty w Bioeconomy Pilot Action Plan 2019,  opublikowanym w styczniu 

2019 r2.  

Projekt rozwoju technologii biopolimerów do zastosowań medycznych ma zapewnione finansowanie 

na fazę badawczą ze środków NCBiR w ramach projektu Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do 

zastosowań medycznych w ramach programu LIDER3. Ponadto pozyskano finansowanie na 

wytworzenie moduły biorafinerii umożliwiającego produkcje gamy biopolimerów w dzięki projektowi 

Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów 

kompozytowych w ramach strategicznego program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne 

technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG. Badania naukowe w tym zakresie zostały ujęte w 

projekcie badawczym Instytutu, lidera konsorcjum z udziałem Politechniki Krakowskiej, Akademii 

Górniczo-Hutniczej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i spółki Smart Labs. W ramach 

projektu powstanie zintegrowany system produkcyjny umieszczony w hali modułowej, której jedną 

cześć będą stanowiły pomieszczenia techniczne mieszczące wyposażenie linii, a w drugiej będą 

ulokowane laboratoria oraz sterownia linii wraz z pomieszczeniami socjalnymi. 

Raport został opracowany we współpracy z ekspertami z wybranych dziedzin tematycznych 

zaangażowanych bezpośrednio w działania Inicjatywy Awangarda (Biogospodarka, Druk 3D) oraz z 

ekspertami z dziedziny ekonomii i gospodarki. Do opracowania raportu wykorzystano również 

informacje zebrane podczas spotkań warsztatowych, przy aktywnym współudziale przedsiębiorców. 

Metoda 

Koncepcja łańcucha wartości dodanej została opracowana przez Michaela Portera w odniesieniu do 

przedsiębiorstwa4, dla którego pełna analiza łańcucha wartości obejmuje charakterystykę jej 

poszczególnych etapów, od identyfikacji potrzeb i oczekiwań klientów przedsiębiorstwa, analizy 

procesów tworzących łańcuch wartości przedsiębiorstwa, analizy kosztów procesów w istniejącej 

konfiguracji łańcucha wartości, oceny zasobów i kompetencji w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa 

 
2 http://www.poloibis.it/cgi-bin/allegati/22683219_bioeconomy_pilot_action_plan_2019_final.pdf 
3 https://grupamacka.wixsite.com/funbiomed 
4 Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, 
The Free Press, New York. 

http://www.poloibis.it/cgi-bin/allegati/22683219_bioeconomy_pilot_action_plan_2019_final.pdf
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oraz badaniu relacji przedsiębiorstwa w łańcuchu wartości. Ocena łańcucha wartości może być 

przeprowadzana z zastosowaniem miar syntetycznych i cząstkowych5.  

Lista  1: Przykładowe syntetyczne kryteria oceny łańcucha wartości w przedsiębiorstwie  

a) skuteczność realizacji celów w łańcuchu wartości, 
b) funkcjonalność łańcucha wartości, 
c) efektywność zarządzania łańcuchem wartości, 
d) koszty wynikające z łańcucha wartości, 
e) wartość dodana z łańcucha wartości, 
f) czas realizacji wartości dla klienta, 
g) elastyczność łańcucha wartości, 
h) jakość łańcucha wartości, 
i) struktura (architektura) łańcucha wartości  
j) koordynacja i integracja łańcucha wartości, 
k) poziom relacji (powiązań) w łańcuchu wartości, 
l) ryzyko w istniejącym łańcuchu wartości, 
m) zakres outsourcingu i insourcingu w łańcuchu wartości, 
n) zakres stosowanych metod w kształtowaniu łańcucha wartości, 
o) zakres i skuteczność monitoringu łańcucha wartości. 

Sposób i zakres wykorzystania wymienionych kryteriów w ocenie łańcucha wartości zależy od 

możliwości uzyskania danych do przeprowadzenia tej oceny. 

W niniejszym Raporcie, do analizy łańcucha wartości w przekroju ekosystemu, wykorzystana została 

metoda mapowania procesów, relacji i przepływów między elementami systemu, do których zaliczone 

są zasoby materialne i niematerialne oraz kompetencje i zdolności zaangażowane w systemie w sposób 

bezpośredni i pośredni. Źródłem wartości całego łańcucha jest suma wartości wytwarzanych w ramach 

zróżnicowanych pod względem istoty i stosowanej technologii działań6, które w tym wypadku 

realizowane są przez różne podmioty, działające w porozumieniu.   

Mapowanie ma charakter jakościowy, tzn. nie obejmuje wartości liczbowych opisywanych zasobów i 

przepływów i koncentruje się na rodzajach i charakterze relacji w systemie. W tym zakresie odnosi się 

to do następujących punktów z listy na str. 4, tj.  i – struktura (architektura), j-koordynacja i integracja, 

k - poziom relacji (powiązań) w łańcuchu wartości. 

