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Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przekazania na Państwa ręce 15. edycji Ra-
portu Rocznego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Rok 2006 był pierwszym rokiem po wyborach parlamentarnych 
i drugim pełnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Był to rok 
bardzo dynamicznego wzrostu gospodarczego, jakkolwiek jego ca-
łościowa ocena jest zróżnicowana.

Kontynuowana była prywatyzacja zakładów Wielkiej Syntezy 
Chemicznej poprzez akwizycję Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. 
i Zakładów Chemicznych „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. przez grupę 
CIECH S.A., nie podjęto natomiast ostatecznej decyzji w sprawie pry-
watyzacji  z Kędzierzyna i Tarnowa oraz dalszej prywatyzacji Zakładów 
w Policach i Puławach. Postępowała konsolidacja branży poprzez prze-
jęcia zakładów z Czech i Rumunii przez Polski Koncern Naftowy  ORLEN 
S.A., ANWIL SA, Firmę Chemiczną Dwory S.A. oraz CIECH S.A. Najważ-
niejszym wydarzeniem był zakup litewskiej rafinerii Możejki przez Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zdecydowana większość przedsiębiorstw 
chemicznych osiągnęła zysk, co poprawiło sytuację finansową sektora 
i zwiększyło jego możliwości inwestowania.

Szybki rozwój gospodarki, szczególnie budownictwa oraz na-
pływ dużych, unijnych środków na inwestycje zwiększyły popyt na 
wyroby przemysłu chemicznego co, ze względu na jego wieloletnie 
niedoinwestowanie pogłębiło deficyt handlu zagranicznego, który 
wynosi już prawie 8 miliardów euro. Uruchomienie instalacji insta-
lacji poliolefin w BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. nie wystar-
czyło na zmniejszenie tego deficytu.

 Niestety, nie poprawiło się zewnętrzne otoczenie firm, szczegól-
nie w zakresie legislacji. Nadal funkcjonuje restrykcyjna ustawa ak-
cyzowa, a szereg krajowych uregulowań prawnych odbiega od roz-
wiązań przyjętych w innych krajach Unii Europejskiej, co pogarsza 
konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw. Miniony rok był zdo-
minowany przez niezwykle ważny, również dla branży chemicznej, 
problem cen i bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych. 
Istotny wzrost cen gazu ziemnego dla przemysłu krajowego obniżył 
jego zdolności konkurencyjne, ceny ropy utrzymywały się również 
na wysokim poziomie, a zabezpieczenie dostaw tych surowców 
przełoży się na dalszy wzrost ich cen między innymi ze względu na 
konieczność rozbudowy magazynów. Nadal brak warunków legisla-
cyjnych do uruchomienia opłacalnej produkcji biopaliw.

Strategia energetyczna rządu umocniła monopol firmy Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo na rynku gazowym. Brak, wy-
maganej przez Unię Europejską, liberalizacji rynku gazu i energii 
elektrycznej będzie prawdopodobnie skutkował szybszym niż w są-
siednich krajach wzrostem cen. 

Rosnący wpływ legislacji unijnej na warunki działania krajowe-
go przemysłu chemicznego spowodował wzrost aktywności Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego w reprezentowaniu branży na forum 
Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie polityki celnej, handlowej, 
energetycznej i ochrony środowiska. Polska Izba Przemysłu Chemicz-
nego poprzez aktywną współpracę z Europejską Radą Przemysłu 
Chemicznego (CEFIC), Europejskim Stwowarzyszeniem Producentów 
Nawozów (EFMA) i Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Chlo-
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Ladies and Gentlemen,

We hereby have great pleasure to hand over the 15th edition of the 
Annual Report elaborated by the Polish Chamber of Chemical Industry.

2006 was the first year after the Parliament Election and the 
second one of the membership of Poland in the EU. It was a year 
of a very dynamic economic growth, though its overall evaluation 
is rather diverse.

The privatization of the entities of the Big Chemical Synthesis 
was continued throughout the elicitation of Zakłady Chemiczne 
ZACHEM S.A. and Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. 
by CIECH S.A. group; however, the problem of privatization of the 
entities from Kędzierzyn and Tarnów was not settled, as well as the 
privatization of the entities in Police and Puławy. The consolidation 
of the branch by taking over the plants in Czech Republic and Ro-
mania by PKN ORLEN S.A., ANWIL SA, Firma Chemiczna Dwory S.A. 
and CIECH S.A. was in progress. The purchase of the Lithuanian oil 
refinery in Możejki by Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. was the 
most important event of the year. The significant majority of chemi-
cal entities had gained profit what improved the financial position 
of the sector and increased its possibility to invest.

The intensive economic growth, in construction industry in par-
ticular, and the inflow of European Union structural funds increased 
the demand for chemical industry products what finally caused the 
deficit of Polish foreign trade up to almost 8mld Euros; it is the result 
of a long-term lack of investments in the branch. Even the effective 
start of polyolephine installment in BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. 
z o.o. had not been sufficient to decrease the deficit.

Unfortunately, the legislative surrounding of chemical industry en-
tities has not improved. The restrictive Excise Act is still in force and 
use, and lots of domestic legal regulations are different from those 
applied in the EU countries what makes domestic entities not com-
petitive. The bygone year was dominated by the problem of prices 
of energy resources and the safety of their supplies, also in the che-
mical branch. The decline of domestic industry competitiveness was 
caused by the significant growth of natural gas prices burdened for 
it; oil prices were also kept at high levels. Any efforts to protect those 
raw materials’ supplies will result in further increases of prices since 
their storage base will have to be extended. As for the bio-fuels there 
is still no legal basis for starting their profitable production. 

The energy policy of the government has only strengthe-
ned the position of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
company on the natural gas market. The lack of natural gas and 
electric power market liberalization which is demanded by the 
UE will probably result in more intensive increase in prices than 
in the neighboring countries.

The rising influence of the UE legislation onto the conditions 
of Polish chemical industry activities caused the increase in number of 
the Polish Chamber of Chemical Industry representative activities on 
behalf of the branch on the EU forum in the field of the Customs, trade, 
energy and environmental protection policy. By its active cooperation 
with European Chemical Industry Council (CEFIC), European Fertilizers 
Manufacturers Association (EFMA) and EUROCHLOR, as well as its parti-
cipation in many operational groups, Polish Chamber of Chemical Indu-
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Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

Prezes Zarządu / President of the Board

Konrad Jaskóła

Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council

ru i Chloropochodnych (EUROCHLOR) oraz udział w licznych grupach 
roboczych, monitoruje i na bieżąco sygnalizuje stanowisko krajowego 
przemysłu chemicznego w ważnych dla niego sprawach. 

Komisja Europejska opublikowała 6. grudnia 2006 roku Zieloną 
Księgę „Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian 
w gospodarce światowej” autorstwa komisarza Petera Mandelsona. 
Proponuje ona zmianę stosunkowo przejrzystego, obiektywnego 
systemu ochrony producentów unijnych przed nierynkowymi prak-
tykami krajów trzecich na subiektywny instrument prowadzenia 
polityki zagranicznej. W ramach konsultacji społecznych Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego opracowała oraz przesłała do Komisji Euro-
pejskiej negatywne stanowisko w tej sprawie.

Reforma proponowana przez komisarza Mandelsona jest wiel-
kim zagrożeniem nie tylko dla przemysłu nawozowego w Polsce. 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego dokłada więc wszelkich starań 
w celu nie dopuszczenia do wejścia w życie reformy, w kształcie 
sugerowanym przez komisarza Mandelsona. 

Zagrożenie niekorzystnymi zmianami klimatu zaostrzyło warunki 
przydziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008–2012. Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego bardzo aktywnie uczestniczyła w przygo-
towaniu propozycji całej branży, mając świadomość jej wpływu na 
warunki rozwoju wielu przedsiębiorstw. 

Pod koniec minionego roku uchwalono rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego dotyczące systemu REACH, którego wdrożenie 
będzie wymagało w następnych latach od producentów, importe-
rów i użytkowników substancji chemicznych wielu wysiłków i nakła-
dów finansowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego mobilizowa-
ła branżę do skutecznej walki w Parlamencie Europejskim o bardziej 
zrównoważony charakter tego rozporządzenia a obecnie jest zaan-
gażowana w jego możliwie najmniej kosztowne wdrożenie.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako koordynator Polskiej 
Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii, aktywnie działa 
na rzecz jej udziału w 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej, 
jak również w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”. 
Znaczenie innowacyjności dla chemii było głównym motywem wy-
stąpień Izby na V. Kongresie Technologii Chemicznej w Poznaniu.

Konieczna jest nadal aktywność Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, między innymi poprzez wdrażanie i promocję Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” oraz System Oceny Bezpieczeństwa 
i Jakości (SQAS) dla poprawy wizerunku przemysłu chemicznego 
w społeczeństwie, który nie jest najlepszy, pomimo znaczącego udzia-
łu chemii w rozwoju cywilizacyjnym, wielkich nakładów na ochronę 
środowiska i dużego postępu w rozwoju technologii chemicznych. 

Jak widać jest nad czym pracować, serdecznie więc zapraszamy do 
członkostwa i współpracy w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.
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stry monitors and expresses the updated opinion of the whole domestic 
chemical industry on important matters of the branch.

0n 6th December 2006, the European Commission published 
a Green Book titled ”Europe’s trade defense instruments in a chan-
ging global economy” by Peter Mandelson, the EC Commissioner. 
It presents a proposal of changing the already existing and considerably 
clear and objective system of EU manufacturers against anti-marketing 
activities of any third parties for a subjective instrument of running fo-
reign affairs policy. The Polish Chamber of Chemical Industry elaborated 
its negative statement on this matter and sent it to the European Com-
munity within the frames of public consultations. 

The reform proposed by Commissioner Mandelson is a big dan-
ger not only for the Polish fertilizer industry. Therefore, the Polish 
Chamber of Chemical Industry put all its efforts not to let the reform 
have been introduced in the shape suggested by him.

The thread of unfavorable climate changes exacerbated the con-
ditions of allocating CO2 emission permits for 2008–2012; the Polish 
Chamber of Chemical Industry, being conscientious on having much 
influence onto the development of many entities, took active part in 
the preparations of the proposals including the whole branch. 

At the end of the bygone year a regulation on the REACH 
system was announced by the European Parliament; its intro-
duction will demand much effort and financial investments from 
the manufacturers, importers and users of chemical substan-
ces within the forthcoming years. The Polish Chamber of Che-
mical Industry was mobilizing the branch towards an effective 
fight in the European Parliament for more sustained character 
of this regulation than presently; now the Chamber is involved in 
the possibly least expensive implementation of it. 

The Polish Chamber of Chemical Industry, the coordinator of the 
Polish Technology Platform for Sustained Chemistry, actively acts for 
the benefits of its participation in EU 7th Frame Program as well 
as in the ”Innovative Economy” Operational Program. The impor-
tance of innovativeness for chemistry was the principal motive of 
the Chamber’s presentations during the 5th Congress of Chemical 
Technology in Poznań.

The activities of the Polish Chamber of Chemical Industry are 
still necessary, among the others at the implementation and pro-
motion of the ”Responsible Care” Program and the Safety and 
Quality Assessment System (SQAS); they help to improve the ima-
ge of chemical industry in the society which is not positive in spite 
of chemistry’s significant participation in the development of the 
civilization, big investments into environment protection and pro-
gress of technologies in the chemistry.

As it is seen, there are still issues that have to be worked over, so 
we hereby kindly invite you to the membership in and cooperation 
with the Polish Chamber of Chemical Industry.
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ZARZĄD / BOARD
Prezes Zarządu / President of the Board
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

RADA IZBY / COUNCIL OF THE CHAMBER
Przewodniczący Rady / President of the Council: 
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.      

Członkowie Rady / Members of the Council
Czesław Bugaj – Dyrektor, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Marek Garliński – Prezes Zarządu, PROCHEM S.A.      
Jerzy Grabski – Prezes Zarządu, DEGUSSA POLSKA Sp. z o.o.
Zenon Hryń – Prezes Zarządu, FLUOR S.A.
Jacek Kijeński – Dyrektor, Instytut Chemii Przemysłowej
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu, Firma Chemiczna DWORY S.A.
Mirosław Krutin – Prezes Zarządu, PCC ROKITA S.A.
Elizabeth Lurenbaum – Prezes Zarządu, SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu, ANWIL SA
Andrzej Ochał – Dyrektor Techniczny, Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Paweł Rozwadowski – Prezes Zarządu, NIEORGANIKA Sp. z o.o.
Karol Marek Sęp – Wiceprezes Zarządu, BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Bolesław Skowroński – Dyrektor, Instytut Nawozów Sztucznych
Małgorzata Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu, AZOMET Sp. z o.o.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Zarządu, Petrochemia-Blachownia S.A.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT BOARD
Elżbieta Lech – TBD S.A.

BIURO IZBY / OFFICE OF THE CHAMBER*
Jerzy Majchrzak – Dyrektor, Platformy Technologiczne, 7. Program Ramowy / Technological Platforms, 7th Frame Program
Hanna Kilen – współpraca z CEFIC, stowarzyszeniami UE, ECEG, sprawy organizacyjne, Sekretarz Rady Izby, koordynator do spraw transportu 
i logistyki / cooperation with CEFIC, EU federations, ECEG, organizational affairs, Secretary to the Council, Transport and Logistics Manager
Agata Drewniak – ochrona środowiska, rozdział emisji, koordynator OiT / environmental issues, emission trading, Responsible Care Manager
Andrzej Krześlak – zarządzanie chemikaliami, koordynator do spraw REACH / Regulatory Affairs and REACH Manager
Przemysław Sender – ekonomia i statystyka, nawozy sztuczne, antydumping / economics and statistics, fertilizers, antidumping
Jadwiga Garbaczewska – admininistracja i rachnukowość / administration and accounting
Barbara Matuszkiewicz – secretariat Izby / secretariat of the Chamber

Władze Izby / Authorities of the Chamber

Prezes Zarządu /
President of the Board
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

Przewodniczący Rady Izby /
Chairman of the Council

Konrad Jaskóła

* stan na 31 marca 2007 roku / status on 31 March, 2007
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1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Piotr Kownacki – Prezes Zarządu
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 365 00 00, 365 31 50, 365 20 65
faks: +48 24 365 40 40
e-mail: media@orlen.pl
http://www.orlen.pl

2. Rafineria Trzebinia S.A.
Grażyna Kuś – Prezes Zarządu
ul. Fabryczna 2, 32-540 Trzebinia
tel.: +48 32 618 05 50÷70
faks: +48 32 623 30 18
e-mail: seketariat@rafineria-trzebinia.pl
http://www.rafineria-trzebinia.pl

3. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Krzysztof Janas – Prezes Zarządu
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze

Lista członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego /
Members of the Polish Chamber of Chemical Industry

stan na 31 marca 2007 / status on 31 March 2007

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY /
REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

tel.: +48 13 438 45 11
faks: +48 13 438 46 66
e-mail: jedlicze@rnjsa.com.pl
http://www.rnjsa.com.pl

4. Petrochemia-Blachownia S.A.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 13, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 68 01, 488 63 71
faks: +48 77 488 67 21, 488 68 47
e-mail: csitkowska@petrochemia-bl.com.pl
http://www.petrochemia-bl.com.pl

5. ORLEN-OIL Sp. z o.o.
Milan Kuncir – Prezes Zarządu
ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
tel.: +48 12 665 55 55
faks: +48 12 665 55 51
e-mail: centrala@orlenoil.pl
fttp://www.orlenoil.pl

CHEMIA ORGANICZNA I NIEORGANICZNA, NAWOZY, TWORZYWA SZTUCZNE /
ORGANIC & INORGANIC INDUSTRIES, FERTILISERS, PLASTICS

6. BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Karol Sęp – Członek Zarządu
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 364 74 74
faks: +48 24 364 74 45
e-mail: karol.sep@basell.orlen.pl

7. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Jarosław Wita – Prezes Zarządu
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 633 07 81, 637 22 01
faks: +48 14 633 01 67, 633 07 18 
e-mail:  azoty@azoty.tarnow.pl
http://www.azoty.tarnow.pl

8. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Krzysztof Lewicki – Prezes Zarządu
Al. 1000-Lecia 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 887 55 55, 887 34 31
faks: +48 81 887 54 44, 887 52 20
e-mail: prezes@azoty.pulawy.pl
http://www.zapulawy.pl

9. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Bartłomiej Cząstkiewicz – Prezes Zarządu
47-223 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 481 35 00, 481 20 00
faks: +48 77 481 35 01, 481 29 99
e-mail: zak@zak.com.pl
http://www.zak.com.pl

10. ANWIL SA
Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu
ul. Toruńska 222, 87-810 Włocławek
tel.: +48 54 236 30 91
faks: +48 54 236 97 86, 236 19 83
e-mail: zarzad@anwil.pl
http://www.anwil.pl

11. Firma Chemiczna DWORY S.A.
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim 
tel.: +48 33 844 18 21÷25, 847 21 03
faks: +48 33 847 27 21, 842 42 18
e-mail: dwory@dwory.pl
http://www.dwory.pl

12. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Krzysztof Siwiec – Prezes Zarządu
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel.: +48 91 317 17 17, 317 40 30, 317 43 33
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e-mail: kontakt@zchpolice.pl
http://www.zchpolice.pl

13. Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu
ul. Dr Romana May’a 1, 62-030 Luboń
tel.: +48 61 890 01 00, 890 01 11
faks: +48 61 890 04 00
e-mail: sekretariat@lubon.com.pl
http://www.lubon.com.pl

14. SULZER CHEMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Jacek Sanocki – Prezes Zarządu
ul. Okrężna 9/11, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel./faks: +48 61 816 37 00
e-mail: sekretariat@sulzer.pl
http://www.sulzerchemtech.com

15. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie
Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
39-206 Pustków
tel.: +48 14 682 40 61, 670 40 61
faks: +48 14 670 24 69
e-mail: erg@erg.pustkow.pl
http://www.erg.pustkow.pl

16. Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Sławomir Litwin – Prezes Zarządu
ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
tel.: +48 15 855 57 10, 855 42 72
faks: +48 15 822 97 97, 822 72 08
e-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl
http://www.zchsiarkopol.pl

17. BIS Izomar Sp. z o.o.
Marek Chojnacki – Prezes Zarządu
ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa
tel.: +48 22 651 60 83
faks: +48 22 661 60 82
e-mail: sekretariat@izomar.com
http://www.izomar.com

18. Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.
Andrzej Miazga – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel./faks: +48 17 241 22 31
e-mail: sekretariat@silikony.pl
http://www.silikonypolskie.pl

19. DEGUSSA POLSKA Sp. z o.o.
Jerzy Grabski – Prezes Zarządu

ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
tel.: +48 22 318 10 09, 318 10 10
faks: +48 22 318 10 20
e-mail: jerzy.grabski@degussa.com
http://www.degussa.com

20. CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o.
Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu
ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło
tel.: +48 13 446 63 90
faks: +48 13 446 64 97
e-mail: boz@degussa.com
http://www.degussa.com

21. BASF Polska Sp. z o.o.
Torsten Penkuhn – Prezes Zarządu
Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
tel.: +48 22 570 97 25
faks: +48 22 570 97 90
e-mail: ewa.kowalska@basf.com
http://www.basf.pl

22. PCC ROKITA S.A.
Mirosław Krutin – Prezes Zarządu
ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: +48 71 794 20 00; faks: +48 71 794 21 89
e-mail: rzecznik.prasowy@pcc.rokita.pl
http://www.rokita.pl

23. YARA POLAND Sp. z o.o.
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu
Al. 3 Maja 1, 70-214 Szczecin
tel.: +48 91 433 00 35
faks: +48 91 433 04 34
e-mail: yarapoland@yara.com
http://www.yara.pl

24. SILEKOL Sp. z o.o.
Janusz ZOWADE – Prezes Zarządu
ul. Mostowa 30K, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 4200
fax: +48 77 405 4205
e-mail: silekol@silekol.pl
http://www.silekol.pl

25. ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
Stanisław PABIASZ – Wiceprezes Zarządu
ul. Energetyków 4, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 3124
fax: +48 77 487 3712
e-mail: mmosiewski@icsochp.com.pl
http://www.icsochp.com.pl
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FARBY I LAKIERY / PAINTS AND VARNISHES

27. SIGMAKALON DECO Polska S.A.
Greg MOLYNEUX – Prezes Zarządu
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
tel.+48 71 788 0700; fax. +48 71 788 0667
www.sigmakalon.com

28. SIGMAKALON Cieszyn S.A.
Ruud JACOBS – Prezes Zarządu
ul. Chemików 16; 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 851 7127; fax. +48 33 853 2493
e-mail: Józef.Koziel@sigmakalon.com   
www.sigmakalon.com

29. ICI Polska Sp. z o.o. 
Oddział w Pilawie
Janusz Naglik – Prezes Zarządu
Wybrzeże Gdyńskie 6d, 01-531 Warszawa
tel.: +48 22 321 20 20

faks: +48 22 321 20 21
http://www.dulux.pl, www.ici.com

30. AKZO NOBEL Coatings Sp. z o.o.
Ad Visscher – Prezes Zarządu
ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek  
tel.: +48 54 230 00 00, 411 40 00
faks: +48 54 230 06 00 
e-mail: poczta.nobiles@wlc.akzonobel.com
http://www.nobiles.pl

31. TBD S.A.
Tapio Saarela – Prezes Zarządu
ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
tel.: +14 680 56 00; faks: +48 14 680 56 01
Biuro w Warszawie: ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa
tel.: +48 22 546 95 00, 644 08 26; faks: +48 22 644 16 77
e-mail: tbd@tbd.pl
http://www.tbd.pl

ODCZYNNIKI CHEMICZNE / CHEMICAL REAGENTS

32. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
Thomas Horne – Prezes Zarządu
ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 239 20 00

faks: +48 32 239 23 70
e-mail: poch@poch.com.pl
http://www.poch.com.pl

FIRMY TRANSPORTOWE / TRANSPORT COMPANIES

33. ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o.
Jacek Miłkowski – Prezes Zarządu
ul. Batorego 126a, 
65-735 Zielona Góra
tel.: +48 68 328 88 00
faks: +48 68 327 12 59, 328 88 11
e-mail: jm@anneberg.com.pl
http://www.anneberg.com.pl

34. GATX Polska Sp. z o.o.
Johannes Mansbart – Prezes Zarządu
ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa

tel.: +48 22 697 91 89
faks: +48 22 697 91 59
e-mail: info@gatx.pl
http://www.gatx.pl

35. CTL Maczki-Bór Sp. z o.o.
Jacek Bieczek – Prezes Zarządu
ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec
tel.: +48 32 299 01 11
faks: +48 32 299 01 13
e-mail: info@ctlmaczki.pl
http://www.ctlmaczki.pl

26. WARTER Spółka Jawna
Jan NIEDZIELA – Prezes Zarządu
ul. E.Ciołka 19/25, 01-445 Warszawa
tel.: +48 77 488 6804

fax: +48 77 488 6421
e-mail: biuro.kk@warter.pl
www.warter.pl
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36. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu
ul. Czackiego 15/17, skr. poczt. 815, 00-950 Warszawa
tel.: +48 22 829 71 01÷9
faks: +48 22 826 04 93
e-mail: info@polimex-mostostal.pl
http://www.polimex-mostostal.pl

37. NIEORGANIKA Sp. z o.o.
Paweł Rozwadowski – Prezes Zarządu
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
tel.: +48 22 620 16 93
faks: +48 22 620 47 73
e-mail: nieorganika@supermedia.pl

38. ARNAUD Polska Sp. z o.o.
Marek Patryas – Dyrektor
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań
tel.: +48 61 874 70 16
faks: +48 61 874 70 24
e-mail: arnaudpolska@arnaudpolska.pl
http://www.arnaudpolska.pl

39. TEXTILIMPEX Co. Ltd.
Stanisław Dybilas – Prezes Zarządu
ul. Traugutta 25, 90-950 Łódź
tel.: +48 42 637 01 21, 632 33 14
faks: +48 42 637 01 21, 633 24 51
e-mail: chemia3@textilimpex.com.pl
http://www.textilimpex.com.pl

