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RAPORT
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO 
KLIENTÓW – 
RAPORT O LABORATORIACH 
PERN

Kiedy tankujemy paliwo na stacji, zwykle nie 
zastanawiamy się, jaką drogę musi ono poko-
nać, aby na nią trafić – ile operacji, ile osób, 
jaki łańcuch wartości za tym stoi. 

Wszystko przecież zaczyna się od wydobycia 
surowca, który różnymi kanałami – ostatnio 
coraz częściej drogą morską – trafia do Pol-
ski. Następnie jest dystrybuowany przez 
PERN do rafinerii i tam przerabiany m.in. 
na paliwa. Po drodze cały czas jest moni-
torowany i badany – najpierw jako ropa 
naftowa, później jako produkty jej rafinacji. 
Tutaj ujawnia się ogromna rola laboratoriów 
PERN, które każdego dnia zapewniają bez-
pieczeństwo zarówno rafinerii, jak i klientów 
na stacjach.

O  ich ogromnej pracy wszyscy mogliśmy 
się przekonać m.in. dwa lata temu, kiedy 
to do kraju napłynęła zanieczyszczona chlor-
kami organicznymi ropa naftowa. Nasze labo-
ratoria sprostały wtedy wyzwaniu i wzięły 
na siebie wielką odpowiedzialność. 

Laboratoria PERN rokrocznie otrzymują pozy-
tywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji. 
To potwierdzenie, że analizy wykonywane 
przez ekspertów Spółki spełniają wysokie 
standardy, a to ma kluczowe znaczenie dla 
klientów i samej jakości paliw, tankowanych 
na stacjach. 

Laboratoria PERN poza kompleksowym nad-
zorem nad jakością paliw i ropy naftowej 
składowanych i magazynowanych w bazach 
spółki świadczą również usługi podmiotom 
zewnętrznym. Posiadają nowoczesne wypo-
sażenie oraz doświadczoną kadrę, co daje 
gwarancję, że produkty, które trafiają z PERN 
na stacje paliw, spełniają wymagania jako-
ściowe. To ma kluczowe znaczenie dla bez-
pieczeństwa konsumentów. 

Rafał Miland, wiceprezes PERN
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1P racownicy laboratoriów PERN to do-
świadczona i profesjonalna kadra obsłu-
gująca najnowocześniejszy sprzęt w tym 
obszarze. Aby zapewnić jak największe 

bezpieczeństwo jakościowe produktów, pracow-
nicy laboratoriów nieustannie się doskonalą, 
podnoszą swoje kompetencje i wprowadzają 
nowe metody badawcze zgodnie z pojawiającymi 
się potrzebami. Dlatego też Spółka nieustannie 
inwestuje w laboratoria. Wystarczy wspomnieć, 
że na przestrzeni ostatnich czterech lat inwesty-
cje w obszarze laboratoriów wynosiły średnio 
2,5 mln zł r/r. Jak wygląda podział zadań w labo-
ratoriach PERN? Za co odpowiadają laboratoria 
paliw płynnych, a za co ropy?

TRZY FILARY – CZYLI LABORATORIA 
ROPY W PERN

Laboratoria ropy zlokalizowane są na terenach 
bazy w Adamowie i Miszewku Strzałkowskim 
oraz w Terminalu Naftowym w Gdańsku. Ich 
podstawową działalnością jest prowadzenie 
badań laboratoryjnych ropy naftowej, która 
jest transportowana i magazynowana w syste-
mie PERN,  w celu  określenia jej parametrów 
fizykochemicznych, w szczególności wskaźników 
balastu zanieczyszczeń stosowanych do rozli-
czeń ilościowych z kontrahentami. Jakość ropy 
naftowej nie jest obszarem regulowanym praw-
nie według krajowych przepisów, tak jak to ma 
miejsce w przypadku paliw. Dlatego też badania 
laboratoryjne są realizowane w oparciu o me-
tody badawcze określone w kontraktach han-
dlowych. Ropa przyjmowana do systemu PERN 
w Adamowie badana jest głównie w oparciu 
o rosyjskie standardy GOST, natomiast dosta-

wy z kierunku morskiego podlegają badaniu 
według amerykańskich metod ASTM. Najwięk-
szym z laboratoriów ropy jest to w Adamowie. 
Sprawuje ono kontrolę nad jakością ropy REBCO 
przyjmowanej do systemu PERN transportem 
rurociągowym. Laboratorium w Miszewku Strzał-
kowskim bada ropę przed wydaniem jej w kie-
runku zachodnim do odbiorców w Niemczech 
oraz do zakładu PKN Orlen. 

