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2.1.2.1.2.1.2.1.2.1. WWWWWyniki ekyniki ekyniki ekyniki ekyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego /onomiczne przemysłu chemicznego /onomiczne przemysłu chemicznego /onomiczne przemysłu chemicznego /onomiczne przemysłu chemicznego /
Economic results of chemical industrEconomic results of chemical industrEconomic results of chemical industrEconomic results of chemical industrEconomic results of chemical industryyyyy

TABLICA 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w milionach złotych /
TABLE 2. Economic results of chemical industry in million PLN

W TThe economic results of Polish chemical industry improved
in the year of 2004 in a significant way (likewise to the previous
year).

In 2004 the income from sales of chemical products reached
the total value of 66 115,2 million PLN (17,7% more than in
2003), what presents 9,9% of total industry sales income and
12,4% of the income from sales of manufacturing industry
products. In comparison to the previous year those indices
decreased accordingly by 0,2% and 0,6%.

In both sectors of chemical industry the increase of the income
from sales has been a little lower than in the whole industry
(19,3%).

After poor economic results of 2002, when several industry
sectors and mining and quarrying have negative financial results,
in 2003 and 2004 significant improvement of economic situation
was observed. All the sectors of industry obtained positive gross
and net financial result and the increase of gross and net income
was considerably high.

Chemical industry already achieved advantageous financial
results last year. The year of 2004 came to the end with
a consecutive significant increase of income in gross and net,
respectively:
� in production of chemical products: the increase by  68,8%

and 91,6%,
� in production of rubber and plastic products by 37,7%

and 53,6%.

Wyniki ekonomiczne polskiego przemysłu chemicznego
uległy w roku 2004 wyraźnej poprawie (podobnie jak w roku
poprzednim).

Przychody ze sprzedaży produktów przemysłu chemicznego
osiągnęły w roku 2004 łączną kwotę 66 115,2 mln zł (o 17,7%
więcej niż w 2003 roku), co stanowi 9,9% wartości sprzedaży
przemysłu ogółem oraz 12,4% sprzedaży wyrobów przetwór-
stwa przemysłowego. W porównaniu z rokiem poprzednim
wskaźniki te zmniejszyły się odpowiednio o 0,2% oraz 0,6%.

W obydwu działach przemysłu chemicznego osiągnięto przy-
rost przychodów ze sprzedaży na poziomie nieco niższym niż
w przemyśle ogółem (19,3%).

Po bardzo słabych wynikach roku 2002, w którym w szere-
gu działów przemysłu oraz ogółem w górnictwie i kopalnictwie
wystąpił ujemny wynik finansowy, w latach 2003 i 2004 obser-
wowano wyraźną poprawę koniunktury. Wszystkie sektory prze-
mysłu osiągnęły dodatni wynik finansowy brutto i netto, a przy-
rost zysku brutto i netto w porównaniu z poprzednim rokiem
był znaczący.

Przemysł chemiczny już w ubiegłym roku osiągnął korzystne
wyniki finansowe. Rok 2004 zakończył się kolejnymi znaczący-
mi przyrostami zysku brutto i netto:
� w produkcji wyrobów chemicznych wzrost odpowiednio

o 68,8% i 91,6%,
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

wzrost odpowiednio o 37,7% i 53,6%.

2004 Dynamika w %
Lp. / Wyszczególnienie / 2004/2003 /

No. Specification 2003 Rate of growth
PLN EURO1 PLN in %

2004/2003

1. Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry in total
a) przychody ze sprzedaży / income from sales 56 191,2 66 115,2 14 582,1 117,7
b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 51 702,2 60 226,9 13 283,4 116,5
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 3 644,7 5 730,1 1 263,8 157,2
d) wynik finansowy netto / net financial result 2 651,5 4 694,3 1 035,4 177,0

2. Produkcja wyrobów chemicznych / Production
of chemical products
a) przychody ze sprzedaży / income form sales 36 524,4 42 763,9 9 431,8 117,1
b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 33 720,0 38 733,8 8 543,0 114,9
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 2 286,2 3 859,8 851,3 168,8
d) wynik finansowy netto / net financial result 1 636,6 3 135,0 691,4 191,6

3. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products
a) przychody ze sprzedaży / income form sales 19 666,8 23 351,3 5 150,3 118,7
b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 17 982,2 21 493,1 4 740,4 119,5
c) wynik finansowy brutto / gross financial result 1 358,5 1 870,3 412,5 137,7
d) wynik finansowy netto / net financial result 1 014,9 1 559,3 343,9 153,6

1 wg średniego rocznego kursu euro za 2004 r. (1 euro = 4,5340 PLN) / according to the average EURO rate for 2004

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: ”Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005
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W 2004 roku wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto
dla przedsiębiorstw branży chemicznej w porównaniu z wyni-
kami dla przemysłu ogółem i przetwórstwa przemysłowego
kształtują się na nieco wyższym poziomie.

W porównaniu do 2003 roku wzrósł odsetek przedsiębiorstw,
które osiągnęły dodatni wynik finansowy:
� w produkcji wyrobów chemicznych wynosi 86% (w 2003

roku 78,5%),
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych

wynosi 86,2% (w 2003 roku 77,6%).
Znaczący wzrost poziomu zysku netto, uzyskany przez dużą

część przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, może spowo-
dować odczuwalne zasilenie kapitałów własnych i w efekcie
wpłynąć korzystnie na decyzje inwestycyjne.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. Relacje ekRelacje ekRelacje ekRelacje ekRelacje ekonomiczne w przemyśle chemicznym /onomiczne w przemyśle chemicznym /onomiczne w przemyśle chemicznym /onomiczne w przemyśle chemicznym /onomiczne w przemyśle chemicznym /
Economic relations in chemical industrEconomic relations in chemical industrEconomic relations in chemical industrEconomic relations in chemical industrEconomic relations in chemical industryyyyy

Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
osiągnięte w 2004 roku wskazują na poprawę ich kondycji
finansowej.

WYKRES 2. Wynik finansowy netto działów przemysłu chemicznego w latach 2003–2004 w milionach złotych /
CHART 2. Net financial results of the sectors of chemical industry in 2003–2004 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, luty 2005 r./
Source: :”Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005

Sytuację finansową przedsiębiorstw przemysłu chemiczne-
go najlepiej charakteryzują prezentowane w tablicy 3 podsta-
wowe wskaźniki finansowe.

The situation of chemical industry companies is characterized
by basic financial  indices in Table 3.

The financial results of chemical industry companies achieved
in 2004 are indicating the improvement of their financial
condition.

TABLICA 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2003–2004 /
TABLE 3. Basic financial results in the years 2003–2004

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source:  ”Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005.

In 2004 the gross and net profitability indicators for
companies of chemical sector  in comparison to the results for
chemical industry in total and for manufacturing industry are
slightly higher.

Comparing to 2003, the percentage of financially profitable
companies rose:
� in production of chemical products – 86% (78,5% in 2003)
� in production of rubber and plastic products – 86,2% (77,6%

in 2003).
The significant increase of net profit achieved by a great

amount of chemical industry companies may result in noticeable
accumulation of equity capital, thus influencing positively new
investment decisions.

Przemysł Przetw. Produkcja Prod. wyr. gumowych
Wyszczególnienie / ogółem przemysłowe wyrobów chem. i z tworzyw sztucznych

Specification Industry Manufacturing
Production

Production of rubber
total industry

of chemical
and plastic productsproducts

Wskaźnik rentowności obrotu 2003 3,8 3,5 6,0 6,7
brutto w % / Gross profitability in % 2004 6,0 7,3 8,7 7,7
Wskaźnik rentowności obrotu 2003 2,5 2,3 4,3 5,0
netto w % / Net profitability in % 2004 6,0 6,0 7,1 6,5

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych / production

of rubber and plastic products

produkcja wyrobów chemicznych /
production of chemical products

przemysł chemiczny ogółem /
chemical industry in total



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

Raport Roczny / Annual Report 200454

SY
TU

AC
JA

 E
KO

NO
M

IC
ZN

A 
PR

ZE
M

YS
ŁU

 C
HE

M
IC

ZN
EG

O 
NA

 T
LE

 S
YT

UA
CJ

I K
RA

JO
W

EG
O 

PR
ZE

M
YS

ŁU
TH

E 
EC

ON
OM

IC
 S

IT
UA

TI
ON

 O
F 

CH
EM

IC
AL

 IN
DU

ST
RY

 IN
 C

OM
PE

RI
SI

ON
 W

IT
H 

TH
E 

ST
AT

E 
OF

 N
AT

IO
NA

L 
IN

DU
ST

RY Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu chemiczne-
go w latach 2002–2004 ulegała tendencji wzrostowej.
Po względnej stabilizacji cen w roku 2002, nastąpił wyraźny
wzrost cen w roku 2003 i jeszcze znaczniejszy w roku 2004.

2.3.2.3.2.3.2.3.2.3. Dynamika cen produktów chemicznych /Dynamika cen produktów chemicznych /Dynamika cen produktów chemicznych /Dynamika cen produktów chemicznych /Dynamika cen produktów chemicznych /
Indices rate of prices of chemical productsIndices rate of prices of chemical productsIndices rate of prices of chemical productsIndices rate of prices of chemical productsIndices rate of prices of chemical products

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku
w pierwszych miesiącach roku 2004 wskaźniki cen wykazywa-
ły wyraźny wzrost, lecz w kolejnych miesiącach ulegały nie-
znacznemu obniżeniu. Od kwietnia wskaźniki cen w produkcji
wyrobów chemicznych systematycznie wzrastały, by w listopa-
dzie 2004 roku osiągnąć poziom 107,0%.

W produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
na przestrzeni całego 2004 roku utrzymywała się spadkowa
tendencja dynamiki cen.

WYKRES 3. Dynamika cen produktów chemicznych w latach 2002–2004 w % (rok poprzedni = 100%) /
CHART 3. Indices of prices in chemical industry in 2002–2004 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: ”Statistic Bulletin 2 – GUS, February 2005

Indices of sold production in chemical industry for the period
of 2002–2004 had growing tendencies. After a relative stability
of prices in 2002, a sharp price increase appeared in 2003, and
still reminded quite significant in 2004.

In comparison to the corresponding period of the  previous
year, in the first months of 2004 the indicators of prices were
showing a significant growth, but during the successive months
tended to be slightly lower and lower. From April the indicators
of chemical products’ prices started to grow up  systematically
to reach the level of 107, 0% in November, 2004.

As for the production of rubber and plastic products within
the whole year of 2004, the tendency of lowering the indices of
prices was noticed.

WYKRES 4. Dynamika cen w 12 miesiącach 2004 roku w % (analogiczny okres roku poprzedniego = 100%) /
CHART 4. Indices of prices within 12 months of 2004 in % (corresponding period of previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 3” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: ”Statistic Bulletin 3” – GUS, March 2005

wyroby chemiczne /
chemical products

przetwórstwo przemysłowe /
manufacturing industry

produkcja wyrobów
chemicznych / production
of chemical products

produkcja wyrobów
gumowych i z tworzyw
sztucznych / production
of rubber and plastic products

wyroby gumowe
i z tworzyw sztucznych /
rubber and plastic
products
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3.1.3.1.3.1.3.1.3.1. Liczba i zmiany strukturalne podmiotów przemysłu chemicznego /Liczba i zmiany strukturalne podmiotów przemysłu chemicznego /Liczba i zmiany strukturalne podmiotów przemysłu chemicznego /Liczba i zmiany strukturalne podmiotów przemysłu chemicznego /Liczba i zmiany strukturalne podmiotów przemysłu chemicznego /
Number of chemical industrNumber of chemical industrNumber of chemical industrNumber of chemical industrNumber of chemical industry entities and their structural changesy entities and their structural changesy entities and their structural changesy entities and their structural changesy entities and their structural changes

TABLICA 4. Liczba podmiotów przemysłu chemicznego wg działów i grup PKD zarejestrowanych w rejestrze
REGON (stan na koniec 2004 roku) /

TABLE 4. Number of chemical industry companies according to sectors and groups of PKD (Polish Classification
of Activities) registered in REGON (National Official Register of economic subjects) at the end of 2004

Źródło: Dane z tablic roboczych rejestru REGON, GUS /
Source: Data from the working  tables of REGON registry, GUS

P FPo raz pierwszy od 1995 roku liczba podmiotów gospodar-
czych w gospodarce narodowej w 2004 roku w stosunku do
roku 2003 uległa zmniejszeniu. Zmniejszyła się zarówno liczba
podmiotów w przemyśle ogółem (o 0,1%), jak i w przetwór-
stwie przemysłowym (o 1,1%).

Na przestrzeni 2004 roku znacznie zmniejszyła się liczba
przedsiębiorstw państwowych, tj. o 24,8% (w stosunku do końca
grudnia 2003 roku). Liczba osób fizycznych prowadzących dzia-
łalność gospodarczą uległa nieznacznemu zmniejszeniu (o 0,2%).

Przyrost wystąpił w liczbie spółek handlowych o 5,5%,
a w ramach tej grupy najwięcej przybyło spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością – o 5,1% oraz z udziałem kapitału zagra-
nicznego o 5,2%.

W przemyśle chemicznym w grupie 24 (produkcja wyrobów
chemicznych) nastąpił wzrost liczby firm o 2,9%, a w grupie 25
(produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) o 0,2%.
Przy czym liczba przedsiębiorstw chemicznych sektora publicz-
nego uległa zmniejszeniu odpowiednio w grupie 24 i 25 o 10,3%
i 9,9%.

In 2004, for the first time since 1995 the number of economic
subjects in national economy decreased both in total industry
(by 0,1%) as well as in manufacturing industry (by 1,1%), in
comparison with 2003.

Within the year of 2004 the number of state-owned
enterprises significantly decreased, i.e. by 24,8% (in relation to
the end of December, 2003). The number of one-owner
businesses was subject to a slight reduction of 0,2%.

The increase was noticeable considering the number of trade
companies. Among this group itself, limited liability companies
and companies with foreign capital grew in number (accordingly
by 5,1% and 5,2%)

The increase in number of companies took place as well in
group 24 (production of chemical products) by 2,9% as in  group
25 (production of rubber and plastic products) by 0,2%.
The number of chemical industry companies in the public sector
decreased accordingly in group 24 by 10,3% and by 9,9%
in group 25.

Wyszczególnienie /
Liczba podmiotów wg liczby zatrudnionych /

Razem /
Specification

Number of entities according to the number
of employees Total

0–9 10–49 50–249 > 249

24 – Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products 2 934 586 220 83 3 823

24.1– Produkcja podstawowych chemikaliów /
Production of basic chemicals 734 145 49 27 955

24.2– Produkcja pestycydów i pozostałych środków agroche-
micznych / Production of pesticides and agrochemicals 63 6 4 1 74

24.3– Produkcja farb i lakierów /
Production of paints and varnishes 424 93 19 6 542

24.4– Produkcja wyrobów farmaceutycznych /
Production of pharmaceuticals 177 67 50 23 317

24.5– Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów
kosmetycznych i toaletowych / Production of detergents
and cleaners, cosmetics and toiletries 1 064 191 68 16 1 339

24.6– Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych /
Production of other chemical products 463 79 29 7 578

24.7– Produkcja włókien chemicznych /
Production of chemical fibres 9 5 1 3 18

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych / Production of rubber and plastic products 12 130 1 949 475 52 14 606

25.1– Produkcja wyrobów gumowych /
Production of rubber products 1 056 146 49 20 1 271

25.2– Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych /
Production of plastic products 11 074 1 803 426 32 13 335
Razem 24 + 25 / Total (24 + 25) 15 064 2 535 695 135 18 429
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3.2.3.2.3.2.3.2.3.2. Prezentacja wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /Prezentacja wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /Prezentacja wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /Prezentacja wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /Prezentacja wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /
Presentation of the leading chemical industrPresentation of the leading chemical industrPresentation of the leading chemical industrPresentation of the leading chemical industrPresentation of the leading chemical industry companiesy companiesy companiesy companiesy companies

TABLICA 5. Podstawowe informacje za 2004 rok o wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego /
TABLE 5. Basic information on some selected chemical industry companies in 2004

� brak danych / lack of data

Źródło: Opracowano na podstawie ankiet / Source: Based on questionnaires

1) Dane PKN ORLEN S.A. są skonsolidowane, czyli podawane łącznie z wynikami ANWIL SA, Rafinerii Nafty JEDLICZE S.A. oraz Rafinerii Trzebinia S.A.
1) Data of PKN ORLEN S.A. have been consolidated and published together with the results of ANWIL SA, JEDLICZE Kerosene Refinery S.A. and Trzebinia Refinery S.A.

Zatrudnienie ogółem / Wydajność
Employment total Przychody pracy Wskaźnik Wskaźnik

ogółem w tys. zł rentowności rentowności
Lp./ Nazwa przedsiębiorstwa / w mln zł /  na 1 osobę / netto w % / brutto w % /
No. Company Total Productivity Net Gross

income in thousand profitability profitability
in million PLN per index index

PLN person in % in %

1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.1) 14 296 � 30 535 000 2 135,9 8,0 9,9
– część rafineryjna / refinery section ~3 900 � 14 337,0 � � 16,0
– część detaliczna / retail section ~1 200 � 11 548,0 � � 0,4
– część petrochemiczna /

petrochemical section ~2 300 � 4 000,0 � � 20,2
2 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 3 272 611 1 882,9 575,5 12,0 16,0
3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 2 781 503 1 645,4 591,7 5,4 14,2
4 Zakłady Azotowe

w Tarnowie-Mościcach S.A. 2 529 376 1 161,2 459,2 4,5 7,3
5 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 1 770 256 1 299,6 734,2 5,7 6,4
6 Firma Chemiczna DWORY S.A. 1 569 315 1 047,0 667,1 4,8 5,7
7 ANWIL SA 1 477 � 1 578,0 1 068,4 12,0 15,0
8 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 1 397 261 852,8 610,5 0,2 0,2
9 POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A. 1 316 � 672,5 511,0 1,7 2,4

10 Zakłady Włókien Chemicznych
STILON S.A. 786 66 308,7 392,8 0,8 5,3

11 Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA-SARZYNA” S.A. 742 153 409,8 552,3 4,3 6,2

12 Zakłady Chemiczne
„SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 525 70 149,9 285,5 6,5 8,5

13 Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 419 116 594,2 1 418,0 2,0 2,0
14 R&M IZOMAR Sp. z o.o. 410 57 52,4 127,7 1,7 2,6
15 TBD S.A. 407 � 195,0 479,1 � �

16 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. 387 67 1 075,0 2 777,8 9,6 17,4
17 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A.

w Pustkowie 356 78 171,0 480,3 0,1 11,4
18 Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. 322 � 76,8 238,5 4,7 5,8
19 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 280 59 144,3 515,4 6,0 7,2
20 ORLEN-OIL Sp. z o.o. 271 � 578,6 2 134,9 2,3 3,5
21 BASF Polska Sp. z o.o. 203 115 1 189,0 5 857,1 � �

22 Rafineria Trzebinia S.A. 176 79 1 094,8 6 220,5 2,0 2,5
23 Instytut Chemii Przemysłowej 351 189 31,4 89,4 0,4 0,4
24 Instytut Nawozów Sztucznych

w Puławach 302 89 36,2 119,9 1,0 2,0
25 PROCHEM S.A. 208 152 193,0 927,9 2,8 4,1
26 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej

„BLACHOWNIA” 179 89 13,1 76,5 � �

27 Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o. 10 9 0,4 39,7 0,1 0,7
28 Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. 5 4 0,7 136,2 0,4 0,8

w tym
z wykształ-

ceniem
wyższym /

with
higher

education
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4.1.4.1.4.1.4.1.4.1. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym /Zatrudnienie w przemyśle chemicznym /Zatrudnienie w przemyśle chemicznym /Zatrudnienie w przemyśle chemicznym /Zatrudnienie w przemyśle chemicznym /
Employment in chemical industrEmployment in chemical industrEmployment in chemical industrEmployment in chemical industrEmployment in chemical industryyyyy

W przemyśle chemicznym ogółem wystąpił niewielki wzrost
przeciętnego poziomu zatrudnienia, o około 3,1%. Wzrost ten
miał miejsce w obu działach przemysłu chemicznego: w pro-
dukcji wyrobów chemicznych o 0,5%, w grupie producentów
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych o 5,5%.

W obydwu działach przemysłu chemicznego wystąpił znacz-
ny wzrost wydajności pracy, nieco wyższy w produkcji wyro-
bów chemicznych o 14,4%, a w dziale produkcji wyrobów gu-
mowych i z tworzyw o 9,6%.