W raporcie wykorzystano następujące definicje: 

• Łańcuch wartości (value chain):  uporządkowany ciąg różnego rodzaju funkcji (działań) 

generujących określoną wartość rynkową7. W tym przykładzie jest to sekwencja funkcji układu 

kooperacyjnego, mającego rozwinięte relacje zewnętrzne.  

• Zasoby: policzalne i niepoliczalne (niematerialne) rzeczy lub osoby, które posiadamy lub do 

których mamy racjonalnie niezawodny dostęp, i które mogą być wykorzystane w określonych 

działaniach,    

• Kompetencje  – organizacyjne i techniczne możliwości niezbędne dla osiągnięcia określonego 

rezultatu, 

 
5 Jolanta Walas-Trębacz, Metodyka analizy łańcucha wartości przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk. UEK, 
2013; 922: 27–45 
6 Porter 2006 s. 66 
7 Stabryła 2007, s. 165 
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• Zdolności: strategiczne umiejętności wykorzystania i integrowania zasobów i kompetencji,  

• Atrybuty: cechy zmiennej (zasobu, zdolności lub kompetencji), które mają znaczenie dla 

zachowania zmiennej w systemie - wpływają na jej zmianę. 

Kluczowe procesy i zasoby w łańcuchu wartości bio-polimery 

Łańcuch wartości opisywany w tym raporcie obejmuje procesy i zasoby w granicach od produkcji 

biomasy poprzez bio-rafinację, po wykorzystanie produktu w postaci biopolimerów. Z każdym z tych 

procesów związane są określone zasoby, kompetencje i zdolności, które łącznie stanowią zbiór 

zmiennych elementów potencjalnej, zintegrowanej sieci współpracy. Wszystkie składowe procesu 

posiadają określone atrybuty, które mają wpływ zarówno na koszty, jak i na wartość produktu. Atrybuty 

te nie są przedmiotem głębszej analizy w tym opracowaniu, jednak poprzez samo zdefiniowanie tych 

atrybutów wzrasta zdolność rozpoznawania sposobów tworzenia większej wartości. 

Mapowanie zostało przeprowadzone w odniesieniu do głównego składnika łańcucha wartości jakim jest 

PROTOTYP MODUŁU BIO-RAFINERII DO PRODUKCJI BIO-POLIMERÓW. Zgodnie z założeniami, 

projektowana bio-rafineria może być potencjalnie wykorzystana do waloryzacji czterech strumieni 

biomasy:  

a) gliceryny, jako odpadu z procesów produkcji bio-diesla, 

b) czystych olejów roślinnych produkowanych dla celów przemysłowych,  

c) pokonsumpcyjnych olejów spożywczych, jako odpadu z procesów przetwórstwa 
spożywczego, 

d) innych odpadów uzyskiwanych w procesie segregacji odpadów komunalnych, oczyszczania 
ścieków i przetwórstwa żywności (np. tłuszcze zwierzęce).      

 
Rysunek 1: Łańcuch wartości biomasa-biopolimery – granice analizy 

 

Procesy, jakie występują w ramach tego łańcucha można podzielić ze względu na ich miejsce w łańcuchu 

na: 

a) procesy na wejściu, których rezultatem jest podaż biomasy; 

b) procesy własne bio-rafinerii; 

c) procesy na wyjściu, które obejmują wstępne przetworzenie biopolimerów (np. do postaci 

kompozytów lub blend), a następnie ich wykorzystanie, jako materiał lub półprodukt;  
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d) procesy równoległe, obejmujące działania nie będące bezpośrednio powiązane z 

przetwarzaniem biomasy, ale mające znacznie dla efektywności całego łańcucha   

 

Ad a) procesy „na wejściu”  

Zidentyfikowanych zostało pięć procesów, których rezultatem jest podaż biomasy, głównie jako odpadu 

lub bezpośrednio - jako surowca, w postaci i w ilościach umożliwiających ich przetwarzanie 

(waloryzację) do rodziny polimerów bakteryjnych – polihydroksyalkanianów. Biomasa jest w tym 

kontekście scharakteryzowana, jako zasób o określonych parametrach, którego posiadanie jest 

czynnikiem stymulującym potrzebę rozwoju zdolności technologicznych i organizacyjnych waloryzacji.     

Procesy, których rezultatem jest podaż biomasy: 

1. Produkcja bio-diesla, jako paliwa, odbywa się w dużych zakładach przemysłowych – 

rafineriach. Bio-diesel jest wytwarzany najczęściej z surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

w technologii estryfikacji z udziałem metanolu (FAME) bądź etanolu (FAEE). W obu technologiach 

otrzymywane są pozostałości z wytłaczania olejów i produktu dodatkowego w postaci gliceryny, a także 

zasadowe wody ściekowe8.  Gliceryna, jako odpad znajduje zastosowanie w produkcji biogazu oraz 

bezpośrednio, jako paliwo. Gliceryna w analizowanym łańcuchu wartości występuje, jako zasób, 

określany poprzez parametry ilości i jakości.   