Od 2020 roku system kontroli jakości ropy nafto-
wej został rozbudowany o laboratorium w Gdań-
sku, które bada ropę dostarczaną do systemu 
PERN transportem morskim oraz ropę wydawaną 
do rafinerii w Gdańsku.

JAKOŚĆ ROPY I PALIW 
POD KONTROLĄ PERN

SPÓŁKA NIEUSTANNIE 
INWESTUJE 
W LABORATORIA  

PRACOWNICY LABORATORIÓW 
TO DOŚWIADCZONA I PROFESJONALNA 
KADRA OBSŁUGUJĄCA 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SPRZĘT, 
BY ZAPEWNIĆ JAK NAJWIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚCIOWE 
PRODUKTÓW.
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BIOPALIWA NIEZASTĄPIONA ÓSEMKA – ZA CO 
ODPOWIADAJĄ LABORATORIA PALIW 
PŁYNNYCH
Laboratoria Paliw Płynnych wykonują badania 
paliw, biopaliw i  biokomponentów płynnych 
zgodnie z wymaganiami norm produktowych. 
Największym tego typu ośrodkiem w PERN jest 
Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony Śro-
dowiska w Nowej Wsi Wielkiej. Składa się ono 
z  dwóch pracowni: Pracowni Paliw Płynnych 
i Pracowni Ochrony Środowiska, która wykonuje 
badania z zakresu środowiska naturalnego i śro-
dowiska pracy, świadcząc swoje usługi na terenie 
całego kraju. 

Aby zapewnić gwarancję jakości paliw dostar-
czanych głównym źródłem, czyli rurociągiem 
dalekosiężnym, na jego końcach zlokalizowane 
są laboratoria. Znajdują się one w bazach paliw 
w: Nowej Wsi Wielkiej, Koluszkach, Boronowie, Re-
jowcu i Emilianowie. Badanie jakości produktów 
odbywa się w trakcie tłoczeń z Rafinerii w Płocku 
do baz paliw, a następnie po przyjęciu produktu 
do zbiornika. 

Do baz paliw produkty dostarczane są również 
koleją i cysternami drogowymi. Ich badaniem 
zajmują się laboratoria zlokalizowane w Woli 
Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach. Labo-
ratoria również sprawują nadzór jakościowy nad 
produktami w bazach magazynowych. Dzięki roz-
mieszczeniu takich ośrodków na terenie całego 
kraju, nadzór jakościowy nad produktami maga-
zynowanymi we wszystkich bazach odbywa się 
w sposób nieprzerwany i daje gwarancję jakości 
produktów klientom PERN.

Jakość paliw w Polsce określają ustawy oraz 
rozporządzenia. Wraz z biegiem lat widzimy za-
ostrzające się wymagania w tym zakresie. W du-
żej mierze wynika to z większej troski o ochronę 
środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia 
oraz bezpieczeństwa użytkowników pojazdów. 
Wpływ na to ma również ochrona interesów 
ekonomicznych konsumentów, a także przeciw-
działanie sytuacjom wprowadzenia do obrotu 
paliw niespełniających wymagań jakościowych. 

BIOKOMPONENTY

2,5 MLN ZŁ  R/R
TYLE PERN INWESTUJE 
W LABORATORIA

ABY ZAPEWNIĆ JAK NAJWIĘKSZE 
BEZPIECZEŃSTWO JAKOŚCIOWE PRODUKTÓW, 
PRACOWNICY LABORATORIÓW NIEUSTANNIE 
SIĘ DOSKONALĄ, PODNOSZĄ SWOJE 
KOMPETENCJE I WPROWADZAJĄ NOWE 
METODY ZGODNIE Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ 
POTRZEBAMI.
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BEZPIECZEŃSTWO 
W OSTANICH LATACH 
obserwujemy coraz więcej 
dostaw morskich ropy naftowej 
do Polski

Ostatnie lata wskazują na intensyfikację 
dostaw surowca z kierunku morskiego. 
Na rozwój tego trendu ma wpływ wiele 
czynników, z których najistotniejszy zwią-
zany jest ze strategią zmierzającą do za-
pewnienia Polsce bezpieczeństwa surow-
cowego poprzez dywersyfikację dostaw. 