Udział pracowników zatrudnionych w przemyśle chemicz-
nym w liczbie zatrudnionych w przemyśle ogółem średnio
w roku 2004 wzrósł do 10,2%, czyli w porównaniu do stanu
z 2003 roku o 0,3%.

WYKRES 5. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym w latach 2002–2004 w % (rok poprzedni = 100%) /
CHART 5. Indices of average employment in chemical industry in 2002–2004 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: Compiled on the base of ”Statistic Bulletin 2”, – GUS, February 2005

In chemical industry in total, a little growth of employment,
of about 3,1%,  occurred. The increase of average employment
took place in both sectors of chemical industry: in production of
chemical products by 0,5%, and in the group of rubber and
plastic producers by 5,5%.

In both sectors of chemical industry a significant increase of
productivity occurred, a little bit higher as for production of
chemical products – by 14,4%, and by 9,6% as for rubber and
plastic products (by 9,6%) as well.

The share of chemical industry employees in the number of
people employed in the industry increased up to 10,2% in 2004,
i.e. comparing with the state from 2003 by 0,3%.

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 3” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: „Statistic Bulletin 3” – GUS, March 2005

W AWedług stanu na 31 grudnia 2004 roku liczba zatrudnionych
w gospodarce narodowej w roku 2004 uległa nieznacznemu zwięk-
szeniu (o 0,2%), a w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się 0,9%.
Największy spadek przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach:
budownictwo o 10,1%; transport, gospodarka magazynowa i łącz-
ność o 3,1%; górnictwo i kopalnictwo o 3,0%; wytwarzanie, za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę o 3,0%.

According to the state on 31 December 2004, number of
employees in national economy slightly increased (by 0,2%),
and in the sector of enterprises dropped (by 0,9%). The most
significant decrease of the average employment took place in
the following sections: construction industry  (10,1%); transport,
stock management and communication (by 3,1%); mining and
quarrying (by 3,0%); generation and supply in electricity, gas
and water (by 3,0%).

WYKRES 6. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym w tysiącach osób (stan na koniec miesiąca) /
CHART 6. Employment in chemical industry in thousand persons (end-of-month state)

przetwórstwo przemysłowe /
manufacturing industry

przemysł chemiczny ogółem /
chemical industry in total

produkcja wyrobów chemicznych/
production of chemical products

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych /
production of rubber and plastic
products

wyroby chemiczne /
chemical products

wyroby gumowe
i z tworzyw sztucznych /
rubber and plastic
products
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TABLICA 6. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym według działów i grup PKD w 2004 roku /
TABLE 6. Average employment in chemical industry accordingly to sectors and groups of PKD in 2004

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 roku” – GUS, kwiecień 2005 r. Szczegółowe dane (w rozbiciu na grupy 24.1–24.7 i 25.1–25.2) dostępne są tylko dla średnich
i dużych przedsiębiorstw (pow. 49 zatrudnionych). Dane zbiorcze (dla 24 i 25) obejmują też małe firmy (poniżej 49 zatrudnionych) /

Source: ”Employment and salaries in national economy in 2004” – GUS, April 2005. Detailed data (separated into groups 24.1–41.7 and 25.1–25.2) are available for medium-size and big enterprises
(of over 49 employees). Cumulative data (for 24 and 25) include small firms (less than 49 employees)

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 roku” – GUS, kwiecień 2005 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2004” – GUS, April 2005

Przeciętne zatrudnienie w tys. osób /
Wyszczególnienie / Average employment

Specification in thousand persons

2003 2004

24 – Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products 95,0 95,5

24.1– Produkcja podstawowych chemikaliów /
Production of basic chemicals 27,7 26,8

24.2– Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych /
Production of pesticides and agrochemicals 1,2 1,2

24.3– Produkcja farb i lakierów /
Production of paints and varnishes 4,5 4,7

24.4– Produkcja wyrobów farmaceutycznych /
Production of pharmaceuticals 22,8 22,1

24.5– Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych
i toaletowych / Production of detergents and cleaners,
cosmetic and toiletries 19,9 19,8

24.6– Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych /
Production of other chemical products 4,7 7,7

24.7– Produkcja włókien chemicznych /
Production of chemical fibres 4,0 3,4

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products 103,3 109,0

25.1– Produkcja wyrobów gumowych /
Production of rubber products 19,8 21,8

25.2– Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych /
Production of plastic products 52,3 56,5
Razem 24 + 25 / Total (24 + 25) 198,3 204,5

WYKRES 7. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym według działów i grup PKD w 2004 roku w %
(rok poprzedni = 100%) /

CHART 7. Indices of average employment in chemical industry accordingly to sectors and groups of PKD in 2004 in %
(previous year = 100 %)
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miejsce niewielki przyrost wynagrodzeń. Tempo wzrostu wy-
nagrodzeń było wyraźnie niższe od tempa przyrostu wartości
sprzedaży.

Wyższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu
z danymi za 2003 rok wystąpił w produkcji wyrobów chemicz-
nych o 3,5%, podczas gdy wzrost produkcji sprzedanej w tym
obszarze wynosił 17,1%.

W grupie podmiotów produkujących wyroby gumowe
i z tworzyw sztucznych przyrost przeciętnych wynagrodzeń był
nieco niższy i wynosił 2,4%.

4.2.4.2.4.2.4.2.4.2. WWWWWynagrynagrynagrynagrynagrodzenia w przemyśle chemicznym /odzenia w przemyśle chemicznym /odzenia w przemyśle chemicznym /odzenia w przemyśle chemicznym /odzenia w przemyśle chemicznym /
Salaries in chemical industrSalaries in chemical industrSalaries in chemical industrSalaries in chemical industrSalaries in chemical industryyyyy

A little growth of salaries in chemical industry took place in
2004. The rate of growth of salaries was significantly lower
than the rate of growth of income from sales.

Comparing with data for 2003, higher growth of salaries
occurred in production of chemical products (by 3,5%) while
the growth of sold production in this area was lower and
achieved 2,4%.

In the group of entities producing rubber and plastic
goods the increase of average salary was a little bit lower and
totalled 2,4%.

WYKRES 8. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w 2004 roku w %
(rok poprzedni = 100%) /

CHART 8. Indices of average salary in chemical industry enterprises in 2004 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 3” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: Compiled on the base of ”Statistic Bulletin 3” – GUS, March 2005

TABLICA 7. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w tysiącach złotych/osobę /
TABLE 7. Productivity in chemical industry in thousand PLN per person

Źródło: Opracowanie własne /
Source: Our own compilation

The average productivity in chemical industry companies per
one employee, calculated as the sales value per one employee,
totalled 333,4 thousands PLN in 2004, what means 13,5% in
comparison to 2003.

Among the companies presented in Table 5 (the biggest
member companies of PIPC) most achieved higher productivity
that the average in the whole chemical industry.

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu
chemicznego liczona jako wartość sprzedaży na jednego za-
trudnionego w roku 2004 osiągnęła poziom 333,4 tys. zł,
co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do roku 2003.

Spośród przedsiębiorstw prezentowanych w tablicy 5
(największych firm członkowskich PIPC) większość osiągnęła
wydajność wyższą od średniej dla przemysłu chemicznego.

Wydajność pracy / Rok / Year

Productivity 2001 2002 2003 2004

Przetwórstwo przemysłowe /
Manufacturing industry 183,0 191,8 221,2 269,4

Przemysł chemiczny /
Chemical industry 230,3 251,4 293,8 333,4

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych / production of

rubber and plastic products

produkcja wyrobów chemicznych /
production of chemical products

przetwórstwo przemysłowe /
manufacturing industry

przemysł ogółem /
total industry
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TABLICA 8. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle chemicznym według działów
i grup PKD w 2004 roku /

TABLE 8. Average monthly gross salary in chemical industry according to sectors and groups
of PKD in 2004

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 roku” – GUS, kwiecień 2005 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2004” – GUS, April 2005

WYKRES 9. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przemyśle chemicznym według działów
i grup PKD w 2004 roku w % (rok poprzedni = 100%) /

CHART 9. Indices of average monthly gross salary in chemical industry according to sectors and groups
of PKD in 2004 in % (previous year = 100%)

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 roku” – GUS, kwiecień 2005 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2004” – GUS, April 2005

Wyszczególnienie /
Przeciętne wynagrodzenie w zł /

Specification
Average salary in PLN

2003 2004

24 – Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products 3 146,20 3 256,32

24.1– Produkcja podstawowych chemikaliów /
Production of basic chemicals 2 806,79 3 006,07

24.2– Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych /
Production of pesticides and agrochemicals 3 051,11 3 139,59

24.3– Produkcja farb i lakierów /
Production of paints and varnishes 3 444,74 3 548,08

24.4– Produkcja wyrobów farmaceutycznych /
Production of pharmaceuticals 3 893,05 4 153,88

24.5– Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych
i toaletowych / Production of detergents and cleaners,
cosmetic and toiletries 3 177,02 3 285,04

24.6– Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych /
Production of other chemical products 2 404,81 2 005,61

24.7– Produkcja włókien chemicznych /
Production of chemical fibres 1 973,83 1 920,54

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products 2 193,53 2 246,17

25.1– Produkcja wyrobów gumowych /
Production of rubber products 2 616,36 2 697,47

25.2– Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych /
Production of plastic products 2 100,60 2 144,71



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

63Raport Roczny / Annual Report 2004

PR
AC

OW
NI

CY
 W

 P
RZ

EM
YŚ

LE
 C

HE
M

IC
ZN

YM
EM

PL
OY

ES
 IN

 C
HE

M
IC

AL
 IN

DU
ST

RY

Wśród przedsiębiorstw działu 24 (produkcja wyrobów
chemicznych) największy udział stanowią przedsiębiorstwa,
w których przeciętny miesięczny poziom wynagrodzeń brutto
wynosi 4000 zł i więcej (26,8%), natomiast w dziale 25 (pro-
dukcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) najczę-
ściej poziom wynagrodzeń oscyluje w granicach 1400–1800 zł
(22,3%) i 1800–2200 zł (21,1%).

WYKRES 10. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w 2004 roku w złotych i w % /

CHART 10. Chemical industry enterprises according to average gross salary in 2004 in PLN and in %

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2004 roku” – GUS, kwiecień 2005 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2004” – GUS, April 2005

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych w złotych i w %/ production

of rubber and plastic products in PLN and in %

produkcja wyrobów
chemicznych w złotcyh i w % / production

of chemical products in PLN and in %

Among the enterprises of group 24 (production of chemical
products) the most significant share have those with average
monthly gross salary of 4000 PLN and more (26,8%), whereas
in group 25 (production of rubber and plastic products) the level
of average salary ranges mostly between 1400 and 1800 PLN
(22,3%) and 1800 and 2200 PLN (21,1%).

4.3.4.3.4.3.4.3.4.3. WWWWWypadki przy pracy w przemyśle chemicznymypadki przy pracy w przemyśle chemicznymypadki przy pracy w przemyśle chemicznymypadki przy pracy w przemyśle chemicznymypadki przy pracy w przemyśle chemicznym / / / / /
AAAAAccidents at work in chemical industrccidents at work in chemical industrccidents at work in chemical industrccidents at work in chemical industrccidents at work in chemical industryyyyy

In 2004 the number of injured in accidents at work1 in
chemical industry enterprises increased by 12,5% in comparison
with 2003.

When analyzing the structure of accidents at work
accordingly to their reasons the following incidents comprised
most of them:
� during production of chemical products:

– tumble – 372 injured,
– pinching by machinery, devices, tools and falling mate-

rial factors – 229 injured,
– action of harmful chemical substances and other mate-

rial factors – 162 injured;
� during production of rubber and plastic industry:

– pinching by machinery, devices, tools and falling mate-
rial factors – 589 injured,

– tumble – 347 injured,
– collision with sharp material factors – 310 injured.

W roku 2004 liczba poszkodowanych w wypadkach przy
pracy1  w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego wzrosła
o 12,5% w stosunku do roku 2003.

Analizując strukturę wypadków przy pracy według wydarzeń
je wywołujących, najwięcej stanowiły następujące zdarzenia:
� w produkcji wyrobów chemicznych:

 upadek – 372 poszkodowanych,
 przygniecenie przez maszyny, urządzenia, narzędzia oraz

spadające czynniki materialne – 229 poszkodowanych,
 działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych

– 162 poszkodowanych;
� w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych:

 przygniecenie przez maszyny, urządzenia, narzędzia oraz
spadające czynniki materialne – 589 poszkodowanych,

 upadek – 347 poszkodowanych,
 zderzenie z ostrymi czynnikami materialnymi – 310 po-

szkodowanych.

1 „Wypadki przy pracy w 2004 r.” – GUS, marzec 2005 r. na podstawie statystycznych kart wypadku przy pracy. / „Accidents at work in 2004” – GUS, March 2005; on the base of statistic
cards of accidents at work.



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

Raport Roczny / Annual Report 200464

PR
AC

OW
NI

CY
 W

 P
RZ

EM
YŚ

LE
 C

HE
M

IC
ZN

YM
EM

PL
OY

ES
 IN

 C
HE

M
IC

AL
 IN

DU
ST

RY

TABLICA 9. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2004 roku /
TABLE 9.    Number of injured in accidents at work in 2004

Źródło: „Wypadki przy pracy w 2004 r.” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: ”Accidents at work in 2004” – GUS, March 2005

Ogółem / W wypadkach / Z ogółem /
Liczba dni niezdolności

Total In accidents Out of total
do pracy / Number of days

Rok /
of inability to work

Year
w liczbach w liczbach na jednego
bezwzględ- śmiertel- ciężkich / lżejszych / kobiety / młodo- bezwzględnych / poszkodo-

nych / w % / nych / serious light women ciani / in absolute wanego /
in absolut in % fatal juvenile figures per one

figures injured

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products

2003 1 028 1,2 7 13 1 008 281 – 33 570 32,9

2004 1 202 1,4 4 10 1 188 333 1 37 444 31,3

Dynamika
04/03 % /
Indices
04/03
In % 116,9 – 57,1 76,9 117,9 118,5 – 111,5 95,1

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products

2003 1 747 2,0 8 24 1 715 229 – 59 680 34,3

2004 1 920 2,2 6 38 1 876 247 – 64 604 33,8

Dynamika
04/03 % /
Indices
04/03
In % 109,9 – 75,0 158,3 109,4 107,9 – 108,3 98,5

Przemysł chemiczny ogółem /
Chemical industry in total

2003 2 775 3,6 15 37 2 723 510 – 93 250 33,8

2004 3 122 3,2 10 48 3 064 580 1 102 048 32,8

Dynamika
04/03 % /
Indices
04/03
In % 112,5 – 66,7 129,7 112,5 113,7 – 109,4 97,1
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WYKRES 11. Struktura według wydarzeń powodujących wypadki w 2004 roku /
CHART 11. Structure accordingly to reason of accidents in the year 2004

produkcja wyrobów
chemicznych w % / Production

of chemical products in %

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych w % / Production

of rubber and plastic products in %

1. Upadek / Tumble
2. Przygniecenie przez czynniki materialne przemieszczane / Pinching by displacing material factors
3. Przygniecenie przez maszyny, urządzenia, narzędzia oraz spadające czynniki materialne / Pinching by machinery, devices, tools and falling material factors
4. Uderzenie o nieruchome czynniki materialne / Stroking against immobile material factors
5. Zderzenie się z ostrymi czynnikami materialnymi / Collision with sharp material factors
6. Działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynników materialnych / Action of harmful chemical substances and other material factors
7. Pożar, wybuch, działanie sił przyrody i inne awarie czynnika materialnego / Fire, explosion, nature activities and other failures of material factors
8. Nagłe przypadki medyczne / Emergency medical cases
9. Inne / Others

Źródło: „Wypadki przy pracy w 2004 r.” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: ”Accidents at work in 2004” – GUS, March 2005

The main reason of accidents in both groups of chemical
industry was an improper behaviour of employees and a state
of material factor.

Główną przyczyną wypadków w obu grupach przemysłu
chemicznego było nieprawidłowe zachowanie się pracowników
oraz niewłaściwy stan czynnika materialnego.

Fo
to

gr
af

ia
: B

as
el

l O
rle

n 
Po

ly
ol

ef
in

s, 
Pł

oc
k



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

Raport Roczny / Annual Report 200466

PR
AC

OW
NI

CY
 W

 P
RZ

EM
YŚ

LE
 C

HE
M

IC
ZN

YM
EM

PL
OY

ES
 IN

 C
HE

M
IC

AL
 IN

DU
ST

RY

The total number of accidents at work in 2004 was 6 030
incidents, what makes  3,9% of total number of accidents and
9,2% of accidents in processing industry.

Ogólna liczba wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach
przemysłu chemicznego w 2004 roku wyniosła 6 030 zdarzeń,
co stanowi 3,9% wypadków ogółem i 9,2% wypadków w prze-
twórstwie przemysłowym.

Źródło: „Wypadki przy pracy w 2004 r.” – GUS, marzec 2005 r. /
Source: ”Accidents at work in 2004” – GUS, March 2005

Niewłaściwa Brak lub Niewłaściwe Niewłaściwy
Niewłaściwy organizacja / niewłaściwe Nieużywanie samowolne stan
stan czynnika Improper posługiwanie się sprzętu zachowanie się psycho-fizyczny Nieprawidłowe

Ogółem / materialnego / organisation of czynnikiem ochronnego / pracowników / pracownika / zachowanie /
In total Improper state materialnym / Not using Improper Improper Improper

of material Lack or improper protective wilful psycho-physical behaviour
factor usage of equipment behaviour state of

material factor of  employees employees

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical products

2 279 369 204 186 165 53 202 61 1 039

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products

3 751 471 254 221 409 72 446 77 1 801

TABLICA 10. Przyczyny wypadków przy pracy w 2004 roku /
TABLE 10. Reasons of accidents at work in the year 2004

pracy /
work

stanowiska
pracy /

workplace
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5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /
Sold prSold prSold prSold prSold production of chemical industroduction of chemical industroduction of chemical industroduction of chemical industroduction of chemical industryyyyy

WYKRES 12. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych
i wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w % (rok poprzedni = 100%) /

CHART 12. Comparison of sales indices in manufacturing industry, production of chemical products,
and rubber and plastic products in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: Compilation on the base of ”Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005

In comparison with 2003, sold production of chemical
products was higher by about 9,7%, and as for rubber and
plastic products the increase totalled 13,7%

The percentage of sold production in both sectors of chemical
industry in total, increased to 10,7%, and was by 0,4% lower
than in the previous year.

W produkcji wyrobów chemicznych w porównaniu
z rokiem 2003 produkcja sprzedana była wyższa o 9,7%,
a w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
wzrost wyniósł 13,7%.

Udział produkcji sprzedanej obydwu działów przemysłu
chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem
wzrósł do 10,7%, czyli był o 0,4% mniejszy niż w roku poprzed-
nim.

W IW 2004 roku poziom produkcji sprzedanej przemysłu był
wyższy niż w roku ubiegłym o 12,3% (w 2003 roku wzrost
wynosił 8,7%), najwyższe przyrosty wystąpiły w I i II kwartale
(odpowiednio o 19,0% i o 16,4%).

Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w wielu dziedzinach
przemysłu i był spowodowany głównie znaczną dynamiką sprze-
daży w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 14,5%, w 2003
roku o 10,5%).

Wartość produkcji sprzedanej (w mln zł według cen bieżą-
cych) w roku 2004 wynosiła:
� w przetwórstwie przemysłowym 537 384,5 mln zł,
� w wyrobach chemicznych 39 632,3 mln zł,
� w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 28 706,4

mln zł.

In 2004 the level of sold production in industry was
higher than in the previous year by about 12,3% (in 2003
the increase totalled 8,7%), and the most significant growths
occurred in the 1st and 2nd quarter (accordingly: 19,0%
and 16,4%).

The growth of sold production took place in many sectors
mainly due to considerable dynamic rate of sales in the
manufacturing industry (increase by 14,5%, and 10,5% in 2003).

The value of sold production in 2004 (in million PLN at current
prices) totalled:
� 537 384,5 million PLN in processing industry,
� 39 632,3 million PLN as for chemical goods production,
� 28 706,4 million PLN as for rubber and plastic production.

przetwórstwo przemysłowe /
manufacturing industry

produkcja wyrobów chemicznych/
production of chemical products

produkcja wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych / production
of rubber and plastic products
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Wśród podstawowych chemikaliów, wyrobów chemicznych
i włókien sztucznych na 24 asortymenty przyrost produkcji wy-
stąpił w przypadku 19 produktów.