2. Produkcja olejów roślinnych odbywa się głównie w procesie tłoczenia, który może być 

efektywnie realizowany w skali od mikro do wielkoprzemysłowej. Surowcem są tzw. rośliny oleiste, 

wśród których największe zastosowanie, ze względu na efektywność ekonomiczną i jakość produktu, 

ma rzepak. Oleje roślinne produkowane są głównie dla celów spożywczych, a także kosmetycznych i 

przemysłowych, w tym w szczególności jako dodatek do paliwa lub substrat do produkcji bio-diesla. 

Niemniej jednak alternatywnym wsadem mogą być niekonsumpcyjne rośliny oleiste (np. Lnicznik 

siewny) 

3. Przetwórstwo spożywcze (mięsne) - odpadowe tłuszcze zwierzęce powstają w szeregu 

procesów i instalacji związanych z produkcją spożywczą i w instalacjach przemysłowych (ubojnie, 

masarnie, wytapialnie). Największym potencjalnym źródłem odpadowych tłuszczów są zakłady mięsne, 

ale ważną role na rynku pełnią pośrednicy handlu tłuszczem, którzy oferują w zasadzie nieograniczone 

usługi w kupnie i sprzedaży każdego rodzaju tego surowca. Tłuszcze zwierzęce pozyskiwane jako odpad 

znajdują również zastosowanie w produkcji bio-paliw9.   

4. Produkcja gastronomiczna  - odpadowe tłuszcze roślinne, zwierzęce lub ich mieszaniny 

powstałe w wyniku ich obróbki termicznych w punktach gastronomicznych z powodzeniem mogą 

zostać zagospodarowane jako wsad do proponowanego modułu biorafinerii. Dodatkowym elementem 

potrzebnym do ich przygotowania jest wstępne oczyszczanie (np. mechaniczne). Na terenie Małopolski 

istnieje system selektywnej zbiórki takich posmażalniczych olejów oferowany przez prywatne firmy 

przetwarzające oleje na biopaliwa.  

5. Oczyszczanie ścieków – osad czynny wykorzystywany do oczyszczania ścieków komunalnych 

i przemysłowych może stanowić potencjalny wsad do modułu biorafinerii. Przeważnie osad czynny 

wymieniany jest sukcesywnie w oczyszczalni ścieków na nowy, a jego nadmiar jest utylizowany (np. 

spalanie). Potencjalnie można zaimplementować cykl feast-famine w istniejących oczyszczalniach 

 
8 Andrzej ROSZKOWSKI. Biodiesel w UE i Polsce – obecne uwarunkowania i perspektywy, , 
PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (VII–IX): z. 3 (77) 
9 Ferenc Z., Pikoń K., Przegląd rodzajów i ilości odpadów tłuszczowych i olejowych w Polsce, ISSN 
1733-4381, Vol. 2 (2005), p-69-80 
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ścieków10 (wydzielenie kilku zbiorników umożliwiających okresowe głodzenie i odżywianie „starego” 

osadu czynnego), który umożliwi znaczący procent występowania polihydroksyalkanianów w osadzie 

czynnym (do ok 60-80% suchej masy). Tak przygotowany wsad można poddawać procesom 

implementowanym w module biorafinacji.  

6. Segregacja i zbiórka odpadów komunalnych (frakcja bio)- bioodpady zbierane selektywnie 

w gminach mogą zostać poddane prostym procesom prowadzącym do ich rozkładu do bogatych 

mieszanych frakcji prostych substancji organicznych (cukrów albo lotnych kwasów tłuszczowych). Są 

to procesy takie jak produkcja kiszonek czy enzymatyczny rozkład biomasy do cukrów.  Zatężone 

frakcje zawierające mieszaniny cukrów czy lotnych kwasów tłuszczowych mogą z powodzeniem 

stanowić wsad do modułu biorafinerii.  

Tabela 1 Łańcuch wartości biopolimery - procesy i zasoby na wejściu  

Proces 
→ produkt 

Zasoby i zdolności 
związane z procesem 

Odpady lub  
półprodukty 
(zasoby) 

Atrybuty procesu 

Produkcja bio-diesla 
→Bio-diesel 
(paliwo) 

Instalacje do produkcji 
bio-diesla  

• Gliceryna 

• Liczba instalacji [n], 

• Zdolność prod. [j.masy/j.czasu] 

• Podaż odpadu [j.masy/j.czasu] 

• Jakość odpadu [% stężenie 
gliceryny] 

Produkcja olejów 
roślinnych 
→ Oleje roślinne 

Pola uprawne 
Instalacje (tłocznie) 

• Oleje roślinne 
konsumpcyjne 

• Oleje roślinne 
niekonsumpcyjn
e 

• Obszar upraw [ha] 

• Wydajność upraw [j.masy/ha] 

• Jakość (konsumpcyjny, 
niekonsumpcyjny) 

• Czystość [spożywcza, techniczna] 