Różnorodność gatunkowa ropy w syste-
mie PERN jest wyzwaniem dla Spółki pod 
względem operacyjno-technologicznym, 
ale również wymagań tego produktu. Pra-
cownicy laboratoriów z jednej strony muszą 
zwracać uwagę na podstawowe parametry 
ropy w odniesieniu do wymagań techno-
logicznych, np. jej lepkość, temperaturę 
płynięcia w sezonie zimowym. Z drugiej 
strony muszą identyfikować ryzyka zwią-
zane z zanieczyszczeniami surowca niepo-
żądanymi substancjami, takimi jak chlorki 
organiczne, zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi. Ich obecność może powodować 
zagrożenie zarówno dla PERN, jak i rafine-
rii. Niepożądane substancje w ropie mogą 
uszkodzić infrastrukturę, a w konsekwen-
cji dla PERN wstrzymać transport, a także 
ograniczyć przepustowość infrastruktury 
w związku z koniecznością wyseparowania 
zanieczyszczeń.   

RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA ROPY 
W SYSTEMIE PERN JEST WYZWANIEM DLA 
SPÓŁKI POD WZGLĘDEM OPERACYJNO-
-TECHNOLOGICZNYM, ALE RÓWNIEŻ 
WYMAGAŃ TEGO PRODUKTU

INTENSYFIKACJA 
DOSTAW ROPY 

Z KIERUNKU 
MORSKIEGO

NA SYSTEM 
LABORATORYJNY 
PERN SKŁADA 
SIĘ ŁĄCZNIE  11 
LABORATORIÓW –   
8 LABORATORIÓW 
PALIW I 3 ROPY.
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JAKIE SĄ KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU 
LABORATORYJNEGO PERN?

Pracownicy stanowią największą wartość labo-
ratoriów PERN. Dzięki ich wiedzy i doświadcze-
niu laboratoria sprawują kontrolę nad jakością 
składowanych paliw i ropy naftowej, dbając tym 
samym o bezpieczeństwo Spółki oraz naszych 
klientów. Potwierdza to obiektywna ocena au-
dytorów Polskiego Centrum Akredytacji, którzy 
w pierwszej kolejności wskazują na profesjona-
lizm personelu jako mocną stronę laboratoriów 
PERN. 

Prowadzenie działalności laboratoryjnej w bran-
ży paliwowej wiąże się z koniecznością stoso-
wania specjalistycznej aparatury. Laboratoria 
korzystają z urządzeń uznanych, międzynaro-
dowych dostawców, co stanowi ważny element 
realizacji polityki i celów Laboratoryjnego Sys-
temu Zarządzania. 

WYDAJE SIĘ, ŻE LABORATORIA Z POZORU 
SĄ MAŁO WIDOCZNYM ELEMENTEM DZIAŁAL-
NOŚCI PERN. JEDNAK ICH ROLA W ZAPEW-
NIENIU BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW, W TYM 
KIEROWCÓW, JEST KLUCZOWA. JAKIE SĄ NAJ-
WAŻNIEJSZE ZADANIA TEGO OBSZARU?

Niewątpliwie najważniejszą rolą laboratoriów 
jest zapewnienie bezpieczeństwa jakościowego 
naszej Spółce oraz jej klientom – zarówno tym 
składującym ropę, paliwa oraz biokomponenty 
w bazach PERN, jak i końcowym konsumentom 
paliw. Kierowcy, którzy tankują paliwa dostarcza-
ne z baz PERN, na pewno mogą spać spokojnie.

Podstawowa działalność laboratoriów to syste-
matyczna kontrola jakości ropy, paliw ciekłych 
i biokomponentów magazynowanych w bazach, 
realizowana na każdym etapie ich składowania 
zgodnie z wymaganiami Spółki.  