W produkcji poszczególnych wyrobów przemysłu chemicz-
nego w 2004 roku w stosunku do roku 2003 widoczne jest
znaczne zróżnicowanie dynamiki. Najwyższą dynamikę osiągnę-
ła produkcja:
�  nawozów azotowych – 138,4%,
�  pestycydów – 136,1%,
�  farb i lakierów – 130,9%,
�  kauczuku syntetycznego – 121,1%,
�  polimerów styrenu – 119,6%,
�  wodorotlenku sodowego – 117,1%.

TABLICA 11. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego wg działów w produkcji sprzedanej
przemysłu ogółem w % (przemysł = 100%) /

TABLE 11. Share of sold production in chemical industry according to the sectors of sold
production in total in % (industry=100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: Compilation on the base of „Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005

5.2.5.2.5.2.5.2.5.2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego /Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego /Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego /Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego /Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego /
Production of major chemical productsProduction of major chemical productsProduction of major chemical productsProduction of major chemical productsProduction of major chemical products

As for basic chemicals, chemical products and artificial fibres
we could observe the increase of production of 19 products out
of 24.

In the production of individual chemical products in 2004
comparing with the year 2003 a significant differentiation of
indices was noted.

The highest indices were achieved in production of:
�  nitrogenous fertilizers – 138,4%,
�  pesticides – 136,1%,
�  paints and varnishes – 130,9%,
�  synthetic rubber – 121,1%,
�  polymers of styrene – 119,6%,
�  sodium hydroxide – 117,1%.

Wyszczególnienie / 2002 2003 2004 Zmiana 2004/2003
Specification Change 2004/2003

Przemysł ogółem / Industry in total 100,0 100,0 100,0 –

Przetwórstwo przemysłowe / Manufacturing industry 81,8 83,0 84,7 1,7

Produkcja wyrobów chemicznych / Production
of chemical products 6,2 6,4 6,2 –0,2

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic products 4,2 4,7 4,5 –0,2
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1 Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 50 osób / For entities with employment over 50 persons
2 W 2003 r. bez zużycia wewnętrznego / In 2003 without internal consumption

TABLICA 12. Chemikalia, wyroby chemiczne i włókna sztuczne1  /
TABLE 12. Chemicals, chemical products and artificial fibres1

Źródło: Materiały źródłowe GUS – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” /
Source: Materials of GUS – ”Production of the most important industrial products”

W liczbach bezwzględnych
Wyroby / (w tys. ton) /
Products In absolute numbers (in thous. t)

2002 2003 2004

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) w przeliczeniu na 96% /
Sodium hydroxide (caustic soda) in terms of 96% 395,0 386,0 452,0

Soda bezwodna w przeliczeniu na 98% / Soda ash in terms of 96%
– lekka / light 1137,0 355,02 371,0
– ciężka / heavy 767,0 778,0 820,0

Butadien / Butadiene 51,4 44,1 46,0

Toluen / Toluene 102,0 94,0 86,2

Fenol / Phenol 50,7 52,5 53,0

6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) / 6-heksanolaktam (epsilon-caprolaktam) 153,0 152,0 149,0

Kwas azotowy techniczny w przeliczeniu na 100% /
Technical nitric acid in terms of 100% 1 687,0 2 028,0 2 117,0

Amoniak gazowy syntetyczny w przeliczeniu na czysty składnik /
Synthetic gaseous ammonia in term of pure ingredient 893,0 1083,0 1 090,0

Amoniak syntetyczny (skroplony) w przeliczeniu na czysty składnik /
Synthetic ammonia (condensed)  in term of pure ingredient 718,0 1 237,0 1 319,0

Nawozy mineralne lub chemiczne w przeliczeniu na czysty składnik /
Mineral and chemical fertilizers in term of pure ingredient
– azotowe / nitrogenous 1 298,0 1 616,0 1 629,0
– fosforowe / phospahatic 516,0 540,0 580,0
– potasowe / potassic 262,0 243,0 336,0

Polietylen / Polyethylene 168,0 157,0 150,0

Polimery styrenu, w tym / Polymers of styrene, incl. 86,4 80,5 96,3
 – polistyren do spieniania / Expandable polystyrene 53,3 58,9 57,6

Polichlorek winylu nie zmieszany / Polyvinyl chloride not mixed 248,0 256,0 268,0

Polipropylen / Polypropylene 143,0 143,0 138,0

Kauczuk syntetyczny / Synthetic rubber 84,1 88,8 106,6

Pestycydy / Pesticides 21,5 22,6 30,7

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska
i gotowe sykatywy / Paints, varnishes and similar coating materials,
printing inks and off-the shelf siccatives 800,0 748,0 979,0

Mydła i środki powierzchniowo czynne / Soaps and surfactants 43,1 47,1 50,6

Włókna chemiczne, w tym: / Chemical fibers, incl.: 96,7 98,3 103,0
 – syntetyczne / synthetic 96,0 97,9 102,0
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WYKRES 13. Dynamika produkcji wybranych wyrobów w % (rok poprzedni = 100%) /
CHART 13. Indices of production of selected products in % (previous year = 100%)

azotowe /
nitrogenous

Źródło: Materiały źródłowe GUS – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” /
Source: Materials of GUS – ”Production of the most important industrial products”

tworzywa /
plastics

nawozy mineralne lub chemiczne /
mineral and chemical fertilizers

Among plastics products, the increase of  dynamic rate was
achieved in polyvinyl chloride production (by 5,0%), but decrease
was noticed as for polyethylene and polypropylene (considerably
by 4,1% and by 3,4%).

In the group of rubber and plastic products a significant
increase appeared as for tyre production (by 13,9%) , of which:
� tyres for passenger cars (by 11,5%),
� tyres for trucks (by 12,2%),
however in the group of floor, wall and ceiling coverings made
of plastics a drop of 8,3% took place (according to the product
area).

Wśród tworzyw sztucznych wzrost dynamiki produkcji w sto-
sunku do roku 2003 uzyskała produkcja polichlorku winylu
(5,0%), natomiast w produkcji polietylenu i polipropylenu od-
notowano spadek (odpowiednio o 4,1% i o 3,4%).

W grupie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych znaczny
przyrost produkcji wystąpił w produkcji opon (o 13,9%), w tym:
� opon do pojazdów samochodowych osobowych (o 11,5%),
� opon do pojazdów ciężarowych (o 12,1%),
natomiast w grupie wykładzin podłogowych, ściennych
i sufitowych z tworzyw sztucznych nastąpił spadek (wg po-
wierzchni produktów) o 8,3%.

TABLICA 13. Wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych3  /
TABLE 13. Rubber and plastic products3

3 Dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 50 osób / for entities with employment over 50 persons

Źródło:  Materiały źródłowe GUS – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” /
Source: Materials of GUS – „Production of the most important industrial products”

polietylen /
polyethylene

fosforowe /
phosphatic

potasowe /
potassic

polichlorek
winylu / PVC

polipropylen /
polypropylene

Wyroby / W tys. szt. /

Products In thous pcs

2002 2003 2004

Opony, w tym: / Tyres, incl.: 28 023 32 018 36 478
– do pojazdów samochodowych osobowych / for passenger cars 19 631 21 593 24 069
– do pojazdów samochodowych ciężarowych / for trucks 1 769 1 753 1 971
– ciągnikowe / for tractors 745 616 631
– do maszyn i urządzeń rolniczych / for agricultural machines and equipment 506 419 436

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych w km2 /
Floor, wall and ceiling coverings made of plastic in sq km 29,7 20,6 18,9
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WYKRES 14. Dynamika produkcji opon w % (rok poprzedni = 100%) /
CHART 14. Indices of tyre production in % (previous year = 100%)

Źródło:  Materiały źródłowe GUS – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” /
Source: Materials of GUS – ”Production of the most important industrial products”

opony ogółem / tyres in total

opony do pojazdów samochodowych ciężarowych / tyres for trucks

opony do maszyn i urządzeń rolniczych / tyres for agricultural machines and equipment

opony do pojazdów samochodowych osobowych / tyres for passenger cars

opony ciągnikowe / tyres for tractors
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6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /
Foreing trade turnover of chemicals and related productsForeing trade turnover of chemicals and related productsForeing trade turnover of chemicals and related productsForeing trade turnover of chemicals and related productsForeing trade turnover of chemicals and related products

WYKRES 15. Dynamika eksportu i importu w latach 2002–2004 w % (rok poprzedni = 100%) /
CHART 15. Indices of exports and imports in the years 2002–2004 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, luty 2005 r. /
Source: Compiled on the base of ”Statistic Bulletin 2” – GUS, February 2005

ogółem /
in total

chemikalia i produkty pokrewne /
chemicals and related products

1 Dane za okres styczeń-październik 2004 r. / Data for the period of January-October, 2004.

The increase in exports was achieved among the others due
to high rate of exchange in the first half of 2004.

In course of the year the rate of EURO changed from 471,2
PLN to 414,4 PLN (i.e. by about 12%), what might have been
a problem for exporters, whereas for importers (particularly those
dependent on raw materials imports) can by an long-term
opportunity to improve their financial results.

Contract prices had its influence on the results of foreign
trade. In exports the prices rose by 12%1 whereas a high level
of oil and natural gas prices was a factor  determining the growth
of prices  in imports.

The foreign trade balance is still negative as well in total
(–52 557 mln PLN) as for chemicals and other products’ turnover
(–28 376 mln PLN).

Przyrost wartości eksportu został osiągnięty między innymi
z powodu wysokiego poziomu kursów walut w pierwszym pół-
roczu 2004 roku.

Jednak na przestrzeni roku kurs euro uległ zmianie z 471,2
na 414,4 zł (to jest o ok. 12%), co dla eksporterów mogło sta-
nowić problem, natomiast dla importerów (szczególnie tych,
uzależnionych od importu surowców) może w dłuższym okre-
sie czasu być okazją do poprawy swoich wyników finansowych.

Na wyniki w handlu zagranicznym wpływ miały zmiany cen
transakcyjnych. W eksporcie ceny wzrosły o 12,0%1, natomiast
w imporcie o 7,4%, przy czym na wzrost cen w imporcie głów-
nie miał wpływ wysoki poziom cen ropy naftowej i gazu ziem-
nego.

Saldo w handlu zagranicznym jest w dalszym ciągu ujemne
zarówno ogółem (–52 557 mln zł ), jak i w obrocie chemikalia-
mi i produktami pokrewnymi (–28 376 mln zł).

O TObroty handlu zagranicznego przemysłu chemicznego w roku
2004 uzyskały wysoką dynamikę wzrostu. Od początku roku
widoczny był systematyczny wzrost wartości eksportu, który
osiągnął kwotę 17 454,0 mln zł i 128,2% wartości eksportu
roku poprzedniego. Import wzrósł o 17,0%, a jego wartość osią-
gnęła kwotę 45 755,1 mln zł.

W roku 2004 zmianie uległa zarówno struktura, jak i dynami-
ka handlu zagranicznego. Udział chemikaliów i produktów po-
krewnych w eksporcie ogółem wyniósł w 2004 roku 6,4%
(w roku 2003 – 6,5%), natomiast w imporcie nastąpił nieco więk-
szy spadek odpowiednio o 14,1% wobec 14,7% w roku 2003.

The foreign trade turnover of chemical products in 2004
achieved a high dynamic rate of growth. From the beginning of
the year a systematic increase of exports value was visible and
reached the value of 17 454 mln PLN and 128,2% of the previous
year’s  value. The increase of imports value was 17% totalling
45 755,1 mln PLN.

In 2004 the structure as well as the dynamic rate of foreign
trade changed. The contribution of chemicals and related
products in exports in total in 2004 amounted to 6,4% (6,5% in
2003), however in imports a little more significant decrease
occurred, adequately by 14,1% in comparison to 14,7% in 2003.
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TABLICA 15. Eksport ważniejszych produktów przemysłu chemicznego w okresie I–IX 2004 roku /
TABLE 15. Exports of major chemical products in Jan.–Oct., 2004

Źródło: Opracowano na podstawie „Handel zagraniczny styczeń-wrzesień 2004” – GUS, 2004 /
Source: Compiled on the base of “Foreign trade January-October 2004” – GUS, 2004

Kraje rozwinięte / Kraje Europy
Developed countries Środkowo-

Wyszczególnienie / Ogółem / w tym Unia -Wschodniej /
Specification In total Razem / Europejska / Middle-East

Total incl. European European

Community countries

Nieorganiczne zasady, tlenki, wodorotlenki

i nadtlenki metali w tonach  /

Inorganic bases, oxides, hydroxides and metal peroxides in tons 386 774 327 391 311 810 30 115

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 123,8 116,2 110,9 349,0

Alkohole alifatyczne i cykliczne i ich pochodne w tonach  /

Aliphatic and cyclic alcohols and their derivatives in tons 93 399 83 652 83 591 849

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 77,6 75,0 75,2 100,2

Wyroby farmaceutyczne w tys. zł  /

Pharmaceutical products in thous. PLN 785 027,1 453 682,6 427 642,3 250 268,2

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 133,2 143,6 150,1 122,6

Nawozy mineralne i chemiczne w tonach  /

Mineral and chemical fertilizers in tons 1 644 028 1 192 529 1 065 313 –

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 82,7 73,1 83,8 –

Barwniki, pigmenty, farby i lakiery w tys. zł  /

Dyes, pigments, paints and varnishes in thous. PLN 758 868,1 393878,0 375 237,4 321 477,4

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 120,8 109,4 111,4 137,4

Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe w tonach  /

Perfumery, cosmetics and toiletries in tons 129 950 81 139 79 443 43 712

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 133,2 127,1 127,2 140,0

Mydło i preparaty piorące w tonach  /

Soaps and detergents in tons 232 407 172 869 161 549 51 595

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 129,9 110,2 103,8 290,0

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych w tys. zł  /

Plastics in basic forms in thous. PLN 381 759 322 901 318 518 24 220

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 104,6 101,2 101,9 91,0

Artykuły z tworzyw sztucznych w tys. zł  /

Plastic products in thous. PLN 492 888 350 253 337 187 124 109

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 126,2 111,0 109,8 191,9

Kauczuk syntetyczny w tonach  /

Synthetic rubber in tons 50 875 47 920 47 507 1 022

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 121,5 121,8 121,4 74,8

Artykuły z kauczuku w tonach  /

Rubber goods in tons 298 179 262 251 246 570 23 444

I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 117,8 116,7 118,1 152,2
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TABLICA 16. Import ważniejszych produktów przemysłu chemicznego w okresie I–IX 2004 roku /
TABLE 16. Imports of more important products of chemical industry for the period of Jan.–Oct., 2004

Źródło: Opracowano na podstawie „Handel zagraniczny styczeń-wrzesień 2004” – GUS 2004. /
Source: Compiled on the base of “Foreign trade January-October 2004” – GUS 2004

Kraje rozwinięte / Kraje Europy
Developed countries Środkowo-

Wyszczególnienie / Ogółem / w tym Unia Wschodniej /

Specification In total Razem / Europejska / Middle-East

Total incl. European European

Community countries

Sadze w tonach / Carbon black in tons 90 382 27 071 26 779 63 219
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 121,9 106,1 106,3 130,7
Nieorganiczne zasady, tlenki, wodorotlenki i nadtlenki
metali w tonach / Inorganic bases, oxides, hydroxides
and metal peroxides in tons 171 330 95 926 93 930 27 711
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 90,5 81,9 81,1 111,6
Węglowodory i ich pochodne w tonach /
Hydrocarbons and their derivatives in tons 329 024 189 873 187 932 134 879
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 94,2 91,9 92,6 97,2
Alkohole alifatyczne i cykliczne i ich pochodne w tonach /
Aliphatic and cyclic alcohols and their derivatives in tons 257 096 143 021 106 774 105 857
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 109,9 104,8 95,3 110,6
Wyroby farmaceutyczne w tys. zł /
Pharmaceutical products in thous. PLN 7921033,0 7755527,2 6579399,1 14512,1
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 118,6 118,1 119,6 159,4
Nawozy mineralne i chemiczne w tonach /
Mineral and chemical fertilizers in tons 1 611 287 435 834 408 202 1171471
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 129,8 119,2 119,6 134,0
Barwniki, pigmenty, farby i lakiery w tys. zł /
Dyes, pigments, paints and lacquers in thous. PLN 2981316,4 2901633,4 2700290,0 5001,1
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 120,0 119,6 118,9 140,4
Mieszaniny substancji zapachowych stosowane jako
surowce w przemyśle w tonach / Mixtures of fragrances applied
as raw materials in the industry in tons 13 361 13 264 11 400 –
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 133,0 132,3 129,4 –
Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe w tonach /
Perfumery, cosmetics and toiletries in tons 70 063 66 613 65 151 979
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 105,2 105,1 105,0 68,3
Mydło i preparaty piorące w tonach /
Soaps and detergents in tons 928 420,7 854 651,9 819 300 28 325
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 113,9 115,1 115,3 124,5
Materiały fotograficzne i kinematograficzne w tys. zł /
Photo- and cinematography materials in tons 444 494,0 428 336,1 328 560,7 5 803,6
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 104,3 103,2 102,4 92,8
Środki owado-, gryzonio-, grzybo-, chwastobójcze
i odkażające w tonach / Insecticides, rodenticides, fungicides,
herbicides and disinfectants in tons 45 177 44 202 39 110 2
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 112,7 111,3 110,0 12,6
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych w tonach / 1 476 251 1 349 925 1 326 003 37 854
Plastics in basis forms in tons
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 134,2 134,5 135,6 128,6
Artykuły z tworzyw sztucznych w tys. zł /
Plastic products in thous. PLN 601 529 559 230 545 313 2 479
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 119,9 120,0 120,6 125,1
Kauczuk naturalny i żywice naturalne w różnych formach w tys. zł /
Rubber and natural resins in different forms in thous. PLN 329 468,0 5716,6 4 700,0 –
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 145,2 190,6 168,6 –
Kauczuk syntetyczny w tonach / Synthetic rubber in tons 84 558 68 630 54 741 15 528
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 118,2 120,5 119,2 110,3
Artykuły z kauczuku w tonach / Rubber goods in tons 254 496 222 659 215 940 8 921
I-IX 2003=100 / Jan.-Oct.=100 152,3 159,6 158,6 95,1
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TABLICA 17. Obroty handlu zagranicznego wg sekcji towarowych w 2004 roku /
TABLE 17. Foreign trade turnover accordingly to the merchandise section in 2004

Źródło: Dane wstępne podawane za Ministerstwem Gospodarki i Pracy /
Source: Output data from The Ministry of Economic Affairs and Labour

W mln zł /

Wyszczególnienie / In mln PLN

Specification Eksport / Import / Saldo /
Exports Imports Balance

Przemysł chemiczny ogółem /
Chemical industry in total 27 402,4 55 777,9 –28 375,5

Barwniki, garbniki /
Dyes, tanning agents 975,6 3 886,8 –2 911,1

Chemikalia nieorganiczne /
Inorganic chemicals 1 314,0 1 557,7 –243,7

Chemikalia organiczne /
Organic chemicals 2 769,4 5 120,0 –2 350,6

Farmaceutyki /
Pharmaceuticals 1 265,0 9 835,1 –8 570,1

Fotochemikalia /
Photo-chemicals 54,1 585,4 –531,3

Kauczuki i wyroby z gumy /
Rubbers and rubber products 5 357,1 4 802,8 554,3

Kleje, enzymy /
Glues, enzymes 446,5 1 239,4 –792,9

Kosmetyki, półprodukty /
Cosmetics and intermediate products 3 023,0 2 686,8 336,2

Mydła, proszki /
Soaps, washing powders 1 854,0 1 745,5 108,5

Nawozy /
Fertilizers 1 180,2 1 081,6 98,7

Tworzywa i wyroby z tworzyw/
Plastics and plastics products 8 351,6 19 107,1 –10 755,5
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6.2.6.2.6.2.6.2.6.2. Prezentacja wybranych ekPrezentacja wybranych ekPrezentacja wybranych ekPrezentacja wybranych ekPrezentacja wybranych eksportersportersportersportersporterów /ów /ów /ów /ów /
Presentation of selected ePresentation of selected ePresentation of selected ePresentation of selected ePresentation of selected exporterxporterxporterxporterxportersssss

TABLICA 18. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w 2004 roku /
TABLE 18. Exports level of selected chemical industry companies in 2004

Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Wartość eksportu w mln zł /
No. Company Exports value in mln PLN

1 2 3

1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1 211,9

2 Zakłady Azotowe „PUŁAWY”  S.A. 908,6
– roztwór saletrzano-mocznikowy / saltpetre-carbamide solution (CAS) 300,0
– kaprolaktam / caprolactam 255,0
– melamina / melamine 255,0