40. PCC SYNTEZA S.A.
Marek Koterba – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 11 10
faks: +48 77 405 11 33
e-mail: synteza@pccag.com
http://www.synteza.biz

41. SOLVECO Sp. z o.o.
Kazimierz Niedźwiedź – Prezes Zarządu
ul. Jasna 1, 00-513 Warszawa
tel.: +48 22 510 63 03
faks: +48 22 510 63 02
e-mail: office@solveco.pl
http://www.solveco.pl

42. SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
Elizabeth Lurenbaum – Prezes Zarządu
ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
tel.: +48 71 799 55 00
faks: +48 71 799 55 55
e-mail: kontakt@solvadis.pl
http://www.solvadis.pl

43. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
Zenon Maślona – Prezes Zarządu
ul. J. Bema 21, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 472 15 28, 472 15 00
faks: +48 77 472 16 00
e-mail: biuro@brenntag.pl
http://www.brenntag.pl

44. Zakład Mechaniczny AZOMET Sp. z o.o.
Andrzej Aksanowski – Prezes Zarządu
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
tel.: +48 54 237 23 12
faks: +48 54 237 24 32
e-mail: azomet@azomet.com.pl
http://www.azomet.com.pl

45. Polska Fundacja Gazów Technicznych
Tadeusz Steinhoff – Prezes Zarządu
ul. Pory 59, 02-757 Warszawa
tel.: +48 22 440 32 90
faks: +48 22 440 32 91
e-mail: biuro@pfgt.org.pl
http://www.pfgt.org.pl
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PRZEDSTAWICIELSTWA FIRM ZAGRANICZNYCH /
REPRESENTATION OF THE FOREIGN COMPANIES

46. ALBIS POLSKA Sp. z o.o.
Jerzy Marek Urbańczyk – Dyrektor Zarządzający
ul. Obornicka 263; 60-650 Poznań
tel.: +48 61 842 58 61
faks: +48 61 821 98 02
e-mail: biuro@albis.pl
http://www.albis.pl

47. ARKEMA Polska Sp. z o.o.
Kazimierz Borkowski – Dyrektor Naczelny
ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa
tel.: +48 22 640 49 00
faks: +48 22 640 49 20
e-mail: agnieszka.salak@arkemagroup.com

48. BAYER Sp. z o.o.
Maciej Dobrzyński – Sales Manager
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
tel.: +48 22 572 35 00
faks: +48 22 572 35 55
e-mail: bayer@bayer.com.pl
http://www.bayer.com.pl

49. BOREALIS Polska Sp. z o.o.
Jerzy Pawlicki – Dyrektor
Plac Konstytucji 3
skr. poczt. 10, 00-956 Warszawa
tel./faks: +48 22 648 82 46
e-mail: jerzy.pawlicki@borealisgroup.com

50. DOW Polska Sp. z o.o.
Tomasz Chlebicki – Prezes Zarządu
ul. Smoleńskiego 1 m. 11/12, 01-698 Warszawa
tel.: +48 22 833 22 22
faks: +48 22 833 21 19

51. DuPont Poland Sp. z o.o.
Armand Klein – Prezes Zarządu

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel.: +48 22 320 09 00
faks: +48 22 320 09 01
e-mail: warsaw.reception@pol.dupont.com
http://www.dupont.com.pl

52. ROHM & HAAS POLSKA Sp. z o.o.
Gilbert Pfau – Prezes Zarządu
Globe Trade Center „Orion”
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 874 38 28
fax: +48 22 874 38 29
e-mail: mwozny@rohmhaas.com
http://www.rohmhaas-polska.com

53. SOLVAY CHEMIA Sp. z o.o.
Leszek Chwalisz – Prezes Zarządu
ul. Królowej Marysieńki 11/1, 02-954 Warszawa
tel.: +48 22 642 73 43
faks: +48 22 651 78 16

54. TICONA Sp. z o.o., Oddział w Polsce
Jerzy Korthals – Dyrektor Oddziału
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
tel.: +48 22 549 42 41
faks: +48 22 549 42 05
e-mail: korthals@ticona.pl
http://www.ticona.com

55. PETROFINA S.A., Oddział w Polsce
Andrzej Chronowiąt – Dyrektor
ul. Marynarska 191, 02-674 Warszawa
tel.: +48 22 640 49 17
faks: +48 22 607 05 88 
e-mail: Gabriela.dyna@total.com
http://www.totalpetrochemicals.com

INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE, BIURA PROJEKTOWE, FIRMY CONSULTINGOWE /
R&D INSTITUTES, ENGINEERING OFFICES AND CONSULTING COMPANIES

56. Instytut Chemii Przemysłowej
Jacek Kijeński – Dyrektor
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: +48 22 568 20 00
faks: +48 22 633 93 04 
e-mail: ichp@ichp.pl
http://www.ichp.pl

57. Instytut Nawozów Sztucznych
Bolesław Skowroński – Dyrektor
Al. 1000-lecia 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 887 64 44
tel./faks: +48 81 887 63 36 
e-mail: bskow@atena.ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl
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r 58. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
Marian Gryta – Dyrektor
ul. Energetyków 9, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 34 70
faks: +48 77 487 30 60
e-mail: dn@icso.com.pl
http://www.icso.com.pl

59. Instytut Przemysłu Organicznego
Karol Buchalik – Prezes Zarządu
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel.: +48 22 811 12 31
faks: +48 22 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
http://www.ipo.waw.pl

60. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o.
Henryk Promny – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, skr. poczt. 53, 44-101 Gliwice
tel./faks: +48 32 231 53 65
e-mail: inorg@inorg.pl
http://www.iemodus.pl

61. Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o.
Grażyna Winiowska – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, skr. poczt. 406, 44-101 Gliwice
tel.: +48 32 231 39 54
tel./faks: +48 32 231 53 65
e-mail: modus@iemodus.pl
http://www.iemodus.pl

62. FLUOR S.A.
Zenon Hryń – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 239 15 00
faks: +48 32 231 22 45, 238 27 38
e-mail: gadomska.stefania@fluor.com

63. PROCHEM S.A.
Marek Garliński – Prezes Zarządu
ul. Powązkowska 44c, 01-097 Warszawa
tel.: +48 22 326 01 00
faks: +48 22 326 01 01
e-mail: Mgarlinski@prochem.com.pl
http://www.prochem.com.pl

64. CHEMEKO Sp. z o.o.
Jacek Różycki – Prezes Zarządu 
ul. Toruńska 222, 87-810 Włocławek
tel.: +48 54 237 35 06
faks: +48 54 237 24 12
e-mail: chemeko@chemeko.pl
http://www.chemeko.pl

65. Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji i Rozwoju Z.A. 
Puławy S.A. „PROZAP” Sp. z o.o.
Urszula Pasternacka – Prezes Zarządu
Al. 1000-lecia 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 887 62 76
tel./faks: +48 81 886 25 59
e-mail: prozab@prozap.com.pl
http://www.prozap.com.pl

66. Biuro Projektów Zakładów Azotowych 
BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o.
Jerzy Sosin – Dyrektor
ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów
tel.: +48 14 637 35 21, 633 24 33
faks: +48 14 637 44 95, 633 23 19
e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl
http://www.biprozat.tarnow.pl

67. JSW Consulting Polska Sp. z o.o.
Julian Hawks – Prezes Zarządu
ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa
tel.: +48 22 622 33 04
faks: +48 22 628 98 00
e-mail: warsaw.office@jswmanagement.com
http://www.jswmanagement.com

68. TECHNOCHIMSERWIS Sp. z o.o.
Konstantin Filimonow – Prezes Zarządu
Al. Jerozolimskie 65/79, lok. 11, 31, 00-697 Warszawa
tel.: +48 22 630 60 70
faks: +48 22 630 60 71
e-mail: technochimserwis@wp.pl
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Komisja do spraw Ekologii została powołana przez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego w celu wsparcia jej działań i aktywności 
w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Biorąc pod 
uwagę, rosnącą liczbę regulacji prawnych z obszaru ochrony śro-
dowiska, tworzonych zarówno na szczeblu europejskim jak i krajo-
wym, działalność Komisji do spraw Ekologii z roku na rok nabiera 
większego znaczenia. W skład Komisji wchodzą głównie przed-
stawiciele przedsiębiorstw zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu 
Chemicznego, jedynie w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych, 
skład Komisji może zostać poszerzony o osoby, których firmy nie są 
zrzeszone w Izbie. 

Komisja współpracuje z jednostkami administracji państwowej, 
głównie w zakresie opiniowania i tworzenia regulacji prawnych do-
tyczących problemów środowiskowych. Dzięki działaniom Komisji 
udało się wypracować pozycję Izby jako wyraziciela opinii szerokie-
go grona firm branży chemicznej. Uwagi Komisji do aktów praw-
nych tworzonych w szczególności przez: Ministerstwo Środowiska 
i Ministerstwo Gospodarki są zawsze analizowane przez te resorty, 
a nierzadko stają się podstawą do zmiany stanowiska komórek rzą-
dowych w trakcie konferencji uzgodnieniowych. 

W 2006 roku Komisja do spraw Ekologii podjęła i zrealizowała 
następujące zadania:
1. Uaktualnienie ankiety „Baza Danych Ekologicznych za rok 2005”, 

stanowiącej podstawę do opracowania „Raportu Środowiskowe-
go 2005”. Głównym celem Raportu jest przedstawienie wielkości 
oddziaływania ankietowanych przedsiębiorstw chemicznych na 
środowisko, ocena skuteczności istniejących instrumentów fi-
nansowych w ochronie środowiska oraz analiza funkcjonowania 
przedsiębiorstw w świetle obowiązujących przepisów prawnych; 

Komisja do spraw Ekologii / Ecology Commission

The Ecology Commission was established by the Polish Chamber 
of Chemical Industry in order to support its activities in the field 
of environmental protection. Regarding the fact that the number 
of regulations related to the environment protection has been gro-
wing in number, either at the domestic and European level, the acti-
vity of the Ecology Commission has also become more and more 
important. This are mainly the representatives of the entities asso-
ciated in PIPC who enter the composition of the Commission; only 
in particular and justified situations its makeup may be extended 
to the persons not associated in it.

The Commission cooperates with some government admini-
stration units, mainly in the field of giving opinions and creating 
legal regulations within the environmental issues. Owing to the 
Commission’s activities, it was possible to elaborate the position 
of the Chamber as the body expressing the opinion of the broad 
group of chemical branch companies. The comments of the Com-
mission to legal acts, created particularly by the Ministry of the En-
vironment and the Ministry of Economic Affairs, have been always 
analyzed by these institutions, and happen to be a base for chan-
ging some government statements during conciliation conferences.

In 2006 the Ecology Commission set and achieved the following 
objectives:
1. Updating the Ecological Database for 2005 questionnaire, be-

ing the base for the elaboration called Environmental Report 
2005. The principal objective of preparing the report is the pre-
sentation of the influence of the chemical industry entities onto 
the environment, the evaluation of the effectiveness of the exist-
ing financial tools in the environmental protection and the ana-
lysis of the entities’ activities in the light of the legal regulations 
in force;
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s 2. Analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących 
zagadnień środowiskowych. Do najważniejszych opiniowanych 
projektów można zaliczyć:

� projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warun-
ków odzysku za pomocą procesu odzysku R10 Rozprowadzanie 
na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby 
i rodzajów odpadów dopuszczonych do takiego odzysku;

� projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego;

� odpowiedź na apel Ministra Środowiska w sprawie składania 
postulatów zmian w szeroko rozumianym prawie ochrony śro-
dowiska; 

� projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego 
typu;

� projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007–2010
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011–2014.

3. Rozpowszechnienie informacji w branży chemicznej na temat 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru 
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę 
Rady 91/689/EWG i 96/61/WE tak zwane PRTR. Podmioty, które 
podlegają pod niniejsze rozporządzenie od 1 stycznia 2007 roku 
są zobowiązane raportować w cyklu rocznym w zakresie sub-
stancji zanieczyszczających lub ich grup emitowanych powyżej 
określonych progów liczbowych. Raportowanie dotyczy: emisji 
do powietrza, odprowadzonych ścieków, odpadów w zakresie 
„uwolnienia” między innymi do naziemnych składowisk oraz 
transferu odpadów do zakładów recyklingu, spalania itp. Obok 
wartości emisji niezbędne jest raportowanie technik pomiaro-
wych oraz metodologii szacowania emisji i uwolnień.

W 2006 roku skład Komisji do spraw Ekologii był następujący:
 1. Magdalena Ozimek – CHEMEKO Sp. z o.o. – Przewodnicząca 

Komisji
 2. Elżbieta Bielecka – DEC Sp. z o.o.
 3. Andrzej Chrabąszcz – BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
 4. Agata Drewniak – PIPC
 5. Halina Garbuz – Firma Chemiczna DWORY S.A.
 6. Seweryn Ginalski – NIEORGANIKA Sp. z o.o.
 7. Sławomir Jedliczko – Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
 8. Jerzy Kołłajtis – Environ Poland Sp. z o.o.
 9. Krzysztof Kordus – Firma Chemiczna DWORY S.A.
10. Czesław Kozyra – Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
11. Bogusław Krawczyk – Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarno-

brzeg Sp. z o.o.
12. Renata Kulesza – ICSO Blachownia
13. Dariusz Łątka – PKN ORLEN S.A.
14. Joanna Maj – Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
15. Leszek Polak – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
16. Krzysztof Skirmuntt – POCH S.A.
17. Janusz Sztaba – Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
18. Bartosz Tęcza – PCC ROKITA S.A.
19. Waldemar Tuszewicki – PKN ORLEN S.A.

2. Surveying and giving opinions on the bills of legal acts connec-
ted with environmental protection. The following projects may 
be identified as the most important ones:

� the bill proposing the regulation of the Ministry of the Environ-
ment on the conditions of recycling with the application of R10 
recycling process: Distribution on the ground surface in order 
to fertilize or improve soil, and on sorts of such recycling;

� the bill proposing the regulation on the conditions that must 
be fulfilled when drawing wastewaters to the open waters and 
to the ground, and on the substances particularly dangerous 
for water environment;

� the response to the appeal of the Ministry of the Environment 
on the claim application for changes in the extensively under-
stood Environmental Protection Law;

� the bill proposing the regulation of the Ministry of Economic 
Affairs changing the regulation on the criteria and procedures 
of waste disposal admission on the area of a certain sort of 
a waste disposal facility;

� the bill on Ecology Policy of the Government for 2007–2010, 
including the perspectives for 2011–2014.

3. Popularization of the information on the Regulation on estab-
lishing the European Pollutant Release and Transfer Register 
and changing the 91/689/ EEC Directive and 96/61/EC Directive, 
so called PRTR in the chemical branch; it is obligatory for the 
entities subject to the above regulation since 1st January, 2007 
that they must report once a year the range of polluting substan-
ces, or their groups, emitted above particular levels indicated 
by figures. This reporting includes: emission to the air, discharged 
wastewaters, wastes ‘released’ among the others to the landfills 
and transfers of wastes to the recycling facilities, combustors, 
etc. Beside the amount of emission, reporting of the measure-
ment techniques is also essential, as well as the methodology 
of evaluating emission and release.

The following persons were the participants of the Ecology 
Commission:
 1. Magdalena Ozimek – CHEMEKO Sp. z o.o. – the Chairwoman 

of the Commission
 2. Elżbieta Bielecka – DEC Sp. z o.o.
 3. Andrzej Chrabąszcz – BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
 4. Agata Drewniak – PIPC
 5. Halina Garbuz – Firma Chemiczna DWORY S.A.
 6. Seweryn Ginalski – NIEORGANIKA Sp. z o.o.
 7. Sławomir Jedliczko – Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
 8. Jerzy Kołłajtis – Environ Poland Sp. z o.o.
 9. Krzysztof Kordus – Firma Chemiczna DWORY S.A.
10. Czesław Kozyra – Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
11. Bogusław Krawczyk – Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarno-

brzeg Sp. z o.o.
12. Renata Kulesza – ICSO Blachownia
13. Dariusz Łątka – PKN ORLEN S.A.
14. Joanna Maj – Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
15. Leszek Polak – Zakłady Azotowe in Tarnów - Mościce S.A.
16. Krzysztof Skirmuntt – POCH S.A.
17. Janusz Sztaba – Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
18. Bartosz Tęcza – PCC ROKITA S.A.
19. Waldemar Tuszewicki – PKN ORLEN S.A.
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Działalność Komisji Nawozowej w 2006 roku / Activity of Fertizer Commission in 2006

W 2006 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji Nawozowej. 
Skład Komisji zwiększył się o przedstawiciela YARA POLAND Sp. z o.o.,
z uczestnictwa w spotkaniach zrezygnowała natomiast firma AURE-
PIO Sp. z o.o. Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmowała się 
Komisja Nawozowa należały:

PROPOZYCJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE OGRANICZE-
NIA STOSOWANIA SALETRY AMONOWEJ

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w ramach Komisji Nawozowej 
opracowała analizę oraz stanowisko, w którym jednoznacznie stwier-
dzano, że ograniczenie prawa do stosowania saletry amonowej spo-
wodowałoby potrzebę zmiany struktury zasiewów oraz konieczność 
poszukiwania droższych substytutów saletry amonowej. W naszych 
warunkach klimatycznych i glebowych saletra amonowa jest najsku-
teczniejszym i najbardziej efektywnym nawozem. Dodatkowe koszty 
związane z ograniczeniem lub wyeliminowaniem saletry amonowej 
z obrotu, a więc: budowa systemu informatyczno-administracyj-
nego, szeroko pojęta akcja informacyjno-propagandowa na temat 
ewentualnych substytutów saletry amonowej, aż wreszcie koszty 
inwestycji w obecnie produkujących ten produkt zakładach będą 
w rezultacie pokryte przez producentów i końcowego odbiorcę, 
co znacznie pogorszy konkurencyjność polskiego rolnika. Zdaniem 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz producentów, nawet roz-
budowany system monitoringu nie poprawi bezpieczeństwa proce-
sowego – ze względu na ogromne ilości produkowanej saletry oraz 
nie mniejszą liczbę odbiorców.

ZIELONA KSIĘGA  „EUROPEJSKIE INSTRUMENTY OCHRONY 
HANDLU W KONTEKŚCIE ZMIAN W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ”

Komisja Europejska (DG Trade reprezentowane przez komisa-
rza Petera Mandelsona) opublikowała 6 grudnia 2006 roku Zielo-
ną Księgę „Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście 
zmian w gospodarce światowej”. Księga ta jest zbiorem pytań, 
sugerowanych rozwiązań w wyraźny sposób prowadzących do 
upolitycznienia systemu ochrony handlu. W przedmiotowym do-
kumencie proponowana jest zmiana stosunkowo przejrzystego, 
obiektywnego systemu ochrony producentów unijnych przed nie-
rynkowymi praktykami krajów trzecich na subiektywny instrument 
prowadzenia polityki zagranicznej, ukierunkowany na źle rozumia-
ną liberalizację rynku światowego.

W ramach konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Ko-
misję Europejską, Polska Izba Przemysłu Chemicznego opracowała 
oraz przesłała do Komisji oraz Ministerstw w Polsce i firm członkow-
skich, stanowisko Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w sprawie 
Zielonej Księgi. Prezes Wojciech Lubiewa-Wieleżyński oraz przedsta-
wiciel Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. i Zakładów Azotowych 
KĘDZIERZYN S.A. wzięli również udział w Oral Hearing mającym 
miejsce 13 marca 2007 roku w Brukseli.

Reforma komisarza Petera Mandelsona pozostaje wielkim zagro-
żeniem dla przemysłu nawozowego w Polsce. Europejskie zakłady 
nawozowe nie są w stanie konkurować z producentami, nabywa-
jącymi gaz po cenach dumpingowanych nawet 5-krotnie niższych 
(60% kosztów produkcji nawozów to koszt gazu). Polska Izba Prze-
mysłu Chemicznego dla dobra polskiego przemysłu (nie tylko nawo-
zowego, ponieważ w dłuższej perspektywie zagrożone są również 
inne branże) dokłada wszelkich starań w celu niedopuszczenia do 

In 2006 four sittings of the Fertilizer Commission took place. 
The composition of the Commission was extended by the partici-
pation of one company, YARA POLAND Sp. z o.o., whereas another 
company, AUREPIO Sp. z o.o., gave up from its membership. The most 
important issues that the Commission was dealing with were:

EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL ON THE CONTROL 
OF THE APPLICATION OF AMMONIUM NITRATE

The Polish Chamber of Chemical Industry elaborated a survey 
and a statement within the scope of the Fertilizer Commission 
in which we explicitly claim that limiting the right of ammonium 
nitrate applications would result in the necessity of changing 
the structure of cultivation areas and in the necessity of searching 
for more expensive supplements of ammonium nitrate. In our cli-
mate and soil conditions ammonium nitrate is the most effective 
and the most efficient fertilizer. Any additional cost connected with li-
miting or eliminating ammonium nitrate from the market, i.e. building 
a computer and administration system, broadly understood infor-
mation and propaganda activities on the possible ammonium nitra-
te substitutes, and eventually the costs of investments in the enti-
ties presently producing this product will have to be finally covered 
by the manufactures and the final consumer, what will significantly 
worsen the competitiveness of a Polish farmer. In the opinion of PIPC 
and the producers even extended system of monitoring is not going 
to improve the safety, because of a huge amount of ammonium 
nitrate being produced and not lower number of the customers.

GREEN BOOK ”EUROPE’S TRADE DEFENSE INSTRUMENTS 
IN A CHANGING GLOBAL ECONOMY”

European Community (DG Trade represented by Peter Mandel-
son, the commissioner) published a Green Book titled ”Europe’s tra-
de defense instruments in a changing global economy”. The Book 
is a collection of questions and suggested solutions running in 
a very clear way towards making the system of trade protection 
a political issue. It presents a proposal of changing the already 
existing considerably clear and objective system of EU manufactu-
rers’ protection against anti-marketing activities of any third parties 
for a subjective instrument of running foreign affairs policy directed 
towards badly understood liberation of the World market. 

Within the frameworks of public consultations run by the 
European Commission, the Polish Chamber of Chemical Indu-
stry elaborated and submitted its opinion on the Green Book to 
the Commission and to the Ministries in Poland and the member-
ship countries. Wojciech Lubawa-Wieleżyński, the Chairman, and 
the representative of ZA ”PUŁAWY” S.A. and ZA KĘDZIERZYN S.A. 
took also part in the Oral Hearing organized on 13 March 2007 
in Brussels.

The reform of Peter Mandelson, the commissioner, becomes 
a big threat for the fertilizer industry in Poland. European fer-
tilizer plants are not able to compete with the producers buy-
ing gas at the dumping, 5-times lower prices (60% of fertilizer 
cost it is gas). The Polish Chamber of Chemical Industry does its 
best not to allow the reform of Peter Mandelson come to force 
(many interventions at the level of the European Commission, 
as well as the Polish government) and strongly objects against 
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s wejścia w życie reformy w kształcie sugerowanym przez komisarza 
Mandelsona (liczne interwencje na szczeblu Komisji Europejskiej jak 
również rządu polskiego) oraz stanowczo sprzeciwia się działaniom 
zmierzającym do implementacji jego polityki.