DZIĘKI PRACOWNIKOM LABORATORIÓW PERN 

KIEROWCY MOGĄ SPAĆ 
SPOKOJNIE

KIEROWCY, KTÓRZY 
TANKUJĄ PALIWA 
Z BAZ PERN, MOGĄ 
SPAĆ SPOKOJNIE 

Z KRZYSZTOFEM PLEWKĄ , KIEROWNIKIEM 
DZIAŁU LABORATORIUM, ROZMAWIAMY 
O  NAJWAŻNIEJSZYCH ZADANIACH 
REALIZOWANYCH PRZEZ  
LABORATORIA PERN.

Dodatkowo Pracownia Ochrony Śro-
dowiska działająca w ramach labora-
torium w Nowej Wsi Wielkiej świad-
czy usługi badań i pobierania próbek 
z dziedzin ochrony środowiska i higie-
ny pracy. Oprócz działalności prowa-
dzonej na potrzeby Spółki, laboratoria 
świadczą również komercyjne usługi 
badań, pobierania próbek i specjali-
stycznych szkoleń, które są realizowa-
ne na zlecenie klientów zewnętrznych.
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PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ 
LABORATORIÓW 
TO SYSTEMATYCZNA KONTROLA 
JAKOŚCI ROPY, PALIW 
CIEKŁYCH I BIOKOMPONENTÓW 
MAGAZYNOWANYCH W BAZACH, 
REALIZOWANA NA KAŻDYM 
ETAPIE ICH SKŁADOWANIA 
ZGODNIE Z WYMAGANIAMI 
SPÓŁKI. 

ZACHOWANIE 
OBIEKTYWNOŚCI
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W  PRZEWODNIKU PO SYSTEMIE 
LABORATORYJNYM WIELE MÓWI SIĘ 
O BEZSTRONNOŚCI LABORANTÓW. CO 
TO DOKŁADNIE ZNACZY I DLACZEGO 
JEST WAŻNE?

Zgodnie z założeniami Laboratoryjnego 
Systemu Zarządzania oraz normy PN-EN 
ISO 17025, zachowanie przez laboratoria 
bezstronności jest jednym z ich głównych 
wymagań.

Laboratoria od zawsze w swojej działalno-
ści realizowały prace w sposób bezstronny, 
czyli z zachowaniem obiektywności. Per-
sonel laboratoriów nie ulega naciskom fi-
nansowym, komercyjnym czy innym, które 
mogłyby zagrażać bezstronności. W swojej 
pracy dba o zachowanie neutralności.  Dla-
tego wszelkie ryzyka, które mogłyby zagra-
żać bezstronności laboratoriów, muszą być 
identyfikowane.

PRACOWNICY STANOWIĄ NAJWIĘKSZĄ 
WARTOŚĆ LABORATORIÓW PERN. DZIĘKI 
ICH WIEDZY I DOŚWIADCZENIU LABORATO-
RIA SPRAWUJĄ KONTROLĘ NAD JAKOŚCIĄ 
SKŁADOWANYCH PALIW I ROPY NAFTOWEJ, 
DBAJĄC TYM SAMYM O BEZPIECZEŃSTWO 
SPÓŁKI ORAZ NASZYCH KLIENTÓW. 
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NOWOCZESNE NARZĘDZIA 
POMIAROW0-BADAWCZE 
TO GWARANCJA 
DOKŁADNYCH  ANALIZ 

LABORATORIUM ROPY W TERMINALU 
NAFTOWYM W GDAŃSKU TO JEDNA 
Z NAJKRÓTSZYCH STAŻEM JEDNOSTKA 
TEGO TYPU W PERN. JEDNAK MIMO DOŚĆ 
KRÓTKIEJ DZIAŁALNOŚCI, LABORATORIUM 
JUŻ ZYSKUJE BARDZO DOBRE WYNIKI, M.IN. 
W MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH. 
KIEDY LABORATORIUM W TNG ROZPOCZĘŁO 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ I JAKIE SĄ JEGO 
GŁÓWNE ZADANIA?

3Prace związane z uruchomieniem Laboratorium 
Ropy w Terminalu Naftowym w Gdańsku rozpo-
częły się z początkiem września 2020 r. Działania 
te zorientowane były głównie na szkolenie nowo 
zatrudnionych pracowników, uruchamianie no-
wych aparatów i sukcesywne wdrażanie metod 
analitycznych.