Przetwórstwo 
spożywcze (mięsne) 
→Produkty 
spożywcze 

Zakłady przetwórstwa 
mięsnego 
 

• Tłuszcze 
zwierzęce  

• Liczba zakładów [n] 

• Odpady [j.masy/j.czasu] 

• Czystość [spożywcza, techniczna] 

Produkcja gastrono-
miczna   
→Usługi 
gastronomiczne 

Zakłady, restauracje, 
punkty 
gastronomiczne  
 

• Odpadowe oleje 
spożywcze  

• Liczba punktów [n] 

• Odpady [j.masy/j.czasu] 

• Czystość [brak filtracji, filtracja, 
oczyszczanie chemiczne] 

Oczyszczanie 
ścieków  
→Oczyszczona lub 
uzdatniona woda 

Oczyszczalnie ścieków  
 

• osad czynny 

• Liczba instalacji [n], 

• Zdolność prod. [j.masy/j.czasu] 

• zawartość polimeru [g/g suchej 
masy] 

Segregacja i zbiórka 
odpadów komunal-
nych  
→ surowce wtórne 

Punkty odbioru, 
System odbioru 
System segregacji 
Instalacje do 
enzymatycznej 
obróbki biomasy 

• biomasa bogata 
w węgiel 
organiczny 

• Frakcja cukrowa 

• Frakcja lotnych 
kwasów 
tłuszczowych 

• Liczba punktów przeróbki 
enzymatycznej frakcji bio [n] 

• Jakość frackji [% stężenie 
cukrów/lotnych kwasów 
cukrowych] 
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Ad b) procesy bio-rafinerii 

Procesy własne biorafinerii obejmują hydrolizę, fermentację i oczyszczanie, których rezultatem są bio-

polimery (PHB i a-PHA) oraz odpad w postaci biomasy bakteryjnej i medium fermentacyjnego.  W 

następstwie hydrolizy oleju powstaną dwie frakcje: frakcja kwasów tłuszczowych oraz frakcja roztworu 

gliceryny. Te dwa substraty są poddane równoległym procesom fermentacji mikrobiologicznej. Kwasy 

tłuszczowe są przetworzone na biomasę I szczepu produkcyjnego zawierającą amorficzny 

polihydroksyalkanian o średnich łańcuchach bocznych monomerów posiadających wiązania 

nienasycone w swojej strukturze (a-PHA). Gliceryna jest przetworzona na biomasę II szczepu 

produkcyjnego zawierającą wysoką zawartość twardego polimeru polihydroksymaślanu (PHB). Na 

drodze ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi suchych biomas bakteryjnych otrzymane zostaną 

dwa rodzaje polimerów bakteryjnych – a-PHA oraz PHB, które staną się półproduktami do dalszego 

przetwórstwa (w Tabeli 1 zebrane zostały dane charakteryzujące te polimery w porównaniu z innymi). 

Dla celów realizacji założeń opisywanej biorafinerii pod uwagę w pierwszej kolejności będzie brane 

przetwórstwo czystych olejów roślinnych, niemiej jednak planowana instalacja będzie w pełni 

operatywna dla przetwórstwa olejów pokonsumpcyjnych w celu wytwarzania polimerów do 

niemedycznych zastosowań.  

Należy też podkreślić, iż jedynymi odpadami powstającymi z produkcji PHA pozostaną resztkowa 

wysuszona biomasa bakteryjna jak i medium fermentacyjne, które z powodzeniem mogą zostać 

zastosowane, jako nawozy (źródło pierwiastków biogennych C, O, P, N; zastosowanie szczepów typu 

wild type, niepatogennych i niegroźnych dla ludzi i zwierząt, ponadto biomasa w procesie przetwórstwa 

zostaje wysterylizowana poprzez ekstrakcję polimeru za pomocą rozpuszczalników organicznych). 

Planujemy ocenę ich waloryzacji oraz metod zagospodarowania, które to w części zostaną zlecone poza 

konsorcjum. Wszystkie rozpuszczalniki organiczne użyte w procesie ekstrakcji będą recyrkulowane dla 

wykorzystania w kolejnych szarżach.  

Tabela 2 Właściwości mechaniczne polimerów PHA porównane z PLA i PE. 