ŚRODKI OCHRONY RYNKU I POSTĘPOWANIA 
ANTYDUMPINGOWEGO

Mimo, że proponowane w Zielonej Księdze zmiany nie zostały 
jeszcze w żaden konkretny sposób przedstawione przez kraje Eu-
ropy Centralnej, a tym bardziej zaakceptowane przez kraje człon-
kowskie, nowa polityka została zaimplementowana w przypadku 
decyzji dotyczących saletry amonowej (propozycja zniesienia cła 
w przypadku importu z Ukrainy oraz odrzucenie aplikacji EFMY 
– Europejskiej Federacji Producentów Nawozów, w przypad-
ku importu z Rosji) jak również wielu innych produktów. W obu 
przypadkach, mimo że stwierdzony został jednoznacznie wy-
soki dumping, decyzja krajów Europy Centralnej była negatyw-
na. Po naciskach na komisarza do spraw handlu Petera Mandel-
sona krajów członkowskich poprzez Komitet Antydumpingowy 
(19 państw głosowało przeciwko propozycji krajów Europy Central-
nej), jak również poprzez innych komisarzy w Kolegium Komisarzy, 
został on zmuszony do przedłożenia nowej propozycji dotyczącej 
przywozu saletry z Ukrainy (przedłużenie obowiązywania ceł na 2 
lata) oraz rozpoczęcia postępowania przeglądowego dotyczącego 
Rosji. Na moment sporządzania Raportu Rocznego Komisja Euro-
pejska przygotowała również kolejną decyzję prowadzącą do znie-
sienia ceł antydumpingowych na mocznik z Rosji. Propozycja ta zo-
stanie przedstawiona na Komitecie Antydumpingowym w czerwcu 
2007 roku.

11 grudnia 2006 roku Komisja Europejska wydała rozporządze-
nie (WE NR 1818/2006) w sprawie wdrożenia systemu zarządzania 
pułapkami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze 
środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu 
chlorku potasu pochodzącego z Białorusi. Regulacja dotyczy wpro-
wadzenia licencji importowych na ustanowiony kontyngent na przy-
wóz chlorku potasu z Białorusi w wymiarze 700 tysięcy ton. Środ-
kiem ochronnym obowiązującym w stosunku do tego kontyngentu 
będzie minimalna cena importowa. Na chlorek potasu importowany 
poza kontyngentem ustalone zostało cło ad valorem w wysokości 
27,5%. Warunkiem importu, w ramach kontyngentu, będzie uzyska-
nie przez przedsiębiorstwo licencji od władz państwowych.

all the activities running to the implementation of his policy. The 
Chamber does it for the own good of Polish industry, not only 
fertilizer one, since other branches are also in danger in further 
perspective.

MARKET DEFENSE MEASURES 
AND ANTI-DUMPING ACTIVITIES

Even though the changes proposed in the Green Book were not pre-
sented in any concrete way by Central European Countries, and what is 
more important not accepted by the membership countries, a new po-
licy had been implemented in the case of ammonium nitrate (proposal 
of customs duty removal when it is imported from Ukraine and the refusal 
of EFMY application as for the import from Russia) as well as in 
the case of many other products. In both cases, though a high dum-
ping was claimed by common consent, the decision of Central Eu-
ropean Countries was negative. After much pressure was put on 
the commissioner for Trade Affairs, Peter Mandelson, by the member-
ship countries through the Antidumping Committee (19 countries vo-
ted against Central European Countries proposal) as well as through 
the other commissioners of the Collegiums of Commissioners, he was 
finally forced to introduce a new proposal on ammonium nitrate im-
port from Ukraine (prolongation of customs duties for 2 years) and 
to take up survey activities on Russia. At the moment of the Annual 
Report preparation, the European Commission also prepared a con-
secutive decision running towards the liquidation of antidumping 
customs duties for urea. This proposal will be presented during 
the Antidumping Committee in June, 2007.

On 11 December 2006 the European Commission published 
a regulation on the implementation of the management sy-
stem of the quantitative ceiling of potassium chloride in relation 
to the anti-dumping measures applicable on imports of potassium 
chloride originating in Belarus (EC NR 1818/2006). The regulation 
is related to the implementation of import licenses for the po-
tassium chloride import contingent from Belarus in amount 
of 700 000 tons. The protective solution obligatory for this con-
tingent will be a minimum import price. For the potassium chlo-
ride imported over the contingent levels, the ad valorem duty 
was agreed at the level of 27,5%. The condition of import within 
contingent frames will be the necessity of obtaining a license by 
an entity from the national authorities.
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PlasticsEurope Polska

1. Conferences:
� Polish Plastics Industry in EU

Conference attracted 120 participants representing dome-
stic plastics manufacturers and converters as well as representa-
tives of NGO’s, research institutes and government. Participants 
and lecturers evaluated the Conference as an interesting and neces-
sary event. Presentations on CD were distributed to all participants 
along with questionnaire that helped identify some future needs 
of plastic sector.
� XIth Conference POLANVIL 2006

Conference was organized by ANWIL SA, Polish biggest PVC pro-
ducer and member of PlasticsEurope Polska. Presentation ”How pla-
stics contribute to sustainable development and resources saving” 
was delivered by P. Orth to plastic manufacturers (mainly PVC), press 
and NGO’s organizations. 
� 3rd International Conference on ”Thermal Waste Transformation” 

– arguments for and against in Poznan 
Participant discussed present status and needs for minicipal solid 

waste treatment with special emphasis on incineration and energy 
recovery.
� Consultation meeting on changing regulations on packaging 

and packaging waste in Warsaw.

2. Campaigns 
� Green Goal – campaign initiated and coordinated by Plastics-

Europe, promoting plastics in sport, with special references 
to World Cup 2006 in Germany. 

� Kick to Give – website in polish language version with virtual 
competition.

� Kits for Kids – project aiming sponsoring regional football teams 
with sport dresses 

� Temgeist (official ball used in World Cup 2006) – sponsoring 
football dresses and 30 football balls of the newest type 
for 30 children teams during two separate nation-wide com-
petitions organized for kids by: the Association of Radio Pro-
ducers and Journalists under campaign ”Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” and the Polish Football Association under the cam-
paign called ”Z podwórka na stadion” (from the backyard 
to the stadium). 

� Sailing Challenge for Plastics industry Branches (Mikołajki 2006)
The 2nd event under this name sponsored by PlasticsEurope; its 

logo and slogan printed on T-shirts, caps, sailing jackets and also 
on the plastic bags, then offered with the above materials to all 
the participants; the PlasticsEurope brochure ”Plastics in packaging” 
(200 pieces) handed out with other materials.
� Promotional materials

Leaflet ”10 facts about plastics…” was prepared in Polish 
in 2000 copies for distribution to broad scope of recipients repre-
senting industry and other parties: school, public authorities, pla-
stics converters. 

1. Konferencje:
� Polski przemysł tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej

W konferencji wzięło udział 120 osób reprezentujących krajo-
wych producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, organizacji 
pozarządowych, instytutów badawczych i  organów rządowych. Za-
równo uczestnicy jak i prelegenci ocenili konferencję jako ciekawe 
i potrzebne wydarzenie. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezentacje 
na CD patrz kwestionariusz pozwalający na określenie przyszłych 
potrzeb sektora tworzyw sztucznych. 
� XI Konferencja POLANVIL 2006

Konferencję zorganizował ANWIL SA, największy polski produ-
cent PCW, członek PlasticsEurope Polska. Pan P. Orth przedstawił 
prezentację „Jak tworzywa mogą przyczynić się do zrównoważone-
go rozwoju i oszczędności zasobów”. W konferencji wzięli udział 
producenci tworzyw (głównie PCW), prasa i organizacje pozarzą-
dowe. 
� 3. Międzynarodowa Konferencja “Thermal Waste Transformation 

– argumenty za i przeciw” w Poznaniu 
Uczestnicy omówili stan aktualny i potrzeby w zakresie uzdatnia-

nia stałych odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem 
spalania i odzysku energii.
� Spotkanie konsultacyjne na temat zmian uregulowań prawnych 

dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w Warsza-
wie.

2. Kampanie 
� Green Goal – kampania zainicjowana i koordynowana przez 

PlasticsEurope, celem promocji tworzyw w sporcie. Adresowana 
szczególnie do World Cup 2006 w Niemczech. 

� Kick to Give – strona internetowa w polskiej wersji językowej 
z wirualnym konkursem. 

� Kits for Kids – Pakiety dla dzieciaków – project, którego celem 
było sponsorowanie regionalnych dzięcięcych drużyn piłki nożnej 
poprzez wyposażenie ich w odzież treningową. 

� Temgeist (piłka używana oficjalnie podczas World Cup 2006) – 
sponsorowanie zakupu strojów do gry w piłkę nożną i 30. piłek 
najnowszego typu dla 30. drużyn dziecięcych, podczas dwóch 
ogólnopolskich zawodów zorganizowanych dla dzieci przez Sto-
warzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w ramach 
akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz przez Polskie Stowarzysze-
nie Piłki Nożnej w ramach akcji „Z podwórka na stadion”. 

� Regaty dla branży tworzyw sztucznych (Mikołajki 2006)
2. regaty dla branży tworzyw sztucznych i opakowań w Mikołaj-

kach sponsorowane były przez PlasticsEurope. Logo wraz z hasłem 
reklamowym zostały wydrkowane na koszulkach, czapeczkach i ka-
pokach, które uczestnicy otrzymali w torbach plastikowych z hasłem 
PlasticEurope. Uczestnicy otrzymali również broszurę PlasticsEurope 
„Tworzywa w opakowaniach” (200 egzemplarzy) wraz z innymi ma-
teriałami. 
� Materiały promocyjne

Ulotka „10 faktów na temat tworzyw…” została przygotowana 
w 2000 egzemplarzy. W celu jej szerokiej dystrybucji wśród przed-
stawicieli przemysłu i innych, w tym: szkół, władz publicznych, prze-
twórców tworzyw sztucznych. 
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s 3. Advocacy
Some activities and actions have been addressed to the Ministry 

of Environment, the Chief Sanitary Inspector, the Ministry of Econo-
my; they involved domestic plastics manufacturers, Polish represen-
tatives participating in the EU workshops on several issues/ plastics 
products or components.

PlasticsEurope Polska – organization
On 21 November 2006 the Foundation PlasticsEurope Polska was 

officially registered in the National Court of Register as an independent 
entity. By March 2007 the Foundation PlasticsEurope Polska completed 
all the other necessary registration activities concerning: NI, REGON 
number, bank account, etc. Since the day of registration, the Founda-
tion PlasticsEurope has not been a Commission of the Polish Chamber 
of Chemical Industry anymore and has become an independent orga-
nization.

The first Board of Directors of the Foundation PlasticsEurope Polska 
has been was elected during the meeting on December 11th, 2006. 

The position of the Foundation’s President was taken by Wido 
Waelput and of the Vice-president by Ewa Szymańska.

Jerzy Pawlicki was chosen the Secretary of the Foundation, 
and Günter Hesse and Jan Zieliński – the Members of the Board.

The Members of the Foundation’s Council were nominated du-
ring the first plenary meeting held in Warsaw on 28 February, 2007. 
All nominations were approved. Jerzy Grabski was chosen for the po-
sition of the President of the Council, Jerzy Marek Urbańczyk – the Vice 
President, Renata Derlacka – the Secretary of the Council, and Janusz 
Świderski – the Member of the Council. 

3. Działania na rzecz branży
Przygotowano wystąpienia i podjęto działania adresowane do 

Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, 
Ministerstwa Gospodarki. W działania włączono krajowych produ-
centów tworzyw sztucznych, reprezentujących Polskę w warsztatach 
Unii Europejskiej poświęconym różnym zagadnieniom związanym 
z tworzywami lub ich komponentami.

PlasticsEurope Polska – organizacja
W dniu 21 listopada 2006 roku Fundacja PlasticsEurope Polska 

została oficjalnie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 
jako niezależna organizacja.

Wszystkich niezbędnych formalności jak uzyskanie NIP i regonu, 
otworzenie konta bankowego i tym podobne. Fundacja PlasticsEu-
rope Polska dokonała do marca 2007 roku. 

Począwszy od tego dnia PlasticsEurope przestała być Komisją 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i stała niezależną organizacją.

Pierwszy Zarząd Fundacji PlasticsEurope Polska został wybrany 
podczas posiedzenia w dniu 11 grudnia 2006 roku. Pan Wido Wael-
put został prezesem, a pani E. Szymańska wiceprezesem fundacji.

Pan J. Pawlicki został sekretarzem fundacjii, panowie: G. Hesse 
i J. Zieliński – członkami zarządu.

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego, które odbyło się 
28 lutego 2007 roku w Warszawie wybrani zostali członkowie Rady 
Fundacji. Jerzy Grabski został wybrany na na stanowisko przewod-
niczącego rady, wiceprzewodniczącym został wybrany Jerzy Marek 
Urbańczyk, sekretarzem rady – Renata Derlacka, Janusz Świdrowski 
będzie pełnił funkcję członka rady fundacji. 
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Komisja Producentów Farb i Lakierów / 
Commission of Paints and Varnishes Manufacturers „Paints and Varnishes Polska”

Komisja Farb i Lakierów została powołana w 2005 roku z ini-
cjatywy jednego z członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
– firmy działającej wówczas pod nazwą Polifarb Cieszyn-Wrocław.

W skład Komisji weszły 4 firmy produkujące farby i lakiery stowa-
rzyszone w Izbie (ICI Polska Sp. z o.o., Oddział w Pilawie, POLIFARB 
Cieszyn-Wrocław S.A., TBD S.A. oraz NOBILES, Kujawska Fabryka 
Farb i Lakierów Sp. z o.o.).

W związku ze zmianami, jakie zaszły w 2006 roku, w tym po-
dzieleniem Polifarb Cieszyn-Wrocław na 2 niezależne firmy, członka-
mi Komisji jest obecnie 5 firm:
1. SIGMAKALON Cieszyn S.A.
2. SIGMALALON DECO Polska Sp. z o.o.
3. ICI Polska Sp. z o.o., Oddział w Pilawie
4. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o. (d. NOBILES)
5. TBD S.A.

Komisja zajmuje się takimi zagadnieniami jak: harmonizacja 
z prawem Unii Europejskiej, optymalne wykorzystanie energii i zaso-
bów, bezpieczeństwo ogólne i przeciwpożarowe, gospodarka odpa-
dami, oddziaływanie składników farb i lakierów na konsumenta, itp.

Zasady członkostwa w Komisji są zgodne ze Statutem Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego oraz warunkami przyjętymi przez CEPE 
– Europejską Organizacją Producentów Farb i Lakierów.

Na spotkaniu Komisji w kwietniu 2007 roku nowym Przewodni-
czącym Komitetu Sterującego został wybrany Józef Kozieł, Członek 
Zarządu SIGMAKALON Cieszyn S.A.

Do najważniejszych zadań Komisji należą obecnie:
� Problemy związane z wdrażaniem Systemu REACH;
� Harmonizacja przepisów obowiązujących w Polsce z prawem 

unijnym, w tym rozwiązania prawne dotyczące klasyfikacji su-
rowców stosowanych w przemyśle farb i lakierów;

� Nawiązanie bezpośredniej współpracy z Niemieckim Stowarzy-
szeniem Farb VdL;

� Aktywizacja współpracy z jednostkami naukowo-badaw-
czymi.

The Commission of Paint and Varnishes Manufacturers was brou-
ght into existence in 2005 as the initiative of one of the PIPC mem-
bers, the company called Polifarb Cieszyn-Wrocław then.

The Commission was constituted by companies manufacturing 
paints and varnishes, which were associated in the PIPC, i.e. ICI Pol-
ska Sp. z o.o. (Pilawa Division), POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A., TBD 
S.A. and NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.).

In 2006 Polifarb Cieszyn-Wrocław was divided into two indepen-
dent companies and in result of it and other changes the Commis-
sion is presently composed of 5 companies:
1. SIGMAKALON Cieszyn S.A.
2. SIGMALALON DECO Polska Sp. z o.o.
3. ICI Polska Sp. z o.o. (Pilawa Division)
4. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o. (formerly NOBILES)
5. TBD S.A.

The Commission covers such issues as: accordance with the EU 
law, optimum usage of energy and other resources, general and fire 
safety, waste management, the influence of paints and varnishes on 
customers, etc.

The rules of the membership in the Commission are accordant 
with the PIPC’s statute and the conditions undertook by CEPE, the 
European Organization of Paints and Varnished Manufacturers. 

During the meeting of the Commission in April 2007, Józef Kozieł – 
the member of the SIGMAKALON Cieszyn S.A. Board of Directors – was 
chosen for the position of the Chairman of the Steering Committee.

The following issues presently belong to those of a great im-
portance:
� Issues connected with the implementation of REACH system;
� Accordance of Polish legal acts and regulations with the EU law, 

incl. legal solution connected with classifying raw materials ap-
plied in the industry of paints and varnishes;

� Getting into direct cooperation with the German Association 
of Paints (VdL);

� Activation of the cooperation with research and development 
units.
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(SPOT) – element ICE / System of Assistance in Hazardous 
Materials Transport – element of ICE

System SPOT został utworzony dla ograniczenie skutków awarii 
podczas transportu materiałów niebezpiecznych poprzez wsparcie 
działań Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych.

Podstawę Systemu stanowi sieć jedenastu ośrodków regional-
nych, a jego działalność koordynowana jest przez Krajowe Centrum 
SPOT działające przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. 
w Płocku.

W ramach SPOT udzielane są trzy rodzaje pomocy:
� I STOPIEŃ – pomoc telefoniczna,
� II STOPIEŃ – pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez spe-

cjalistę,
� III STOPIEŃ – pomoc techniczna obejmująca wyjazd ratowników 

wyposażonych w specjalny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo na 
miejscu zdarzenia.

Wykres 1. Zestawienie zgłoszeń w systemie SPOT w latach 2003–2006 /
Chart 1. Specification of calls within SPOT System in 2003–2006
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W 2006 roku, odnotowano dwadzieścia pięć (25) zgłoszeń 
w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych 
SPOT. W porównaniu z 2005 rokiem odnotowano spadek ilości 
zgłoszeń o około 43%, a w porównaniu z rokiem 2004 odnotowano 
spadek ilości zgłoszeń o około 28,5%, biorąc pod uwagę sumarycz-
ną ich liczbę wśród wszystkich jedenastu sygnatariuszy.

Wykaz sygnatariuszy SPOT / List of SPOT signatories

 No. Nazwa firmy / Company name
 1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 2. ANWIL SA
 3. ELANA S.A.
 4. Firma Chemiczna DWORY S.A.
 5. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
 6. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 7. Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
 8. PCC ROKITA S.A.
 9. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
 10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
 11. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

25

The SPOT System has been established for limiting negative effe-
cts of accidents during hazardous materials transport by giving sup-
port of the National Fire Brigades activities and other rescue units.

The basis of the System is a net of eleven regional centers whose 
operations are coordinated by the National SPOT Center at the Pol-
ski Koncern Naftowy ORLEN S.A. in Płock.

There are three kinds of assistance within SPOT System:
� STAGE I – Telephone assistance,
� STAGE II – Assistance at the site of the accident provided 

by an expert,
� STAGE III – Technical assistance including the arrival of a rescue 

team with special rescue equipment as well as an expert’s gui-
dance at the site of accident.

In 2006, there were registered forty-four calls to the System 
of Assistance in Transportation of Hazardous Materials SPOT. If we 
take into account all the eleven Signatories, the recorded decrease 
in number of notifications was approx. 43% comparing with 2005, 
and by 24,1%,comparing with 2004.
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Najwięcej zgłoszeń (7), stanowiących dwadzieścia osiem procent 
(28%) z ich ogólnej liczby, zostało skierowanych PUH Ratownictwa 
Chemicznego „DEKOCHEM” Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Dużą aktyw-
nością wykazały się Krajowe Centrum przy Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A. Ośrodek w Kędzierzynie Koźlu (5 zgłoszeń) co daje około 
20% ich ogólnej liczby oraz Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. i PCC 
ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym (3 zgłoszenia) co daje około 12% ich 
ogólnej liczby). 

Czterech Regionalnych Sygnatariuszy nie odnotowało przypadku 
udzielenia pomocy w Systemie SPOT.

Wykres 2. Zestawienie zgłoszeń dla poszczególnych sygnatariuszy w systemie SPOT w 2006 roku /
Chart 2. Specification of calls for particular signatories within SPOT System in 2006
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Wykres 3. Zestawienie liczby udzielonych stopni pomocy dla poszczególnych sygnatariuszy w systemie SPOT w 2006 roku /
Chart 3. Specification of calls accordingly to the stages of assistance within SPOT System in 2006
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The biggest number of calls (7), making up twenty-eight percents 
(28%) of their total number, were directed to PUH Ratownictwa 
Chemicznego „DEKOCHEM” Sp. z o.o. in Oświęcim. Two Regional 
Center proved to be very active: National Centre at Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A. with its unit in Kędzierzyn Koźle (5 calls, what 
constitutes approx. 20% of the total number of calls) and at the 
Nitrogen Plant in ”PUŁAWY” S.A. and PCC ROKITA S.A. in Brzegu 
Dolnym (3 calls, i.e. 12% of the total number of calls). 

Four Regional Signatories did not register any case of providing 
assistance within the above System.
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w ramach I stopnia. Krajowe Centrum SPOT, Zakłady Azotowe 
„PUŁAWY” S.A., PCC ROKITA S.A. i Zakłady Chemiczne ZACHEM 
S.A. z Bydgoszczy udzielały tylko pomocy I stopnia. PUH Dekochem 
Sp. z o.o. z Oświęcimia i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.,
świadczyły tylko pomoc w zakresie III stopnia, natomiast Zakłady 
Azotowe KĘDZIERZYN S.A. udzielały pomocy I, II i III stopnia.

Znaczący udział, sięgający pięćdziesiąt dwa procent (52%) stano-
wiły zapytania, w których został udzielony I stopień pomocy. Zgło-
szenia, w których został udzielony II stopień pomocy stanowiły po-
nad osiem procent (8%) ogólnej liczby zgłoszeń, a pomoc III stopnia 
została udzielona w czterdziestu procentach (40%) zgłoszeń. 

Wykres 4. Procentowy udział poszczególnych stopni udzielonej pomocy w systemie SPOT w 2006 roku /
Chart 4. Contribution of particular stages of assistance within SPOT System in 2006
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Wykres 5. Procentowy udział poszczególnych stopni udzielonej pomocy w systemie SPOT w latach 2003–2006 /
Chart 5. Contribution of particular stages of assistance within SPOT System in 2003–2006
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Applications demanding 1st stage assistance had the biggest con-
tribution in the number of notified calls. National SPOT Centre, Zakłady 
Azotowe „PUŁAWY” S.A., PCC ROKITA S.A. and Chemical Plant ZA-
CHEM S.A. z Bydgoszczy rendered only the 1st stage of assistance. PUH 
Dekochem Sp. z o.o. z Oświęcimia and Nitrogen Plant in Tarnów-Moś-
cice S.A., rendered only the 3rd stage of assistance, and Nitrogen Plant 
Kędzierzyn S.A. rendered the assistance of 1st, 2nd and 3rd stage.

A significant contribution of fifty-two percents (52%) was connec-
ted by inquiries for which the 1st stage of assistance was applied. 
All the calls, which were associated with the 2nd stage  of assistance 
constituted 8% of the total number of notifications, and the assistan-
ce of 3rd stage was provided in forty percents (40%) of calls.
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MAPA OŚRODKÓW SPOT / 
MAP OF SPOT SIGNATORIESL

� Ośrodki Regionalne SPOT / 
 Regional Centres of SPOT
� Krajowe Centrum SPOT / 
 National Centre of SPOT

Porównując poszczególne stopnie pomocy w latach 2003–2006 
można zauważyć najpierw spadek z 81 na 55%, a potem wzrost 
do 71% i powtórny spadek do 52% świadczenia pomocy I stopnia. 
W 2004 roku zauważamy wzrost świadczenia pomocy II Stopnia 
z 6 do 11% i utrzymanie go na tym samym poziomie w 2005 roku 
i powtórny spadek do 8% w 2006 roku. W zakresie III stopnia po-
mocy zauważamy wzrost z 13 do 34% w 2004 roku, a potem nie-
wielki spadek do 18% w 2005 i kolejny wzrost do 40% w 2006 roku 
ilości zgłoszeń.