Laboratorium posiada nowoczesne warunki 
lokalowe, które są niezbędne do prowadzenia 
prawidłowej działalności. Dodatkowo wyposa-
żone jest w wysokiej klasy narzędzia pomiaro-
wo-badawcze, umożliwiające wykonanie analiz 
z wymaganą dokładnością.

Głównym celem laboratorium jest monitorowa-
nie parametrów służących do rozliczeń ilościo-
wych ropy naftowej dostarczanych do systemu 

PERN drogą morską, takich jak gęstość oraz 
zawartość zanieczyszczeń stanowiących balast 
ropy naftowej. Laboratorium kontroluje również 
parametry określające jakość przyjmowanego 
surowca – zawartość siarki czy chlorków orga-
nicznych. 

Oprócz rutynowych działań związanych z kon-
trolą jakości przyjmowanej ropy naftowej la-
boratorium realizuje również zadania związane 
z weryfikacją procesu automatycznego pobie-
rania próbek na stanowiskach rozładunkowych 
w Naftoporcie. Prowadzona jest weryfikacja 
działania samplerów stosowanych do pobie-
rania próbek ropy z rurociągów w czasie rozła-
dunków tankowców, jak również wpływ procesu 
homogenizacji próbek na otrzymywane wyniki 
analiz.

NOWOCZESNE 
I NA WYSOKIM POZIOMIE 
CZYLI CZYM ZAJMUJE SIĘ LABORATORIUM ROPY W TNG

NOWOCZESNE 
WARUNKI LOKALOWE

MONITOROWANIE 
PARAMETRÓW

WERYFIKACJA 
DZIAŁANIA SAMPLERÓW
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GĘSTOŚĆ

ZAWARTOŚĆ WODY

ZAWARTOŚĆ SIARKI

ZAWARTOŚĆ ZANIECZYSZCZEŃ

ZAWARTOŚĆ METALI

Uruchomienie laboratorium w TNG stanowiło ostatni etap 
wdrażania w PERN systemu kontroli jakości ropy naftowej 
(SKJRN). Obecnie wdrożono wszystkie metody wymagane 
w SKJRN:

Zapewnienie ważności wyników badań gwarantuje wdro-
żony Laboratoryjny System Zarządzania zgodny z PN–EN 
ISO/IEC 17025.

Potwierdzeniem kompetencji laboratorium są wyniki 
badań biegłości oraz międzylaboratoryjnych, w któ-
rych nasze laboratorium bierze udział. Na szczególną 
uwagę zasługują rezultaty międzynarodowego badania 
zorganizowanego przez Institute for Interlaboratory 
Studies Spijkenisse Netherlands. Wzięło w nim udział 
aż 158 laboratoriów z 53 krajów, a laboratorium w TNG 
osiągnęło bardzo dobre wyniki, otrzymując najwyższą 
ocenę w 4-stopniowej skali.

ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW 
ORGANICZNYCH
ZAWARTOŚĆ SOLI 
CHLORKOWYCH

PERN S.A.
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4
W 2020 ROKU 
LABORATORIA PERN  
WYKONAŁY PONAD  
250 TYS. BADAŃ

LABORATORIA PERN 
NA STRAŻY KONTROLI JAKOŚCI

LABORATORIA PERN OD POCZĄTKU SWOJEGO 
ISTNIENIA NIEZMIENNIE STOJĄ NA STRAŻY 
JAKOŚCI SUROWCA I PRODUKTÓW 
PRZYJMOWANYCH, SKŁADOWANYCH 
I WYDAWANYCH Z BAZ.

P otwierdzeniem ich kompetencji do oce-
ny zgodności w zakresie wykonywanych 
badań jest akredytacja Polskiego Cen-

trum Akredytacji. Jaki jest zakres wykonywa-
nych badań w ramach kontroli jakości i  co 
daje laboratoriom PERN posiadanie akre-
dytacji?

Laboratoria PERN są gwarantem jakości, a po-
twierdzeniem ich kompetencji do stwierdzania 
zgodności w zakresie wykonywanych badań 
jest akredytacja Polskiego Centrum Akredy-
tacji (PCA).