 Amorficzny PHA 
(aPHA, mcl-PHA) 

Polihydroksyoktanian 
(PHO, mcl-PHA) 

Polihydroksymaślan 
(PHB) 

Polilaktyd 
(PLA) 

Polietylen 
(PE) 

Tg [oC] -65 ~ -55 -35.4 3.5-5.0 58.0 – 68.0 -30.0 

Tm [oC] Brak Tm 52.8 173-179 152.0 - 156.0 105.7 

Xc [%] Brak informacji 36.7 65.0 – 70.0 35-45 36.2 

Tonset [oC] 289-290 278.5 260.0 324.0 – 331.0 308.0 

Mn [kDa] 52 – 60 61.0 330.0 – 370.0 42.9 – 69.3 10.0 – 110.0 

Mw [kDa] 94 – 103 119.0 550.0 – 970.0 1622.5 – 212.3 12.0 - 300.0 

PDI 1.7 1.94 2.0 – 2.9 3.1 – 3.8 1.2 – 2.7 

Moduł Younga [MPa] Brak informacji 25 
 

800 – 3500.0 1400.0 LDPE: 200.0 
HDPE: 1000.0 

gdzie: Tg – przejście szkliste, Tm – temperatura topnienia, Xc – stopień krystaliczności, Tonset – 

początek termicznej degadacji polimeru, Mn i Mw – masy polimerów, PDI – indeks polidyspersyjności  

Ad c) procesy „na wyjściu” 

Procesy na wyjściu obejmują wstępne przetworzenie biopolimerów (np. do postaci kompozytów lub 

blend), a następnie ich zastosowanie w różnych dziedzinach, jako materiał lub półprodukt. W tym 

kontekście biopolimery są rozumiane, jako potencjalnie wartościowy zasób, wytwarzany w bio-rafinerii, 

posiadający właściwości, których wykorzystanie niesie ze sobą znaczący potencjał gospodarczy 

(ekonomiczny). Potencjał ten może być wykorzystany pod warunkiem posiadania określonych 

zdolności technologicznych, organizacyjnych, marketingowych i kooperacyjnych.          
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Zostały zidentyfikowane następujące procesy: 

a) Blendowanie – łączenie dwóch polimerów (PHB + aPHA) w różnych proporcjach z 

możliwością dodawania wypełniaczy lub innych dodatków, mające na celu wytworzenie blendy 

(mieszaniny) o odmiennych właściwościach fizykochemicznych niż wyjściowe polimery. 

Dziedziny zastosowania: przetwórstwo polimerów – formy użytkowe; medycyna 

b) Tworzenie kompozytów – mieszanie polimerów lub ich blend z komponentą 

nieorganiczną/organiczną (np. fosforanem wapnia) Dziedziny zastosowania: formy użytkowe, 

medycyna 

c) Nanoszenie blend – powlekanie powierzchni/kształtów blendami polimerowymi Dziedziny 

zastosowania: formy użytkowe/ medycyna 

d) Formowanie przestrzenne – przetwarzanie polimerów/blend/kompozytów do 

zaawasnsowanych form użytkowych/medycznych poprzez techniki przyrostowe (np. druk 3D) 

Dziedziny zastosowania: formy użytkowe (prototypowanie)/ medycyna 

 

Tabela 3 Łańcuch wartości biopolimery - procesy i zasoby na wyjściu  

Zasoby  
Procesy  
→ produkt 

Zasoby i zdolności 
związane z procesem 

Atrybuty procesu 

Biopolimer PHB 
Biopolimer a-PHA 
 

Blendowanie  
→Blendy 

Know how 
Park maszynowy 
 

Wydajność procesu 
Jakość produktu 
 
 

Tworzenie 
kompozytów  
→Kompozyty 

Know how 
Park maszynowy 

Wydajność procesu 
Jakość produktu 

 
Nanoszenie blend  
→Implanty tkanki 
kostnej 

Know how 
Park maszynowy 

Wydajność procesu 
Jakość produktu 

 

Formowanie 
przestrzenne  
→Implanty tkanki 
chrzęstnej 

Know how 
Park maszynowy 

Wydajność procesu 
Jakość produktu 

 

Formowanie 
przestrzenne  
→Inne formy 
użytkowe 

Know how 
Park maszynowy 

Wydajność procesu 
Jakość produktu 

Medium 
fermentacyjne 

fermentacja 
Know how 
Park maszynowy 

Jakość medium 

Biomasa 
bakteryjna po 
ekstrakcji 

fermentacja 

Know how 

Park maszynowy 

Jakość biomasy 
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Ad d) Procesy wspomagające  

Procesy wspomagające to działania, które można zidentyfikować w powiązaniu z głównym łańcuchem 

wartości. Faktyczna wartość tego łańcucha zależeć będzie od efektywności tych procesów, które mają 

na celu rozwiązanie problemów lub usunięcie barier identyfikowanych wzdłuż łańcucha. Liczba i rodzaj 

możliwych procesów wspomagających jest duża. Identyfikacja i opis wszystkich możliwych opcji 

wykracza poza możliwości tego raportu.  Poniżej została przedstawiona lista przykładowych psów 

pomocniczych, zidentyfikowana na podstawie opisu projektu  Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery 

do zastosowań medycznych w ramach programu LIDER.  