Reasumując powyższe spostrzeżenia, możemy stwierdzić, że na 
ogólną liczbę zgłoszeń wpływają przede wszystkim zapytania (I sto-
pień pomocy). Na przestrzeni analizowanych lat 2003–2006 stano-
wiły one znaczącą większość. Wielkość pomocy II stopnia związanej 
z obecnością specjalisty na miejscu zdarzenia oscyluje w zakresie 
od 6 do 11%. Wzrosła ilość udzielanej pomocy III stopnia związanej 
z niesieniem pomocy technicznej na miejscu zdarzenia. 

W roku 2006 odbyły się dwie narady krajowe sygnatariuszy Sy-
stemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych – SPOT:
� w dniach 16–17 maja w Zakładach Azotowych „PUŁAWY” S.A.,
� w dniach 25–26 października w Zakładach Azotowych w Tarno-

wie-Mościcach S.A.,
Tematyka narad obejmowała: 

� realizację zadań operacyjnych w 2006 roku,
� aktualność kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych i ak-

tualność informacji zawartych w drukach 002 i 003,
� projekt zasad współpracy z przewoźnikami RID i ADR wraz 

z opracowanymi drukami 006 i 007,
� informacje dotyczące uruchomienia serwera wymiany danych 

FTP z pisemnymi instrukcjami dla kierowców i kartami charak-
terystyki sygnatariuszy SPOT. Zadaniem serwera jest udostępnie-
nie w sieci www. („on-line”) elektronicznych wersji kart m.in. dla 
służb ratowniczych.

� Ponadto został ujednolicony sposób przekazywania przez Sygna-
tariuszy informacji o udzielonej pomocy do Krajowego Centrum 
SPOT na druku 008, oraz nawiązano współpracę z Ośrodkami ICE 
z Czech i Słowacji, których przedstawiciele uczestniczyli w na-
radzie zorganizowanej przez Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 
W latach 2007–2008 planujemy dalsze rozwijanie współpracy 
z ośrodkami ICE, szczególnie z TUIS i ośrodkiem na Litwie.

Comparing different stages of assistance provided in 2003–
2006, the drop in the 1st stage of the assistance can be firstly ob-
served from 81% to 55%, then the increase to 71% and then again 
the drop to 52%. In 2004 we can observe the increase in number 
of assisted help cases from 6% to 11% and keeping this level for 
2005, to drop finally to 8% in 2006. As for 3rd stage assistance, 
we can observe the increase from 13% up to 34% in 2004, then 
a slight drop down to 18% in 2005, and finally the increase of number 
of notification in 2006 up to 40%. 

Summing up the above observations, we can make a con-
clusion that first of all the inquiries, i.e. the 1st stage assistance 
calls, are dominating. In the course of the analyzed years 2003–
2006 they were majority. The extend of the 2nd stage assistance 
connected with the presence of an expert at the site of the ac-
cident is oscilating between 6 an 11%. The number of 3rd stage 
assistance calls (technical assistance at the site of the accident) 
has increased.

In 2006 two national meetings of SPOT‘s (System of Assistance 
in Hazardous Materials Transport) signatories were organized:
� 16–17 May in Nitrogen Plant ”PUŁAWY” S.A.,
� 25–26 October in Nitrogen Plant in Tarnów-Mościce S.A. 

The mertis of the meeting concentreted on:
� realization of the operational tasks in 2006,
� updating of characteristics cards of hazardous materials 

and information in 002 and 003 forms,
� project of cooperation rules with RID and ADR carriers, incl. 006 

and 007 forms,
� information on putting into operation FTP server providing 

the data exchange, with written instructions for drivers and SPOT 
Signatories’ characteristics cards; the server will be provided 
for better access to the on-line cards needed for rescue forces.

���Moreover, the system of sending information to the SPOT 
National Centre (008 from) by the Signatories on the help ha-
ving been provided was unified; the cooperation with ICE units 
in Czech Republic and Slovak Republic, whose representati-
ves took part in the meeting organized by the Nitrogen Plant 
”PUŁAWY” S.A. was also bounded. We are planning to de-
velop our cooperation with ICE units, in particular with TUIS 
and Lithuanian one.
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am Program „Odpowiedzialność i Troska”  / 
”Responsible Care” Program

W 1984 roku Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicz-
nego postanowiło stworzyć system wspomagający działania firm 
chemicznych mający na celu: zmniejszenie wielkości oddziaływania 
na środowisko naturalne, poprawę bezpieczeństwa stosowanych 
procesów wytwórczych oraz prewencyjne zarządzanie systemem 
ochrony zdrowia. Z Kanady poprzez USA Program zawędrował do 
Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i ko-
ordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) 
z siedzibą w Brukseli. 

W Polsce program ten istnieje od 1992 roku i jest nadzorowany 
przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która opiekę merytorycz-
ną, jak również kierunki rozwoju Programu, powierzyła Kapitule 
„Odpowiedzialność i Troska”, w skład której wchodzą między inny-
mi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Śro-
dowiska. Natomiast koordynacja wszystkich działań wykonawczych 
należy do obowiązków Sekretariatu Programu, który prowadzony 
jest przez firmę CHEMEKO Sp. z o.o.

W 2006 roku program „Odpowiedzialność i Troska” realizowa-
ło 36 firm z branży chemicznej oraz branż pokrewnych (organizacje 
odzysku). Dobrowolne działania na rzecz ochrony środowiska, bez-
pieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia ludzkiego prowadzone 
w ramach programu przynoszą konkretne i wymierne korzyści dla 
wszystkich zainteresowanych stron. Dowodem, że program „Odpo-
wiedzialność i Troska” jest ważną i potrzebną inicjatywą jest uzna-
nie go w „Polityce ekologicznej Państwa na lata 2003–2006” za 
system zarządzania środowiskowego, który odgrywa istotną rolę 
w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współodpowie-
dzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców oraz 
sprzyjający rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wy-
korzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania instytucji pub-
licznych ze sferą biznesu. To nie jedyne sukcesy. Program w swej 
15. letniej historii zdobył następujące  tytuły i nagrody: 
�� „Przyjaźni środowisku” w kategorii Promotor Ekologii;
�� „Złoty Orbital”; 
�� kilkukrotnie nagrody Międzynarodowych Targów Ekologicznych 

POLEKO: „Super-Eko” i „Acantuus aureus”;
�� trzykrotnie w kolejnych latach 2003, 2004, 2005 Nagrodę Prezesa 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w konkursie na najlepszą akcję edukacji ekologicznej prowadzoną 
na POLEKO; 

�� z końcem 2006 roku Certyfikat uznania za działania edukacyjne 
promujące chemię przyjazną środowisku w ramach konkursu na 
Europejską Nagrodę Responsible Care CEFIC. 

W 2006 roku Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Woj-
ciech Lubiewa-Wieleżyński przesłał na ręce Jose Maria Bach’a 
– Przewodniczącego Responsible Care na poziomie Europejskiej 
Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC, Deklarację Poparcia dla 
Światowej Karty Responsible Care. Deklaracja Poparcia była od-
powiedzią na inicjatywę Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Chemicznych (ICCA) ogłoszoną wiosną 2006 roku w Dubaju pole-
gającą na wprowadzeniu Światowej Karty Responsible Care. Karta 
jest rodzajem dobrowolnej samoregulacji branży chemicznej, zmie-
rzającej w kierunku poszanowania ochrony środowiska, zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi na całym świecie. Określa ona także możliwo-

In 1984 the Canadian Chemical Producers’ Association decided 
to create an assistance system corresponding to the performance 
of chemical companies in order to decrease its impact onto the en-
vironment and to improve the process of safety and health mana-
gement. First in Canada, then in the USA, the Responsible Care Pro-
gram eventually settled in Western Europe; the European Council 
of Chemical Industry (CEFIC) with its headquarters in Brussels beca-
me its promotional and coordination center.

In Poland this program has been working since 1992, and is 
essentially supervised by the Polish Chamber of Chemical Industry 
that authorized “Responsible Care” Capitola to indicate the directions 
of the Program’s development.  Its composition is made – among 
the others – by the Ministry of Economy and the Ministry of 
the Environment. However, the coordination of all the activities be-
longs to the Secretariat of the Program, run by CHEMKO Sp. z o.o. 

In 2006 “Responsible Care” Program was accomplished 
by 36 companies of chemical industry and other related branches 
(recycling organization). Voluntary activities for the environmental 
protection and safety of process and human health all bring clear 
and measurable benefits for all the interested parties. In the “Ecolo-
gical policy of government for 2003–2006” the “Responsible Care” 
Program is considered to be a system of the environment manage-
ment which plays an important role in creating ecological conscio-
usness and common responsibility for the state of the environment 
among the entrepreneurs and which helps in solving environmental 
problems by making use of a partnership dialogue and cooperation 
of public authorities with the sphere of business. It is a proof that 
the program is an important and necessary initiative. These have been 
not all the successes. The Secretariat of the Program has been awar-
ded with many titles and awards for its 15-year-long activity, i.e. :
�� ”Environmental Friendly” in the category Ecology Promoter; 
�� “Golden Orbital”; 
�� for a few times the awards of International Environmental Fair 

POLEKO: “Super-Eco” and “Acanthus Aureus”; 
�� the Award of the President of the Board of the National Fund 

for Environmental Protection and Water Management in the com-
petition for the best environmental education action carried out 
during International Fair POLEKO (for three times: 2003, 2004 
and 2005); 

�� eventually at the end of 2006 an Honorable Certificate for edu-
cational activities promoting the environment friendly chemistry 
within the frames of the competition for the European Respon-
sible Care CEFIC Award.

In 2006 the Chairman of the Polish Chamber of Chemical In-
dustry, Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, sent a Declaration of Sup-
port for the Worldwide Responsible Care Card to Jose Maria Bach, 
the President of Responsible Care at the level of the European 
Chemical Industry Council (CEFIC). The declaration of support, sig-
ned by the Chairman of the PIPC, was the answer for the initiative 
of the International Council of Chemical Associations (ICCA) anno-
unced in 2006 in Dubai which was the introduction of the World 
Card of Responsible Care.  The card is a voluntary self-regulation 
of the branch, forwarding the direction of the respect for the envi-
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amści sprostania wyzwaniom jakie niesie ze sobą zasada zrównoważo-
nego rozwoju oraz właściwe zarządzanie chemikaliami. Zobowiązuje 
również do zwiększenia przejrzystości działań przemysłu chemicz-
nego. Karta spotkała się z dużym uznaniem Sekretarza Generalnego 
ONZ Kofi Annan’a, który ocenił ją jako „inspirujący model dla innych 
branż w zakresie dobrowolnej samoregulacji”. 

Poparcie dla zapisów Karty złożyło do tej pory kilkanaście Naro-
dowych Stowarzyszeń Chemicznych. 

W 2006 roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Sekre-
tariatem Programu „Odpowiedzialność i Troska” była gospodarzem 
Europejskiej Konferencji Responsible Care 2006, jednego z ważniej-
szych wydarzeń dla europejskiego przemysłu chemicznego i dystry-
butorów chemikaliów. Organizatorem konferencji była Europejska 
Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) – reprezentowana przez Dy-
rektora Generalnego Alain’a Perroy’a i Europejskie Stowarzyszenie 
Dystrybutorów Chemikaliów (FECC) – reprezentowane przez Dy-
rektora Generalnego Hendrika Abma. Tematem przewodnim kon-
ferencji było wdrażanie zasad zarządzania produktem równolegle, 
w całym łańcuchu dostaw, na wszystkich poziomach wzajemnego 
oddziaływania. 

W czasie dwudniowych obrad w Warszawie, uczestnicy z 23. 
krajów (w tym z Polski), rozmawiali o istotnych problemach bran-
ży chemicznej w kontekście realizacji międzynarodowego progra-
mu Responsible Care. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni 
z najlepszymi praktykami w zakresie zasad zarządzania produktem, 
z przykładami rozwiązań wdrażanych przez wytwórców i dystrybu-
torów chemikaliów w Europie, mieli również okazję zapoznania się 
z najnowszymi sposobami podejścia do realizacji programu REACH. 

Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce /
Performers of ”Responsible Care” Program in Poland

ronment, health and human safety all around the world. It also defi-
nes the possibilities of meeting objectives which are associated with 
a sustained development and proper management of chemicals. 
It also demands chemical industry activities to be clear for public. 
The Card had been met with the respect of Kofi Annan, the UN’s 
General Secretary, who evaluated it as “an inspiriting model 
for other branches within voluntary self-regulation”.

Up to now a dozen of National Chemical Associations have given 
their support for the recordings of the Card.

In 2006 the Polish Chamber of Chemical Industry in coopera-
tion with the “Responsible Care” Program Secretariat was a host 
of the Responsible Care European Conference 2006, one of the most 
important events of the European chemical industry and chemicals 
distributors. The organizers of the Conference were the European 
Chemical Industry Council (CEFIC) and the European Federation 
of Chemical Distributors (FECC), having been represented by their 
General Directors, Alain Perroy and Henrik Abma. The primary sub-
ject of the conference was the implementation of product mana-
gement principles parallel in the whole chain of supplies and at all 
the levels of common interactivity.

During two days of the meeting in Warsaw, the participants from 
23 countries (incl. Poland), had an opportunity to talk about prob-
lems of the chemical branch as for the realization of the international 
Responsible Care Program. The participants of the meeting got fami-
liar with the best practices within the principles of product manage-
ment, with the examples of solutions implemented by the producers 
and distributors of chemicals in Europe; they also had opportunity 
to learn about newest ways of REACH program implementation. 
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W marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska wyznaczyła 
7. Program Ramowy jako podstawowy instrument realizacji celu 
strategicznego, jakim jest przekształcenie Unii Europejskiej w naj-
bardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy, gospodar-
kę na świecie. Zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego oraz stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy. Jednym 
ze sposobów realizacji 7. Programu Ramowego jest tworzenie euro-
pejskich i narodowych platform technologicznych. 

Uczestnikami platform technologicznych są przemysł, władze, 
instytuty badawcze i ośrodki akademickie, instytucje finansowe 
i stowarzyszenia. 

Obecnie funkcjonuje 29 europejskich platform technologicznych, 
w tym Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii 
SusChem, utworzona 6 lipca 2004 roku w Brukseli z inicjatywy Ko-
misji Europejskiej i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CE-
FIC). W Polsce funkcjonują już 23 krajowe platformy, w tym założona 
z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Polska Platforma 
Technologiczna Zrównoważonej Chemii (PPTZCh). Główne cele dzia-
łania Platformy to:
� wypracowanie wizji zrównoważonego rozwoju sektora, 
� funkcjonowanie forum współpracy Przemysł-Nauka, 
� przygotowanie strategicznego planu rozwoju nowych tech-

nologii,
� opracowanie strategii i analiz związanych z infrastrukturą dla 

potrzeb przemysłu petrochemicznego i chemicznego,
� zwiększenie udziału przemysłu chemicznego w realizacji 7 Pro-

gramu Ramowego,
� identyfikacja i eliminacja barier we wprowadzaniu innowacji 

w przemyśle chemicznym,
� promowanie badań naukowych (nowe reakcje chemiczne i in-

żynieria chemiczna, biotechnologia przemysłowa, technologie 
materiałowe),

� nowe technologie wytwarzania w oparciu o surowce odpadowe 
– strategia recyklingu i utylizacji polimerów, odpadów przemysłu 
chemicznego oraz zużytych urządzeń,

� polepszenie komunikacji społecznej w celu poprawy wizerunku 
przemysłu chemicznego,

� bezpieczeństwo chemiczne (ocena bezpieczeństwa wynikająca 
z uregulowań prawnych, komunikacja w zakresie ryzyka),

� zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu,
� programy nauczania i kształcenia zawodowego na potrzeby 

przemysłu chemicznego. 

W pracach na szczeblu europejskim uczestniczą: profesor Bogdan 
Marciniec (Mirror Group), Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Industry Ste-
ering Group), profesor Stanisław Bielecki (Industrial Biotechnology Wor-
king Group), profesor Jacek Kijeński (Hydrogen and Fuel Cell Platform).

Potencjalnie najlepszym sposobem wzrostu innowacyjno-
ści krajowego przemysłu chemicznego jest jego zaangażowanie 
w realizację unijnych programów ramowych. Uroczysta inaugura-
cja funkcjonowania 7. Programu Ramowego w Polsce odbyła się 
w Warszawie w dniach 16–17 listopada 2006 roku. Program ten 
w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym 
mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na 
poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007–2013) 
o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro. 

Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii  / 
Polish Technological Platform of Sustainable Chemistry

The 7th Frame Program being the basic instrument towar-
ds meeting the principal objective which is for the EU to render 
the most competitive and dynamic economy in the world was crea-
ted by the European Council in Lisbon in March 2006; it is supposed 
be based on the economic knowledge and able to ensure a steady 
economic growth, creation of more and better work positions. One 
of the ways of achieving it is the creation of European and national 
technological platforms.

Industrial bodies, governments, research institutions, academic 
centers, financial institutions and associations may be the members 
of technological platforms.

There already 29 European technological platforms, incl. the 
European Platform of Sustained Chemistry SusChem, established 
in Brussels on 6 July 2004, as an initiative of the European Com-
mission and the European Chemical Industry Council (CEFIC). There 
are already 23 national platforms, incl. the Polish Platform of Su-
stained Chemistry (PPTZCh) established as the initiative of the PIPC. 
The principal objectives of the Platform’s activity are:
� elaboration of a vision of a sustained development of the sector,
� operation of a cooperative forum between Industry and Science,
� preparation of a strategic plan of new technologies’ develop-

ment,
� elaboration of strategies and analysis related to the infrastructu-

re needed by petrochemical and chemical industry,
� increasing the contribution of chemical industry in the imple-

mentation of the 7th Frame Program,
� identification of barriers and their elimination in the process 

of introducing innovation in chemical industry,
� promotion of science researches (new chemical reactions and 

chemical engineering, industrial biotechnology, technologies 
of materials),

� new production technologies basing on waste materials – the 
strategy of polymers’ recycling and utilization, chemical industry 
wastes and worn-out equipment,

� improvement of social communication in order to create a good 
image of chemical industry,

� chemical safety (evaluation of safety resulting from legal con-
ditions, communication within the scope of risk),

� extension of the support for science from the side of industry,
� programs of education and professional training for the needs 

of chemical industry.

The following persons take part in the elaborations of the Plat-
form: Mirror Group – prof. Bogdan Marciniec; Industry Steering 
Group – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński; Industrial Biotechnology 
Working Group – prof. Stanisław Bielecki – Hydrogen and Fuel Cell 
Platform – prof. Jacek Kijeński.

The best way of the innovativeness improvement of the na-
tional chemical industry is its involvement in the implementation 
of the EU frame programs. The solemn inauguration of the 7th Fra-
me Program operation in Poland took place in Warsaw on 16–17 
November 2006.  

This program is the biggest mechanism of financing and creating 
science researches keeping European level. It is a 7-year-program 
(2007–2013) with the budget totaling almost 54 milliards Euros.
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tryNowy Program Ramowy ma na celu podniesienie poziomu ba-
dań prowadzonych w Polsce, stymulowanie, organizowanie i wyko-
rzystanie wszystkich form współpracy, takich jak: wspólne projekty 
badawcze, tworzenie sieci instytucji zajmujących się badaniami, 
koordynacja programów krajowych i rozwój infrastruktur będących 
wspólnym przedmiotem zainteresowania Europy. 

7. Program Ramowy składa się z czterech programów szczegóło-
wych: współpraca, pomysły, ludzie, możliwości, które odpowiadają 
głównym celom polityki Unii Europejskiej dotyczącej badań. Zakres 
tematyczny poszczególnych programów jest następujący: 

1. Współpraca (Cooperation) – budżet 32,413 mld euro 
Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy 

naukowo-badawczej w wybranych obszarach tematycznych, m. in. 
zdrowie, żywność, nanotechnologie, materiały i nowe technologie 
produkcyjne, energia, środowisko. 

2. Pomysły (Ideas) – budżet 7,510 mld euro
Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wie-

dzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich 
dziedzinach nauki. W ramach tego programu została utworzona au-
tonomiczna Europejska Rada do spraw Badań Naukowych w skład, 
której wchodzi profesor M. Kleiber. 

3. Ludzie (People) – budżet 4,750 mld euro
Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie 

potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego 
w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i mię-
dzysektorowej. 

4. Możliwości (Capacities) 
Program ma na celu wspieranie europejskiego potencjału w za-

kresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, takich jak: infra-
struktury badawcze, regionalne klastery badawcze, rozwój pełnego 
potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergen-
cji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych 
i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opar-
tego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne 
działania w zakresie współpracy międzynarodowej. 

Jednostkami biorącymi udział w powyższych projektach w Polsce 
mogą być: 
� uczelnie wyższe, 
� organizacje badawcze (w tym: instytuty Polskiej Akademii Nauk, 

jednostki badawczo-rozwojowe),
� osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego 

(w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze – JRC), 
� organizacje międzynarodowe, 
� instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie,
� przedsiębiorstwa.

Ważnym elementem procesu racjonalnego przewidywania moż-
liwych dróg rozwoju sfery badawczo-rozwojowej jest metoda fore-
sight, stosowana z powodzeniem w większości państw Unii Euro-
pejskiej. W grudniu 2006 roku uruchomiony został przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowy Program Foresight „Polska 
2020”. Program realizowany jest przez Konsorcjum Koordynujące, 
wybrane w drodze konkursu, w składzie: Instytut Podstawowych 
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (Koordynator Konsor-
cjum), Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Pentor 
Research International. Pracami merytorycznymi w Programie kieruje 
profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego bierze udział w pracach Programu Foresight 
i ma status Instytucji Partnerskiej. 

 The new Frame Program’s objective is to lift the level of resear-
ches run in Poland, as well as simulation, organization and making 
use of all kinds of cooperation, i.e. common research programs, 
creation of the research institutions net, coordination of national 
programs and the development of infrastructures being the objects 
of a common interest of Europe.

The 7th Frame Program consists of four detailed programs: coo-
peration, ideas, people and possibilities which are consistent with 
the priority policy of the European Union related to researches. 
The extend of particular programs’ topics is as follows:

1. Cooperation – 32 413 mld Euros budget
The objective of the program is to support the above-national 

research and scientific cooperation within the chosen aspects, like: 
health, food, nanotechnologies, materials and new production tech-
nologies, energy and the environment.

 
2. Ideas – 7 510 mld Euros budget

The program shall support the frontier researches, which has 
been initiated by the scientists of all sorts of science domain. 
The autonomic European Research Council has been created within 
the frames of this program and one of its members is Prof. M.Kleiber.

3. People – 4 750 mld Euros budget
The objective of the program is the enforcement of human po-

tential in the field of researches and technological development, 
and encouraging for international and intersectional mobility.

4. Capacities
The Program’s objective is supporting the European potential 

related to the field of researches, technological development and in-
novation, such as the infrastructure for researches, regional research 
clusters, the development of full research capacity in the common-
wealth regions of convergence and most remote regions, researches 
for small and average businesses, problems of society construction  
based on knowledge, coordination of research policy and horizontal 
activities related to the international cooperation.

The following units may participate in the above projects in Po-
land:
� higher education units,
� research organizations (incl. PAN institutes, R&D units),
� legal persons existing on the force of commonwealth legal regu-

lations (incl. Joint Research Centers),
� international organizations,
� public organization, local government units and high schools,
� enterprises.