Kompetencje potwierdzone przez nie-
zależne podmioty
Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jed-
nostką upoważnioną do akredytacji podmio-
tów. Ocenia ich zgodność na podstawie ustawy 
z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodno-
ści i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r., poz. 514). 
Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodo-
wych normach i wytycznych, według których 
oceniane są akredytowane podmioty.

Akredytacja służy budowaniu zaufania do wyni-
ków badań, kwalifikacji personelu oraz systemów 
zarządzania. Fakt posiadania akredytacji przez 
laboratoria PERN świadczy o tym, że wydawane 
klientom wyniki są rzetelne, wiarygodne, użytecz-
ne i prawidłowe. Z kolei wynikający z akredytacji 
ciągły nadzór Polskiego Centrum Akredytacji jest 
obiektywnym dowodem na to, że laboratoria 
PERN działają zgodnie z najlepszą praktyką. 

Akredytowane podmioty cieszą się zaufaniem 
w przestrzeni publicznej. Wybierając takie la-
boratorium, mamy pewność kompetentnego 
dostawcy usług. Akredytacja jest dowodem 
na niezależność laboratoriów Spółki oraz po-
twierdzeniem najwyższych kompetencji. Daje 
gwarancje na zachowanie bezstronności i pouf-
ności, a jednocześnie pozwala budować wysoką 
pozycję na rynku.

Laboratoria PERN posiadają wspólny numer 
akredytacji – AB 387. Laboratoryjny System 
Zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumenta-
mi Polskiego Centrum Akredytacji.
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ORGANIZACJA PRACY 
W LABORATORIUM 
WYNIKA Z CHARAKTERU 
DZIAŁALNOŚCI BAZY

JEDNĄ Z WAŻNIEJSZYCH RÓŻNIC POMIĘDZY 
ROPĄ A PALIWEM JAKO OBIEKTEM BADAŃ 
SĄ ICH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
DETERMINUJĄCE DOCELOWE PRZEZNACZENIE. 
MA TO WPŁYW NA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 
Z PRÓBKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI NA ETAPIE 
ICH PRZYGOTOWANIA PRZED PODDANIEM 
BADANIOM. 

5
RÓŻNE OBLICZA ROPY

CZYLI OD CZEGO ZALEŻY ORGANIZACJA PRACY LABORATORIUM 

Ropa naftowa jest bazą dla wielu produktów,  
występuje w różnych gatunkach i rodza-
jach zamawianych przez rafinerie i zakłady 

petrochemiczne w zależności od ich profilu pro-
dukcyjnego uzależnionego od potrzeb rynkowych. 
Natomiast w przypadku paliw mamy do czynienia 
z gotowym produktem, który otrzymujemy z ropy 
naftowej w rafinerii. Wiąże się to z całą gamą to-
warów, które wymagają indywidualnego podejścia 
do badań fizykochemicznych, np. inne parametry 
są badane w benzynie, a inne w oleju napędowym. 

Praca w laboratoriach PERN to nie jest zajęcie dla 
każdego. Pracownicy muszą być ciągle skoncentro-
wani, a także ciąży na nich duża odpowiedzialność 
związana z obszarami zastosowania wyników badań 
jako końcowych efektów ich pracy. Laboratoria 
w Spółce istnieją od wielu lat. Przez ten czas zyska-
liśmy doświadczenia zarówno w pracy z surowcem, 
jak i gotowym produktem. 

W dużym stopniu organizacja pracy w laboratorium 
wynika z charakteru działalności bazy, dla której 
laboratorium świadczy usługi i na który składa się 
wiele elementów, a najważniejsze z punktu wi-
dzenia obszaru kontroli jakości to multiprodukto-
wość oraz logistyka dystrybucji. W przypadku paliw 
kanałów dystrybucji może być kilka, np. cysterny 
kolejowe, drogowe, rurociąg dalekosiężny oraz tan-
kowce. Natomiast ropa naftowa dostarczana jest za 
pomocą rurociągu oraz tankowcami.  

Z analitycznego punktu widzenia techniki pomia-
rowe wykorzystywane do oznaczeń są ze sobą 

zbieżne. W obu przypadkach, w zależności od wy-
korzystywanej metodyki badań, procesy analityczne 
są mniej lub bardziej automatyczne, jednak w du-
żym stopniu różnią się przygotowaniem próbki 
do badań, co w niektórych oznaczeniach wpływa 
najbardziej na ostateczny wynik analizy. 