3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 766,1
– nawozy wieloskładnikowe / multi-component fertilizers 369,2
– biel tytanowa / titanium white 141,1
– amoniak / ammonia 185,9

4 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 680,9
– siarczan amonu / ammonium sulphate �

– kaprolaktam / caprolactam �

– poliamidy / polyamides �

5 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 631,3
– 2-etyloheksanol / 2-ethylohexanol �

– Salmag z siarką / Salmag with sulphure �

– ftalany dwuoktylu / 2-octyl phtalane �

6 Firma Chemiczna DWORY S.A. 386,8
– kauczuk / rubber 270,4
– owipian (polistyren do spieniania) / owipian® (expandible polystyrene) 34,1
– owispole (polistyreny)/ owispol® (polystyrene) 47,1

7 ANWIL SA 450,0
– polichlorek winylu / PCV �

– saletrzak  / nitro-chalk �

– wodorotlenek sodu / sodium hydroxide �

8 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. 224,0
– TDI 155,8
– epichlorohydryna / epichlorohydryne 50,6
– chlorek allilu / allyle chloride 4,1

9 POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A. 125,8
– farby, lakiery / paints, varnishes 125,8

10 Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A. 289,2
– włókna poliamidowe / polyamide fibres 176,6

11 Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. 109,3
– środki ochrony roślin / pesticides 26,5
– żywice poliestrowe / polyester resins 15,5
– żywice epoksydowe / epoxy resins 60,9

12 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 11,6
– siarka / sulphur �

– nawozy / fertilizers �

– ziemie bielące / fuller‘s earths �



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

79Raport Roczny / Annual Report 2004

HA
ND

EL
 Z

AG
RA

NI
CZ

NY
 W

 L
AT

AC
H 

20
02

–2
00

4
FO

RE
IG

N 
TR

AD
E 

IN
 T

HE
 Y

EA
RS

 2
00

2–
20

04

1 2 3

13 R&M IZOMAR Sp. z o.o. 11,1
– usługi / services 8,5

14 TBD S.A. 6,0
– farby i lakiery  / paints and varnishes 6,0

15 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp z o.o. 84,0
– polipropylen F401 / polypropylene F401 �

– polietylen GGNX / polypropylene GGNX �

– polietylen FABS / polypropylene FABS �

16 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie 28,0
– estromal 14PB 4,4
– nowolak P 2,9
– estromal 14ON 2,3

17 Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. 5,8

18 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 0,6
– superfosfat 19 0,6

19 Orlen Oil Sp. z o.o. 39,8
– smary, oleje / lubricants and oils 39,8

20 Rafineria Trzebinia S.A. 61,0
– benzyna do pirolizy, benzyna / komponent �

– petrol for pyrolysis, petrol / component 61,0

21 Instytut Chemii Przemysłowej 7,2
– technologie chemiczne / chemical technologies 7,2

22 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 8,0
– katalizatory / catalysts 1,7
– licencje / licences 6,0
– prace badawcze / researches 0,3

23 PROCHEM S.A. 11,0
– usługi inżynierskie / engineering services 11,0

24 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 0,6
– technologie chemiczne / chemical technologies 0,6

� brak danych / lack of data

Źródło: Na podstawie informacji z przedsiębiorstw /
Source: On the bese of information from entities
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7.1.7.1.7.1.7.1.7.1. Nakłady inwestycyjne / Investment outlaysNakłady inwestycyjne / Investment outlaysNakłady inwestycyjne / Investment outlaysNakłady inwestycyjne / Investment outlaysNakłady inwestycyjne / Investment outlays

P BPoniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne
zrealizowane w 2004 roku przez przedsiębiorstwa przemysłu
chemicznego.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2004 roku na-

leżał rewamping wytwórni Olefin II (termin zakończenia inwe-
stycji to II połowa 2005 roku). Modernizacja pozwoli na zwięk-
szenie mocy produkcyjnych instalacji do 660 tysięcy ton etyle-
nu oraz 315 tysięcy ton propylenu rocznie. Pozostałe ważniej-
sze inwestycje to:
� intensyfikacja Instalacji Ekstrakcji Aromatów,
� intensyfikacja IFP, Pyrotolu i Butadienu,
� budowa instalacji odsiarczania benzyny Kraking,
� budowa podziemnego magazynu ropy i paliw,
� inwestycje w infrastrukturę przy instalacjach.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Realizacja systemu sterowania Instalacją Amoniaku

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń pozwoliło na kom-
pleksowe zarządzanie pracą instalacji, gwarantując niezawod-
ność i pewność dostarczania surowców wykorzystywanych do
produkcji wyrobów.

Modernizacja elektrofiltrów dla kotła K-5 i K-4
Oprócz zapewnienia potencjału produkcji energii przez

kotły, zapewniono zgodność z wymogami ochrony środowiska,
a tym samym zmniejszono uciążliwość oddziaływania przed-
siębiorstwa na środowisko.

Adaptacja Centralnej Mechaniczno-Biologicznej Oczyszczal-
ni Ścieków dla procesów nitryfikacji i denitryfikacji wraz
z budową Stacji Odwadniania Osadów Pościekowych
z tej oczyszczalni

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu czysto-
ści wód rzeki Odry poprzez zmniejszenie ładunku związków
azotowych w wodzie kierowanej do Odry, zawieszenia kar za
naruszenie warunków ochrony środowiska (z tytułu odprowa-
dzania ścieków), eliminacji zanieczyszczeń środowiska grunto-
wo-wodnego oraz przyrodniczego wykorzystania odpadów.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Do najważniejszych inwestycji roku 2004 należały:

� budowa Wytwórni Melaminy III,
� modernizacja i intensyfikacja Instalacji Melaminy I,
� modernizacja turbozespołu nr 4 na Elektrociepłowni 4/ Sek-

cja Odzysku Melaminy (MRU),
� wymiennik ciepła I stopnia w węźle kontaktowym instalacji

kwasu siarkowego i oleum,
� uporządkowanie strumienia ścieków sanitarnych na poszcze-

gólnych Wytwórniach (proekologiczne),
� renowacja kanalizacji opadowej,
� modernizacja AKPiA Bloku Tlenowego nr 3.

Uruchomienie Wytwórni „Melamina III”
Największą inwestycją roku 2004 było wybudowanie Wytwór-

ni „Melamina III”. Oficjalne otwarcie miało miejsce 4 czerwca.

Below we are presenting the most important
investments  of chemical industry entities of the year
2004.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
The rewamping of Olefin II factory was the most important

investment task in 2004 (accomplishment expected in the second
half of 2005). The modernization will let increase production
power of the instalments up to 660 thousand tons of ethylene
and 315 thousand tons of polypropylene per year. The other
significant investments are:
� revamping of Aromatics Extraction Unit,
� revamping of alkylation‘s, Pyrotol and Butadiene Units,
� construction of a plant for desulphurization of cracking petrol,
� construction of an underground store for crude oil and fuels,
� plant infrastructure investment.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Realisation of steering system of Ammonia Instalment

Application of modern equipment allowed for a complex
management of the Instalment work, guarantying reliability and
certainty  of raw materials supply used in the production.

Modernization of electrofilters for boiler K-5 and K-4
Besides ensuring potential of  energy production by the

boilers, an accordance with environment law was granted, and
thanks to that, noxiousness of the company to the environment
has been limited.

Adaptation of the Central Mechanic-Biological Sewage-
Treatment Plant for nitrification and de-nitrification
processes, with the construction of the Sludge Drainage
After-Sewage Plant from the above one

The realization of the investment will contribute to
the improvement of water quality of the Odra River by decrease
of nitrogen compounds load in water directed to the Odra
River. Therefore it will cause suspending of the penalties
for infringing of the environment regulations, will eliminate
pollutions from the ground-water and natural recycling of
the wastes.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
To the most important investments of 2004 belonged:

� construction of Melamine III Plant,
� modernization and Intensification of Melamine I Plant,
� modernization of turbine set No.4 in the thermal-electric

power station 4/ Section of Melanin Recovery (MRU),
� a heat exchanger of 1st stage in a contact kinematic pair at

sulphuric acid and oleum instalment,
� ordering a sewage stream in the individual factories (pro-

ecological),
� renovation of a discharge channel,
� modernization of AKPiA of Oxygen Block No. 3.

Start-up of Melamine III Plant
The biggest investment of 2004 was the construction of “Mela-

mine III” Plant. The official opening took place on June, 4th.
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Jej koszt to 307 mln zł. Inwestycja zrealizowa-
na została w oparciu o licencję włoskiej firmy

Eurotecnica Contractors and Engineers S.p.A. Pra-
ce budowlane trwały od lipca 2002 roku. Inwesty-

cja była realizowana przede wszystkim w oparciu
o środki własne (81,44%). Resztę stanowiły pożyczka z Nafty
Polskiej i dotacja z Ministerstwa Gospodarki.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. uzyskały pozwolenie
zintegrowane na wytwórnię „Melamina III” oraz wytwórnię
„Melamina II”. „PUŁAWY” są pierwszym przedsiębiorstwem
w Polsce, które uzyskało pozwolenie zintegrowane dla nowej
instalacji przed oddaniem jej do ruchu. Produkcja melaminy jest
jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie proce-
sów w przemyśle chemicznym.

Nowo wybudowana wytwórnia „Melamina III” o zdolności
produkcyjnej 30 tys. ton/rok, jest drugą wytwórnią melaminy
wybudowaną w ostatnim czasie (Melamina II – 2001) i już trze-
cią pracującą w Puławach (Melamina I – 1977). ZA „PUŁAWY”
S.A. dzięki swoim inwestycjom są trzecim co do wielkości pro-
ducentem melaminy na świecie. Zwiększone obecnie do 92 tys.
ton zdolności wytwórcze pozwalają Zakładom objąć 10% świa-
towego i 20% europejskiego rynku melaminy. Żaden inny pro-
dukt polskiej chemii nie zajmuje tak wysokiej pozycji w świato-
wym rankingu.

Inwestycje proekologiczne
Biologiczna oczyszczalnia ścieków sanitarnych typu 3K

W roku 2004 w Centrum Produkcji Melaminy i Mocznika
wybudowano dwie oczyszczalnie biologiczne ścieków sanitar-
nych w miejsce znajdujących się tam wcześniej starych urzą-
dzeń oczyszczających typu Dawydag. Koszt realizacji zadania
to 436 200 zł.

W wyniku realizacji inwestycji uzyskano parametry ścieków,
wymagane przez prawo ochrony środowiska.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Do najważniejszych inwestycji w roku 2004 należy zaliczyć:

� modernizację kolektora 12 H 301,
� adaptację pomieszczeń w ob. S-9 dla potrzeb laboratorium

TWO-S,
� zakup 2 szt. żurawi portowych o udźwigu Q=8T do Portu

Barkowego,
� przebudowę drogi nr 3 dla samochodów ciężarowych – środ-

ki trwałe,
� wirówkę kryształu,
� modernizację wymurówki i układu zraszania wieży WS c VII,
� modernizację Reformera 12 B-301,
� modernizację układu chłodniczego zbiorników amoniaku,
� modernizację zasilania komór spalania gazem – etap II,
� dostosowanie przenośnika P-33 do współpracy z instalacją

powlekania nawozów,
� komputeryzację sterowania blokiem energetycznym nr 1

– środki trwałe,
� modernizację układu separacji dwutlenku tytanu za strumie-

nia pary w młynie strumieniowym.
Najistotniejszą inwestycją proekologiczną była moderniza-

cja zasilania komór spalania gazem.

Its cost totalled 307 million PLN. The investment was realized
on the basis of an Italian firm license (Eurotecnica Contractors
and Engineers S.p.A). The construction works lasted till the end
of July, 2002. The project was provided mostly on the base of
own funds (81,44%). The rest was financed from credits of Nafta
Polska and donations of the Ministry of Economic Affairs and
Labour.

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A. obtained the integrated
permission for “Melamine III” and “Melamine II”. “PUŁAWY”
are the first entity in Poland, which was given the integrated
permission for a new installation before putting it into operation.
The production of melamine is one of the most sophisticated
technological processes in chemical industry.

A newly constructed “Melamine III” plant with the production
capacity of 30 thou. tons per year is the second factory producing
melamine recently constructed and already the third working
in Puławy (Melamine I – 1977).  Owing to  their investments ZA
“PUŁAWY” S.A. are the third world melamine peoducer. The
capacity increased to 92 thou. tons nowadays, what let them
share 10% of world and 20% of European market of melamine.
There is no other product of Polish chemical industry with such
a high position in a world ranking.

Pro-ecological investments
Biological sewage-treatment plant of 3K type

In the year 2004 in The Production Centre there were built
two new biological sewage-treatment plants replacing the place
of the formerly existing old equipment of Dawydag type. The
cost of it totalled  436 200 PLN. As a result of the following
task, its sewage parameters fulfilled the demands of
environment law.

Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
To the most important investments of the year 2004 we can

include:
� modernization of 12 H 301 collector,
� adaptation of ob. S-9 to the needs of TWO-S laboratory,
� purchase of 2 port cranes to the Barge Port with a  load

capacity of Q=8T,
� reconstruction of road No. 3 for trucks  (mean life),
� shape centrifuge,
� modernization of the lining and the sprinkling system of WS

c VII Tower,
� modernization of Reformer 12 B-301,
� modernization of the cooling system for ammonia conta-

iners,
� modernization of gas combustion chambers – stage II,
� adaptation of P-33 conveyor to cooperation with the instal-

ment for coating fertilizers,
� computerization of the steering system in power unit – fixed

assets,
� modernization of the system of separation of titanic dioxide

from vapour stream in the stream mill.
The most important pro-ecological investment was

modernization of the gas combustion chambers.



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

83Raport Roczny / Annual Report 2004

NA
KŁ

AD
Y 

NA
 IN

W
ES

TY
CJ

E 
I R

OZ
W

ÓJ
IN

VE
ST

M
EN

T 
OU

TL
AY

S 
AN

D 
DE

VE
LO

PM
EN

T

ANWIL SA
W lutym 2004 roku rozpoczęto realizację jednej z najważ-

niejszych inwestycji, a zarazem jednego z ważniejszych zadań
w historii firmy, którą jest zmiana technologii produkcji chloru z
diafragmowej na membranową w wytwórni chloru i ługu so-
dowego. Dostawcą technologii i kluczowych urządzeń proce-
sowych jest renomowana niemiecka firma UHDE GmbH. Na
przestrzeni roku udało się również zawrzeć kontrakty ze wszyst-
kimi dostawcami pozostałych urządzeń procesowych. W czwar-
tym kwartale 2004 roku rozpoczęto prace ziemno-budowlane
pod przyszłą inwestycję.

W zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przekazano
do eksploatacji instalację do produkcji suchych mieszanek
z węzłem homogenizacji oraz zrealizowano zadanie dotyczące
modernizacji linii do produkcji płyt.

W roku 2004 realizowane były kolejne przedsięwzięcia zwią-
zane z polityką proekologiczną firmy, w tym główne zadanie
jakim jest budowa węzła biologicznego oczyszczania ścieków,
którego rozruch zaplanowany został na styczeń 2005 roku.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zakłady realizują dalszą ekspansję w sektorze tworzyw kon-

strukcyjnych. Największymi projektami rozpoczętymi w roku
2004 były intensyfikacja Wytwórni Tarnoformu z 11 600 do
14 100 t/rok oraz intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfiko-
wanych.

Rozpoczęto również prace nad projektem budowy instalacji
granulacji mechanicznej nawozów.

W obszarze związków fluorowych w wyniku prowadzonych
prac nad procesem telomeryzacji czteroflouroetylenu z meta-
nolem rozpoczęto budowę instalacji techniczno-badawczej
tetrafluoropropanolu o zdolności produkcyjnej ok. 400 t/rok.

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
Inwestycje w roku 2004 dotyczyły modernizacji istniejących

instalacji, budowy nowych linii produkcyjnych bądź zmniejsze-
nia uciążliwości dla środowiska. Do najważniejszych inwestycji
należy:
� wyposażenie ciągów produkcyjnych fungicydów i herbicy-

dów w nowe młyny perełkowe – osiągnięto wzrost wydaj-
ności o około 80%,

� rozbudowa instalacji nienasyconych żywic poliestrowych
– wzrost zdolności produkcyjnej o ponad 20%,

� budowa nowej instalacji do produkcji żelkotów,
� adaptacja istniejącej instalacji do wymogów procesu wy-

twarzania nowego produktu – środka pomocniczego do
paliw i uruchomienie jego produkcji,

� budowa instalacji doświadczalnej i uruchomienie produkcji
innowacyjnego, nie zawierającego chlorowców, środka unie-
palniającego do tworzyw,

� wykonanie chemoodpornych mis dla zbiorników magazy-
nowych surowców niebezpiecznych – wyeliminowanie za-
grożenia skażenia środowiska,

� wykonanie chemoodpornych mis rozładowczych autocystern
– zabezpieczenie gleby przed awaryjnym skażeniem,

� modernizacja ujęcia wody na rzekach Trzebośnica i San
– poprawa wskaźników gospodarki wodą,

ANWIL SA
In February 2004, the realization of one of

the most important investments and tasks in
history of the firm was began in the chlorine and
soda lye plant. It was the change of technology of chorine
production from diaphragmatic one to membrane one.
Reputable German firm, UHDE GmbH was a supplier of the
technology. In the course of the year it became possible to sign
contracts with all the suppliers of equipment for other processes.
In the fourth quarter of the year 2004, earth- and building works
under the future investment have been started.

In the sphere of plastic processing, an installment for
production of dry mixtures with a homogenization center was
commissioned, and the task of modernization of the panels’
production line was realized.

In the year 2004, some successive enterprises  connected
with pro-ecological politics of the firm were introduced, i.e. the
main challenge – a construction of biological sewage-treatment
unit, a start-up of which has been planned for January, 2005.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
The company realized further expansion in the sector of

construction materials. The biggest projects begun in 2004 were:
the intensification of Tarnoform Factory from 11 600 tons per
year up to 14 100 tons per year, as well as the intensification of
Modified Plastics Plant.

The studies were launched over the construction project of
building an instalment for mechanical granulation of fertilizers.

In the area of fluorine compounds, as the result of the works
provided over the process of telomerisation of 4-fluorine-
ethylene  with methanol,  the construction of a technological-
research instalment (of productivity about 400 tons per year)
was begun.

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
The investments in the year 2004 involved modernisation

of the already existing instalments, construction of new
production lines and limiting of the noxiousness to the
environment. To the most important belong:
� furnishing fungicides and herbicides production lines with

new pearl mills – the increase of 80% was achieved,
� building-up an instalment for insatiable polyester resins

– the increase of productivity by 20%,
� the construction of a new instalment for gelcot production,
� the adaptation of the existing instalments to the demands

of production of a new product – auxiliary mean for fuels
– and actuating its production,

� the construction of an experiment instalment and introdu-
cing  an innovative flame retardant mean, exclusive of chlo-
rine, bromine, iodine and astatine for plastics,

� carrying out chemo-resistant bowls for containers storing
dangerous raw materials – eliminating environmental con-
tamination,

� carrying out some chemo-resistant bowls for auto cisterns
– soil protection against emergency contamination,

� the modernization of water intake on the rivers: Trzebośnica
and San – improving the indices of water management,
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� reorganizacja i kompleksowe zabezpiecze-
nie parku magazynowego rozpuszczalników

– eliminacja zagrożenia skażenia środowiska,
� ostateczna likwidacja pokryć dachowych zawie-

rających azbest.

Rafineria Trzebinia S.A.
Do najważniejszych inwestycji roku 2004 należały:

� budowa instalacji do produkcji biodiesla (oddana w IV kw.
2004 roku),

� budowa instalacji do hydrorafinacji parafin,
� budowa i rozruch instalacji do produkcji świec i zniczy.

Rafineria JEDLICZE S.A.
W 2004 roku zrealizowano następujące inwestycje:

� modernizacja sprężarkowni – przebudowa instalacji do pro-
dukcji sprężonego powietrza, mająca na celu zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów remon-
towych oraz zwiększenie pewności zasilania całego zakładu
sprężonym powietrzem;

� modernizacja spalarni odpadów, mająca na celu zmianę
sposobu przygotowania i podawania odpadów stałych do
spalenia w piecu obrotowym i umożliwianie tym samym
zwiększenia ilości utylizacji pozyskanych z rynku odpadów
stałych, obniżenie ceny tej usługi i podwyższenie konkuren-
cyjności całej instalacji;

� budowa stanowiska do rozładunku paliw z autocystern
– benzyn i komponentów paliwowych, mająca na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa technicznego i pożarowego oraz
wypełnienie norm i przepisów dotyczących operacji rozła-
dunku, a także usprawnienie i skrócenie czasu rozładunku
paliw z autocystern.