An important element of the rational process of foreseeing 
the possible ways of research and development area is the ‘foresight’ 
method successfully applied in most of the European Union coun-
tries. A new National Foresight Program, Poland 2020, was intro-
duced by the Ministry of Science and Higher Education in December 
2006. This program is implemented by the Coordinative Consortium 
chosen in the competitive way, consisting of: the Institute of Funda-
mental Technological Research (the Coordinator of the Consortium), 
the Institute of Economics PAN and Pentor Research International. 
Prof. Michał Kleiber, the Chairman of the Polish Academy of Scien-
ces, supervises all the merit elaborations of the Program. The PIPC 
takes part in the elaborations of the Foresight Program and has 
a status of its Partnership Institution.
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Sprawa przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH oraz utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów była jednym z najistotniejszych 
zagadnień, jakimi zajmowała się Polska Izba Przemysłu Chemiczne-
go w 2006 roku. Przez cały rok trwała zacięta walka o ostateczny 
kształt rozporządzenia. Mając na uwadze wagę spraw związanych 
z opracowaniem i wdrożeniem systemu REACH nie tylko dla przed-
siębiorstw branży chemicznej, ale praktycznie dla całej gospodarki, 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego niezwykle aktywnie działała 
zarówno w kraju ściśle współpracując z Ministerstwem Gospodarki 
oraz współpracowała z CEFIC na forum Unii Europejskiej oraz stara-
ła się pozyskać polskich europarlamentarzystów. 

W dniu 10 października 2006 roku Komisja Ochrony Środowi-
ska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI) Parlamentu Europejskiego przegłosowała przedłożenie pod 
obrady plenarne Parlamentu Europejskiego pakietu ponad 300 po-
prawek do Wspólnego Stanowiska Rady Unii Europejskiej z czerwca 
2006 roku, pakietu niekorzystnego dla przemysłu, w zdecydowanej 
większości zaostrzającego postanowienia projektu rozporządzenia 
dotyczącego REACH, zwłaszcza w zakresie systemu udzielania ze-
zwoleń dla substancji podlegających takiemu obowiązkowi.

Rada Uunii Europejskiej w swoim wspólnym stanowisku, opo-
wiedziała się za wersją projektu rozporządzenia, który stanowił 
kompromis pomiędzy wyjściową propozycją Komisji Europejskiej 
z dnia 29. października 2003 roku, a propozycją Parlamentu Eu-
ropejskiego. Postanowienia te w zakresie procedury udzielania 
zezwoleń były i tak bardzo wymagające dla przemysłu, ponieważ 
większość substancji chemicznych podlegających tej procedurze 
musiałaby być poddana tak zwanej analizie socjalno-ekonomicznej i 
tylko wtedy, gdy korzyści wynikające ze stosowania substancji wzię-
łyby górę nad ryzykiem, które ta substancja sobą prezentuje oraz 
jednocześnie nie byłoby dostępnego zamiennika dla tej substancji 
– zezwolenie dla takiej substancji mogłoby być udzielone. Dla ogra-
niczonej liczby substancji, dla których określone zostały tak zwane 
wartości progowe bezpiecznego stosowania zezwolenie mogłoby 
być udzielone tylko w przypadku zapewnienia przez przemysł od-
powiedniej kontroli nad procesem produkcji.

Tak określony system zezwoleń dawał przemysłowi szansę do-
stosowania się do nowych wymogów, ponieważ nie zakazywał sto-
sowania substancji od samego początku oraz dawał niezbędny czas 
na poszukiwanie i znalezienie odpowiednich zamienników, jeśli tyl-
ko byłoby to technicznie i ekonomicznie wykonalne.

Pakiet poprawek przyjęty przez Komisję ENVI doprowadziłby 
do automatycznego zakazu obrotu około 2000. substancji, także 
i w tych przypadkach, kiedy nie ma na rynku dostępnego zamien-
nika, a analiza socjalno-ekonomiczna wykaże, że korzyści społecz-
ne wynikające ze stosowania substancji wezmą górę nad ryzykiem 
przez nią prezentowanym.

W nocy z 28 na 29 listopada 2006 roku, po wielodniowych ne-
gocjacjach, które początkowo nie przyniosły rezultatu, doszło do 
przesilenia, w wyniku, którego zawarto kompromis. 

The European Parliament and European Council Regulation con-
cerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction 
of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, 
was one of the most important issues which the Polish Chamber 
of Chemical Industry was dealing with throughout 2006. The eager 
fight over the final shape of the regulation was going on during 
the whole year. The Polish Chamber of Chemical industry was 
actively working over this issue both on the domestic ground by 
cooperating with the Ministry of Economy and on the European Fo-
rum by the cooperation with CEFIC since it realized how important 
the elaboration and the implementation of REACH system was not 
only for the entities of the chemical branch but also for the economy 
as the whole; it also tried to gain support of the European Parlia-
ment Members. 

On 10th October 2006, the Committee of Environment, Public 
Health and Food Safety (ENVI) working at the European Parliament 
outvoted the packet of more than 300 amendments to the Common 
Statement of the European Union Council of June 2006 submit-
ted to the European Parliament; the packet had been unfavorable 
for industry because it exacerbated the regulations proposed 
in the of bill on the regulation relating to REACH, especially 
as for the system of issuing permissions for all the substances sub-
ject to this requirement.

The European Union Council in its common statement suppor-
ted one of the versions of the regulation that was a compromise 
between the initial proposal of the European Commission dated 
on 29th October 2003, and the proposal of the European Parliament. 
Anyway, its requirements were very demanding for industry becau-
se of the procedure of issuing the permissions: most of substances 
subject to the procedure would have to go through so called social 
and economical analyze, what means that the permission could 
be issued only if the advantages resulting from its applications were 
higher than the risk presented by the substance and if there was no 
substitute. For a limited number of substances for which so called 
border values of safe application had been set, the permission could 
be given only when it was guaranteed that an adequate control 
over the production process had been provided by the industry.

The system of permissions defined in such a way had given 
the industry an opportunity for adjusting to the new requirements, 
because it had not forbidden the application of the substances right 
from the moment of accepting the idea; it provided some time ne-
cessary for having searched and found appropriate substitutes if it 
was only possible form the technical and economical point of view.

The packet of amendments accepted by ENVI Commission would 
automatically have forbidden the usage of about 200 substances. 
It might have also ruled in case when there was not any accessible 
substitute of the substance and – when the economic and social 
analysis show that – the social advantages coming from its applica-
tion are higher than the risk.

At the night of 28/29 November 2006, after several days of ne-
gotiations that didn’t bring any result, they finally got to their tur-
ning point and a compromise was achieved.
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HW dniu 13 grudnia 2006 roku Parlament Europejski podczas 
plenarnego głosowania przyjął, w drugim czytaniu, pakiet kompro-
misowy REACH stosunkiem głosów 529. – za przyjęciem pakietu 
do 98. – przeciw i przy 4. wstrzymujących się. Pozostałe poprawki, 
przedłożone pod głosowanie poza wyżej wymienionym pakietem 
kompromisowym, nie uzyskały wymaganej kwalifikowanej więk-
szości głosów. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła kompromisowy 
pakiet w dniu 18. grudnia 2006 roku. 

Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej przed końcem 2006 roku, natomiast w ramach 
zmian zaproponowanych w pakiecie kompromisowym wejdą one 
w życie 1. czerwca 2007 roku. 

Wynegocjowany kompromis w ocenie Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego zaostrzył to prawo w stosunku do Wspól-
nego Stanowiska Rady z czerwca 2006 roku. Komisja ENVI w 
zasadzie osiągnęła to, co chciała, czyli zaostrzoną procedurę auto-
ryzacji substancji kosztem ustępstw przede wszystkim w zakresie 
rejestracji (między innymi wydłużenie czasu niezbędnego na re-
jestrację substancji wysokotonażowych oraz substancji rakotwór-
czych, mutagennych i reprotoksycznych kategorii 1. i 2., trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, substancji trwałych w środowisku i 
wykazujących duży potencjał do bioakumulacji niezależnie od tonażu 
z 3 lat do 3,5 roku). Należy podkreślić, że szereg tych ustępstw bę-
dzie ponadto podlegało przeglądowi i rewizji po upływie 6–12 lat, 
a więc w zasadzie w okresie trwania implementacji rozporządzenia.

Zaostrzone postanowienia w zakresie procedury udzielania ze-
zwoleń (autoryzacji) dla substancji wymagających tego zezwolenia 
(substancji rakotwórczych, mutagennych i reprotoksycznych katego-
rii 1 i 2, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji trwałych 
w środowisku i wykazujących duży potencjał do bioakumulacji) 
przewidują obowiązek przedłożenia planu zastosowania bezpiecz-
niejszego zamiennika, (jeśli taki istnieje) przy ubieganiu się o ze-
zwolenie. Jeśli zamiennik danej substancji nie jest znany – wniosko-
dawca ma obowiązek przedłożenia we wniosku o zezwolenie planu 
badawczo-rozwojowego mającego na celu opracowanie takiego 
bezpieczniejszego zamiennika. W jednym i w drugim przypadku 
okres ważności udzielonego zezwolenia zależy od jakości informacji 
zawartej we wniosku o jego przyznanie.

Sprawa REACH to nie tylko jego przyjęcie, lecz przede wszystkim 
wdrożenie. W związku z tym Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
równocześnie prowadziła w kraju szeroką działalność informacyjną. 
Dla intensyfikacji działań w dniu 29. sierpnia 2006 roku zawarto 
pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Chemicznego a Instytutem Chemii 
Przemysłowej umowę o utworzeniu i sfinansowaniu działalności 
Centrum do spraw REACH w 2006 roku w celu wzmocnienia ak-
cji informacyjnej i konsultacyjnej mającej na celu zrozumienie tego 
trudnego i kosztownego pakietu legislacyjnego. Wyżej wymienione 
Centrum rozpoczęło działania przygotowawcze, aby w przypadku 
wygrania konkursu (przetargu) ogłoszonego przez Ministerstwo 
Gospodarki – mogło przejąć na siebie obowiązki prowadzenia fi-
nansowanego z budżetu punktu konsultacyjnego, w całym okresie 
implementacji systemu REACH, to jest od 2007. do 2022. roku.

W ramach działalności Centrum do spraw REACH w 2006 roku, 
zrealizowano, z założeniem kontynuacji tych działań w latach na-
stępnych, następujące zadania:
1. Przygotowano informator dotyczący działalności Centrum do 

spraw REACH zawierający opis zadań Centrum oraz charakte-

During the second reading of the plenum sitting on 13th 
December 2006 the European Parliament accepted a compromise 
REACH packet in the ratio of votes of 529 for the packet to 98 
against it, at 4 persons abstained. The rest of the amendments 
that had been put under voting and had not been covered with 
the above packet did not gain the required majority of votes. 
The European Union Council confirmed the compromise packet 
on 18th December 2006.

The new regulations were published in the EU Official Journal 
at the end of 2006; however, they will come into force as they are 
defined by the compromise packet on 1st June 2006.

From the point of view of the Polish Chamber of Chemical 
Industry, the compromise that had been negotiated had exacer-
bated the law in comparison to the initial UC Common Statement 
dated on June 2006. Generally, the ENVI Commission got what 
it had initially wanted, i.e. the exacerbated procedure of authorization 
of the substances. The compromise had been achieved most of all 
within the scope of registration, i.e. among the others by lengthening 
from 3 up to 3 and half year the time essential for the bulk substances 
and carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction of category 
1 and 2, organic pollutants persistent for the environment showing 
a big potential of bio-accumulation not dependable of the tonna-
ge. It must be underlined that most of the compromises is subject 
to further survey and revision after 6–12 years, in the matter of facts 
during the period of implementing the regulation.

The exacerbated statements within the scope of issuing permis-
sions (authorization) for the substances requiring such permissions 
(carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction substances 
of category 1 and 2; organic pollutants persistent for the envi-
ronment showing a big potential of bio-accumulation) take under 
consideration the mandatory regulation for presenting a schedule 
of further application of a substitute substance – if such one exists 
– during the application process for permission. If such a substitute 
of a substance is not known, the applicant must submit a research 
and development plan along with the application having on the tar-
get the elaboration of such a substitute. Both in the first and second 
case the expiry date of the permission given depends on the quality 
of information in the application form.

The point of REACH is not only its acceptation but most 
of all its implementation. That is why the Polish Chamber of Chemical 
Industry had been running its extensive informative activities along 
the country. To intensify the above informative and consulting 
actions having on the target understanding this difficult and 
expansive legislative packet, the Polish Chamber of Chemical Industry 
and the Industrial Chemistry Research Institute signed the agre-
ement on establishing and financing a Centre for REACH Affairs 
in 2006. The Centre mentioned above started preparation activi-
ties in order to be able to take over the duties of a consultation 
point financed from the budget in the course of the whole REACH 
implementation period, i.e. from 2007 until 2022, in case it wins 
the competition (bidding) announced by the Ministry of Economy. 

Within the scope of its responsibilities, the Centre for REACH 
Affairs performed the following tasks in 2006, assuming their conti-
nuance in the forthcoming years:
1. Elaboration of the guide on the activities of the Centre 

for REACH Affairs including the description of the Centre’s acti-
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H rystykę oferowanych usług oraz aktualny tekst rozporządzenia 
w języku polskim i angielskim dostępny na stronie http://www.
ichp.pl/pl/tekst rozporzadzenia.htm; 

2. Utworzono, aktualizowaną na bieżąco stronę internetową, ze sta-
łym serwisem, zawierającą informacje o bieżącej działalności Cen-
trum wraz z możliwością korzystania z bazy danych oraz bieżącej 
informacji dotyczącej między innymi aktualnego stanu legislacji 
w zakresie REACH; http://www.ichp.pl/pl/centrum REACH.htm; 

3. Przeprowadzono szeroką akcję promocyjną prowadzoną w opar-
ciu o rozmowy telefoniczne, korespondencję elektroniczną, wy-
korzystanie z mediów, w tym przede wszystkim prasy codziennej 
i periodyków specjalistycznych (takich jak Przemysł Chemiczny, 
Chemik, itd.);

4. Na bieżąco konsultowano z przemysłem i opiniowano poprawki 
oraz podejmowano wszelkie działania w celu uzyskania możli-
wie najlepszego legislacyjnego kształtu pakietu REACH poprzez 
przygotowywanie opinii, współpracę z rządem i Sejmem RP, 
europarlamentarzystami oraz CEFIC i instytucjami Unii Europej-
skiej;

5. Utworzono bazy danych firm przemysłu chemicznego i pokrew-
nych oraz substancji produkowanych lub importowanych przez 
te przedsiębiorstwa z uwzględnieniem ilości w tonach rocznie. 
Opracowana baza substancji wykazanych przez wyżej wymie-
nione przedsiębiorstwa obejmuje aktualnie 508 substancji wraz 
z informacjami na temat ich numeru CAS i WE, tonażu lub za-
kresu tonażu w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także in-
formacje, czy substancja znajduje się na liście priorytetowej, czy 
podlega klasyfikacji ze względu na niebezpieczne właściwości 
(a jeśli tak, to jak jest sklasyfikowana), czy są dostępne dane na 
stronach internetowych innych baz na przykład w bazie IUCLID 
Europejskiego Biura do spraw Chemikaliów, czy była wykonana 
ocena ryzyka dla danej substancji itd.; 

6. Zorganizowano ogólnopolską konferencję „System REACH – Po-
zbądź się złudzeń!!! Skoro nie możesz go uniknąć – staw mu 
czoła!”, która odbyła się w dniach 11–13 października 2006 roku 
w Warszawie – Falentach z referatami specjalistów, w tym rów-
nież w dziedzinie toksykologii oraz GHS. 
Pracownicy Centrum do spraw REACH przedstawili 13. prezen-

tacji poświęconych problemom pakietu na konferencjach i semina-
riach.

Ponadto zostało sformułowane wspólne stanowisko Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego i Centrum do spraw REACH, skierowane 
do zakładów przemysłu chemicznego pod nazwą: „Komentarz, wy-
jaśnienia i wstępna ocena do kompromisu osiągniętego w sprawie 
REACH w ramach tak zwanego trialogu”.

Argumentację za przyjęciem korzystniejszej wersji pakietu REACH 
przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przedstawiali 
wielokrotnie na forum następujących instytucji Unii Europejskiej:
� Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC (31 sierpnia 

2006 – cykliczne spotkanie REACH Advocacy Working Group; 
1. września 2006 – posiedzenie REACH / Chemicals Policy Stra-
tegy Group; 20. października 2006 – cykliczne spotkanie REACH 
Advocacy Working Group; 

vities, the characteristics of the services provided and the test 
of the regulation in Polish and English versions accessible 
at the Website http://www.ichp.pl/pl/tekstrozporzadzenia.htm;

2. Establishing a new and constantly updated Website with a per-
manent service, including information about current activities 
of the Centre with the possibility of using its data base; in-
formation on, among the others, the current legislation state 
for REACH, http://www.ichp.pl/pl/centrum REACH.htm; 

3. Running a broad promotional action based on the telephone 
calls, e-mail correspondence, using the media (first of all ne-
wspapers and branch magazines such as Przemysł Chemiczny, 
Chemik, etc.);

4. Consulting and evaluating the amendments of the regula-
tion with the industry; undertaking all the actions focused 
on the possibly best legislative shape of the REACH packet: gi-
ving opinions, cooperation with the Government and the Sejm 
of the Republic of Poland, the members of the EU Parliament, 
CEFIC and EU institutions;

5. Creation of data bases of the chemical industry companies 
and branches related to it, and of the substances produced 
or imported by these enterprises (inclusive of volumes in tones 
per year). The above base elaborated by the entities presently 
covers 508 substances with their description, their CAS and 
WE identification number, tonnage or the range of tonnage 
in particular entities, as well as the information if the substance 
is placed on the priority listing; if it  subject to classification 
because of its dangerous features (if so how it is classified); 
if there is any access on the other Website to the databases 
such as IUCLID belonging to the European Chemicals Agency; 
if any evaluation of application risk for this substance had been 
made;

6. Organization of a national conference “REACH system – Give up 
your illusion!!! If you cannot avoid it – face it!” which took place 
on Falenty, near Warsaw, on 13th October 2006 (lectures of ex-
perts, e.g. of toxicology and GHS).
The staff of the Centre for REACH Affairs presented thirteen pre-

sentations devoted to the packet’s problems during the conferences 
and seminars.

Moreover, the common statement of the Polish Chamber 
of Chemical Industry and the Centre for REACH affairs was 
defined and directed to the chemical industry entities under 
the name of “Commentary, explanation and initial evalua-
tion of compromise reached on REACH within the frameworks 
of so called trialog”. 

The representatives of the Polish Chamber of Chemical Industry 
presented several times the justification in favor of the more fa-
vorable version of REACH packet on the forums of the following 
EU institutions:
� CEFIC – European Chemical Industry Council (regular meeting 

REACH Advocacy Working Group on 31st August,2006/ sitting 
on REACH/ Chemicals Policy Strategy Group on 1st September, 
2006 / regular meeting REACH Advocacy Working Group on 20th 
October, 2006)

� DG Enterprise & Industry of the European Council (25th Septem-
ber, 2006 – participation in the Workshop REACH Implementa-
tion Project 3 – Development of REACH Guidance for Industry)
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H� DG Enterprise & Industry Komisji Europejskiej (25. września 2006 
– uczestnictwo w Workshop REACH Implementation Project 
3 – Development of REACH Guidance for Industry)

� DG Enterprise & Industry Komisji Europejskiej – Grupa Ekspercka 
do spraw punktów konsultacyjnych REACH tak zwanych (REACH 
helpdesks) – SHERPER Group, która rozpoczęła swe działanie 
w dniach 19–20 czerwca 2006, 13–14 września 2006 – Interim 
Meeting.
Jednym z najistotniejszych elementów działań w Parlamencie Eu-

ropejskim było spotkanie kierownika centrum do spraw REACH z pol-
ską grupą parlamentarzystów europejskich obradujących w ramach 
tak zwanego Klubu Polskiego w dniu 24. października 2006 roku w 
siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na tym spotkaniu 
szef Centrum do spraw REACH przekonywał parlamentarzystów do 
poparcia tak zwanego Wspólnego Stanowiska Rady Unii Europejskiej 
z czerwca 2006 roku i nie popierania kierunku poprawek zapropono-
wanych przez Komisję ENVI Parlamentu Europejskiego. 

Ponadto Polska Izba Przemysłu Chemicznego przygotowała i ro-
zesłała do członków Izby i innych, z prośbą o jego przesłanie pol-
skim europarlamentarzystom, „Stanowiska w sprawie kluczowych 
elementów dotyczących projektu rozporządzenia REACH na etapie 
drugiego czytania i głosowania plenarnego w Parlamencie Europej-
skim, w szczególności w sprawie procedury udzielania zezwoleń 
(AUTHORIZATION)” wzywające do poparcia tak zwanego Wspólne-
go Stanowiska Rady Unii Europejskiej.

Należy również wspomnieć o systemie GHS – Światowym Syste-
mie Klasyfikacji i Oznakowania Substancji i Preparatów powszech-
nie określanym jako GHS (Global Harmonised System), o którym 
w niewielkim stopniu wspomina się w Polsce, a który w podob-
nym horyzoncie czasowym, co REACH wprowadzi dość rewolucyjne 
zmiany w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji.

Wejście w życie tego systemu planuje się w dużym przybliżeniu 
na 2008 rok. W Unii Europejskiej, zwłaszcza głosami przedstawicieli 
nowych państw członkowskich, pojawiały się propozycje, aby przy-
najmniej w odniesieniu do substancji, REACH i GHS były wdrażane 
w tym samym czasie. W chwili obecnej wiadomo, że GHS będzie 
wdrażany w Unii Europejskiej rozporządzeniem niezależnym od RE-
ACH. Nad jego propozycją w tej chwili intensywnie pracuje Komisja 
Europejska. Rozporządzeniem tym planuje się zastąpić, po okresie 
przejściowym, obecnie obowiązujący w Europie system klasyfika-
cji i etykietowania według Dyrektywy DSD (Dangerous Substances 
Directive) 67/548/EWG i DPD (Dangerous Preparations Directive) 
1999/45/WE.

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie REACH w dniu 1 czerwca 2006 roku rozpocznie formal-
nie okres jego wdrażania. Skala i koszty tego przedsięwzięcia nie 
są jeszcze znane, ale na pewno istotnie wpłyną na funkcjonowanie 
przemysłu chemicznego i pokrewnych w Polsce i Unii Europejskiej. 
Nowe rozporządzenie obarcza pełną odpowiedzialnością produ-
centów i importerów substancji chemicznych za określenie stopnia 
bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania produktów chemicznych 
oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i śro-
dowiska przed ich potencjalnym, szkodliwym działaniem. Ogromną 
rolę będzie miała do spełnienia tworzona obecnie Europejska Agen-
cja Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach. Rozpoczęła się nowa era 
w relacjach przemysł chemiczny a społeczeństwo.

� DG Enterprise & Industry of the European Council – SHERPER 
Expert Group for REACH consulting points, so called REACH 
helpdesks, that began its activity on 19/20 June, 2006 (Interim 
Meeting; 13/14 September, 2006).

The meeting of the manager of the Centre for REACH Affairs 
with a Polish group of the EU Parliament members was one of the most
important elements of the activities in the European Parliament; 
it took place in Strasburg in the EU Parliament headquarters 
on 24th October 2006 within the frameworks of so called Polish 
Club. During this meeting the manager of the Centre on REACH 
affairs was trying to convince the EU Parliament members to sup-
port the Common Statement of the European Union Council dated 
on June 2006, not the direction of the amendments introduced 
by the ENVI Commission of the European Parliament.

In addition, the Polish Chamber of Chemical Industry prepared 
and sent to the members of the Chamber and other interested 
sides the “Statements on key elements related to the REACH sy-
stem regulation bill at the stage of the second reading and voting 
at the European Parliament; in particular on the procedure of issuing 
permissions (AUTHORIZATION)” calling for the support of so called 
Common Statement of the European Union Council with request  
to send it to the Polish EU Parliament members.

The GHS, i.e. Globally Harmonized System of Classification 
and Labeling of Chemicals (commonly called a Global Har-
monized System or GHS for short), has also to be mentioned. 
It is barely known in Poland however, it appeared in a similar 
course of time as REACH and alike REACH it introduces revolutio-
nary changes within the scope of the classification and labeling 
of the substances.