Krótka lekcja chemii

Zasadniczą różnicą między ropą a paliwem jest ich 
przeznaczenie. Ropa naftowa jest wykorzystywana 
w głównej mierze do produkcji paliw płynnych, 
natomiast istotnym  uzupełnieniem obszarów 
wykorzystania ropy naftowej jest przemysł pe-
trochemiczny. Cechy chemiczne ropy naftowej 
umożliwiają stosunkowo łatwe jej wydobycie, 
transport oraz magazynowanie, a także elastyczne 
przetwórstwo rafineryjne oraz sterowanie ilością 
i różnorodnością oraz jakością produktów. Dla-
tego też skład chemiczny paliw i ropy  będzie się 
różnił kolosalnie. 

Ropa naftowa jest tak naprawdę mieszaniną 
wszystkich składników począwszy od frakcji ga-
zowych, kończąc na ciężkich frakcjach, np. as-
faltenach. Dlatego też surowiec podany jest 
procesowi destylacji, a uzyskane frakcje prze-
twarza się w procesach konwersji, uszlachetnia-
nia i oczyszczania w celu uzyskania produktów 
w odpowiedniej ilości i jakości. Natomiast pali-
wa płynne są tak naprawdę wycinkiem surowca 
ze starannie wyselekcjonowanych składników 
o odpowiedniej temperaturze wrzenia dla po-
szczególnych produktów.

Lp. Destylat Temperatura (oC)
1 Benzyna lekka 30–65

2 Benzyna średnia 65–150

3 Benzyna ciężka 150–180

4 Frakcja naftowa 180–230

5 Frakcja oleju napędowego 230–360
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KRYZYS CHLORKOWY 
POTWIERDZIŁ WYSOKĄ 
JAKOŚĆ USŁUG 
OFEROWANYCH PRZEZ 
LABORATORIA PERN. Dzięki danym z laboratoriów możliwe było 

oszacowanie skali zanieczyszczenia ropy 
wtłoczonej do systemu PERN. Dodatkowo 
można było zaplanować działania pozwa-

lające na udrożnienie infrastruktury poprzez wy-
separowanie zanieczyszczonej ropy, a w kolejnych 

etapach oczyszczenie systemu w porozumieniu 
z klientami – rozcieńczenie zanieczyszczonej ropy 
do akceptowalnego przez nich poziomu stężeń. 
Dziś możemy powiedzieć, że odrobiliśmy pracę 
domową z chlorkowej lekcji – usprawniliśmy sys-
tem kontroli jakości ropy naftowej, tym samym 
minimalizując ryzyko podobnych zdarzeń. Był 
to dla nas pouczający kryzys, z którego wycią-
gnęliśmy wnioski na przyszłość.  

Praca 24 godziny na dobę
Kryzys chlorkowy tylko potwierdził wy-
soką jakość usług oferowanych przez la-
boratoria PERN. Jest ona poparta wielo-
letnim doświadczeniem personelu oraz 
kompetencjami w zakresie wykonywanych ba-
dań potwierdzonymi Certyfikatem Akredytacji  
AB 387 wydanym przez Polskie Centrum Akredy-
tacji. Ponadto, dbając o wiarygodność otrzymy-
wanych wyników badań, laboratoria posiadają 
oraz są regularnie doposażane w najnowocze-
śniejszą aparaturę badawczą. Dodatkowo, wy-
chodząc naprzeciw potrzebom klientów, świad-
czą usługi przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 
a badania laboratoryjne wykonywane są na bie-
żąco, by maksymalnie skrócić czas oczekiwania 
na wyniki, a tym samym na decyzję o przyjęciu 
lub wydaniu produktu. 

Pomimo dużej konkurencji na rynku szeroki zakres 
badań obejmujący paliwa płynne, biopaliwa, bio-
komponenty, ropę naftową, środowisko oraz sieć 
11 laboratoriów zlokalizowanych na terenie całego 
kraju stawia laboratoria naszej Spółki na mocnej 
pozycji w branży paliwowej. Laboratoria PERN wy-
konują analizy jakościowe, a także badania śro-
dowiskowe i higieny pracy. Jednak przede wszyst-
kim ich działania skupiają się na kontroli jakości 
składowanych paliw płynnych i ropy naftowej dla 
klientów wewnętrznych Spółki. Ponadto wykonują 
badania laboratoryjne paliw i środowiska pracy dla 
podmiotów zewnętrznych. 