Procesy pomocnicze Identyfikacja dostawców dla poszczególnych wsadów biorafinerii 

a) Badania testowe otrzymanych materiałów w kierunku ich zastosowania klinicznego, jako 
implanty in vivo prowadzących do testów klinicznych otrzymanych implantów  

b) Pozyskiwania odpowiednich certyfikatów dla uzyskanych produktów 

c) Zabezpieczanie  prawa własności intelektualnej 

d) Bezpośredni transfer technologii do przemysłu  

e) Promocja, sprzedaż, marketing produktów 

f) Koordynacja współpracy w kontekście tworzenia i rozwijania symbiozy  
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Uczestnicy łańcucha 

Poniżej zebrane zostały przykłady potencjalnych uczestników łańcucha wartości  biopolimerów 

zidentyfikowane po stronie wykorzystania  produktu (na wyjściu).   

Tabela 4: Podmioty potencjalnie zainteresowane rozwojem produktów opartych na  biopolimerach 

 Nazwa Adres Strona www Działalność Komentarze 

VGT Polska Kraków 
https://www.vgt.
com.pl/ 

sprzedaż urządzeń i chemii 
z branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 

  

Untha Polska 
Sp. z o. o. 

Kraków 
https://www.unt
ha.com/pl 

rozdrabniarki do  odpadów 
biologicznych i 
biogenicznych substratów 

Obszar zastosowania: 
Produkty 
przeterminowane w 
opakowaniach i bez 
opakowań, Odpady 
organiczne, Odpady 
gastronomiczne, 
Odpady poubojowe, 
Odpady zielone 

PEHAS Petros 
Charalampous 

Kraków http://pehas.pl/ 

Produkty chemiczne do 
uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków; 
Polimery; Środki chemiczne 
do oczyszczania maszyn do 
produkcji tworzyw 
sztucznych  

  

Rewaste Kraków 
https://www.rew
astepoland.com/ 

skup i przetwórstwo 

Potencjalnie 
przedsiębiorstwo, 
które może zajmować 
się zbieraniem 
surowców 

Croda Poland 
Sp. z o.o   

Krakow 
https://www.cro
da.com/en-gb  

Bio-based Phase Change 
Materials, Our fatty acid 
amides and speciality 
derivatives are used in a 
wide range of plastic 
products to impart 
extensive benefits. 

biopolimery, additives 

Alpha 
Technology 

Kraków / 
Dobczyce 

http://www.alph
a.krakow.pl  

projektowanie i produkcja 
zaawansowanych wyrobów 
z tworzyw dla branży 
motoryzacyjnej, 
elektrotechnicznej, 
budowlanej i innych 

Projektowanie i 
rozwój wyrobu oraz 
wykonanie narzędzi i 
form produkcyjnych. 
Produkcja wyrobów z 
tworzyw sztucznych. 
Przetwórstwo 
Tworzyw Sztucznych. 

Inter-Tech sp. 
z o. o. 

Kraków 
http://www.inter
-tech.com.pl/ 

folie 

Produkcja 
specjalistycznych 
niskotopliwych folii 
kopolimerowych na 
bazie surowców 
EXXON Mobil typu 
EVA . 

https://www.croda.com/en-gb
https://www.croda.com/en-gb
http://www.alpha.krakow.pl/
http://www.alpha.krakow.pl/
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BIOTEC 
GmbH & Co. 
KG 

Niemcy 
http://pl.biotec.
de/ 

bioplastik   

FOL MAR Andrychów 
http://www.folm
arandrychow.pl/ 

folie   

Cargill 
przedstawici
el regionalny 

https://www.car
gill.com.pl  

pozyskiwanie, 
magazynowanie, handel, 
przetwarzanie i dystrybucja 
zbóż i nasion oleistych, 
takich jak pszenica, 
kukurydza, rośliny oleiste, 
jęczmień i sorgo, a także 
oleje i mączki roślinne. 
Istotna pozycja na 
światowym rynku uprawy, 
transportu i przetwarzania 
zbóż 

Producenci w 
poszczególnych 
branżach szukają 
bardziej 
inteligentnych 
sposobów 
opracowywania 
formulacji produktów, 
aby poprawić 
wydajność i (lub) 
uzyskać oszczędności. 
Od dziesięcioleci 
starannie wybierają, 
modyfikują i łączą 
różne substancje 
chemiczne 
naturalnego 
pochodzenia, aby 
tworzyć 
specjalistyczne, 
innowacyjne 
rozwiązania dla 
klientów 
przemysłowych. 

Synthos S. A. Oświęcim 
https://www.syn
thosgroup.com/e
n/ 

producent surowców 
chemicznych 

Synthos PS, polistyren 
(PS) wytwarzany przez 
SYNTHOS jest 
wykorzystywany jako 
surowiec do produkcji 
opakowań na artykuły 
spożywcze, napoje, 
naczynia jednorazowe. 

Krakchemia 
S.A. 

Kraków 
http://www.krak
chemia.pl/ 

odczynniki chemiczne, 
granulaty, folie 

Największy 
dystrybutor 
granulatów tworzyw 
sztucznych oraz folii 
opakowaniowych na 
terenie Polski. 