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG Pustków S.A.
Do najważniejszych inwestycji ZTS ERG S.A. w Pustkowie

w roku 2004 należy zaliczyć:
� montaż mieszalników i zbiorników żywic poliestrowych na

obiekcie B-140, pozwoliło to na rozszerzenie asortymentu
oraz zwiększenie jakości produkowanych żywic poliestro-
wych,

� modernizację parku magazynowego Wydziału Formaliny.
Zadanie proekologiczne – efektem jest zabezpieczenie przed
infiltracją substancji szkodliwych do gleby podczas składo-
wania surowców i produktów w zbiornikach oraz przy roz-
ładunku tych substancji z cystern samochodowych.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. jest w trakcie realiza-

cji budowy dwóch instalacji do produkcji poliolefin wraz z plat-
formą logistyczną. Proces inwestycyjny rozpoczął się wraz
z powstaniem spółki BOP, czyli w lutym 2003 roku. W roku 2004
prace związane z budową nowych instalacji były kontynuowa-
ne i znacząco zaawansowane. W roku 2005 planowane jest
zakończenie budowy i uruchomienie dwóch instalacji do pro-
dukcji poliolefin wraz z platformą logistyczną według kolejno-
ści wymienionych poniżej etapów:
� Ready For Cold Run Utilities (gotowość do zimnego ruchu

mediów): 01.03.2005 roku.

� reorganization and complex protection of storage park for
solvents – elimination of environmental contamination,

� the final liquidation of roof coverings containing asbestos

Rafineria Trzebinia S.A.
To the most important investments belonged:

� construction of an instalment for biodiesel (finished
in the 4th quarter of 2004),

� construction of an instalment for hydro-refinery
of paraffin,

� construction and start up of the installation for candles pro-
duction.

Rafineria JEDLICZE S.A.
In 2004 the following investments were realized:

� modernization of the compression plant – re-building the
installation of compressed air production, to decrease the
usage of electricity power, lowering of renovation costs and
increasing the certainty of compressed air supply for the
whole factory;

� modernization of waste burning plant to change changing
the ways of preparing and serving solid wastes for burning
in a rotary furnace, and thus making possible to increase
the amount of utilizations of sold waste reached from mar-
ket, decreasing the prices of this service and making the
whole installation more competitive;

� building of an unloading station for auto cistern fuels
– petrol and fuel components – aimed at increasing tech-
nological and fire security, fulfilling the standards and re-
gulations connected with unloading operations, as well as
improving and shortening the time of fuel unloading from
auto-cisterns.

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG Pustków S.A.
To the most important investments of ZTS ERG Pustków S.A.

in 2004 we can include:
� montage of epoxy resins mixers and containers in object B-

140, what let widen the assortment and the quality of poly-
ester resins,

� modernization of the storage section of Formalin Depart-
ment. This is a pro-ecological task resulting in soil protec-
tion against infiltration by harmful substances during the
storage of raw materials and products in containers, and
during unloading these products from auto cisterns.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. is during the

realisation of building of two installation of for polyolephine
production together with the logistic platform. The investment
process began simultaneously  with the foundation of BOP
company, i.e. in February, 2003. In 2004 the works connected
with the construction of new instalments were continued and
significantly advanced. Finishing of the construction and start
up of two installations of polyolefin‘s together with the logistic
platform is planned for 2005 in the following stages:
� Ready For Cold Run Utilities:

March 1st, 2005.
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� Ready For Cold Run Extruders (gotowość do zimnego ruchu
wytłaczarek): 30.06.2005 roku.

� Ready For Start-up Logistic Platform (gotowość do rozruchu
platformy logistycznej): 15.03.2005 roku.

� Ready For Cold Run Plants (gotowość do zimnego ruchu
instalacji):
– HDPE: 15.08.2005 roku.
– PP: 31.08.2005 roku.

� Ready For Start-up Plants (gotowość do rozruchu instalacji):
30.09.2005 roku.
Po osiągnięciu nominalnej wydajności na nowej instalacji

polipropylenowej (Spheripol) zamknięte zostaną dwie stare
instalacje PP I i PP II.

Asortyment produktów BOP na koniec przyszłego roku
będzie składał się z następujących polimerów:
� HDPE (polietylen wysokiej gęstości) z nowej instalacji Ho-

stalen o wydajności rocznej 320 000 ton;
� LDPE (polietylen niskiej gęstości) ze starych instalacji LDPE

I i II o łącznej wydajności rocznej 150 000 ton;
� PP (polipropylen i kopolimer polipropylenowo-etylenowy)

z nowej instalacji Spheripol o wydajności rocznej 400 000 ton.
Przewidywany łączny potencjał produkcji polimerów BOP na

koniec przyszłego roku wyniesie 870 000 ton rocznie.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
W roku 2004 pomimo ograniczonych środków, ZACHEM S.A.

realizował inwestycje rozwojowe oraz proekologiczne. Do waż-
niejszych zaliczyć należy:
� budowę stanowiska do automatycznego załadunku autocy-

stern dryblendem PCW. Efekty inwestycji to obniżka kosz-
tów magazynowania i załadunku, zwiększenie kręgu odbior-
ców, poprawa warunków pracy, wyjście naprzeciw potrzeb
klientów i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań;

� Ready For Cold Run Extruders:
June 30th, 2005.

� Ready For Start-up Logistic Platform:
March 15th, 2005.

� Ready For Cold Run Plants:
– HDPE: August 15th, 2005
– PP: August 31st, 2005

� Ready For Start-up Plants:
Sept. 30th, 2005.
After reaching the nominal capacity of a new polypropylene

instalment (Spheriol),  the two old ones – PP I and PP II  will be
closed.

The assortment of BOP products at the end of the next year
will be composed with the following polymers:
� HDPE (high density polyethylene) Hostalen plant with a ca-

pacity of  320.000 tons per year;
� LDPE (low density polyethylene) form the old LDPE I and II

plants with a total capacity of 150.000 ton per year;
� PP (polypropylene and polypropylene-ethylene copolymer)

from a new Spheripol plant with the capacity of  400.000
ton per year.
The predicted total potential production of BOP polymers at

the end of the next year will total 870 000 tons per year.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
In the year 2004 thus the financial means were limited,

ZACHEM S.A. provided developement and pro-ecological
investments. The most important ones are:
� construction of an automatic auto cisterns loading station

by dryblend PCV.  The effect of the investment is lowering
the costs of storing and loading, increasing the circle of cu-
stomers, improving work conditions, approaching customers’
needs and providing new technologies;
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� budowę systemu drenażowego ze ścianką
przeciwfiltracyjną w rejonie składowiska odpa-

dów. Ukończona w styczniu 2005 roku inwesty-
cja uniemożliwia spływ zanieczyszczonych wód pod-

ziemnych z rejonu składowisk odpadów;
� usprawnienie pracy węzła do niszczenia odgazów z produk-

cji TDI – efektem jest niższa emisja do atmosfery;
� wprowadzenie systemu ciągłego dopalania odgazów

z generatorów CO w instalacji termicznego przekształcania
odpadów – efektem jest zminimalizowanie emisji CO do at-
mosfery;

� likwidację dowtermowni – instalacji do wytwarzania ciepła
procesowego – efektem jest znaczne zmniejszenie wielko-
ści emisji odgazów do atmosfery (szczególnie SO2 i tlenków
azotu), zastąpienie przestarzałego obiektu nowocześniejszym
i bezpieczniejszym dla środowiska rozwiązaniem, w całości
spełniającym wymagania dotyczące emisji zawarte w Roz-
porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 roku
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
Na realizację inwestycji w 2004 roku poniesiono łącznie na-

kłady w wysokości 27 215 tys. zł. Do najważniejszych inwesty-
cji należą:
� zabudowa pras belujących – efektem jest zmniejszenie ilo-

ści odpadów kauczukowych, obniżenie kosztów remontów
i eksploatacji;

� dozowanie styrenu i modernizacja podgrzewacza wody
– efektem jest osiągnięcie powtarzalności produkcji, popra-
wa jakości lateksów do produkcji kauczuków, obniżenie kosz-
tów napraw i remontów, utrzymanie zdolności i parame-
trów procesowych skutkujących uzyskiwaniem produktu
(lateksów) o najniższej zawartości styrenu;

� zabudowa suszarki na ciągu suszenia kauczuku butadieno-
wo-styrenowego – wymiana istniejącej suszarki tunelowej
na suszarkę wibrofluidalną – efektem realizacji inwestycji
jest spełnienie wymogów odbiorców kauczuku, co do para-
metrów jakości, jak również w zakresie koloru i czystości
wizualnej, obniżenie kosztów produkcji, remontów i skróce-
nie postojów;

� modernizacja instalacji dyspersji kopolimerów wraz z budową
tacy kolejowej i samochodowej – inwestycja 2004–2007 roku
– efektem będzie zapewnienie większej powtarzalności
procesów technologicznych w asortymencie dyspersji.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Łącznie nakłady inwestycyjne w roku 2004 wyniosły 8760

tys. zł. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należała mo-
dernizacja instalacji granulacji talerzowej. Inwestycja ta wpły-
nęła na zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji o 50%
ze 100 tys. do 150 tys. ton nawozów rocznie oraz znaczącą
poprawę jakości. Nastąpiło m.in. zwiększenie twardości granu-
li przy redukcji wilgoci z poziomu 13–18% do poziomu 2%.
Dzięki temu uzyskano możliwość składowania nawozów w więk-
szej liczbie warstw oraz nastąpiła standaryzacja uziarnienia.
Modernizacja pozwoliła również zmniejszyć emisje pyłu z 0,02
do 0,015 kg/t. Zastosowanie systemu odzysku energii, polega-
jącego na nawrocie całości gorących gazów do chłodnicy

� construction of drainage system with anti-filtrating wall in
the area of waste storage place. The investment finished in
January 2005 protects from the pollutants flow to under-
ground water from the place of waste storage;

� rationalization of the unit for decaying off-gases from TDI pro-
duction. The effect is a lower emission to the atmosphere;

� introducing a continuous system for afterburning off-gases
from CO generators in instalments of thermal waste conver-
sion. The effect is the minimisation of carbon monoxide
emission to the atmosphere;

� disposal of dowtherm installation for producing processing
heat. The effect is a significant increase of the amount of
off-gases emission to the atmosphere (So2 and nitrogen
monoxide), and replacing the out-of-date object by a solu-
tion more modern and more safe for the environment, on
the whole fulfilling the demands included in the Order of
Minister of Environment from August 4th, 2003 on the emis-
sion standards from installations.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
The realization of the investments in 2004 cost 27 215 thou.

PLN. To the most important investments belong:
� building of bell-presses – the effect is lowering of the amo-

unt of rubber wastes, costs of repairing and exploitation.
� dosing styrene and the modernization of water heater – the

effect is achieving a repeatability of a production, impro-
ving the quality of latexes for rubber production, lowering
the costs of repairs and renovations, keeping the ability and
parameters of the process, on the whole resulting in a pro-
duct (latexes) with lower styrene contents.

� building of a dryer on the drying line for butadiene-styrene
rubber – exchanging the existing tunnel bed dryer for a vibro-
fluid  bed dryer. The result of the investment is fulfilling the
demands of rubber customers, as for quality parameters as in
the range of colour and visual cleanness, lowering the costs
of production and renovations, and  shortening standstills.

� modernisation of the instalment for copolymer dispersion,
together with the construction of railway and car tray – the
investment of 2004–2007 – the result will be the assurance
of bigger repeatability of technological processes in the di-
spersion assortment.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
The total capital expenditures  in 2004 reached 8 760 thousand

PLN. To the most important realised tasks belonged the
modernization of the instalment for plate granulating. This
investment resulted in icrease of the fertilizers’ production capacity
by 50%, i.e. from 100 thousands tons up to  150 thousand tons
per year, and significantly improve the quality. Among the others,
the growth of granulate hardness occurred with the reduction of
humidity from 13–18% to the level of 2%. Thanks to that, the
possibility of storing the fertilizers on more layers and the
standardisation of granulating was achieved. The modernization
also enabled the decrease dust emission from 0,02 down to 0,015
kg/t. The application of the energy recovery system, consisting of
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i ponownym skierowaniu ich do suszarki, daje oszczędność
w zużyciu gazu ziemnego na poziomie 10%.

Drugą ważną inwestycją było wdrożenie systemu wizuali-
zacji, zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji instalacji
superfosfatów. System ostrzega w sytuacji zagrożeń i informu-
je o pracy instalacji.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Do ważniejszych inwestycji w 2004 roku zaliczyć należy:

� modernizację węzłów oczyszczania gazów odlotowych
z instalacji produkcji nawozów granulowanych,

� modernizację węzłów oczyszczania gazów odlotowych
z instalacji produkcji siarki mielonej,

� zabudowę układu pomiarowego ścieków odprowadzanych
do Wisły w Nagnajowie,

� zwiększenie pojemności czynnej zbiorników retencyjnych
ścieków,

� zabudowę paletyzera nawozów,
� wprowadzenie na rynek nowego nawozu o nazwie handlo-

wej Grantar.

Instytut Chemii Przemysłowej
W 2004 roku zrealizowano następujace inwestycje:

� modernizację laboratoriów,
� zakup aparatury badawczej,
� rozbudowę sieci LAN,

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Instalacja suszenia i granulacji chmielu w atmosferze CO2

INS opracował oryginalny proces suszenia i granulacji chmie-
lu w atmosferze gazów inertnych. Instalacja charakteryzuje się
oryginalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi aparatu do susze-
nia i chłodzenia chmielu (dotąd nie stosowanych).

Instalacja przetwarzania wapna pokarbidowego na wap-
no hydratyzowane budowlane

INS opracował trudny technologicznie proces przetwa-
rzania odpadowego wapna pokarbidowego na wapno hydra-
tyzowane budowlane. Proces wdrożono w Monowicach
koło Oświęcimia. Uzyskiwany produkt spełnia wymagania
normy jakościowej PN B 300 20, klasy CL80. Proces chroniony
jest patentem. Zastosowanie tego procesu ma ogromne zna-
czenie ekologiczne, ponieważ pozwala zagospodarować odpa-
dowe wapno pokarbidowe zdeponowane w tzw. białych sta-
wach (zdeponowano tam około 8 mln ton odpadu). Istnieje
duże zainteresowanie wdrożeniem procesu przez inne firmy
w Polsce.

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
W całym roku 2004 kontynuowany był program rozwoju sieci

handlowej, unowocześniania infrastruktury technicznej i zwięk-
szania zdolności produkcyjnych. W ciągu całego roku trwały
prace związane z rozbudową i unowocześnieniem systemu
informatycznego.

W 2004 roku działalność inwestycyjna koncentrowała się na:
� rozwoju sieci handlowej,
� uzyskaniu nowych zdolności produkcyjnych,

returning hot gases to the cooler and redirecting
them again to the dryer allowed the saving in
natu gas usage by 10%.

The second investment in importance was
providing a visualisation system, electrical power supply,
steering and regulating a superphosphate instalment. The system
warns about a danger and informs about the performance of the
plant.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
To the most important investments of 2004 belongs:

� modernizing  the centres of off-gas purification, from the
instalments for granulated fertilizers production,

� modernizing  the units for off-gas purification from the
instalments for ground sulphur production,

� building the measurement system for sewages directed to
The Vistula River in Nagajowo,

� increasing the active capacity of retention containers,
� building a palletizer for fertilizers,
� introducing a new fertilizer of a trade name Grantar, into the

market.

Instytut Chemii Przemysłowej
In 2004 the following investments were provided:

� modernization of laboratories,
� purchase of scientific apparatus,
� build-up of LAN net,

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Instalment for drying and granulating of hop in the carbon
dioxide atmosphere

INS invented an original process for hop drying and granulating
in the inert gases’ atmosphere. It is characteristic for the instalment
to have some original construction solutions of the apparatus for
hop drying and cooling, never applied before.

Installation for processing post-carbide lime into hydrolized
building lime

INS drew up a new technologically difficult system of
processing waste post-carbide lime into hydrolized building lime.
The process was actuated in Monowice, near Oświęcim. The
obtained product fulfils all the demands of PN B 30 20 quality
standards for CL80 class. The process is protected with a patent.

Applying the system is incredibly important from the
ecological point of view, as it lets properly use waste post-
carbide lime, being stored in so called “white ponds” (about
8 mln ton of waste is kept there). There is a great interest of
other firms in Poland in putting the system into operation.

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Within the year 2004 the firm continued the programme of

trade net development, modernizing the technological
infrastructure and increasing its capacities. In the course of the
whole year the work on building-up and modernization of the
computing system was run.

In the year 2004 the investment activities were concentrated on:
� development of a trade net,
� getting new production capacities,
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W poniższym rozdziale przedstawiono najistotniejsze prace
naukowo-badawcze i wdrożeniowe przeprowadzone w 2004
roku.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Spośród prac badawczo-rozwojowych najistotniejsze było

wykonanie koncepcji budowy instalacji kwasu azotowego
TK V. Temat ten jest kontynuowany w roku bieżącym jako pro-
jekt inwestycyjny.

7.2.7.2.7.2.7.2.7.2. Prace naukPrace naukPrace naukPrace naukPrace naukowoowoowoowoowo-badawcze i wdr-badawcze i wdr-badawcze i wdr-badawcze i wdr-badawcze i wdrożeniowe / Researożeniowe / Researożeniowe / Researożeniowe / Researożeniowe / Researches and implementationsches and implementationsches and implementationsches and implementationsches and implementations

In the following chapter we are presenting the most important
research and implementation projects of the year 2004.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Among the research- and development projects the most

important one was the conception of building a TK V installation
of nitric acid. This topic has been continued this year as an
investment project.

In the year 2004 some research- and development works
connected with compiling a modernization and development

� odtworzeniu zdolności produkcyjnych,
� wdrożeniu do produkcji nowych wyrobów

i technologii,
��poprawie logistyki,

� poprawie organizacji pracy,
� polepszeniu warunków ochrony środowiska.

Razem wydatki w 2004 roku na inwestycje wyniosły około
30,5 mln zł.

R&M Izomar Sp. z o.o.
Zespół Robót Akustycznych R&M Izomar Sp. z o.o. przy re-

alizacji kontraktu dla Elektrociepłowni Warszawskich S.A. pod
nazwą „Zabezpieczenie akustyczne urządzeń kotłów Ofz-450A
i Ofz-450B” między innymi zrealizował przy niewielkich nakła-
dach ekonomicznych wyciszenie czerpni powietrza. Zastosowa-
nie nowatorskiego rozwiązania technicznego pozwoliło zmniej-
szyć uciążliwy hałas emitowany z czerpni do środowiska i jed-
nocześnie zredukować emisję hałasu z czerpni wewnętrznej, co
w sposób znaczący obniżyło hałas wewnątrz budynku kotłow-
ni. Skuteczność zrealizowanego wyciszenia wynosi ~20 dB(A).

� re-creating production capacity,
� introducing new products and technologies into production

process,
� improving logistics,
� improving work organization,
� improving the conditions of environment protection

The overall investment expenditures in 2004 totalled 30,5
mln PLN.

R&M Izomar Sp. z o.o.
The Unit of Acoustic Works R&M Izomar Sp. z o.o.

realized a contract for Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
under the name of „Acoustic Protections for the facilities of
Ofz-450A and Ofz-450B Coppers” and among the others
introduced the muffling of the air excavator. The application
of this technologically innovative solution made the noise
emitted from the muff ing less bothersome for the
environment, what significantly decreased the noise itself
inside the boiler-house. The effectiveness of the realized
muffing was ~20dB(A).
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W roku 2004 podjęto zasadniczo prace badawczo-rozwojo-
we związane z opracowywaniem koncepcji dla projektów mo-
dernizacyjnych i rozwojowych tj.: budowy nowej instalacji kwasu
azotowego, odbudowy mocy grzewczej kotłów energetycznych
oraz modernizacji turbiny upustowo-kondensacyjnej.

Zrealizowano również prace z obszaru JB Kleje, dotyczące
modernizacji instalacji formaliny oraz zagospodarowania wód
poklejowych. Wraz z wydzieleniem spółki SILEKOL Sp. z o.o.
zagadnienia te zostały wyłączone z obszaru zainteresowania
Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Badania związane z rozwojem istniejących technologii:

� opracowanie metod analizy zanieczyszczeń w surowcach
i półproduktach poszczególnych węzłów technologicznych,

� koncepcja zagospodarowania strumieni ubocznych z wybra-
nych węzłów produkcji kaprolaktamu,

� możliwości produkcji nawozów azotowych z dodatkami.