The introduction of this system is approximately planned 
for 2008. There were some proposals for both the system 
to be introduced at the same time at least for substances, mai-
nly from the side of the representatives of the new EU member 
countries. It is presently known that GHS will be implemented in 
the European Union with a regulation independent of REACH. 
The European Council has been intensively working over it. 
This regulation is planned to replace, after the interim period, 
the presently mandatory classification and labeling system in Eu-
rope, accordant with the directives: DSD (Dangerous Substances 
Directive) 67/548/EEC and DPD (Dangerous Preparations Directi-
ve) 1999/45/EC.

Coming into force of the European Union Parliament and 
Council regulation on REACH on1st June 2006 will formally be-
gin its implementation. The range and the costs of this activity 
are not known at the moment but they will significantly influence 
the existence of the chemical industry and related branches in Po-
land and in the European Union. The new regulation burdens the 
whole responsibility onto the producers and importers of chemical 
substances either for the safety of production and its application 
or for assuring the safety for health and environmental protection 
against its potentially harmful impact. The European Chemicals 
Agency with its headquarters in Helsinki will have a great role 
to play. A new era between the chemical industry and a society 
has just begun. 

P R Z E M Y S Ł  C H E M I C Z N Y  W  P O L S C E     C H E M I C A L  I N D U S T R Y  I N  P O L A N D

Raport Roczny 2006   Annual Report 2006 33



W
SP

ÓŁ
PR

AC
A 

Z 
CE

FI
C 

I I
NN

YM
I O

RG
AN

IZ
AC

JA
M

I E
UR

OP
EJ

SK
IM

I
Co

op
er

at
io

n 
wi

th
 C

EF
IC

 a
nd

 o
th

er
 E

ur
op

ea
n 

or
ga

ni
za

tio
ns Współpraca z CEFIC i innymi organizacjami europejskimi /

Cooperation with CEFIC and other European organizations

Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach następujących orga-
nów (grup roboczych) CEFIC:

��Rada Krajowych Stowarzyszeń CEFIC (NAB – National Associa-
tion Board). Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarządu PIPC 
jest od 2006 roku członkiem NAB i reprezentuje stowarzyszenia 
krajów Europy Centralnej;

�� AFEM
W spotkaniach AFEM uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński;

�� Grupa do spraw Polityki Przemysłowej (Industrial Policy SIG). 
Grupa koncentruje się na problemach polityki przemysłowej i jej 
uwarunkowaniach, a w jej pracach uczestniczy Wojciech Lubie-
wa-Wieleżyński;

�� Rada Programowa do spraw Energii, Ochrony Zdrowia 
i Środowiska oraz Logistyki (Energy, HSE and Logistics PC). 
W pracach Rady Programowej uczestniczy Wojciech Lubiewa-
Wieleżyński.

�� Grupa problemowa „Pomoc stowarzyszeniom krajów będą-
cych nowymi członkami i krajów kandydujących jak wdra-
żać Program Odpowiedzialność i Troska” (Issue Team ”Offer 
Suport to Associations of New and accession countries on how 
ot implement Responsible Care”). W pracach Grupy uczestniczy 
Agata Drewniak;

�� Grupy Robocze do spraw REACH
W ramach CEFIC działają dwie grupy do spraw REACH, w pra-

cach których uczestniczy Andrzej Krześlak.
– REACH / Chemicals Policy Strategy Group (3 spotkania w 2006 r.)
– REACH Advocacy Working ad hoc Group (10 spotkań w 2006 r.)
– REACH Experts Network

�� Grupa Robocza do spraw Prognozowania Rozwoju Sektora 
Przemysłu Chemicznego w Europie i na świecie (Economic 
Otlook Task Force). Spotkania Grupy odbywają się dwa razy 
w roku. Członkowie Grupy opracowują i dostarczają informacje 
statystyczne na temat przemysłu chemicznego krajów, które repre-
zentują. W oparciu o te dane publikowane są informacje i progno-
zy dla poszczególnych branż. Z ramienia Izby w pracach tej grupy 
uczestniczy Przemysław Sender.

�� Grupy Robocze działające w strukurze Komisji Europejskiej. 
Przy Komisji Europejskiej działa Sherper Expert Group on REACH 
helpdesk. W 2006 roku odbyły się 3 spotkania, w których uczest-
niczył Andrzej Krześlak.

�� Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego 
(ECEG). ECEG zrzesza organizacje pracodawców przemysłu che-
micznego w Europie. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest 
jej członkiem od 2004 roku. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest 
członkiem Zarządu ECEG, a Hanna Kilen członkiem Komitetu 
Sterującego. Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach grup 

The representatives of the Chamber participate in the elabora-
tions of the following bodies (working groups) of CEFIC:

� NAB – National Association Board (Wojciech Lubiewa-Wieleżyń-
ski, the PIPC Chairman has been a member of NAB and repre-
sents the Central Europe associations);

� AFEM 
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński takes part in its meetings;

� Industrial Policy SIG (The group concentrates on the problems 
of industrial policy and its conditions; Wojciech Lubiewa-Wiele-
żyński participate in its elaborations);

� Energy, HSE and Logistics PC (Wojciech Lubiewa-Wieleżyński 
takes part in its Schedule Board);

� Issue Team ”Offer Support to Associations of New and 
accession countries on how to implement Responsible 
Care” (Agata Drewniak participates in the elaborations 
of the Group);

� REACH Working Groups
 There are two groups dealing with REACH in which Andrzej Krze-

ślak participates)
– REACH / Chemicals Policy Strategy Group (3 spotkania w 2006)
– REACH Advocacy Working ad hoc Group (10 spotkań w 2006)
– REACH Experts Network;

� Economic Outlook Task Force (the Working Group for De-
velopment Prognosis for Chemical Industry in Europe and 
in the world)

 The meetings of this Group take place twice a year. Its members 
elaborate and submit statistic information on the chemical indu-
stry of the countries they represent. The information and progno-
sis for particular branches are published basing on these data. 
Przemysław Sender participates in the elaboration of this group 
on behalf of the Chamber.

� Working Groups acting within the structure of the European 
Commission. Sherper Expert Group on REACH helpdesk works 
at the Commission. Andrzej Krześlak participated in its all three 
meetings in 2006.

� European Chemical Employers Group (ECEG) associa-
ting the organizations of employers of chemical industry 
in Europe. The Polish Chamber of Chemical Industry has 
been its member since 2004. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński 
is the memebr of ECEG Board of Directors and Hanna Kilen 
is the member of the Steering Committee. The repre-
sentatives of the Chamber take part in the elaborations 
of ECEG/EMCEF working groups acting within the structures 
of the European Commission:
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pejskiej:
– Grupa robocza do spraw edukacji i szkolenia – Hanna Kilen;
– Grupa Robocza do spraw programu Responsible Care – Agata 

Drewniak;
– Grupa Robocza do spraw REACH – Andrzej Krześlak. 

W pracach wyżej wymienionych grup obok przedstawicieli pra-
codawców biorą udział przedstawiciele związków zawodowych. 
Związki zawodowe reprezentuje ze strony Polski Izabela Turza, (Za-
kłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.).

�� Stowarzyszenie Europejskich Producentów Nawozów 
Sztucznych EFMA. Polska Izba Przemysłu Chemicznego ściśle 
współpracuje z EFMA zarówno na poziomie operacyjnym jak i 
strategicznym. W ramach Komitetu do spraw Polityki Handlo-
wej i Ekonomicznej (Trade and Economic Policy Committee) Izba 
prowadziła działalność analityczną (przygotowanie danych do 
postępowań antydumpingowych) oraz lobbingową (na szczeblu 
krajowym i zagranicznym). W celu przygotowania europejskich 
prognoz zużycia nawozów w latach 2006–2016 przez Komitet 
do spraw Rolnictwa i Środowiska (Agricultural and Environment 
Committe) Izba przygotowała odpowiednie analizy oraz szacun-
ki dla Polski.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego aktywnie uczestniczy rów-

nież w działaniach Gas Task Force poprzez śledzenie zmian na ryn-
ku gazu w Polsce, jak również zmian prawnych, organizacyjnych 
i rynkowych w Unii Europejskiej. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest 
członkiem Komitetu Wykonawczego EFMA.

Przemysław Sender bierze udział w pracach grupy roboczej do 
spraw Rolnictwa i Środowiska (Working Group on Agriculture and 
Environment) oraz Komitetu do spraw Polityki Handlowej i Gospo-
darczej (Trade and Economic Policy Committee).

– Working Group on Education, Training and Lifelong Learning 
(Hanna Kilen);

– Working Group on Responsible Care (Agata Drewniak);
– Working Group on REACH (Andrzej Krześlak).

Besides the representatives of the employers also the members 
of the trade unions take part in the elaborations of the groups men-
tioned above. Polish trade unions are represented by Izabela Turza 
(Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.).

� European Fertilizers Manufacturers Association EFMA; 
the Polish Chamber of Chemical Industry tightly coopera-
tes with EFMA both at the operational and strategic level. 
The Chamber has been  running analytical activity (prepa-
ration of data for anti-dumping procedures) and lobbying 
(at domestic and international level) within the frameworks 
of the Trade and Economic Policy Committee. The Cham-
ber elaborated adequate analysis and evaluations helping 
in the preparation of the European prognosis of fertilizers 
usage throughout 2006–2016 made by the Agricultural 
and Environment Commitee.

The Polish Chamber of Chemical Industry actively parti-
cipates in the activities of Gas Task Force, too, by monitoring 
the changes on the gas market in Poland and also legislative, 
organizational and market changes in the European Union. Woj-
ciech Lubiewa-Wieleżyński is the member of the Executive Com-
mittee of EFMA.

Przemysław Sender takes part in the works of the working group 
on Agriculture and Environment and of the Trade and Economic 
Policy Committee.
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Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
� Udział w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej 

gospodarki, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk. Firma 
znalazła się w gronie przedsiębiorstw najbardziej zorientowanych 
na rozwój. 

� Laureat Plebiscytu „Filary Polskiej Gospodarki” organizowanym 
przez dziennik Puls Biznesu i międzynarodową wywiadownię 
gospodarczą Coface Poland. 

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o. o. 
� Laureat plebiscytu organizowanego przez dziennik Puls Biznesu 

oraz międzynarodową wywiadownię gospodarczą Coface Poland 
i zdobywca tytułu „Filar Polskiej Gospodarki”. W drugim etapie 
plebiscytu na podstawie głosów mieszkańców województwa, 
władz i mediów lokalnych BASELL ORLEN POLYOLEFINS zdecydo-
wanie wygrał w województwie mazowieckim. 

� Laureat konkursu „Firma Bliska Środowisku”. Jest to pierwsza 
edycja przedsięwzięcia nowego ruchu ekologicznego skierowa-
nego do firm, które osiągając swoje biznesowe cele, mają na 
względzie wysokie standardy ekologiczne. Organizatorem kon-
kursu jest Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu pod Honoro-
wym patronatem Ministra Środowiska. 

ANWIL SA 
� Piąty „Diament” do Złotej Statuetki „Lidera Polskiego Biznesu” 

otrzymanej w 2000 roku. 
� Godło i hasło „Teraz Polska” dla saletrzaku CANWIL, przyznane 

przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. 
� Acanthus Aureus – nagroda za najlepiej zaprojektowane i przy-

gotowane do realizacji strategii marketingowej stoisko na POLE-
KO 2006, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. 
� Tytuł „Filar Polskiej Gospodarki” w ogólnopolskim plebiscycie re-

dakcji Puls Biznesu.
� Tytuł „Perła Polskiej Gospodarki”, w kategorii Perły Wielkie, za 

konsekwentną realizacje polityki i strategii przedsiębiorstwa 
oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej 
efektywnych przedsiębiorstw w Polsce przyznany przez Instytut 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcję ma-
gazynu Polish Market.

� Medal „Wybitny Polski Eksporter 2006” przyznany przez stowa-
rzyszenie „Klub Eksportera”. 

� III Nagroda Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej za program „Wpływ Chemii na 
bezpieczeństwo”, w konkursie na akcję edukacji ekologicznej, 
organizowanego podczas Międzynarodowych Targów Ekologicz-
nych „Poleko 2006” w Poznaniu.

� Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, za szczególne 
zasługi dla rozwoju województwa przyznany przez Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 
� Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy, za kształtowanie bezpiecz-

nych warunków pracy.

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
� Participation in the research program over the innovativeness 

of Polish economy run by the Polish Academy of Sciences; 
the company was distinguished to be the one most orientated 
towards the development.

� Laureate of the “Pillars of Polish Economy’ Plebiscite organized 
by a daily newspaper Puls Biznesu and an international business 
information company, Coface Poland.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
� Laureate of the plebiscite organized by a daily newspaper Puls 

Biznesu and an international business information company, 
Coface Poland, and the Winner of “Pillar of Polish Economy” 
Title. BASELL ORLEN POLYOLEFINS  unbeatably won in the area 
of Mazowsze Voivodeship during the second stage of the Plebi-
scite, having gotten most of the Voivodeship inhabitants, local 
government and media voices.

� Laureate of the Competition “Environment Friendly Company”. 
It was the first edition of this new ecological venture being 
addressed to the companies willing to take high ecological stan-
dards under consideration. The organizer of the competition 
is the Polish Forum of Business Promotion under the honorable 
patronage of the Ministry of Environment.

ANWIL SA
� 5th Diamond to the Leader of Polish Economy Statuette which 

had been awarded in 2000.
� “Teraz Polska” Emblem for CANWIL nitro-chalk awarded by 

the Foundation of the Polish Promotional Emblem.
� Acanthus Aureus: award for the stall best designed for the realiza-

tion of marketing strategy at POLEKO, Poznań International Fair.

ZAKŁADY AZOTOWE ”PUŁAWY” S.A. 
� “Pillar of Polish Economy” Title in the national plebiscite organi-

zed by Puls Biznesu.
� “Pearl of Polish Economy” Title in the category of Large Pearls 

for the consequent realization of the policy and strategy of the 
enterprise, and for the leader position among the most dynamic 
and effective enterprises in Poland, awarded by the PAN Institu-
te of Economic Sciences and the editorial staff of Polish Market 
magazine.

� “Polish Outstanding Exporter of 2006” Medal awarded by 
the “Klub Eksportera” Association.

� 3rd Prize of the President of the Board of the National Fund for En-
vironmental Protection and Water Management for the program 
“Influence of Chemistry on safety”, a competition for the best 
ecological education action organized during the International 
Ecological Fair “Poleko 2006” in Poznań.

� Commemorative medal of Lubelskie Voivodeship for “particu-
lar merits for the development of the Voivodeship”, awarded 
by the Board of Lubelskie Voivodeship.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Golden Card of the Leader of Safety Work for creating safe work 

conditions.
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ns� „Złoty Orbital” dla Jednostki Usług Laboratoryjnych ZAK S.A., za 
system organizacji laboratorium analitycznego i jakość świad-
czonych usług.

� Certyfikat Innowacyjności, za udział w programie badawczym nad 
innowacyjnością polskiej gospodarki prowadzonym przez PAN.

� Prestiżowy tytuł Nawozowej Perły.
� Tytuł Mecenasa Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepeł-

nosprawnych „Pomóż i Ty”.
� Tytuł Wybitnego Eksportera roku 2006, wyróżnienie HIT ekspor-

tu dla 2-etyloheksanolu.
� Tytuł Złotego Sponsora Sportu Opolskiego.
� 5. miejsce w rankingu Big Chemicals Producers.
� 14. miejsce w rankingu „Plastic Review” Central Europe Chemical 

Leaders 30. największych firm chemicznych Europy Środkowej.
� 34. miejsce w rankingu Wprost „Perły Polskiej Gospodarki”.
� 48. miejsce na liście 100. największych eksporterów Wprost.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
� 3 miejsce w rankingu Big Rubbers Największych Przedsiębiorstw 

Przemysłu Gumy i Kauczuków w Polsce przygotowanego na zlece-
nie magazynu Rubber Review przez Centrum Analiz Rynkowych.

PCC ROKITA S.A. 
� Wyróżnienie Kryształ Roku 2005, za działalność charytatywną 

w ramach Funduszu Sponsoringowego w styczniu 2006 roku, 
przyznane przez Starostwo Powiatowe w Wołowie. 

� Dolnośląski Gryf 2006, przyznany w październiku 2006, przez 
Zachodnią Izbę Gospodarczą – prestiżowa nagroda gospodarcza 
stanowiącą wyróżnienie dla najlepszych firm z Dolnego Śląska. 
Firma została laureatem w kategorii za szczególne osiągnięcia 
w działaniach na rzecz rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. 

� Drugie miejsce wśród najlepszych firm Dolnego Śląska Filary Go-
spodarki Polskiej przyznane przez Puls Biznesu.

 
Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 
� Kapituła raportu Teleinfo 100 uznała Zakłady Chemiczne LU-

BOŃ Sp. z o.o., za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo 
w Polsce w roku 2006 w branży chemicznej i farmaceutycznej. 

� Certyfikat Innowacyjności – wyróżnienie przyznane w ramach 
II. edycji Programu badań nad innowacyjnością polskich przed-
siębiorstw oraz czwarta lokata wśród najbardziej innowacyjnych 
firm wielkopolskich. 

� Wyróżnienie w rankingu klasyfikującym najbardziej efektywne 
polskie przedsiębiorstwa za rok 2005 i tytuł „Perła Polskiej Go-
spodarki”, w kategorii Perły Duże. 

� Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. znalazły się wśród stu naj-
lepszych firm wielkopolskich w rankingu przygotowanym przez 
Głos Wielkopolski oraz Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fun-
dacji Akademii Ekonomicznej. W podrankingu „Przyjazny Praco-
dawca” przedsiębiorstwo zostało sklasyfikowane na wysokim 
czwartym miejscu.

AKZO NOBEL Coatings Sp. z o.o. 
� Nagroda „Złoty Orbital” – za nowy produkt „Super Akryl”.
� Nagroda Najlepsze w Polsce (certyfikat) za nowy produkt „Super 

Akryl”.

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Nagrody i wyróżnienie na lokalnych targach rolniczych.

� “Golden Orbital“ for the Unit of ZAS S.A. Laboratory Services 
for the system of the analytic laboratory organization and 
the quality of services.

� Innovation Certificate 2005 for the participation in the research 
program over the innovativeness of Polish economy having been 
run by PAN.

� Prestige Title of “Fertilizer Pearl”. 
� Title of Patron of the Foundation for Blind and disabled people 

“You can help too”. 
� “Outstanding Exporter of 2006” Title; honorable distinction “HIT 

of the Export” for 2-ethylohexanol.
� “Gold Sponsor of Opole Sports” Title.
� 5th place in the ranking of “Plastic Review” of thirty biggest che-

mical companies of Central Europe run by Central Europe Chemi-
cal Leaders. 

� 34th place in the ranking “Pearls of Polish Economy” given 
by Wprost.

� 48th place on the Wprost’s List of 100 Top Exporters. 

Firma Chemiczna DWORY S.A.
� 3rd place in the ranking of Big Rubbers, the Biggest Enterpri-

ses of Rubber and Indian Rubber Industry in Poland, prepared 
on behalf of the magazine Rubber Review by the Centre for Mar-
ket Researches.

PCC ROKITA S.A.
� Honorable distinction, Crystal of 2005, for the charity activi-

ty within the frames of the Sponsoring Foundation awarded 
in January 2006 by the Starostwo Local Government in Wołów.

� Dolnośląski Gryf 2006 awarded by the Western Chamber of Com-
merce in October 2006; a prestige award being an honorable dist-
inction for the best company in Dolny Śląsk. The company became 
a Laureate in the category called: ‘for particular achievements 
within the activities for Dolny Śląsk’s economy development’.

� 2nd place among the best companies of Dolny Śląsk: Pillars 
of Polish Economy awarded by Puls Buzinesu.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� Teleinfo 100 Report Chapter claimed Zakłady Chemiczne LUBOŃ 

Sp. z o.o. to be the company best furnished with computer servi-
ces in Poland in 2006.

� Innovation Certificate – an honorable distinction awarded wit-
hin the frameworks of the 2nd edition of the Program over the 
innovativeness of Polish companies and the 4th place among 
the most innovative companies of Wielkopolska.

� Honorable distinction in the ranking classifying most effective 
Polish enterprises of 2005; “Pearl of Polish Economy” Title in 
the category of Big Pearls.

� Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. were placed among the 100 
top companies of Wielkopolska in the ranking prepared by Głos 
Wielkopolski and the Centre of Economic Researches, the founda-
tion at the University of Economics. In the sub-ranking called „Frien-
dly Employer”, the entity was classified as high as on the 4th place.

AKZO NOBEL Coatings Sp. z o.o.
� “Golden Orbital” Award for a new product “Super Acryl”.
� Best in Poland Award (certificate) given for a new product 

“Super Acryl”.

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Awards and distinctions during local agricultural trade fairs.
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POLIMEX-MOSTOSTAL S. A. 
� Spółka Godna Zaufania 2006 – tytuł nadany przez Forbes Exe-

cutive Forum i Polski Instytut Dyrektorów na podstawie oceny 
inwestorów indywidualnych (2006).

� „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie, tytuł przy-
znany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk oraz Polish Market (2006).

� Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, w kategorii Wy-
konawstwo robót budowlanych i montażowych za obiekt – Dro-
gowa Trasa Średnicowa (2006).

� Top Manager Roku 2006, tytuł przyznany przez miesięcznik Ma-
nager Magazin i Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan (2006).

� Wyróżnienie i tytuł: „Ten, który zmienia polski przemysł” PTWP, 
za budowę silnej polskiej grupy budownictwa przemysłowego 
i inżynieryjnego (2006).

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. 
� Laureat rankingu Diamenty Forbesa (40. pozycja) oraz wyróżnie-

nie mianem najlepszej firmy Opolszczyzny.

ALBIS Polska Sp. z o.o. 
� Gazele 2006.

Instytut Chemii Przemysłowej
� Złoty Medal WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektu-

alnej) i tytuł „Outstanding Inventor”, za opracowanie procesu 
wytwarzania nowego biopaliwa Gliperol do silników wysoko-
prężnych na XII. Seminarium SITPChem „Aromaty w Przemyśle 
Chemicznym”, Płock, 23 czerwca 2006. 

� Złoty medal oraz Dyplom Stowarzyszenia Wynalazców w Chor-
wacji, za wynalazek „Biodiesel z oleju palmowego” na IX. Mo-
skiewskim Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej 
ARCHIMEDES 2006, Moskwa, Rosja, 28–31 marca 2006. 

� Złoty medal, Specjalna Nagroda MINDS (Malaysian Invention and 
Design Society) oraz dyplom przyznany przez SPWiR oraz Agencję 
Promocyjno Usługową SPWiR Pro Inventor Sp. z o.o. za wynalazek 
„Gliperol – biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym” na 
Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki-Nowe Produk-
ty”, IENA 2006, Norymberga, Niemcy, 4 listopada 2006. 

� Złoty medal i dyplom oraz brązowy medal przyznany przez 
Belgrade Association of Inventors and Authors of Technical Im-
provements, za wynalazek „Biodiesel from palm oil” na Między-
narodowej Wystawie Wynalazków „Genius-Budapest 2006”, 
Budapeszt, Węgry, 9–12 września 2006.

� Złoty Medal i dyplom za wynalazek „Merlot and Matcha – New 
nutracosmetics that deliver red wine and green tea polyphenols 
into skin” na 55. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań Na-
ukowych i Nowych Technologii „Brussels-Eureka 2006”, Brukse-
la, Belgia, 23–27 listopada 2006. 

� Złota nagroda za wynalazek „Merlot and Matcha – New nutracos-
metics with unique active components that deliver red wine and 
green tea polyphenois into skin”, na Międzynarodowej Wystawie 
„Seoul International Invention Fair 2006”, Seul Korea Południowa, 
7–11 grudnia 2006. 

� Złoty medal za wynalazek “Bulky industrial and consumer pro-
ducts from wastes of plastics and comminuted” na IX. Moskiew-
skim Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej AR-
CHIMEDES – 2006, Moskwa, Rosja, 28–31 marca 2006. 
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� “Trustworthy Company 2006”: title awarded by Forbes Executive 

Forum and Polish Institute of Directors on the basis of individual 
investors’ evaluation (2006).