GRC 
Technologie 

Skawina 
http://grctechno
logie.pl/ 

chemia budowlana, beton 

Działalność polega na 
wykorzystaniu 
surowców 
odpadowych m.in. 
popiołów, odpadów 
drzewnych, osadów 
sciekowych dla 
budownictwa, sektora 
energetyki i rolnictwa. 

Grupa Azoty Tarnów 
http://grupaazot
y.com  

producent 
chemia i tworzywa 
sztuczne 

https://www.cargill.com.pl/
https://www.cargill.com.pl/
http://grupaazoty.com/
http://grupaazoty.com/
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Alupol 
Packaging 

Kęty, 
Oświęcim 

http://www.alup
olpackaging.eu/ 

opakowania na artykuły 
spożywcze 

  

DELTA Tadeus
z Mucha i 
Wspólnicy Sp. 
J.     

Dębica 
http://delta-
debica.pl/ 

wytłaczanki, kosze, foremki   

Don-Plast 
Beata i 
Tadeusz 
Michorczyk 
Sp. J. 

Kraków 
http://www.don-
plast.pl/  

producent artykułów 
dekoracyjnych z tworzyw 
sztucznych do wystroju 
mieszkań, ogrodów i 
balkonów 

  

Dafo Plastics Nowy Targ 
http://www.dafo
.pl/pl/ 

opakowania na kosmetyki   

Eko-Sauber Sp. 
z o.o. 

Kraków 
http://www.ekos
auber.pl/ 

worki na śmieci, folia   

HS Plastic Kryspinów hsplastic.pl 
produkcja opakowań 
metodą termoformowania 
próżniowego 

Home//Produkty i 
Usługi//Branża 
Biotechnologiczna 

Iris Pack Skawina 
http://www.irisp
ack.pl/en/ 

rękawiczki, worki do 
gastronomii 

Branża 
Biotechnologiczna 

Opakomet S.A Kraków 
http://www.opa
komet.com.pl/ 

butelki   

Plastic Pack Chełmek 
http://plasticpac
k.pl/ 

pojemniki, tacki, wytłoczki   

Saccito Olkusz http://saccito.pl/ opakowania do żywnosci 

(dopasowane do 
każdego rodzaju 
produktu pod 
względem 
przepuszczalności dla 
wody) 

Vis Plast 
Sucha 
Beskidzka 

http://www.vispl
ast.pl/ 

butelki, folie, worki   

ArtPlast Sp z. 
o. o. 

Kraków 
http://www.artpl
astcdo.com/o-
nas.html 

opakowania do żywnosci 

zakłady produkcyjne 
w wielu krajach 
Europy, szeroki 
asortyment 

Conus Kraków 
http://www.con
us.com.pl/ 

opakowania do żywnosci, 
chemii 

szereg dużych 
odbiorców 

SAKFOL Kraków 
http://www.sakf
ol.pl/  

Worki foliowe z folii PP, 
LDPE i CAST, z folii 
biodegradowalnej 

Wszystkie worki są 
dopuszczone do 
kontaktu z żywnością. 

Fonte Zator 
http://fontezator
.pl 

butelki 

Kuracjusz Beskidzki, 
Polskie Wody 
Lecznicze, Kinga 
Pienińska, Mineral, 
Gorczańska,… 

 

 

http://www.don-plast.pl/
http://www.don-plast.pl/
http://www.sakfol.pl/
http://www.sakfol.pl/
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Tabela 4: Potencjalni odbiorcy produktów opartych na biopolimerach 

Nazwa Adres Strona www Działalność Typ działalności 

Ekoala Włochy 
https://www.ekoal
a.eu/ 

pojemniki na 
jedzenie dla 
dzieci z 
bioplastiku   

Maspex Wadowice 
https://maspex.co
m/ producent   

Bahlsen Skawina 
https://www.bahls
engroup.com/pl/ 

produkcja i 
dystrybucja wyroby cukiernicze 

Dan Cake 
Polonia Chrzanów 

http://www.dancak
e.pl  

produkcja i 
dystrybucja 

wyroby cukiernicze i 
piekarskie 

Food Care 
Zabierzów, 
Niepołomice 

http://www.foodca
re.pl/pl_pl/ producent Frugo, Gellwe, 4move,… 

Lajkonik 
Snacks sp. 
z o.o. Skawina http://lajkonik.pl/  producent Przekąski Lajkonik 

Grana Skawina 
http://www.grana.
pl/en/  producent 

Napoje zbożowe /Kawa Inka 
/ opakowania 

Wawel S. A. 
Kraków/Dob
czyce 

https://www.wawel
.com.pl/ producent słodycze 

Wytwórnia 
Napojów 
Chłodzących 
"SAHARA" Spytkowice 

http://sahara-
napoje.com  producent 

napoje energetyczne, 
izotoniczne, funkcyjne… 

Tesco Polska Kraków 
https://tesco.pl/ko
ntakt/   

folia, opakowania na owoce i 
warzywa 

Lidl Polska 
https://www.lidl.pl
/  

Ryneczek 
Lidla 

folia, opakowania na owoce i 
warzywa 

Biedronka Polska 
https://www.biedr
onka.pl/  Warzywniak 

folia, opakowania na owoce i 
warzywa 

Alaska Kraków 
http://www.olimpr
est.pl/ gastronomia 

Właściciel sieci restauracji 
Olimp / Jedzenie na wagę 
(tacki jednokrotnego użytku) 