Przygotowanie programów modernizacyjnych istniejących
technologii

Prace badawcze na rzecz tworzenia programów moderniza-
cyjnych istniejących technologii prowadzone były w zakresie:
� prac analitycznych modernizacji instalacji IDR mocznika,

z uwzględnieniem aspektu integracji z wytwórniami melaminy,
� wyboru koncepcji modernizacji konwertorów amoniaku,
� zmniejszenia energochłonności procesu produkcji amoniaku,
� koncepcji modernizacji instalacji powietrza pomiarowego,
� intensyfikacji i modernizacji istniejącej instalacji krystalizacji

siarczanu amonu.

Realizacja prac rozwojowych na instalacjach doświadczal-
nych w zakresie opracowywania nowych i udoskonalania
aktualnie wytwarzanych produktów oraz procesów tech-
nologicznych:
� badania pozyskania technologii otrzymywania nowych pro-

duktów na bazie nadtlenku wodoru,
� badania nad modyfikacją procesu kaprolaktamu w celu ob-

niżenia wskaźników zużycia surowców i mediów energe-
tycznych.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
W roku 2004 podjęto w Z.Ch. „POLICE” S.A. m.in. następu-

jące prace rozwojowe:
� przygotowano warunki technologiczno-techniczne do pro-

dukcji nowych produktów:
– siarczanu amonu – na podstawie wcześniej wykonanych

badań laboratoryjnych wykonano próby w skali przemy-
słowej, a następnie koncepcję projektową instalacji pro-
dukcyjnej. Obecnie realizowane jest zadanie inwestycyj-
ne mające na celu wybudowanie instalacji produkującej
siarczan amonu dla własnych potrzeb;

– suszonego siarczanu żelazawego – przygotowano kon-
cepcję projektową, na podstawie której opracowano stu-
dium opłacalności inwestycji pozwalające podjąć decy-
zję o realizacji zadania inwestycyjnego, mającego na celu
wytwarzanie tego produktu;

conception were undertaken. There were
elaborated some draws for the projects of
building a new nitrogen acid instalment, re-
building the heating power of the energetic
coppers and the modernisation of the steam-
condensation sluice turbine.

The works in the field of JB Glues were also realised, and
were  connected with the modernization of formalin installation
and the management of after-glue water. Simultaneously  with
the separating SILEKOL Sp. z o.o., these  issues  were excluded
from the area of interest of Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.
Researches connected with the development of existing

technologies:
� study on the methods of analyse of pollutants in raw materials

and semi-finished products for particular technological centres,
� concept of managing side-streams from some selected units

of caprolactam production,
� possibility of producing nitrogen fertilizers with additives.

Preparing of modernization programmes for modernization
of existing technologies

The research works on creating modernization programmes
of exiting technologies were led in the field of:
� analytic works of modernizing the IDR urea installation, taking

under consideration the aspect of melamine plants integration,
� choosing a concept of ammonia converters,
� decreasing energy usage in the process of ammonia pro-

duction,
� the concept of modernization of the air measurement instal-

ment,
� the intensification and modernization of the existing instal-

lation of ammonia sulphate crystallization.

Realization of development works on experimental
installations in the range of elaborating new ones and
improving old currently existing products and technological
processes:
� researches on obtaining technologies of new products ba-

sed on hydrogen peroxide,
� researches on modifying the kaprolactam process with the aim

of decreasing the usage of raw materials and energetic media.

Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
In 2004 Chemical Plant „POLICE” S.A. took up the following

development works:
� preparing technological and technical conditions for produc-

tion of new goods:
– ammonium sulphate – on the base of laboratory resear-

ches formerly done, there were introduced some tests on
the production scale and then the concept of production
installation. Currently there are realised some investment
tasks having on the target building an installation of
ammonium sulphate for internal needs,

– dry ferrous sulphate – the project concept was prepared,
on basis of which a study of profitability of the investment
was done, letting make a decision about the realization of
the investment task having on target producing this item,
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– nawozów wysokoazotowych – wykonano
niezbędne badania w skali laboratoryjnej oraz

przeprowadzono próby w skali przemysłowej nad
czterema nowymi produktami.

Ponadto:
� wykonano koncepcję pozwalającą na modernizację kompre-

sorowni i dystrybucji sprężonego powietrza,
� kontynuowano prace badawcze nad odzyskiem TiO2 z od-

padowych szlamów i optymalizacją procesu hydrolizy przy
produkcji bieli tytanowej.

ANWIL SA
W 2004 roku rozpoczęto prace projektowe nowego, nowo-

czesnego magazynu CANWILU, którego budowa zaplanowana
została na rok 2005.

Prowadzone były również prace studialne nad projektami
inwestycji kapitałowych w przejęcia firm sektora chemicznego
w Polsce i za granicą. Przebiegały one w ścisłej współpracy
z firmą macierzystą PKN ORLEN S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Prace badawcze prowadzone w roku 2004 koncentrowały

się na technologiach otrzymywania polioksymetylenu (POM),
poliamidu, kaprolaktamu oraz związków fluorowych.

W wyniku badań nad poszerzeniem asortymentu compoun-
dowanych odmian produkowanych tworzyw wprowadzono na
rynek w roku 2004 Tarnamid o zmniejszonej palności ze środ-
kami uniepalniającymi o niskiej szkodliwości. Za ten produkt
Zakłady otrzymały medal VIII Międzynarodowych Targów Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w kategorii „Tworzy-
wa i środki do produkcji tworzyw sztucznych”. Ponadto w roku
2004 grupa produktów o nazwie Tarnamid antystatyczny i elek-
troprzewodzący została wyróżniona „Grand Prix Prochemia
2004” na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych
i Chemii Prochemia 2004 w Warszawie.

Za nowy proces utleniania cykloheksanu opracowany w ra-
mach prowadzonych prac nad poprawą technologii wytwarza-
nia kaprolaktamu Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
wspólnie z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Poli-
techniki Warszawskiej oraz Instytutem Chemii Organicznej PAN
otrzymały nagrodę 1. stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej
NOT w konkursie na Najlepsze Osiągnięcia Techniczne roku 2004.

Do najważniejszych prac rozwojowych prowadzonych w roku
2004 należało przygotowanie projektu intensyfikacji Wytwórni
Poliamidu 6 do 45 tys. t/rok, którego realizacja, zakładająca wy-
korzystanie nowych rozwiązań technologicznych, rozpocznie się
w roku 2005. Produkt przeznaczony jest dla takich segmentów
rynku jak: motoryzacja, sektor AGD, budownictwo, elektronika i
elektrotechnika, opakowania oraz produkcja włókien.

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
W 2004 roku sfinalizowano prace badawczo-rozwojowe

w zakresie opracowania technologii produkcji nowej grupy ży-
wic poliestrowych, wzbogacającej ofertę firmy i przeznaczonej
dla specjalistycznej branży przemysłu. Na bazie wyników ba-
dań został opracowany projekt procesowy i dokumentacja tech-
niczna dla instalacji produkcyjnej (aktualnie trwają prace przy-
gotowawcze do budowy).

– high-ammonia fertilizers – there were necessary resear-
ches done in the laboratory scale, and some tests were
provided in the production over four new products.

Furthermore:
� the concept allowing the modernization of a compression

room and the distribution of compressed air was done.
� there were continued research works  over recovering TiO2

from slime and optimisation  of the process of hydrolize at
the production of titanic white.

ANWIL SA
In 2004 there were begun some project works over a new

modern CANWIL store, which construction was planned for
2005.

There were also introduces some study works over capital
investment projects of succeeding the firms of the chemical sector
in Poland and abroad. There were proceeded in a close
cooperation with the mother firm PKN ORLEN S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
The research works carried out in the year 2004 were

concentrated on the technologies of obtaining polyoxymethylene
(POM), polyamide, caprolactam and fluoride compounds.

As the result of the researches over widening the assortment
of compounded kinds of plastic products, there was introduced
a new Tarnamid, of lower flammability with flame retardant
means of a low harmfulness. For introducing this product onto
the  market, the firm was awarded with the medal during 6th

International Plastic Processing Fair PLASTPOL in the category
“Plastics and agents for  plastic production”. Furthermore, in
the year 2004 a group of products called “antistatic” and
“electro-conducting” Tarnamid  was honored with  „Grand Prix
Prochemia 2004” during the International Plastics and Chemistry
Fair in Warsaw in 2004.

Zakłady Azotowe in Tarnów – Mościce S.A. in cooperation
with the Department of Chemistry and Processing Engineering
of Warsaw Polytechnic and the Institute of Organic Chemistry
PAN,  were awarded with 1st stage prize of The Chief Technical
Organization NOT in the competition for The Best Achievements
of 2004, for a new process of cyclohexane oxidation elaborated
within the framework over improving the technology of
caprolactam production.

To the most important development works run in 2004,
the project of intensification of Polyamide Pant (from 6 up to
45 thou. t  per year) belonged, realization of which, taking
under consideration using new technological solutions, will
be begun in the year 2005. This product is designed for such
market sectors as motorization, AGD, building construction,
electronics and electrical engineering, packaging and artificial
fiber production.

Zakłady Chemiczne ”ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
In 2004 the research and development works were finished

as for creating the project of the production technology of a
new group of epoxy resins, expanding the offer of the firm for a
special branch of industry. The project of the process and the
technical documentation for the production installation was
elaborated on the basis of researches’ results. At the moment
preparatory works are conducted.
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Najważniejsze zrealizowane bądź kontynuowane tematy
badawcze w 2004 roku to:
� opracowanie technologii zatężania ścieków solankowych

z produkcji MCPA (rozwiązanie problemu przekraczania do-
puszczalnych stężeń chlorków w odprowadzanych ściekach;

� opracowanie receptur technologicznych i wdrożenie do pro-
dukcji kilku preparatów – środków ochrony roślin w nowych
formach użytkowych (dostosowanie oferty firmy do zmie-
niającego się zapotrzebowania rynku);

� modernizacja technologii otrzymywania żywic epoksydo-
wych w kierunku obniżenia zużycia surowców i dalszej po-
prawy jakości żywic – współpraca z ISCO;

The most important research topics realized
and continued in the year 2004 were:
� elaborating the technology of concentration

of brine sewage out of MCPA production (so-
lving a problem of crossing acceptable chloride con-
centration in sewage draining);

� elaborating technological recipes and providing some pre-
parations to the production – plant protection means with
new usage forms (adapting the offer of the firm to changing
market demands);

� modernization of the technology of getting epoxy resins into
the direction of decreasing raw materials’ usage, and con-
stant quality improvement  of the resins – cooperation with
ISCO;

� modernization of production technology of flodors – elabo-
rating a continuous method of getting d-octane of ethylene
glycol (cooperation with ISCO);

� elaborating the technology of a epoxynovolak adduct and
an organic phosphor compound as an excellent flame retar-
dant mean – cooperation with IChP;

� research works in the range of purifying off-gases from so-
lvents and epichlorhydrine at the production of epoxy resins
(recycling to the process of raw materials recovery) – coope-
ration with ICSO;

� elaborating the technology and putting into operation some
new types of polyester resins, as well as self-extinguishing
priming gelcots, NPG gelcots;

� modernizacja technologii produkcji flodurów – opracowa-
nie ciągłej metody otrzymywania dioctanu glikolu etyleno-
wego (współpraca z ICSO);

� opracowanie technologii adduktu żywicy epoksynowolako-
wej i związku fosforoorganicznego jako doskonałego środ-
ka uniepalniającego – współpraca z IChP;

� prace badawcze w zakresie oczyszczania odgazów z pro-
dukcji żywic epoksydowych od rozpuszczalników i epichlo-
rohydryny (zawrót do procesu odzyskanych surowców)
– współpraca z ICSO;

� opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji nowych
typów żywic poliestrowych oraz żelkotów samogasnących,
podkładowych i żelkotów NPG;

� opracowanie technologii produkcji trudnopalnych żywic
poliestrowych spełniających wymagania Okrętowych Towa-
rzystw Klasyfikacyjnych w zakresie budowy łodzi ratunko-
wych;

� wdrożenie do produkcji środka pomocniczego do paliw
– technologia Instytutu Technologii Nafty.

Rafineria Trzebinia S.A.
W listopadzie 2004 roku w Rafinerii Trzebinia S.A. rozpoczę-

to produkcję estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Do najważniejszych prac rozwojowych należy zaliczyć bę-

dącą w trakcie realizacji budowę instalacji do hydrorafinacji
parafin.

� elaborating the technology  of hard-flammable polyester re-
sins, fulfilling the demands of Ship Classification Associa-
tion in the field of rescue boats’ construction;

� putting into operation an auxiliary agent for fuels – the tech-
nology of the Kerosene Technology Institute.

Rafineria Trzebinia S.A.
In November 2004 in Trzebinia Refinery S.A. the production

of fatty acid methyl esters was started.
To the most important development works, the construction

of a hydro-refinery of paraffin waxes should be considered.
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Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Opracowanie technologii i wprowadzenie do

produkcji oraz oferty handlowej kilku nowych
produktów (olejów, smarów i rozpuszczalników):

� olej Formex 2 do smarowania form stalowych i drew-
nianych,

� olej separacyjny do sporządzania emulsji wodno-olejowej,
� olej Syntetic Platinum do przekładni samochodowych,
� smar Unitex do trakcji tramwajów miejskich, biodegrado-

walny,
� organiczny rozpuszczalnik ogólnego stosowania,
� olej opałowy ciężki S-EKO, o wysokich walorach ekologicz-

nych (zawartość siarki nie większa niż 0,05%).

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG Pustków S.A.
Prace badawczo-rozwojowe w roku 2004 były realizowane

w oparciu o tematykę zawartą w Planie Rozwoju przez własne
zaplecze badawczo-rozwojowe oraz przy współpracy ICSO „BLA-
CHOWNIA” na podstawie Aneksu nr 6 do Umowy Generalnej,
będącej bazą wieloletniej współpracy.

Na podstawie obydwu dokumentów realizowano tematy
w następujących grupach rynkowych:
� żywice do pilśni i sklejki,
� żywice do tworzyw warstwowych,
� żywice nowolakowe do różnych zastosowań,
� żywice do wełny mineralnej,
� żywice poliestrowe,
� żywice odlewnicze.

W ramach tych prac oraz kontynuacji prac aplikacyjnych
z roku 2003 wdrożono do produkcji 14 wyrobów nowych i zmo-
dyfikowanych mających odbiorców w kraju i za granicą.

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Elaborating the technology and putting into operation as

well as to the trade offer some new products (oils, lubricants
and solvents):
� Formex 2 oil, for smearing steel and wooden forms,
� separation oil for preparing water/oil emulsion,
� Syntetic Platinum – oil for car gears,
� Unitex – lubricant for tramway tractions, biodegradable,
� an organic solvent of general usage,
� heavy heating oil S-EKO of high ecological values (sulphur

content no higher than 0,05%).

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG Pustków S.A.
The research and development works of 2004 were realised

on the support of the topic included in the Development Plan,
by the firm’s own research and development back-up, and in
cooperation with ICSO “BLACHOWNIA” on the basis of Annexe
No. 6 to the General Agreement being the base of the long-
term cooperation.

On the basis of the both documents there were realized some
topics in the following market groups:
� resins for fibre board and plywood,
� resins for layer plastics,
� novolak resins for different applications,
� resins for mineral wool,
� polyester resins,
� resins for casting,

As a result  of these works and continuation of application
works in 2003, 14 new and modified products, having their
customers in Poland and abroad, were put into production.
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Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
Najważniejszą, zrealizowaną pracą badawczo-wdrożeniową

ukończoną w roku 2004 były badania nad odzyskiem cennych
półproduktów z produktu ubocznego produkcji TDI. Nowator-
ską metodę opracowało Laboratorium Badawcze Zachemu we
współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie
oraz Politechniką Łódzką.

Obecnie, firma MD-Projekt we współpracy z Z.Ch. ZACHEM
S.A. przygotowuje się do uruchomienia inwestycji (planowane
oddanie instalacji to II połowa 2005 roku)

Wdrożenie spowoduje efektywne zagospodarowanie pro-
duktów ubocznych, wraz z odzyskiem i zawrotem surowca do
dalszych syntez.

W roku 2004 ZACHEM S.A. przeznaczył na prace badawczo-
-wdrożeniowe 0,15% przychodów ze sprzedaży zewnętrznej.
28,7% środków przeznaczono na badania dotyczące moderni-
zacji istniejących procesów technologicznych, 24,0% na opra-
cowywanie nowych technologii, 19,9% na prace rozeznanio-
we, dotyczące nowych technologii, 18,7% na badania związa-
ne z ochroną środowiska oraz 8,7% na bieżące potrzeby ba-
dawcze. Przykłady podejmowanych tematów to między innymi
technologia produkcji aminy TDA w warunkach nowego ukła-
du katalitycznego, badania nad produkcją epichlorohydryny
z alternatywnych surowców, ograniczenie ilości azotu amono-
wego w ściekach, poprawa jakości wody pitnej i procesowej.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
Najważniejsza zrealizowana praca badawczo-rozwojowa to

wprowadzenie do produkcji nowego kauczuku KER 1721 i KER
1721TDAE, przeznaczonego do produkcji opon wysokiej wy-
trzymałości. Roczne korzyści z wprowadzenie kauczuku do pro-
dukcji i sprzedaży wynoszą ponad 1 mln zł.

Ponadto wprowadzone zostały nowe wyroby:
� nowa odmiana Owispolu® 525 B o zwiększonym wskaźniku

płynięcia,
� Winacet DP 46/07, stosowany do wyrobu farb emulsyjnych,

klejów oraz mas szpachlowych,
� wyprodukowano pierwsze partie próbne Osakrylu® OSA A

przeznaczonego do otrzymywania mas uszczelniających,
� wyprodukowano pierwsze partie próbne nowego lateksu

LBSK 6219 przeznaczonego do impregnacji włókien sztucz-
nych,

� wyprodukowano pierwsze partie próbne nowej odmiany
Osakrylu® OSA 1MK, charakteryzującego się niższą tempe-
raturą tworzenia filmu,

� wyprodukowano nowe typy kauczuków, przeznaczonych do
wyrobów technicznych o lepszej adhezji.

Podejmowane w 2004 roku prace rozwojowe związane były z:
� możliwością zwiększenia produkcji instalacji styrenu,
� rozszerzeniem oferty produkowanych kauczuków poprzez

zastosowanie technologii polimeryzacji w rozpuszczalniku,
� poprawą bezpieczeństwa surowcowego firmy.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Na realizację prac badawczych przeznaczono w roku 2004

nakłady w wysokości 550 tys. zł.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
The most important research and

implementation finished  in 2004, it was the
researches over recovery some precious semi-
products from the side-product from TDI production. The
innovative method was elaborated by the Research Laboratory
of Zachem in cooperation with the Industrial Chemistry Institute
in Warsaw and Łódź Polytechnic.

Nowadays, MD-Project firm in cooperation with Z.Ch.
ZACHEM S.A. has been preparing itself for starting an investment
(putting the installation into service is planned for the 2nd half
of 2005). The implementation will result in an effective
management of side-products, recovering and returning raw
material to further analysis.

In the year 2004 ZACHEM S.A. assigned 0,15% of its income
from inner trade for research and implementation works. 28,7%
of the means were assigned for the researches connected with
the modernization of the existing technological processes, 24,0%
for elaborating new technologies, 19,9% for draft works on
new technologies, 18,7% for researches connected with
environment protection and 8,7% for current researches. The
examples of the undertaken topics are among the others: the
technology of a new catalysis system, the researches over
obtaining epichloridine   from alternative raw materials, limiting
the amount of ammonium nitrogen in sewage, improving the
quality of drinking and processing water.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
The most important research and development investment

was introducing to the production two new KER 1721 and KER
1721DAE rubbers, attributed for the production of high-
resistance tyres. The profits from introducing these rubbers to
production and sales  total  over 1 mln PLN per year.

Furthermore, new goods were introduced:
� a new kind of Owispol®525 B of a better floating index.
� Winacet DP 46/07, used for producing emulsion paints, glu-

es and spatula,
� Osakryl® OSA – to obtain sealing compounds; first experi-

mental parties were produced,
� new LBSK 6219 – provided for impregnating artificial fibres;

first experimental parties were produced,
� Osakryl® OSA 1MK – characterized by a lower temperature

of film creating; first experimental series were produced,
� new types of rubber intended for technical products of bet-

ter adhesion.