� “Pearl of Polish Economy” Title in the category of Large Pearls 
awarded by the Institute of Economic Sciences at the Polish Aca-
demy of Sciences and Polish Market (2006).

� Great Award of the President of the Building Industry Chamber 
in the category of construction and montage works of Drogowa 
Trasa Średnicowa (2006).

� Top Manager of 2006 Title awarded by a monthly magazine Ma-
nager Magazine and Lewiatan, Polish Confederation of Private 
Employers (2006).

� Honorable distinction and Title “One who changes Polish Indu-
stry” awarded by the PTWP for the creation of a strong Polish 
group of industrial and engineering construction (2006).

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
� Laureate of Forbes’s ranking called “Diamonds” (40th position) and 

honorable distinction for “The Best Company of Opole Region”.

ALBIS Polska Sp. z o.o.
� Gazelles 2006.

Industrial Chemistry Research Institute
� Gold Medal awarded by the World Intellectual Property Organi-

zation (WIPO) and Title of “Outstanding Inventor” for “the elabo-
ration of a new production process of Giperol bio-fuel for diesel 
engines” at the 12th SITPChem’s Seminar “Aromas in Chemical 
Industry” (Płock, 23 June 2006).

� Gold Medal and Diploma of the Association of Inventors from 
Croatia for the invention ”Bio-diesel of palm oil” during the 9th 
Moscow International Salon of Industrial Property ARCHIMED 
2006  (Moscow, 28–31 March 2006).

� Gold Medal, Special Award of MINDS (Malaysian Invention and 
Design Society) and Diploma given by SPWiR and the Promotion 
and Service Agency of SPWiR, Pro Inventor Sp. z o.o. for the 
invention “Gliperol – bio-fuel for the engines with self-ignition 
during the International Fair “Ideas-Inventions-New Products”, 
IENA 2006 (Nuremberg/Germany, 4th November 2006).

� Gold Medal, Diploma and Bronze Medal awarded by the Belgrade 
Association of Inventors and Authors of Technical Improvements 
for the invention ”Bio-diesel from palm oil” at the Internatio-
nal Invention Fair ”Genius-Budapest 2006” (Budapest/Hungary, 
9–12 September 2006).

� Gold Medal and Diploma for the invention ”Merlot and Matcha 
– New nutracosmetics that deliver red wine and green tea poly-
phenols into skin” during the 55th World Exhibition of Inventions, 
Researches and New Technologies, ”Brussels-Eureka 2006” 
(Brussels/Belgium, 23–27 November 2006).

� Gold Prize for the invention „Merlot and Matcha – New nutracos-
metics with unique active components that deliver red wine and 
green tea poly-phenols into skin” during the Seoul International 
Invention Fair 2006, organized by Korea Invention Promotion 
Association (Seoul/South Korea, 7–11 December 2006.

� Gold Medal for the invention “Bulky industrial and consumer 
products from wastes of plastics and comminuted” during 
the 9th International Salon of Industrial Property ARCHIMEDES 
–2006 (Moscow/Russia, 28–31 March 2006).
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� Złoty medal za wynalazek „Nowe, wysokiej jakości kompozycje 
polimerowe na bazie poliwęglanowych odpadów dysków kom-
paktowych” na International Exhibition of Novelties, New Ideas, 
New Products and Technologies ARCA 2006, Zagrzeb, Chorwa-
cja, 19–24 września 2006. 

� Złoty medal za wynalazek “New nutracosmetics with unique 
method of active components delivery to skin” na Międzynaro-
dowym Salonie Wynalazków i Nowych Technologii, Sewastopol, 
Ukraina, 27–29 września 2006. 

� Statuetka i dyplom za „Szczególną aktywność w promocji wy-
nalazków za granicą”, przyznany przez Ministra Edukacji i Na-
uki dla Instytutu Chemii Przemysłowej na XIII. Giełdzie Polskich 
Wynalazków, nagrodzonych na światowych wystawach w 2005 
roku Warszawa 20 lutego 2006. 

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
� Srebrny Medal na 55. Światowej Wystawie Wynalazczości, Ba-

dań Naukowych i Nowych Technologii EUREKA 2006 za Wyso-
koefektywny proces otrzymywania granulatów chmielowych 
w atmosferze gazów inertnych, Bruksela 2006. 

� Srebrny Medal na 55. Światowej Wystawie Wynalazczości, Ba-
dań Naukowych i Nowych Technologii EUREKA 2006, za reaktor 
syntezy amoniaku, Bruksela 2006. 

� Geniusz Medal na VI. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczo-
ści „Genius” za sposób przetwarzania wapna pokarbidowego, 
Budapeszt 2006 rok. 

� Nagroda Zespołowa NOT pierwszego stopnia przyznana przez 
NOT Federacja SNT – Rada w Lublinie za sposób otrzymywa-
nia granulatów i ekstraktów chmielowych dwutlenkiem węgla 
w warunkach nadkrytycznych, Lublin 2006. 

� Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego, za szczególne 
zasługi dla rozwoju województwa (Zarząd Województwa Lubel-
skiego, 2006). 

� Honorowa Odznaka, za wspieranie działalności Stowarzyszenia oraz 
szczególnie owocną współpracę (Zarząd Główny SITPChem, 2006). 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA
� Złoty medal na Światowej Wystawie Wynalazczości, Naukowych 

i Przemysłowych Innowacji „Brussels-Eureka”, Belgia, za techno-
logię „Proces wytwarzania izopropylofenolu (współpraca z PCC 
ROKITA S.A.).

� Srebrny medal na Światowej Wystawie Wynalazczości, Nauko-
wych i Przemysłowych Innowacji „Brussels-Eureka”, Belgia, za 
technologię „Poliaddycyjne żywice epoksydowe” (współpraca 
z Zakładami Chemicznymi „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.).

� Brązowy medal na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wy-
nalazki – Nowe Produkty IENA 2006”, w Norymberdze, za tech-
nologię „Ekologiczne bazy surfaktantowe z odpadowej frakcji 
glicerynowej z produkcji biodesla”.

� Dyplom Ministra Edukacji i Nauki za Technologię „Środek antyko-
rozyjny i antyosadowy”.

FLUOR S. A. 
� Złoty Orbital – I. miejsce w kategorii „Kształcenie, szkolenie 

branżowych specjalistów”.
� TRI Stars – nagrody za osiągnięcie odpowiednio od 100000 do 

2000000 roboczogodzin bez wypadku, podczas realizacji wszyst-
kich faz projektów POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 
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ns� Gold medal for the invention ”Comapact Disc Recyclying” du-
ring the International Exhibition of Novelties, New Ideas, New 
Products and Technologies ARCA 2006 (Zagreb/Croatia, 19–24 
September 2006).

� Gold medal for the invention “New nutracosmetics with unique 
method of active components delivery to skin” during the Inter-
national Salon of Inventions and New Technologies (Sevastopol/
Ukraine, 27–29 September 2006).

� Statuette and Diploma for ”Outstanding activity to promote the 
inventions abroad”, awarded by the Minister of Education and 
Science  for the Industrial Chemistry Research Institute during 
the 13th Fair of Polish Inventions awarded on world exhibitions 
in 2005 (Warsaw/Poland, 20 February 2006).

Fertilizers Research Institute in Puławy
� Silver Medal for “Highly effective process of obtaining hop 

granulates using inert gases” during the 55th World Exhibition 
of Inventions, Research and New Technologies, ”Brussels-Eureka 
2006”  (Brussels 2006).

� Silver Medal for “Reactor for ammonia synthesis” during the du-
ring the 55th World Exhibition of Inventions, Research and New 
Technologies, ”Brussels-Eureka 2006”  (Brussels 2006).

� Silver Medal for Method of processing post-carbide lime during 
the 6th GENIUS International Invention Exhibition (Budapest 
2006).

� 1st NOT team prize awarded by NOT Federation SNT – Lublin’s 
Board for “Method of obtaining hop granulates and extracts by 
the application of carbon dioxide in overcritical conditions” (Lub-
lin 2006).

� Commemorative medal of Lubelskie Voivodeship for “particular 
merits for the development of the Voivodeship” (Board of Lubel-
skie Voivodeship, 2006).

� Honorable badge for “supporting the activities of the Association 
and particularly fruitful cooperation” (SITPChem Council, 2006).

BLACHOWNIA Institute of Heavy Organic Synthesis 
� Golden Medal during 55th World Exhibition of Inventions, Rese-

arch and New Technologies, ”Brussels-Eureka 2006” (Belgium) 
for the technology “Isopropylphenol process”; in cooperation 
with  PCC ROKITA S.A. 

� Silver Medal during 55th World Exhibition of Inventions, Research 
and New Technologies, ”Brussels-Eureka 2006” (Belgium) for the 
technology “Polyaddition epoxy resins”; in cooperation with Za-
kłady Chemiczne ”ORGANIKA-SARZYNA” S.A.

� Bronze Medal for the technology „Ecological surfactant bases 
from biodiesel waste glycerol fraction” during the International 
Fair “Ideas-Inventions-New Products IENA 2006” in Nuremberg.

� Diploma of the Ministry of Education and Science for the techno-
logy “Anticorrosion and anti-sedimentation agent”.

FLUOR S.A.
� Golden Orbital – 1st place in the category of “Education and vo-

cational training of branch specialists”
� TRI Stars – given for achieving the level of 100 000 up to 2 000 000

man-hours without any accident during the realization of all the 
stages of the project called POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
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Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
� Rozszerzenie wolumenu produkcji o lekki olej opałowy „Ekoterm 

Plus”. 
� Korzystne efekty negocjacji warunków dostaw ropy naftowej, 

powodujące poprawę opłacalności przerobu tego surowca 
w warunkach likwidacji ulgi transportowej. 

� Przestój awaryjny instalacji Hydrorafinacja (w okresie wrzesień 
– październik 2006) wynikający z lokalnego pożaru, co spowo-
dowało wymierne koszty niewykorzystania zdolności produkcyj-
nych oraz utratę korzyści oczekiwanych ze sprzedaży produktów 
tej instalacji. Straty te częściowo zostały zrekompensowane 
w wyniku maksymalnego wykorzystania instalacji oraz intensyfi-
kacji sprzedaży w okresie listopad–grudzień 2006. 

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. 
W nowoczesnych instalacjach BASELL ORLEN POLYOLEFINS 

Sp. z o.o. zbudowanych według technologii Hostalen i Spheri-
pol, należących do firmy BASELL (jednego z udziałowców BA-
SELL ORLEN POLYOLEFINS, wykorzystywanych do produkcji polietyle-
nu wysokiej gęstości (HDPE) i polipropylenu (PP)) zakończył się etap 
testów weryfikujących sprawne i wydajne funkcjonowanie instalacji, 
tak zwanych performance tests. Oznacza to, że zakłady osiągnęły 
pełną zdolność produkcyjną i są w stanie produkować z projektową 
wydajnością 320. tysięcy ton HDPE i 400 tysięcy PP rocznie. Testy te 
obejmowały szeroki zakres produktów. Dla polipropylenów były to: 
homoplimer i kopolimery blokowe, a dla polietylenów HDPE (jeden 
gatunek do produkcji folii i dwa gatunki przeznaczone do wytłacza-
nia z rozdmuchem dla małych i średnich opakowań). Tak różnorodny 
dobór produktów na performance tests zagwarantował sprawdzenie 
pełnych możliwości produkcyjnych nowych instalacji. Dotrzymane zo-
stały także wskaźniki jakościowe i zużycia surowców. Ukończono rów-
nież tak zwany reliability tests, polegające na ciągłej produkcji w 60 dni 
z założoną wysoką wydajnością instalacji i jakością produktów. 
Wszystkie działania operacyjne zakładu niezmiennie postępują zgod-
nie z planem. 

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 
� Rok 2006. był pierwszym pełnym rokiem działania firmy jako 

spółki giełdowej. 
� Ponad 6 tysięcy obecnych i byłych pracowników zakładów naby-

ło prawa do bezpłatnych akcji Spółki. 
� Możliwość wykorzystania środków finansowych z unijnych fun-

duszy strukturalnych. 
� Postępująca zmiana struktury upraw (przestawianie gospo-

darstw rolnych na uprawy wymagające zwiększonego zużycia 
nawozów).

� Rosnące wykorzystanie dotacji przyznawanych w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej przez Unię Europejską.

� Ochrona rynku odpowiednimi instrumentami stosowanymi przez 
Unię Europejską, ograniczająca import tańszych nawozów.

� Czasowa redukcja dostaw gazu dla części producentów Europy 
Wschodniej i Centralnej, w tym Polski, co doprowadziło do ogra-
niczeń w produkcji nawozów w okresie zimowym i w rezultacie 
do utrzymania wysokiego popytu na nawozy azotowe. 

� Dwie podwyżki cen gazu ziemnego.

Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność fi rm / 
Most signifi cant events infl uencing activities of companies

Kerosene Refinery JEDLICZE S.A. 
� Extension of the production volume by ”Ecoterm Plus” light hea-

ting oil.
� Favorable results of the negotiations on crude oil delivery 

conditions resulting in  the improvement of the profitability 
of this raw material generation in the circumstances of transport 
allowance liquidation.

� Failure downtime of Hydrorafineria installment during the pe-
riod of September-October 2006, resulting from a local wildfire; 
it caused measurable losses because of not making use of the 
production capacity and losses of benefits having been expected 
from the sales of products manufactured by this installation. The 
losses were partly compensated because of having used the ma-
ximum capacity of the installment and the sales intensification 
in the period of November–December 2006.
 

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
The stage of verification tests and trials, so called performan-

ce tests, of modern installments at BASELL ORLEN POLYOLEFINS 
Sp. z o.o. (BOP) was finished; the installments are used to produce 
high density polyethylene (HDPE) and polypropylene (PP) and had 
been built in accordance with two Basell’s, one of BOP’s sharehol-
ders’ technologies, Hostalen and Spheripol. It means that the enti-
ty reached its full production capacity and is able to produce with 
the projected capacity of 320thous. t of HDPE and 400thous. t of PP
per year. The above tests covered a wide range of products; for 
polypropylenes that were homopolymers and block copopolymers 
and for HDPE one sort designed for foil production and two sorts provi-
ded for extrusion blow molding for small and medium companies. Such 
a selection of different products for the performance tests guaranteed 
a thorough check-up of full production ability of the new installa-
tions. All the quality specifications and indices of raw material usage 
were kept in accordance to the standards. So called reliability tests, 
i.e. keeping a non-stop production for 60 days at a high capacity 
and quality level, were also finished. All the operational activities 
of the entity have been following the scheduled assumptions. 

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A. 
� 2006 was the first year of the activity of the company as a join 

stock company.
� Over six thousands of the Company’s present and former employ-

ees were entitled to receive the shares of the company for free.
� Possibility of taking advantage of financial means provided 

by the European Union structural funds.
� Continuous changing of the agricultural crops structure (convin-

cing the farms to use more fertilizers).
� Increase in number of EU donations, granted within the frame-

works of the Common Agricultural Policy by the European Union.
� Market protection against the import of cheaper fertilizers using 

appropriate tools applied by the European Union.
� Limiting the production of fertilizers in winter and – as a re-

sult – keeping high demand for nitrogen fertilizers because 
of a temporary reduction of natural gas supplies for some produ-
cers in East and Central Europe, incl. Poland. 
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es� Wzrost ceny rynkowej energii elektrycznej spowodowany zwięk-
szającym się popytem na energię w kraju, rosnącymi cenami 
energii odnawialnej.

� Wzrost opłat za usługi przesyłowe związane z zamawianą mocą 
oraz wzrostem stawek opłat zatwierdzanych przez Prezesa Urzę-
du Regulacji Energetyki.

� Wzrost ceny kontraktowej węgla na 2006 rok.
� Podpisanie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

pracowników Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. 
� Zawarcie umowy z ENERGO Mineral Sp. z o. o. na budowę insta-

lacji magazynowania i załadunku popiołu lotnego powstającego 
przy spalaniu węgla przez Centrum Energetyczne.

� Wdrożenie Systemu Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia, 
zwiększającego szczegółową informację o kosztach wytworzenia 
produktów Spółki. 

� Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 
projektu „Modernizacja Elektrofiltrów” realizowanego w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 
� Podpisanie Pakietu Socjalnego pomiędzy inwestorem PCC AG, 

a Związkami Zawodowymi działającymi w ZAK S.A. 
� Uzyskanie certyfikatu akredytacji w zakresie badań środowi-

ska pracy i ochrony środowiska prowadzonych przez Jednost-
kę Usług Laboratoryjnych na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 
17025:2001. 

� Zmodernizowanie Centralnej Mechaniczno – Biologicznej Oczysz-
czalni Ścieków.

� Rozpoczęcie prac nad opracowaniem wstępnego raportu o zaso-
bach i potrzebach ZAK S. A. związanych z projektem Rozporzą-
dzenia Unii Europejskiej w sprawie REACH. 

� Oddanie do eksploatacji nowej Centrali Grzewczej z wymienni-
kami pyłowymi wysokiej sprawności, w pełni zautomatyzowa-
nej. 

� Dokończenie systemu zliczania worków oraz modernizacji ta-
śmociągów na pakowni na Wydziale Saletrzaku – dostosowanie 
się do norm Unii Europejskiej.

� Przygotowanie do realizacji projektu tak zwanych Wspólnych 
Wdrożeń w zakresie redukcji emisji podtlenku azotu. 

� Zakończenie I. etapu modernizacji węzła kondensacji „Bezwod-
nika Kwasu Ftalowego”.

� Zmodernizowanie systemu uszczelnień kompresorów CO2 na in-
stalacji mocznika, uzyskując znacznie większą pewność bezawa-
ryjnej pracy instalacji. 

� Na Wydziałach Amoniaku i Kompresorowni zakończenie moder-
nizacji kompresora Demag Nr 7, co wpłynie na obniżenie kosz-
tów produkcji amoniaku. 

� Decyzja o zamknięciu składowiska odpadów poprodukcyjnych 
– z terminem zakończenia rekultywacji pozostawionej infrastruk-
tury do 1 lipca 2008 roku. 

� W związku z uczestnictwem ZAK S.A. w systemie handlu upraw-
nieniami do emisji dwutlenku węgla wdrożono procedurę mo-
nitorowania emisji, zweryfikowano pozytywnie raport roczny 
dotyczący emisji dwutlenku węgla w 2005 roku oraz przekazano 
Krajowemu Administratorowi Systemu Handlu Uprawnieniami 
do Emisji informacje wymagane do krajowego planu rozdziału 
uprawnień na lata 2008–2012.

� Two increases in natural gas prices
� Increase of the market price of electric power resulting from 

the increasing demand for electric power in Poland, and rising 
prices of renewable energies.

� Increase in prices for power transmission related to the contrac-
tual power and increase of unit rates authorized by the Chairman 
of the Energy Regulatory Office

� Increase in the contractual coal price for 2006.
� Signing a new Labor Collective Agreement for the employees 

of Zakładów Azotowych ”PUŁAWY” S.A.
� Signing the contract for building an installation for loading 

and storage of volatile ash originating from coal combustion 
by the Energy Centre with ENERGO Mineral Sp. z o.o. 

� The implementation of the System of Analyzing Technical 
Cost of Manufacturing, extending the detailed information on 
the Company’s manufacturing costs.

� Signing the agreement on financing “Modernization of Elec-
tro-filters” project being implemented within the frameworks 
of the Sector Operational Program “The increase of the Competi-
tiveness of the Entities” with the National Fund of Environmental 
Protection and Water Management in Warsaw. 

ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A.
� Signing a Social Packet between the investor (PCC AG) and 

the Trade Union of ZAK S.A.
� Obtaining the certificate of authorization on running the rese-

arches on work environment and environmental protection run 
by the Unit of Laboratory Services consistent with PN-EN ISO/IEC 
17025:2001 standard.

� Modernization of the Central Mechanical and Biological Waste 
Water Treatment Plant.

� Starting works over the elaboration of the primary report 
on the resources and needs of ZAK S.A. related to the project 
of REACH EU Regulation.

� Putting into motion a new and fully automatic heating switchbo-
ard with high capacity dust heat exchangers.

� Finishing the project of bag counting and the modernization 
of the conveyors in the packaging room in the Saltpeter Depart-
ment; adjustment to UE standards.

� Preparation of the draft of so called Common Implementation 
project on the reduction of nitrous oxide emission.

� Finishing the 1st stage of the modernization of the condensation 
junctions (“Phthalic Acid Anhydride”).

� Modernization of the sealing system on the CO2 compressors 
of the urea installation, having obtained much higher safety 
of non-failure operation of the installation.

� Finishing the  modernization of No.7 Demag compressor in 
the Ammonia Department and Compression Room resulting 
in decreasing the costs of ammonia manufacturing.

� Decision on closing down the landfill of production wastes with 
the deadline of the left infrastructure reclamation appointed 
for July 2008.

� Implementation of the procedure of emission monitoring with 
relation to ZAK S.A.’s participation in the system of the allowan-
ce for CO2 permissions; the annual report on carbon dioxide was 
positively verified in 2005 and the information on allocation plan 
for 2008–2012 was passed to the National Administrator for 
the Allowance Emission Trading Scheme.
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es � Ograniczenie ilości składowanych odpadów mieszanek popioło-
wo-żwirowych dzięki nawiązaniu stałej współpracy z odbiorcą 
tych odpadów. 

� Rozpoczęcie wdrażania „Komputerowego systemu zarządzania 
pracą laboratoriów”. 

Firma Chemiczna DWORY S.A.
� Uzyskanie Pozwolenia Zintegrowanego, które określa warunki 

prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie ograniczenia 
emisji, zapobiegania powstawaniu odpadów, racjonalnego wy-
korzystania surowców i energii, a także racjonalnej gospodarki 
wodą, prowadzenia ścisłego monitoringu korzystania ze środo-
wiska i oddziaływania na środowisko. 

� Zamknięcie z dniem 1 czerwca 2006 roku Wydziału Chloru. Decyzja 
o zakończeniu pracy instalacji tego Wydziału podjęta została 
z powodu nierentowności produkcji i braku perspektyw poprawy 
sytuacji. 

� Zawarcie umowy pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym OR-
LEN S.A. a Firmą Chemiczną DWORY S.A. dotyczącą utworzenia 
spółki joint venture pod nazwą ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. 
Podstawową działalnością spółki będzie produkcja etylobenze-
nu, podstawowego surowca do produkcji styrenu, na potrzeby 
DWORÓW S.A. W przedsięwzięciu obaj partnerzy będą mieli na-
stępujące udziały: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – 51%, 
Firma Chemiczna DWORY S.A. – 49%. Budowa instalacji potrwa 
około dwóch lat, jej zdolności produkcyjne wyniosą około 120 
tysięcy ton rocznie. 

� Firma Chemiczna DWORY S.A. otrzymała od Zarządu Unipertol 
A. S. prawo wyłączności do negocjacji zakupu akcji spółki Kau-
czuk Kralupy A. S.. Umowa zakupu została podpisana w styczniu 
2007 roku. 

PCC ROKITA SA
Rok 2006 dla PCC ROKITA S.A. był rokiem jubileuszowym, w któ-

rym firma przypieczętowała sześćdziesięcioletnią działalność firmy. 
PCC ROKITA S.A. przez pierwszy pełny okres obrotowy, prowa-

dziła działalność gospodarczą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej w Podstrefie Brzeg Dolny. 
� Utrzymujący się wysoki popyt na poliole i dobra koniunktura na pro-

dukty z grupy chloralkaliów (ług sodowy, soda kaustyczna, chlor). 
� Wzrost sprzedaży produktów z grupy fosforpochodnych. 
� Duży wzrost cen podstawowych surowców (tlenek etylenu, pro-

pylen, sól). 
� Rozbudowa wytwórni polieterów – III ciąg produkcyjny o zdol-

ności 30 000 ton rocznie.
� Rozbudowa bazy magazynowej tlenku etylenu i tlenku propyle-

nu wraz z instalacją przesyłową powyższych mediów. 
� Intensyfikacja produkcji Roflamu E i Roflamu P. 
� Zwiększenie zdolności produkcyjnych trójchlorku fosforu i tleno-

chlorku fosforu.
� Rozbudowa bazy magazynowej fosforu, trójchlorku i tlenochlor-

ku fosforu.
� Zakończenie I etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o. o. 
���Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o. o. powołały do życia spół-

kę Park Przemysłowy LUBOŃ Sp. z o. o. Celem działania tego 
podmiotu będzie budowa parku przemysłowego oraz centrum 

� limitation of the amount of wastes stored in landfills (ash-gravel 
mixtures) owing to the cooperation with the receiver of these 
wastes.