KRYZYS 
CHLORKOWY 
WIELKI TEST DLA 
LABORATORIÓW PERN
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Kryzys chlorkowy był najpoważniejszym 
zdarzeniem tego rodzaju w historii PERN. 
Był to wielki sprawdzian dla naszej 
Spółki, z którym poradziliśmy sobie, m.in. 
dzięki nadzwyczajnej mobilizacji naszych 
laboratoriów w Adamowie i Miszewku 
Strzałkowskim. Kryzys ten pokazał, jak 
istotna jest kontrola jakości i rola, jaką 
odgrywają laboratoria w organizacji. 



Laboratorium Paliw Płynnych w Koluszkach 
ul. Naftowa 1, 
95-040 Koluszki 
tel.: 44 714 69 80 wew. 225 
e-mail: Zaneta.Borkiewicz@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych i Ochrony 
Środowiska w Nowej Wsi Wielkiej 
ul. Przemysłowa 1, 
86-060 Nowa Wieś Wielka 
tel.: 52 38 11 390 
e-mail: Piotr.Duzdowski@pern.pl

Pracownia Ochrony Środowiska 
tel.: 52 38 11 303

Pracownia Paliw Płynnych 
tel.: 52 38 11 290/291 
e-mail: laboratorium.bp02@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych w Boronowie 
ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów, 
tel.: 34 357 60 54 wew. 143, 185 
e-mail: Mariusz.Ziora@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych w Rejowcu 
62-093 Rejowiec 
tel.: 61 812 46 71 wew. 24370 
kom. 607 277 050 
e-mail: Grzegorz.Narozny@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych w Emilianowie 
ul. Napoleońska 1, Rasztów, 
05-205 Klembów, 
tel.: 22 493 21 10 do 12 
e-mail: Cezary.Piekarz@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych w Woli 
Rzędzińskiej 
Wola Rzędzińska 487 d, 
33-150 Wola Rzędzińska 
tel.: 14 631 20 16, 14 631 20 18 
e-mail: Urszula.Zglobica@pern.pl

Laboratorium Paliw Płynnych w Kawicach 
Kawice 59-230 Prochowice, 
tel.: 76 858 48 21 wew. 210, 253 
e-mail: Iwona.Bilkiewicz-Opulska@pern.pl

Laboratorium Paliw 
Płynnych 
w Koluszkach 

Laboratorium Paliw Płynnych 
i Ochrony Środowiska w Nowej 
Wsi Wielkiej 

Laboratorium Paliw 
Płynnych w Boronowie

Laboratorium Paliw 
Płynnych w Woli 
Rzędzińskiej 

Laboratorium Paliw 
Płynnych w Kawicach Laboratorium Paliw Płynnych 

w Małaszewiczach 

Laboratorium Paliw 
Płynnych w Rejowcu 

Laboratorium 
Ropy w Miszewku 

Strzałkowskim 

Laboratorium Paliw 
Płynnych 
w Emilianowie 

Laboratorium Ropy 
w Adamowie 

Laboratorium Paliw Płynnych 
w Małaszewiczach 
21-540 Małaszewicze, 
tel.: 83 375 13 07 wew. 131, 114 
e-mail: Mariusz.Sakowicz@pern.pl

Laboratorium Ropy w Miszewku 
Strzałkowskim 
Miszewko Strzałkowskie, 09-472 Słupno 
tel.: 24 266 32 29 
e-mail: Rafal.Sokolowski@pern.pl

Laboratorium Ropy w Adamowie 
Adamowo 17-307 Mielnik 
tel.: 85 656 55 17 
e-mail: Rafal.Sokolowski@pern.pl

Laboratorium Ropy w Gdańsku 
ul. mjr. H. Sucharskiego 43,  
80-601 Gdańsk 
tel.: 58 731 56 06 
e-mail: Teresa.Pobiegly@pern.pl

Laboratorium Ropy  
w Gdańsku