The implementation works undertaken in 2004 were
connected with:
� the possibility of increasing the styrene production instal-

ment,
� expanding the offer of rubbers, by introducing  the techno-

logy of polymerization in solvent,
� improving the raw material supply.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
For the realization of research works the amount of 550

thous. PLN was provided.
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Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zmiana technologii produkcji kriolitu
W ramach dostosowywania posiadanych tech-

nologii do wymogów wynikających z najlepszych dostęp-
nych technik (BAT-ów) rozpoczęto prace mające na celu mo-
dernizację technologii produkcji kriolitu oraz opracowanie tech-
nologii otrzymywania alternatywnych związków fluorowych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie we współpracy z Instytu-
tem Chemii Nieorganicznej w ramach projektu celowego,
współfinansowanego ze środków budżetowych. W ramach
przedsięwzięcia opracowane i wdrożone zostaną przyjazne
dla środowiska i efektywne ekonomicznie technologie prze-
robu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe: kriolit
i fluoryt. Obie technologie spełniać mają wymogi ochrony
środowiska. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach
2005–2006.

Modernizacja technologii produkcji ziem bielących
Realizacja przedsięwzięcia wynika z przepisów ochrony śro-

dowiska – obowiązku poprawy jakości ścieków odprowadza-
nych do Wisły oraz z obowiązku dostosowania technologii pro-
dukcji do wymagań BAT, ponieważ produkcja ziem bielących
dotychczasową technologią jest źródłem znacznej ilości ście-
ków kwaśnych, których unieszkodliwianie sprawia coraz wię-
cej problemów technicznych, formalnych i finansowych.
Po zmianie technologii możliwe będzie ponadto urozmaicenie
oferty handlowej produktów na bazie bentonitu.

W 2004 roku realizowany będzie drugi etap moderni-
zacji technologii – wykonanie węzłów filtracji i suszenia
produktu.

Instytut Chemii Przemysłowej
Najważniejsze zrealizowane prace badawczo-rozwojowe

i efekty z wdrożenia:
� realizacja kontraktu (wspólnie z Instytutem Nawozów Sztucz-

nych w Puławach i Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mo-
ścicach S.A.) na wdrożenie technologii otrzymywania po-
lioksymetylenu w Yuntianhua Group Co., Ltd., i Yunnan Yun-
tianhua Co., Ltd. – Chiny, w skali 20 tys. t/rok. We wdroże-
niu zaproponowano zastosowanie nowych rozwiązań doty-
czących m.in. etapów polimeryzacji i granulacji wynikają-
cych ze zwiększenia skali procesu otrzymywania POM wdro-
żonego w Chinach w latach ubiegłych (wspólna technolo-
gia IChP, INS i ZAT). Opracowano w ramach projektu proce-
sowego m.in. założenia projektowe dla węzłów technolo-
gicznych, instrukcje ruchowe, analitykę procesu;

� modernizacja technologii produkcji kaprolaktamu w kierun-
ku obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia zdolności pro-
dukcyjnej instalacji. Prace dotyczyły poprawy selektywności
procesów: utleniania cykloheksanu oraz przegrupowania
oksymu cykloheksanonu do kaprolaktamu. Uzyskano zwięk-
szenie zdolności produkcyjnej instalacji z projektowych
50 tys. do 65 tys. t/rok przy niewielkich nakładach inwesty-
cyjnych w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Change of the technology of cryolite production

Within the frameworks of adapting the existing
technologies to the demands coming from more accessible
techniques (BATs), some works having on target the
modernization of the technology of cryolite production – for
reaching alternative fluorine compounds – were began. The
enterprise will be realized  in the cooperation with the Institute
of Inorganic Chemistry within the aim project and will be
financed from the Budget means. In the field of the enterprise
there will be elaborated and provided some technologies of
processing fluorsilicon to trade products called cryolite and
fluorit. Both technologies are going to fulfil the demands of
environment protection. The enterprise will be realized in the
years 2005–2006.

Modernization of the fuller‘s earths production technology
The realization of the enterprise results from the environment

protection laws – the obligation of improving the quality of the
sewages directed to the Vistula River – and the obligation of
adapting production technologies to the demands of BAT.

The production of fuller‘s earths accordingly to the existing
technologies is the source of significant amount of sour sewages,
the neutralization of which causes more and more technical,
formal and financial problems. After changing the technology,
the variation of trade offer with the products on the base of
bentonite will be possible.

In the year 2004 the second stage of the technological
modernization will be realized – making the centers of  filtering
and  drying products.

Instytut Chemii Przemysłowej
The most important research and development works and

effects of the implementation:
� realization of the contract (together with the Institute of Fer-

tilizers in Puławy and Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce
S.A.)  for the implementation of the technology of obtaining
polyoxymethylene in Yuntianhua Group Co., Ltd, and Yun-
nan Yuntianhua Co., Ltd. – China, with the productivity of
20 thou. tons per year. In the implementation, new solu-
tions will be applied among the others as for the stages of
polymerization and granulation. They are resulting from in-
creasing the scale of obtaining POM, introduced in China in
the former years (common technology IChP, INS and ZAT).
Within the frameworks of the processing project  there were
elaborated some assumptions for technological centers,
motion instructions and process analytic,

� modernization of the technology of caprolactam production
towards lowering production costs and increasing the produc-
tion capacity of the instalment. The works were connected with
improving the selectivity of the processes of cyclohexane oxi-
dation for caprolactam. The growth of capacity within these
project instalments was achieved, from 50 thou. tons per year
up to 65 thou. tons per year, at considerably low capital expen-
ditures in Zakłady Azotowe “PUŁAWY” S.A.
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Furthermore in 2004:
� the technology of recycling the overworked

glycol cooling fluid around 1000 tons per year
(for PKN ORLEN)

� the technology of high-quality for polymer materials
obtained from waste polyester fibres.

� the technology designed for processing by LIM method
and the introduction of liquid reactive rubber (and the
systems based on it) were elaborated in Zch Silikony Polskie
Sp. z o.o.

� the studies over the modernization of the technology of ob-
taining cumen phenol were run, towards improving the re-
action selectivity, lowering production costs and elabora-
ting the method of non-stop controlling of the decomposi-
tion of WNK process course (cumen hydroperioxide) (for PKN
ORLEN.

� problems with jellying grains of polyvinyl chloride during
the process of polymerization were researched and stated
(for ANWIL SA)

� within the frameworks of the target project with ZCh ”OR-
GANIKA-SARZYNA” S.A., the researches were run and some
assumptions made as for the polyestrols technical produc-
tion in the scale 1/4 with the application of wasted PET and
plant oils for obtaining polyurethane,

� implementation offer was prepared as for the production of
plasma technical soot as for an auxiliary agent for fertilizers
(20 thou. tons per year),

� researches over elaborating  the technology and putting into
operation modern silicon means for antique conservation
and modern building materials in ZCh Silikony Polskie
Sp. z o.o.

Instutut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”BLACHOWNIA”
The most important research and implementation task was

the study connected with the development of phenol-
formaldehyde resins production for ZTS ERG in Pustków.

Furthermore, the development works were concentrated on:
� the researches within the frameworks of improving techno-

logies introduced in Poland and offered abroad: bisphenol
A, alkylphenol, epoxy resins, allyl chloride and epichlorhy-
drine;

� technological researches for the country industry (producing
phenyl-formaldehyde resins, gas separating and purifying,
polyolefin‘s plastics, environment protection, recipes and
technologies of market products);

� works in the frameworks of international projects (Eureka):
– synthetic components and auxiliary agents for ecologi-

cal silicone petrol,
– the development of processing fatty wastes for energe-

tic targets in MŚP;
� the works in the frameworks of new perspective topics:

– managing glycerine fraction as a side product at the pro-
duction of methyl esters and ethyl rape acid,

– polycarbonates by non-phosgene method,
– non-formaldehyde auxiliary agents,
– components on the base of allyl chloride and epichlorhy-

drine,
– components on the base of metylal and its processing

toward formalin and other products.

Ponadto w 2004 roku:
� opracowano technologię recyklingu przepracowanych gli-

kolowych płynów chłodniczych w skali 1000 t/rok (dla PKN
ORLEN),

� opracowano technologię wysokiej jakości nowych mate-
riałów polimerowych z odpadów poliestrów włókienni-
czych,

� opracowano i rozpoczęto wdrażanie w ZCh Silikony Pol-
skie Sp. z o.o. technologii ciekłych kauczuków reaktywnych
(i opartych na nich systemów) przeznaczonych do przetwór-
stwa metodą LIM,

� prowadzono prace nad modernizacją technologii otrzymy-
wania fenolu kumenowego w kierunku poprawy selektyw-
ności reakcji, obniżenia kosztów wytwarzania oraz opra-
cowania metody ciągłej kontroli przebiegu procesu rozkła-
du WNK – wodoronadtlenek kumenu (dla PKN ORLEN),

� badano i ustalono przyczyny występowania problemów
z żelowaniem ziarna polichorku winylu w czasie polimery-
zacji (dla ANWIL SA),

� w ramach projektu celowego z ZCh „ORGANIKA-SARZY-
NA” S.A. prowadzono badania i opracowano założenia do
produkcji w skali 1/4 technicznej poliestroli z zastosowa-
niem odpadowego PET-u i olejów roślinnych do otrzymy-
wania poliuretanów,

� przygotowano ofertę wdrożeniową produkcji plazmowej
sadzy technicznej, jako dodatku do tworzyw sztucznych
(skala 20 tys. t/rok),

� kontynuowano badania nad opracowaniem technologii
i uruchomieniem produkcji w ZCh Silikony Polskie Sp. z o.o.
nowoczesnych silikonowych środków do konserwacji za-
bytków i współczesnych materiałów budowlanych.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
Najważniejszym zrealizowanym zadaniem badawczo-wdro-

żeniowym była praca dotycząca rozwoju produkcji żywic
fenolowo-formaldehydowych dla ZTS ERG w Pustkowie.

Ponadto podejmowane w roku 2004 prace rozwojowe do-
tyczyły:
� badania w zakresie doskonalenia technologii wdrożonych

w kraju i oferowanych zagranicą: bisfenol A, alkilofenole,
żywice epoksydowe, chlorek allilu i epichlorohydryna;

� badania technologiczne dla przemysłu krajowego (wytwa-
rzanie żywic fenolowo-formaldehydowych, rozdzielanie
i oczyszczanie gazów, tworzywa poliolefinowe, ochrona śro-
dowiska, receptury i technologie rynkowych produktów);

� prace w ramach projektów międzynarodowych (Eureka):
– syntetyczne komponenty i dodatki dla ekologicznych ben-

zyn silnikowych,
– rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych

w MŚP dla celów energetycznych;
� prace w zakresie nowych perspektywicznych tematów:

– zagospodarowanie frakcji glicerynowej powstającej
ubocznie w produkcji estrów metylowych i etylowych
kwasów rzepakowych,

– poliwęglany metodą bezfosgenową,
– bezformaldehydowe środki pomocnicze,
– komponenty na bazie chlorku allilu i epichlorohydryny,
– otrzymywanie metylalu i jego przerób do formaliny stę-

żonej oraz innych produktów.
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Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Podejmowane w roku 2004 prace rozwojowe:

��badania nad katalitycznym rozkładem pod-
tlenku azotu (Program Eureka),

� katalizator uwodornienia benzenu,
� prace nad udoskonaleniem technologii wytwarzania triosanu,
� wykorzystanie produktów odpadowych z przemysłu do otrzy-

mywania agrochemikalii.
Ponadto w 2004 roku Instytut Nawozów Sztucznych wspól-

nie z Instytutem Chemii Przemysłowej i Zakładami Azotowymi
w Tarnowie-Mościcach S.A. opracował technologię otrzymywa-
nia politrioksanu dla wytwórni o zdolności 20 tys. t/rok – kon-
trakt z firmą Yuntianhua Group Co. Ltd., Chiny.

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
W ramach działalności badawczo-rozwojowej w Jednostce

Biznesowej Wyrobów Dekoracyjnych wprowadzono markę
Dekoral Professional, skierowaną do wykonawców profesjonal-
nych. Dla klientów indywidualnych poszerzono ofertę wyrobów
do maszyn kolorujących, urozmaicono portfolio wyrobów w za-
kresie kolorystyki. Dla klienta mniej zasobnego wprowadzono
tanie, kolorowe farby emulsyjne Cieszynka Plus oraz płynne kon-
centraty do kolorowania farb Cieszynka Pigment. Dostosowano
wyroby PCW do wymagań dyrektywy 98/8/EC Biocidal Product
Directive oraz rozpoczęto prace badawcze w zakresie dostoso-
wań do wymogów dyrektywy 2004/42/CE o ograniczeniu emisji
lotnych związków organicznych w wyrobach lakierowych.

W wyniku nowych opracowań działu Badań i Rozwoju wpro-
wadzono do sprzedaży nowe i zmodernizowane produkty
w łącznej ilości 4,7 mln litrów.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
The development works undertaken in 2004:

� researches on catalytic decomposition of nitrogen suboxide
(Eureka Programme),

� catalyst converter of  benzene hydrogenation,
� works on improving the technology of triosan production,
� using waste industrial products for obtaining agrochemicals.

Furthermore in the year 2004, the Institute of Fertilizers
together with the Institute of Industrial Chemistry and Zakłady
Azotowe in Tarnów-Mościce S.A. elaborated a new technology
of obtaining politrioksan for a plant of production capacity  up
to 20 tons per year – a contract with Yuntianhua Group Co. ltd.,
China.

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Within the frameworks of research and development

activities in the Business Unit of Decorative Goods, a new mark
was introduced – Dekoral Professional, directed toward
professional services. The offer for individual customers was
widened as well for colouring machines as variation of the
portfolio for the products as for  the field of colours.  Cheap,
colourful emulsion paints – Cieszynka Plus – and liquid
concentrates for paint dying – Cieszynka Pigment – were
introduced for less wealthy customers. PCV products has been
adapted  to the demands of Biocidal Product Directive 98/8/EC
and new researches has been begun in the field of the demands
of Directive 2004/42/EC on limiting the emission of gasiform
organic compounds in lacquer products.

As the result of new elaborations of the Research and
Development Department, some new and modern products of
a total amount of 4,7 mln litres were introduced for selling.

There were also elaborated and introduced new lacquer
resins for the internal needs, and also for sale.
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7.3.7.3.7.3.7.3.7.3. Systemy zarządzania jakSystemy zarządzania jakSystemy zarządzania jakSystemy zarządzania jakSystemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem oraz zarządzaniaością, bezpieczeństwem oraz zarządzaniaością, bezpieczeństwem oraz zarządzaniaością, bezpieczeństwem oraz zarządzaniaością, bezpieczeństwem oraz zarządzania
śrśrśrśrśrodowiskiem / Systems of qualityodowiskiem / Systems of qualityodowiskiem / Systems of qualityodowiskiem / Systems of qualityodowiskiem / Systems of quality, safety and envir, safety and envir, safety and envir, safety and envir, safety and environment managementonment managementonment managementonment managementonment management

TABLICA 19. Systemy jakości wg norm ISO w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego /
TABLE 19. Systems of quality according to ISO standards in chemical industry entities

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ankietowych uzyskanych z przedsiębiorstw /
Source: Self-elaboration on the basis of questionnaire data received from the entities

Legenda / Legend:
+ opracowuje / is elaborating
++ posiada / is owning
+++ realizuje / implements

Przedsiębiorstwo /

Systemy ISO wg norm / Programy /

Entity

ISO systems accord. to standards Programmes

9000 14000 18000 9001:2000
OiT SPOT
RC ICE

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ++ ++ +++ +++
Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. ++ ++ ++ ++ +++ +++
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. ++ + ++ +++ +++
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ++ ++ +++ +++
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. ++ ++ ++ +++ +++
Firma Chemiczna DWORY S.A. ++ ++ ++ ++ +++
ANWIL SA ++ ++ +++ +++
Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. ++ ++ ++ +++ +++
POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A. ++ + +
Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A. + ++ +++
Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. ++ ++ ++ +++ +++
Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. + ++
Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. + ++
R&M IZOMAR Sp. z o.o. + + ++
TBD S.A. + + ++
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. ++ ++ ++ +++ +++
Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie ++ +++
Polskie Odczynniki Chemiczne S.A. ++
Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. ++ +++
BASF Polska Sp. z o.o. ++ ++ +++
Rafineria TRZEBINIA S.A. ++ + ++
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach ++
PROCHEM S.A. ++ ++
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” ++

The implementation of new solutions
resulted in expanding the offer in Poland and
abroad as for introducing modern products,
widening the market, obtaining new customers
and also brought a significant effect – saving costs.

R&M Izomar Sp. z o.o.
In the year 2004 the firm continued the expanded programme

of environment managing, having on target limiting the
environment pollution by the wastes from production processes.
Applying better and better materials, technologies and
construction solution lets lengthen the periods of equipment
exploitation, and therefore, decrease significantly the amount
of agents aggressive  for the waste environment.

Opracowano i wdrożono nowe żywice lakiernicze dla po-
trzeb własnych PCW, a także na sprzedaż.

Wdrożenie nowych rozwiązań pozwoliło powiększyć ofertę
w kraju i za granicą o nowoczesne wyroby, poszerzyć rynek,
pozyskać nowych odbiorców, a także ograniczyć koszty.

R&M Izomar Sp. z o.o.
W roku 2004 firma kontynuowała rozszerzony program za-

rządzania środowiskiem, mający na celu ograniczenie obciąże-
nia środowiska odpadami pochodzącymi z procesów przemy-
słowych. Stosowanie coraz lepszych materiałów, technologii
i rozwiązań konstrukcyjnych pozwala wydłużać okresy eksplo-
atacyjne urządzeń, przez co wydatnie zmniejszają się ilości agre-
sywnych dla środowiska odpadów.
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8.1.8.1.8.1.8.1.8.1. WWWWWyniki gospodaryniki gospodaryniki gospodaryniki gospodaryniki gospodarcze w Unii Eurcze w Unii Eurcze w Unii Eurcze w Unii Eurcze w Unii Europejskiej /opejskiej /opejskiej /opejskiej /opejskiej /
Economic results of the European UnionEconomic results of the European UnionEconomic results of the European UnionEconomic results of the European UnionEconomic results of the European Union

W TWyników gospodarczych polskiego przemysłu w roku 2004 nie
sposób prezentować w oderwaniu od sytuacji ekonomicznej głów-
nych partnerów naszego przemysłu – krajów Unii Europejskiej.

Poziom wzrostu gospodarczego osiągnięty przez te kraje
w 2004 roku wskazuje na to, że gospodarka unijna w dalszym
ciągu znajdowała się w stanie stabilizacji. Dynamika PKB mala-
ła w trakcie całego roku 2004 i w czwartym kwartale zbliżyła
się znacznie do poziomu z 2003 roku.

The results of Polish chemical industry cannot be presented
separately from the economic situation of the main partners of
our industry – European Union countries.

The level of economic growth achieved by European Union
countries in 2004 indicates that the UE economy in 2004 was
still in the state of stabilization. The indices of GDP during the
course of the whole 2004 year and in the fourth quarter
approached significantly the level of 2003.

WYKRES 16. Dynamika produktu krajowego brutto w Europie w % (analogiczny okres ubiegłego roku = 100%) /
CHART 16. Indices of GDP in Europe in % (corresponding period of previous year = 100%)

Źródło: Dane Eurostat /
Sorce: Eurostat data

WYKRES 17. Dynamika produkcji ogółem (z wyłączeniem budownictwa) w Unii Europejskiej, krajach tworzących
unię monetarną w % (100% = miesiąc poprzedni) /

CHART 17. Indices of total production (excluding construction industry) in UE, monetary union countries in %
(previous year =100%)

Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat i Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaboration on the basis of data of Eurostat and German Statistic Office

Strefa Euro UE-15 UE-25

EU 25 / EU25Niemcy / GermanyStrefa Euro / Eurozone

Dynamika roczna po osiągnięciu maksimum w II kwartale
2004 roku zaczęła spadać zarówno w UE, jak i w strefie euro.

W IV kwartale 2004 roku w porównaniu do IV kwartału 2003
roku dynamika PKB w strefie euro była nieznacznie niższa
(o 0,2%) w porównaniu do UE ogółem (1,8%).

The annual indices, after reaching the maximum in the
second quarter, began to fall down in the UE as well as in the
Eurozone.