Cedrob Niepołomice 
www.cedrob.com.p
l producent mięso i wyroby z mięsa 

Natus Kraków 
http://natus.com.pl
/ producent świeże soki 

Profibra Sp. 
z o.o. Kraków http://profibra.pl/ producent mieszanki przypraw 

Coca-Cola 
Staniątki k. 
Niepołomic 

https://pl.coca-
colahellenic.com/p
l/nasza-
dzialalnosc/zaklad
y-i-procesy/ 

producent 
napojów 
gazowanych 

https://www.coca-
colacompany.com/plantbottl
e-technology 

Trefl 
Podłęże/Kra
ków 

https://www.trefl.k
rakow.pl/ 

producent / 
puzzle, gry 
planszowe, 
karty folia na opakowania 

Velvet Care Klucze 
http://velvetcare.pl
/ 

producent / 
Velvet, a..psik, 
papier 
toaletowy, Folia na produkty 

http://www.dancake.pl/
http://www.dancake.pl/
http://lajkonik.pl/
http://www.grana.pl/en/
http://www.grana.pl/en/
http://sahara-napoje.com/
http://sahara-napoje.com/
https://www.lidl.pl/
https://www.lidl.pl/
https://www.biedronka.pl/
https://www.biedronka.pl/
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reczniki 
kuchenne 

Biomantis Kraków http://biomantis.pl 
producent/wd
rożenie opatrunek leczniczy 
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Model łańcucha wartości 
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Wnioski 

Przedstawiona analiza modelu łańcucha wartości to sposób na poszukiwanie możliwości podnoszenia 

efektywności ekosystemu innowacji, w tym przede wszystkim takich obszarów działań realizowanych 

we współpracy (symbiozie), w których ten ekosystem  dysponuje szczególnymi kompetencjami 

technologicznymi, organizacyjnymi, informacyjnymi, kooperacyjnymi. Wzrost zdolności do 

innowacji i konkurencyjność oceniane w skali całego ekosystemu są efektem wykorzystania modelu w 

celu stymulowania współpracy, w której lepiej (w pełni) wykorzystywane są specyficzne, choć 

rozproszone kompetencje.  O ile w skali jednego przedsiębiorstwa, dla przewagi konkurencyjnej 

kluczowe znaczenie mają procesy podstawowe, tak w skali całego ekosystemu, strategiczne znaczenie 

ma zdolność połączenia rozproszonych kompetencji w całym łańcuchu (łańcuchach) wartości.  

Istnieje możliwość wdrożenia łańcucha wartości w systemie obiegu zamkniętego. Przykładowo  

wyprodukowane i zużyte opakowania do żywności, po selektywnej  zbiórce może być przetworzone 

do postaci monomerów i poddane ponownej fermentacji do bioplastiku.  Aby taki proces mógł być 

wykorzystany konieczne jest przeanalizowanie pełnego cyklu z punktu widzenia ekonomicznego oraz 

innych uwarunkowań, np. logistycznych.   

Potrzebna jest analiza barier rozwoju w kontekście naturalnego rozwoju gospodarki w obiegu 

zamkniętym, w tym oczekiwanych rezultatów, tj.  zwiększenia wykorzystania odpadów i zastąpienia 

surowców kopalnych, rozwoju współpracy. Np. bariera może być świadomości ekologiczna 

decydentów i społeczeństwa, słabe zaangażowanie i poparcie przez decydentów, brak polityk na 

różnych szczeblach państwowych.  

Potrzeba jest porównania z łańcuchami wartości w innych ekosystemach (klastrach) w celu 

wyciągnięcia wniosków odnośnie potrzeby zmian w strukturze łańcucha wartości.  

Potrzeba jest określenia krytycznych miejsca w łańcuchu wartości z perspektywy ich wpływy na 

efektywność łańcucha oraz ich powiązania przyczynowo skutkowe.  Np. krytyczny element to skala 

procesu obecna w Małopolsce, co wiąże się z kosztami takich polimerów; brak implementacji 

technologii pośrednich (wzbogacania osadu czynnego w biopolimer; instalacje produkujące lotne 

kwasy tłuszczowe czy frakcje cukrową z biomasy na drodze przemian enzymatycznych). 

Trzeba zwiększać świadomość społeczeństwa i decydentów; proponować mechanizmy finansowe 

zachęcające przedsiębiorców do sięgania po biopolimery dostępne już na rynku (PLA i PHB) w celu 

późniejszego przestawienia się na te z bio-rafinerii.   