In the 4th quarter of 2004, comparing with the 4th quarter of
2003, the indices of GDP in the Eurozone was slightly lower (by
0,2%) comparing with EU in total (1,8%).
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Wzrost produktu krajowego brutto w Sta-
nach Zjednoczonych w poszczególnych kwarta-

łach również wykazywał tendencję spadkową
i wynosił odpowiednio 5,0%, 4,8%, 4,0% i 3,7%.
Obserwując powyższe tendencje, można stwierdzić,

że wzrost dynamiki PKB, wywołany przyjęciem nowych człon-
ków do UE, charakteryzujących się dynamicznym wzrostem PKB,
został skompensowany i obecnie, zarówno dynamika miesięcz-
na, jak i roczna powraca do poziomu z 2003 roku.

W ostatnich miesiącach 2004 roku w UE oraz unii monetar-
nej, charakterystyczny jest spadek dynamiki produkcji zarówno
z miesiąca na miesiąc, jak i w stosunku do analogicznego mie-
siąca roku 2003.

Spadek dynamiki produkcji przemysłowej w UE ogółem ma
odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez poszczególne pań-
stwa. Nawet charakteryzujące się dotychczas bardzo intensywnym
wzrostem wielkości produkcji przemysłowej państwa rozwijające
się (nowoprzyjęte w maju 2004 roku) zanotowały spadki dynami-
ki miesięcznej oraz rocznej w ostatnich miesiącach 2004 roku.

TABLICA 20. Dynamika wielkości produkcji przemysłowej (z wyłączeniem budownictwa) w Unii Europejskiej w %
(100% = miesiąc poprzedni) /

TABLE 20. Indices of industrial production (excluding construction industry) in the UE in % (previous month = 100%)

� brak danych / lack of data

Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat /
Sorce: Elaborated on the basis of Eurostat

The increase of GDP in the United States of America in individual
quarters of the year also indicated decreasing tendency, and totaled
correspondingly 5,0%, 4,8%, 4,0% and 3,7%.

When observing the above tendencies, we can conclude that
the increase of GDP resulting from taking new members to the
UE, which might be characterized by dynamic increase of GDP,
was compensated and now the monthly dynamic rate as well
as the annual dynamic rate, returns to the level of 2003.

In the last months of 2004, the decrease of the dynamic rate
in production was characteristic, from month to month as well
as in comparison with the corresponding month of 2003.

The decrease of industrial production dynamic rate in the
UE in total has its reflection in the results reached by individual
countries. Even the developing countries, characterized until
now by an intense growth of industrial production, recorded
the decrease of the month- and annual rate in the last months
of 2004.

2004

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kraje strefy Euro / Countries of Eurozone

Belgia / Belgium –1,8 1,2 0,3 –0,3 –0,2 0,8 1,3 0,1 0,7 –0,9 0,3 –1
Niemcy / Germany 0,6 –0,4 –0,3 1,5 0,9 –1 1,1 –0,7 0 0,4 –1,5 0,6
Grecja / Greece –4,3 2,3 2,3 0,1 0,5 –1,7 1,5 –3,7 3 –4,2 3,1 0,5
Hiszpania / Spain –0,6 1,2 0,8 –0,7 0,5 0,6 –0,5 –0,2 0,7 –1,7 1,6 –0,5
Francja / France –0,6 1 0,4 –0,5 0,5 0,8 –0,7 –1,6 2,8 –1 0,3 0,7
Irlandia / Irland –6,7 0,7 2,3 1,8 –4,4 –1,6 15,4 –15,8 4,3 4,2 –4,5 8,3
Włochy / Italy –0,8 2,2 0,5 1,5 –2,7 3,8 –1,3 0,9 1,9 0,7 –0,1 2,8
Luksemburg / Luxemburg 5,6 –1 2,1 –1,4 –1,3 5,1 –2,6 1,4 –0,1 –0,5 –0,8 0,7
Holandia / Netherlands 3,4 1,8 –0,1 –3,9 1 2,9 –1,2 –1 0,5 –1,3 1,6 –0,5
Austria / Austria 1,2 0,2 1,6 0,5 0,5 0,7 0,9 2,1 –1,1 0,6 1,5 –1,1
Portugalia / Portugal –6,3 0,1 4,3 –2,5 0,3 1,2 –2,2 –2,1 5 –6,7 6,2 1,5

2004

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Pozostałe kraje Unii Europejskiej / Other EU countries

Czechy / Czech Republic 0 0,3 4 –0,6 0,3 1,5 2,2 –3,3 0 2,7 –0,3 –1,4
Dania / Denmark 4 0,9 –3,2 4 –1 0 0,1 –3 2,2 –3,2 1,7 1,9
Estonia / Estonia 0,4 1,3 –0,8 1,3 1,8 –1,1 3,3 0,6 0,6 0,6 –1,7 –1,1
Cypr / Cyprus 0,1 –0,3 –0,3 1,2 –2,8 0,1 1,5 –2,1 1,9 0,4 0,4 –0,8
Łotwa / Latvia –0,9 3,2 0,8 1,1 –4,3 2 0,1 0,1 0,6 –0,7 1,2 0,3
Litwa / Lithuania –0,8 2,2 0,5 1,5 –2,7 3,8 –1,3 0,9 1,9 0,7 –0,1 2,8
Węgry / Hungary –2,8 2,1 –0,8 –0,3 0,2 1,9 –0,5 –2,8 3,6 2,1 0,9 –5
Malta / Maltha � � � � � � � � � � � �

Polska / Poland 1,8 2,8 0,6 3 –3,3 0,2 –1 –0,2 1,4 0,6 1 –3,6
Słowenia / Slovenia 0,3 –1,1 0,5 –1,3 5,7 –1,6 –0,7 –0,8 0,5 –2,4 1,8 –2
Słowacja / Slovakia 0 1,8 0,6 –0,7 0,3 –0,6 –0,8 1,1 0,5 –0,8 0,3 –1
Finlandia / Finnland 2,2 0 –0,2 –0,1 1,8 1,1 0,6 –0,3 –0,1 0,3 –0,9 3,1
Szwecja / Sweden 2 –1,2 –1,7 2,8 2 –2,9 –1,3 1,9 0,9 2,1 –3 –2,5
Wielka Brytania / United Kingdom 0 –0,3 0,4 0,9 0,3 –0,1 –0,5 –1,1 –0,1 –0,1 0,4 0,5

Nazwa państwa /
Country

Nazwa państwa /
Country
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TABLICA 21. Dynamika wielkości produkcji chemikaliów, produktów chemicznych i włókien chemicznych
w krajach Unii Europejskiej w % (100% = miesiąc poprzedni) /

TABLE 21. Indices of chemicals, chemical products and chemical fibers in the UE countries in %
(previous month = 100%)

2004

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Kraje strefy Euro / Countries of Eurozone

Belgia / Belgium –12,4 10,3 –0,2 –2,9 1,7 4,1 3,7 –1,4 12,7 –11,4 0,7 5,3
Niemcy / Germany –1,1 2,3 –2,7 2,8 –2,2 –0,8 1,3 3,6 –1,5 0,8 1,8 2,8
Grecja / Greece –8,7 5,9 1,3 3,4 1,6 4,5 –0,6 –2,8 2,1 –3,8 1,8 5,8
Hiszpania / Spain –4,9 2,8 1,7 –2 2,9 –0,6 0,8 3 –3,6 –3 2,1 –2
Francja / France –0,7 0,8 –0,7 0,2 2,6 –0,4 1,1 0,1 –0,4 1,4 –3 0,5
Irlandia / Irland –21,3 0,6 0,1 4,9 –9,6 –3,4 27,9 –34,3 22,9 –3,9 –2,8 11,7
Włochy / Italy 5 3,9 –3,9 1,4 –0,2 –1,4 1,4 0,8 0,3 –2 –1,1 1,6
Luksemburg / Luxemburg 16,2 0,1 1 –4,6 –8,8 19,3 2,2 12,2 –19 6,8 –3 0
Holandia / Netherlands 0,1 –0,4 –1,1 0,9 1,8 –0,6 –4,1 –0,6 –2,2 –0,7 –0,9 –1,3
Austria /Austria 1,3 –4,4 –0,6 3,8 0,1 2,4 –4,9 9,9 –1,2 5 –1,3 –1,8
Portugalia /Portugal 6,1 –2,3 3,4 –6,4 4,7 –3,2 2 –8,4 11 –0,1 –7,6 13,4

2004

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Pozostałe kraje Unii Europejskiej / Other EU countries

Czechy / Czech Republic –3,6 5,8 –0,4 1,8 –4,7 3,4 –2 2,5 –3,4 3,3 0,4 –0,1
Dania / Denmark –7,6 5,9 4,5 –6,6 0,2 –2,9 –4 –7,5 11,5 –6,2 8,3 4,2
Estonia / Estonia 8,2 2,7 1,9 –7,8 –4,4 15,9 5,7 –5,2 –3,7 –7,3 23,1 2,8
Cypr / Cyprus 5,1 –6,1 4,7 1,3 –4,2 9,6 4,3 2,7 –5,6 1,1 3,1 11,5
Łotwa / Latvia 16 –9,8 4 17,7 –14,9 0,8 –6,1 1,3 13,6 13,1 –6,7 –29
Litwa / Lithuania –13 12,9 –13,1 29,9 1,8 –11,8 –17,9 23,7 19,2 –3,2 –27 47,6
Węgry / Hungary 2,7 2,9 –1,2 –0,9 –1,1 4,1 0,7 –3,5 –1,3 0,3 –1,6 –3,7
Malta / Maltha � � � � � � � � � � � �

Polska / Poland –0,9 –0,4 2,6 1,6 –2,9 2 -1 –2,5 3,1 4,1 1,1 –6,1
Słowenia / Slovenia –11,4 –10,3 11,3 –15 � � � � � � � �

Słowacja / Slovakia –0,1 0,5 0,2 –1,6 0,6 0,1 3,1 2,5 1,2 –0,8 –0,7 1,5
Finlandia / Finnland 2,4 0,7 –1,9 2,9 –1,7 3 –2,7 0,6 –0,5 –0,5 –0,9 4,2
Szwecja / Sweden –3,3 0,8 –1,8 4,1 –1,2 –0,3 1,7 –1,3 0,3 0,7 0,7 –4,4
Wielka Brytania / United Kingdom 1,9 –0,1 –1,1 1,8 –1,6 –0,8 –3,3 3,6 0,7 0,1 –2,3 1

� brak danych / lack of data

Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat /
Sorce: Elaborated on the basis of Eurostat

TABLICA 22. Wielkość eksportu i importu chemikaliów na tle eksportu i importu ogółem w miliardach euro /
TABLE 22. Exports and imports of chemicals on the background of total imports and exports in mld EURO

Źródło: Opracowano na podstawie danych Eurostat /
Sorce: Elaborated on the basis of Eurostat

Wyszczególnienie / 2003 2004 Dynamika w % /
Specification Indices in %

Import ogółem / Imports in total
Strefa euro / Eurozone 981,5 1071,0 109,1
EU – 25 936,3 1025,9 109,6
EU – 15 – 895,3 –

Eksport ogółem / Exports in total
Strefa euro/ Eurozone 1053,49 1144,2 108,6
EU – 25 880,41 963,4 109,4
EU – 15 – 878,4 –

Import – chemikalia / Imports – chemicals
Strefa euro/ Eurozone 97,9 104,2 106,4
EU – 25 75,7 87,6 115,8
EU – 15 80,5 72,3 89,8

Eksport – chemikalia / Exports – chemicals
Strefa euro/ Eurozone 160,66 173,4 107,9
EU – 25 142,22 153,4 107,9
EU – 15 154,42 137,4 89,0

Nazwa państwa /
Country

Nazwa państwa /
Country
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W 2004 roku nastąpił wzrost obrotów han-
dlu zagranicznego krajów europejskich przy

czym zarówno w eksporcie, jak i imporcie ogó-
łem wyższą dynamikę odnotowano w całej Unii

Europejskiej (UE-25), niż w strefie euro.
W zakresie obrotów chemikaliami należy zwrócić uwagę na

wyraźny wzrost importu (o 15,8% w stosunku do 2003 roku)
w 25 krajach Unii Europejskiej przy wzroście eksportu o 7,9%.

Niemiecki przemysł chemiczny jest największym partnerem
handlowym dla polskiego przemysłu chemicznego, w związku
z tym poniżej prezentujemy podstawowe informacje ekonomicz-
ne dotyczące tego przemysłu w 2004 roku.

8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. WWWWWybrane informacje o niemieckim przemyśle chemicznym /ybrane informacje o niemieckim przemyśle chemicznym /ybrane informacje o niemieckim przemyśle chemicznym /ybrane informacje o niemieckim przemyśle chemicznym /ybrane informacje o niemieckim przemyśle chemicznym /
Selected  information on German chemical industrSelected  information on German chemical industrSelected  information on German chemical industrSelected  information on German chemical industrSelected  information on German chemical industryyyyy

Wg stanu na listopad 2004 roku w przemyśle chemicznym
oraz produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
w Niemczech, w dalszym ciągu występował spadek liczby przed-
siębiorstw, który zapoczątkowany został w III kwartale 2004 roku.

TABLICA 23. Liczba przedsiębiorstw w poszczególnych sektorach produkcji wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych w Niemczech1 /

TABLE 23. Number of entities in individual sectors of rubber  and plastic production in Germany1

1) Dane obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 pracowników / Data for entities of more than 20 employees

*Dane za IV kwartał 2004 r. obejmują miesiące październik i listopad / Data from 4th quarter of 2004 and covering October and November

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

TABLICA 24. Zatrudnienie w poszczególnych działach niemieckiego przemysłu chemicznego (stan na 30 XI) /
TABLE 24. Employment in particular sectors of German chemical industry (the state from 30th Nov.)

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

According to the state in November 2004, further decrease
of the number of entities, which began in the 3rd quarter of
2004, took place in chemical industry and rubber and plastic
production in Germany.

German chemical industry is the biggest trade partner of
Polish chemical industry, and owing to that we are presenting
below some basic economic information of German chemical
industry of the year 2004.

In 2004, the increase of turnover in the foreign trade of the
EU countries as well in exports as in imports in total occured.
Indices were higher in the whole European Union (UE-25) than
in the Eurozone.

In the range of chemicals’ turnover, attention should be put
to a significant increase of imports (by 15,8% comparing with
2003) in 25 European Union countries, at the growth of exports
by 7,9%.

Nr 2003 2004
EKD / Treść / II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.
EKD Contents 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th

No. quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter

24 Przemysł chemiczny / Chemical Industry 1857 1864 1864 1860 1867 1862 1859

25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych / Rubber and plastics production 3168 3172 3172 3164 3166 3163 3159

Nr Dynamika
EKD / Treść / 2003 2004 2004/2003 w % /
EKD Contents Indices
No. 2004/2003 in %

24 Przemysł chemiczny / Chemical Industry 463 838 443 026 95,51

25 Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Rubber and plastics production 356 627 351 180 98,47



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

103Raport Roczny / Annual Report 2004

IN
FO

RM
AC

JE
 O

 W
YN

IK
AC

H 
EK

ON
OM

IC
ZN

YC
H 

PR
ZE

M
YS

ŁU
 C

HE
M

IC
ZN

EG
O 

W
 E

UR
OP

IE
IN

FO
RM

AT
IO

N 
ON

 E
CO

NO
M

IC
 R

ES
UL

TS
 O

F 
CH

EM
IC

AL
 IN

DU
ST

RY
 IN

 E
UR

OP
E

W porównaniu z rokiem 2003, w 2004 nastąpił spadek licz-
by zatrudnionych w obydwu analizowanych gałęziach przemy-
słu, o odpowiednio 4,5% w przemyśle chemicznym oraz 1,5%
w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

W niemieckim przemyśle chemicznym począwszy od kwietnia
2004 roku miesięczna dynamika wartości sprzedaży w produkcji
wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw
sztucznych wykazywała regularne wahania, o stosunkowo niewiel-
kiej amplitudzie. Ogólny trend zmian sprzedaży pozostawał w tym
okresie stabilny (z tendencją do bardzo słabego wzrostu) i świad-
czył o niewielkich zmianach analizowanej wielkości.

Podobne tendencje zanotowano w przypadku sprzedaży na
eksport, która stanowi ponad 50% sprzedaży w produkcji wy-
robów chemicznych, a także ok. 35% w produkcji wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych.

In comparison with the year 2003, the
decrease of employment in both analyzed
branches of chemical industry appeared,
accordingly by 4,5% in chemical industry and by
1,5% in rubber and plastic production.

WYKRES 18. Dynamika wartości sprzedaży w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów z gumy
i z tworzyw sztucznych w Niemczech w % (100% = poprzedni miesiąc) /

CHART 18. Indices of chemical products and rubber and plastics products manufacturing in Germany in %
(previous month = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

WYKRES 19. Trend wartości sprzedaży ogółem (w tysiącach euro) w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji
wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych w Niemczech /

CHART 19. Trends in total sales value (in thousand EURO) in production of chemical products and of rubber
and plastic products in Germany

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

In German chemical industry beginning from April 2004, the
monthly dynamic of sales of chemical products’ and rubber and
plastic production indicated regular fluctuation of a little
amplitude. The general trend of changes of sales was stabile at
that time (with a tendency of slight growth) and showed a little
change of the analyzed amount.

Similar tendencies were observed in case of exports selling,
which comprises over 50% of chemical products’ sale, and also
around 35% of rubber and plastics.

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
production of rubber and plastic products

przemysł chemiczny /
chemical industry

przemysł chemiczny / chemical industry
produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / production of rubber and plastic products

liniowy (24. Przemysł chemiczny) / trend (24. Chemical industry)
liniowy (25. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) /
trend (25. Production of rubber and plastic products)



Przemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w PPrzemysł Chemiczny w Polsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industrolsce / Chemical Industry in Py in Py in Py in Py in Polandolandolandolandoland

Raport Roczny / Annual Report 2004104

IN
FO

RM
AC

JE
 O

 W
YN

IK
AC

H 
EK

ON
OM

IC
ZN

YC
H 

PR
ZE

M
YS

ŁU
 C

HE
M

IC
ZN

EG
O 

W
 E

UR
OP

IE
IN

FO
RM

AT
IO

N 
ON

 E
CO

NO
M

IC
 R

ES
UL

TS
 O

F 
CH

EM
IC

AL
 IN

DU
ST

RY
 IN

 E
UR

OP
E

TABLICA 25. Wartość sprzedaży na eksport wg działów niemieckiego przemysłu chemicznego
(w tysiącach euro) /

TABLE 25. Value of export sales  accordingly to sectors of German chemical industry (in thousand EURO)

* Dane za IV kwartał 2004 r. obejmują miesiące październik i listopad / Data from 4th quarter of 2004 and covering October and November

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

TABLICA 26. Udział sprzedaży na eksport w wartości sprzedaży ogółem w poszczególnych sektorach niemieckiego
przemysłu chemicznego w % /

TABLE 26. Sahre of export sale in total sales value in individual branches of the German chemical industry in %

* Dane za IV kwartał 2004 r. obejmują miesiące październik i listopad / Data from 4th quarter of 2004 and covering October and November

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

In comparison with the year 2003, systematic fluctuation of
export sales was observed  from March to November 2004, but
the general trend did not indicated steady increasing or
decreasing tendencies.

W porównaniu z rokiem 2003, w miesiącach od marca do
listopada 2004, zanotowano systematyczne wahania sprzeda-
ży na eksport, jednak ogólny trend nie wykazywał trwałych ten-
dencji wzrostowych lub spadkowych.

WYKRES 20. Dynamika sprzedaży na eksport w produkcji wyrobów chemicznych i w produkcji wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych w Niemczech w % (100% = miesiąc poprzedniego roku)  /

CHART 20. Indices of export sales in production of chemical products and production of rubber and plastics
in Germany in % (previous month = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie danych Niemieckiego Urzędu Statystycznego /
Source: Elaborated on the basis of German Statistic Office

Wyszczególnienie / I kw. / II kw. / III kw. / IV kw.* /
Specification 1st quarter 2nd quarter 3rd quarter 4th quarter*

Przemysł chemiczny / Chemical Industry 18 669 845 19 064 533 18 536 556 13 205 954

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Rubber and plastics production 4 976 166 5 194 816 5 089 171 3 576 313

2003 2004

Wyszczególnienie / II kw. / III kw. / IV kw. / I kw. / II kw. / III kw. / IV kw. /
Specification 2nd 3rd 4th 1st 2nd 3rd 4th

quarter quarter quarter quarter quarter quarter quarter

Przemysł chemiczny / Chemical Industry 52,3 50,8 50,9 53,8 53,5 52,4 45,4

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych / Rubber and plastics production 34,1 33,6 34,0 35,7 35,5 35,3 28,7

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
production of rubber and plastic products

produkcja wyrobów chemicznych/
production of chemical products