� starting the implementation of “Computer system of Laboratory 
Management”.

Firma Chemiczna DWORY S.A.
� Obtaining the Integrated Permission which defines the con-

ditions of running any production activity as for limited levels 
of emission, wastes generation protection, rational usage of raw 
materials and energy as well as rational water management, 
running a thorough monitoring of the environment usage and 
having influence on it.

� Closing down the Chlorine Department on 1st June 2006; 
the decision was taken because the production had not been pro-
fitable and because of the lack of perspectives for the situation’s 
improvement.

� Signing the contract between PKN ORLEN S.A. and Firma Che-
miczna DWORY S.A. on the establishment of a joint venture 
company called ETYLOBENZEN Płock Sp. z o.o. The basic activity 
of the company is to be the production of ethyl-benzene (basic 
raw material for styrene production) for the needs of DWORY 
S.A. The construction of the installation will last about two years 
and its production capacity is planned for 120thous per year. 
Both partners, PKN ORLEN and DWORY S.A., will have contribu-
tion in the enterprise, accordingly 51% and 49%.

� The Chemical Plant, DWORY S.A., received the exclusive right 
for the negotiations on the purchase of shares belonging 
to Kauczuk Kralupy A.S.. The purchase agreement was signed 
in January 2007.

PCC ROKITA S.A.
2006 was a jubilee year for PCC ROKITA; the company celebra-

ted the 60th anniversary of its establishment.
It was also the first full turnover period for PPC ROKITA of run-

ning its business activities in the Wałbrzych Special Economic Zone, 
in the Brzeg Dolny Sub Zone.
� Constant demand for polyols and a boom for the products 

of chloralkali group (soda lye, caustic soda, chlorine).
� Increase in the sales of phosphor derivative compounds.
� Big increase of basic raw materials prices (ethylene oxide, propy-

lene, salt).
� Extension of the polyether plant – 3rd production line of 30 000 

tons per year capacity.
� Extension of a storage base for ethylene oxide and propylene 

oxide, with the transfer line of the above media.
� Intensification of Roflam E and Roflam P production.
� Increasing the production capacity of phosphorus trichloride and 

phosphorus oxichloride.
� Extension of the storage base for phosphor, and phosphorus tri-

chloride / oxichloride.
� Finishing 1st stage of the waste water treatment plant moderni-

zation.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
���A new company, Park Przemysłowy LUBOŃ sp. z o.o., was brou-

ght into life by Zakłady Chemiczne LUBOŃ sp. z o.o.. The objective 
of this entity is going to be the construction of the Industrial Park 
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esdystrybucyjnego poprzez zagospodarowanie terenów należą-
cych do spółki-matki i stworzenie warunków technologicznych 
i prawnych do prowadzenia działalności głównie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. Projekt ten zyskał akceptację radnych 
oraz władz Lubonia, z którymi zostanie podpisane porozumienie 
o współpracy partnerskiej. 

���Cały projekt został podzielony na 5. etapów. Każdy z nich potrwa 
3 lata. Park Technologiczny będzie dysponował 74 tysiącami metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej, które zostaną przeznaczone 
głównie pod działalność małych i średnich przedsiębiorstw. 

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Wprowadzenie nowej koncepcji marketingowej Powerbrands 

(marki wiodące: YaraMilaTM, YaraLivaTM, YaraVitaTM, YaraBelaTM, 
YaraVeraTM).

� Sukcesy w sprzedaży sztandarowego produktu, saletry amono-
wo-wapniowej CAN. 

� Wzmocnienie działań marketingowych promujących dolistne na-
wozy specjalistyczne YaraVitaTM.

� Dalszy rozwój działu saletr technicznych (sprzedaż Nutrioxu 
i Nitcalu). 

POLIMEX-MOSTOSTAL S. A. 
� Od dnia 15 września 2006 roku uczestnik WIG20. 
� Nabycie 100% kapitału zakładowego spółki TORPOL Sp. z o.o. 
� Zarejestrowanie spółek zależnych: POLIMEX-MOSTOSTAL DE-

VELOPMENT Sp. z o.o., POLIMEX DEVELOPMENT KRAKÓW 
Sp. z o.o. i POLIMEX HOTELE Sp. z o.o. 

� Podjęcie prac zmierzających do połączenia POLIMEX-MOSTOS-
TAL S.A. ze ZREW S.A. uwieńczone podjęciem przez WZA obu 
spółek uchwał o połączeniu. 

� Podpisanie umów mających na celu przejęcie kontrolnego pakie-
tu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. 

� Wzrost kursu akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych 
o 145% (z 62 zł na początku roku do 152 zł na ostatniej sesji). 

� Realizacja dwóch największych inwestycji w przemyśle koksow-
niczym – inwestor KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ. 

� Podpisanie znaczących umów na ponad 590 milionów złotych, 
w tym między innymi na: 
– budowę wytwórni estrów kwasów tłuszczowych, komplek-

sowe wykonanie inwestycji Wytwórni Chemicznej Środków 
Siarczanowych w Brzegu Dolnym, 

– wykonanie w systemie „pod klucz” instalacji mokrego odsiar-
czania spalin w elektrowni Rybnik, 

– wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa Pasażu 
Świętokrzyskiego Kielce Ślichowice, 

– wykonanie w systemie „pod klucz” budynków i budowli 
wchodzących w skład zakładu produkcji płyt drewnopodob-
nych cienkich HDF/MDF w Grajewie, 

– budowę nowej siedziby Polska Platforma Technologiczna PAN 
w Warszawie, wykonanie w systemie generalnego wykonaw-
stwa obiektu w Żarach, 

– dostawę i montaż konstrukcji stalowej, izolacji termicznej 
oraz instalację urządzeń dla LKAB-Kiruna w Szwecji, 

– budowę drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała-Skoczów-Cieszyn. 

and a distribution centre; it is to be done by the development 
of  the grounds belonging to the parent company, and creating 
technological and legal conditions to run business activity mainly 
for small and medium-size enterprises. The project had been ac-
cepted by the town councilors and the local authorities of Luboń 
with whom a partnership agreement will be signed.

�� The whole project is divided into 5 stages and each of them 
is believed to last 3 years. The Technological Park will cover 
the operational area of 74 000 square kilometers and will mainly 
serve business enterprises of small and medium-size.

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Implementation of a new marketing concept, so called Power-

brands (leading brands: YaraMilaTM, YaraLivaTM, YaraVitaTM, 
YaraBelaTM, YaraVeraTM).

� Successful sales of the main product (CAN ammonium-calcium 
sulfate).

� Strengthening of marketing activities that promote specialized  
interleaf YaraVitaTM fertilizer.

� Further development of technical saltpeter (Nutriox and Nitcal 
sales).

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Participant of WIG20 since 15th Sept. 2006.
� Purchase of 100% of Torpol Sp. z o.o.’s company capital.
� Registration of subsidiary companies: POLIMEX-MOSTOSTAL 

DEVELOPMENT Sp. z o.o., POLIMEX DEVELOPMENT KRAKÓW 
Sp. z o.o. and POLIMEX HOTELE  Sp. z o.o.

� Having undertaken efforts to joint POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 
with ZREW S.A., finished with taking the resolution on joining 
both companies.

� Signing some agreements having on target to take over the con-
trol packet of shares of ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.

� Increase of prices of the company’s shares at the Stock Exchange 
by 145 per cent, from 62PLN at the beginning of the year up 
to 152 PLN during the last session.

� Realization of two biggest investments in coke industry; inve-
stor: KOKSOWANIA PRZYJAŹŃ.

� Signing significant contracts for over 590 mln PLN, among 
the others for:
– construction of an ester fat acid plant; complex performance 

of the investment of Wytwórnia Chemiczna Środków Siarcza-
nowych in Brzeg Dolny,

– turnkey installation of wet desulphurization of fumes in 
the electric power plant in Lublin,

– general construction of Pasaż Świętokrzyski in Kielce-Ślicho-
wice,

– turnkey construction of buildings composing the plant produ-
cing thin fibre boards HDF/MDF in Grajewo,

– construction of the new Polska Platforma Technologiczna PAN 
headquarters in Warsaw; general performance of an object 
in Żary,

– delivery and montage of steel construction, thermal insula-
tion and the equipment installment for LKAB-Kiruna in Swe-
den,

– construction of S-1 expressway (Bielsko-Biała/Skoczów/Cie-
szyn).
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Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
� Sprzedaż praw do technologii wytwarzania politrioksanu 

na rzecz Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 
� Podpisanie umowy o przeniesienie praw oraz o współpracy 

w zakresie wdrożenia wynalazku „Sposób otrzymywania alkoho-
lu diacetonowego”. 

� Uzyskanie w ramach funduszy strukturalnych: „Sektorowy Pro-
gram Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” 
dofinansowania realizacji projektu inwestycyjnego: „Utworze-
nie i wyposażenie laboratorium badawczego nanomateriałów 
i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemy-
słowym – Laboratorium POLMATIN” współfinasowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). 

� Uruchomienie laboratorium do budowy i testowania ogniw pa-
liwowych z elektrolitem polimerowym i skonstruowanie spraw-
nego ogniwa paliwowego tego typu zasilanego wodorem lub 
metanolem. 

� Opracowanie technologiczne recyklingu ogniw konsumenckich 
pierwszego rodzaju, w tym wykonanie i uruchomienie laborato-
ryjnej linii do mechanicznej dezintegracji całych baterii i fizycz-
nej separacji ich składników (metali, grafitu, wyczerpanych mas 
elektrodowych).

� Wygranie przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie szko-
leń z zakresu REACH dla 150. osób z małych i średnich przed-
siębiorstw oraz stowarzyszeń przemysłowych, firm doradczych 
i jednostek badawczo-rozwojowych współpracujących z przemy-
słem. 

� Opracowanie technologii syndiotaktycznego polistyrenu – za-
kończono badania, opracowano projekt technologiczny.

� Uzyskano potwierdzenie ważności certyfikatu akredytacji w PCA 
nr AB 113 przez Zakład Usług i Ekspertyz Analitycznych (NP-5) 
jako laboratorium akredytowane, a tym samym potwierdzenie 
biegłości i kompetencji laboratorium, na podstawie audytu PCA. 
Rozpoczęto prace w programie Foresight Polimerowy, którego 
koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
� Uzyskanie finansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 8. projektów, w tym: 
a)  4. projektów badawczych zamawianych (otrzymywanie ga-

zów syntezowych i wodoru z produktów zgazowania węgla 
– proces i katalizatory konwersji CO, otrzymywanie wodoru 
z metanolu – nowe katalizatory, ograniczenie emisji do atmo-
sfery podtlenku azotu ze źródeł przemysłowych, ograniczenie 
strat amoniaku z nawozów zawierających mocznik modyfiko-
wany inhibitorami urolizy);

b) 2. projektów badawczych rozwojowych (opracowanie tech-
nologii wytwarzania i stosowania nawozów wieloskładniko-
wych o przedłużonym działaniu do rewitalizacji gleb leśnych 
oraz nawożenia upraw i zalesień na gruntach marginalnych, 
Izomeryzacja ekstraktu chmielowego);

c) 1. projektu badawczego własnego (badania i modelowanie 
procesu półspalania gazu ziemnego z wykorzystaniem metod 
CFD); 

d) 1. projektu celowego (wapniowy nawóz płynny z minimalną 
zawartością azotu i chlorków). 

� Opracowanie dokumentacji dla Systemu ISO/HACCP w produkcji 
ekstraktów chmielowych. 

Industrial Research Institute in the name of prof. I. Mościcki
� Selling exclusive rights for the production technology of polytrio-

xane to the Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A.
� Signing the agreement on cession of the legal rights and the 

cooperation within the scope of the implementation of a new 
invention called “Method of obtaining diacetone alcohol”.

� Obtaining financial means from EU structural funds (Sector Ope-
rational Program: Increasing competitiveness of companies) and 
from the European Regional Development Fund (ERDF) for the 
realization of the investment project called “Establishment and 
equipping the research laboratory of manomaterials and modern 
polymer materials of industrial importance – POLMATIN Labora-
tory”.

� Putting into operation the laboratory for building and testing fuel 
cells with polymer electrolyte and a construction of fully-opera-
ting fuel cell of this type driven by hydrogen and methanol.

� Technological elaboration of the first consumer cell recycling, 
incl. the performance of the laboratory line for mechanical disin-
tegration of whole batteries and physical separation of their 
components (metals, graphite, used electrode mass) and putting 
it into operation.

� Winning a tender for the preparation and running trainings wit-
hin the scope of REACH for 150 persons of small and medium 
companies, as well as of industrial associations, advising com-
panies and R&D units cooperating with industry.

� Elaboration on syndiotactic polystyrene technology; the resear-
ches are finished and the technological project is elaborated.

� Receiving the confirmation of accreditation certificate in the 
PCA (No. AB 113) as a laboratory authorized by Zakład Usług 
i Ekspertyz Analitycznych (NP-5), what means the confirmation 
of the fluency and competence of the laboratory based on the 
PCA audit. The works connected with the Program „Polymer 
Foresight” started; their coordinator is the Central Mining Insti-
tute.

Fertilizer Research Institute in Puławy
� Obtaining founds for 8 projects from MNiSW (Ministry of Educa-

tion and Higher Education), incl.:
a) 4 ordered research projects: “Production of synthesis gases 

and hydrogen from the products of carbon gassing – pro-
cess and CO conversion catalysts”, “Obtaining hydrogen from 
methanol – new catalysts”, “Limiting the emission of nitrous 
oxide to the atmosphere from the industrial sources”, “Limi-
ting ammonia waste in the fertilizers containing urea mo-
dified by the urolysis inhibitors);

b) 2 research and development projects: “Elaboration of the 
technology of production and application of multi-component 
fertilizers of lengthen activity for forest soil revitalization and 
fertilizing of new cultivation areas and a forestation of margin 
grounds” and “Hop extract izomerization”;

c) 1 own research project: “Researches and modeling of natural 
gas semi-burning using CFD method”,

d) 1 target project: “Liquid calcium fertilizer with minimal 
amount of nitrogen and chlorides).

� Documentation elaboration on ISO/HACCP System for the pro-
duction of hop extracts.
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CZĘŚĆ II
PART II

Raport o wynikach ekonomicznych 
przemysłu chemicznego w Polsce w 2006 roku 

Report on economic results 
of chemical industry in Poland in 2006



Rozdział 1 / Chapter 1

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju
w roku 2006 na tle wyników lat poprzednich

General characteristic of Polish economy 
condition in 2006 in comparision with results 

of previous years
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sW 2006 roku tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło najwyższy 

od 9. lat poziom (5,8%(. Produkt krajowy brutto na koniec opisywa-
nego okresu wyniósł 1 050 918,8 mln złotych. Korzystnej koniunk-
turze sprzyjała niska inflacja (rzędu 1%). Odnotowano wyższą niż 
w 2005 roku dynamikę wartości dodanej brutto, która wzrosła 
o 5,8%. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła w sto-
sunku do 2005 roku o 11,3%.

W dalszym ciągu utrzymywała się wysoka dynamika obrotów 
w handlu zagranicznym. W stosunku do 2005 roku import wzrósł 
o 19,1%, a eksport o 18,5%. 2006 rok zakończył się ujemnym bi-
lansem wymiany handlowej, który wyniósł 12,5 mld euro, podczas 
gdy w 2005 roku było to 9,7 mld euro. Umacniająca się względem 
dolara i euro złotówka przyczyniała się do kreowania korzystniejszej 
sytuacji dla importerów. 

Zdecydowana poprawa nastąpiła na rynku pracy. Stopa bez-
robocia na koniec roku zmniejszyła się z 17,6% w 2005 roku do 
14,9% w 2006 roku. Niestety był to wciąż, obok Słowacji, najwyższy 
wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej. 

W 2006 roku zanotowano znaczny wzrost produkcji sprzedanej 
przemysłu o 11,3% (wobec 3,7% w 2005 roku). Najdynamiczniej 
rozwijał się sektor budownictwa, w którym dynamika wartości do-
danej brutto osiągnęła 14,65%. 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu ogółem uległy 
zdecydowanej poprawie. W 2006 roku osiągnięty został dochód 
44 142,7 mln złotych, to jest o 28% więcej niż w 2005 roku.

The rate of 2006 economic growth had reached the highest level 
within the last nine years, i.e. 5.8%. At the end of the period we 
considered, the gross domestic product totaled 1,050,918.80mln 
PLN. This favorable economic situation had been accompanied 
by low inflation. The dynamic of gross added value was by 5.8% 
higher and the dynamic of sold production of industry had increased 
by 11.3% in comparison with 2005.

High dynamic of foreign trade turnover had been maintained. 
In comparison to 2005 the level of imports increased by 19.1% 
and of exports by 18.5%. 2006 finished with negative trade balance 
of 12.5mld Euros whereas in 2005 it totaled 9.7mld Euros. Polish 
Zloty had grown in power comparing with Dollar and Euro what 
resulted in creating more favorable situation for importers.

A distinct improvement has been being observed in the labor 
market. The rate of unemployment decreased from 17.6% in 2005 
to 14.9% in 2006. Unfortunately, it was still the highest unemploy-
ment level in the European Union, alongside Slovakia.

In 2006 a significant increase in sold production of industry 
was recorded by 11.3% comparing with 3.7% in 2005. The most 
dynamically developing industry branch was the building indu-
stry that showed the result of gross added value rate at the level 
of 14.65%

Total financial results of industry had improved in a significant 
way to achieve a profit of 44,142.70mln PLN, i.e. 28% higher than 
in 2005.
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Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (analogiczny okres ubiegłego roku = 100) / 
Chart 1. Indices of gross national product in Poland (corresponding period of previous year = 100)

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2007 r. /  Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2007
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W 2006 roku podobnie jak w roku poprzedzającym dynamika 
PKB utrzymywała tendencję wzrostową.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki sytuacji gospodarczej Polski w latach 2003–2006 (rok poprzedni = 100) /
Table 1. General economic indicators of Polish economy in 2003–2006 (previous year = 100).

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2006 r.
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2006

         Wyszczególnienie /  Rok / Year
          Specification 2003 2004 2005 2006

Dynamika produktu krajowego brutto / Indices of gross domestic product in 103,8 105,3 103,5 105,8
Dynamika wartości dodanej brutto w, w tym: / 
Indices of gross added value in, including: 103,6 105,1 103,3 105,8
przemysł / industry  107,8 110,5 103,9 107,7
budownictwo / construction sector 97,1 101,8 107,2 114,6
usługi rynkowe / market services  102,4 104,2 103,6 105,0

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys. osób /
Average employment in sector of enterprises in thousands 4 912,0 4 724,0 4 773,0 4 918,0

Stopa bezrobocia (na koniec roku) w % / 
Unemployment rate at the end of the year in % 20,0 19,0 17,6 14,9

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w gospodarce narodowej / 
Indices of average real gross wages and salaries in national economy   103,4 100,7 101,8 104,0

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu / 
Indices of sold production in industry  108,3 112,6 103,7 111,3

Dynamika produkcji rolniczej / 
Indices of agricultural production   99,2 107,6 95,8 98,2

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna) / 
Indices of the prices of goods and services (average inflation)  100,8 103,5 102,1 101,0

The tendency of GNP to grow was recorded as well in 2006 as 
in the previous year.
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Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w Polsce kształ-
towały się w 2006 roku na wyższym poziomie niż w 2005 roku. 
Odnotowano istotny wzrost przychodów ze sprzedaży: 12,5% dla 
produkcji wyrobów chemicznych oraz 18,9% dla produkcji wyro-
bów gumowych i z tworzyw sztucznych.

Łącznie przemysł chemiczny osiągnął wartość sprzedaży w wy-
sokości 81 147,2 mln złotych (o 14,8% więcej niż w 2005 roku), 
co stanowiło podobnie jak w 2005 roku, 5,6% wartości sprzedaży 
przemysłu ogółem oraz 12,9% sprzedaży wyrobów przetwórstwa 
przemysłowego. 

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw chemicznych był o 4% 
niższy od wyniku osiągniętego w 2005 roku. Porównując wartość 
osiągniętych przez polskie przedsiębiorstwa przychodów (20,8 mld 
euro) z wartością osiągniętą przez cały unijny przemysł chemiczny 
(przychody na poziomie około 600 mld euro) widać jak niewielki 
procent pod względem wartościowym stanowią wyroby wyprodu-
kowane w Polsce.

Tablica 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2006 roku w milionach złotych / 
Table 2. Economic results of chemical industry in 2006 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2007 r. / 
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2007

          
2006

  Dynamika
      (dla PLN) 
 Lp. / Wyszczególnienie /    2005 = 100 /
 No. Specification 2005 

PLN* EURO*

 Dynamics 
      of 2005 
      (for PLN) 
      = 100  
    
 1. Przemysł chemiczny ogółem / 
  Chemical industry in total    
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 70 690,3 81 147,2 20 833,2 114,8
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 64 816,1 75 019,9 19 260,1 115,7
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 5 874,2 6 127,2 1 573,1 104,3
  d) wynik finansowy netto / net financial result 4 442,5 4 263,1 1 094,5 96

 2. Produkcja wyrobów chemicznych / 
  Production of chemical products     
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 45 045,9 50 661,2 13 006,4 112,5
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 40 954,6 46 384,8 11 908,5 113,3
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 4 091,3 4 276,3 1 097,9 104,5
  d) wynik finansowy netto / net financial result 3 048,0 2 881,0 739,6 94,5

 3. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods    
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 25 644,4 30 486,0 7 826,8 118,9
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 23 861,5 28 635,1 7 351,6 120,0
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 1 782,9 1 850,9 475,2 103,8
  d) wynik finansowy netto / net financial result 1 394,5 1 382,1 354,8 99,1

*  wg średniego rocznego kursu euro za 2006 rok (1 euro = 4,0254 złotych) / accordingly to the average EURO rate for 2006 (1 EURO = 4,0254 PLN)

2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego /
 Economic results of chemical industry

Economic results of Polish chemical industry for 2006 were 
oscillating at a higher level than in 2005. A significant growth 
of sales income had been recorded: in the field of chemical 
goods by 12.5% and in the field of rubber goods and plastics 
by18.9%. 

Altogether the total sales income of chemical industry reached 
the value of 81,147.20 mln PLN (by 14.8% more than in 2005), 
what was as much as 5.6% of the sales income of industry in total 
and 12.9% of the sales of manufacturing industry.

The net financial result of chemical entities was by 4% lower 
than the financial result achieved in 2005. Comparing the values 
of the income gained by Polish companies (20.8 mld EURO) to the 
values gained by the European Union industry as the whole (abo-
ut 600 mld EURO), we can see how little Polish plants contribute 
in this figure.
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Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego 
osiągnięte w 2006 roku wskazują na pogorszenie się ich kondycji 
finansowej.

Wykres 2. Wynik finansowy netto działów przemysłu chemicznego w latach 2004–2006 w milionach złotych / 
Chart 2. Net financial result of chemical industry sectors in 2004–2006 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2007 r. /
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2007
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Pomimo znacznego wzrostu dynamiki przychodów ze sprzedaży 
przemysłu, sektor chemiczny uzyskał słabsze wyniki finansowe niż 
w 2005 roku, co związane było z rosnącymi kosztami wytworzenia. 
W 2006 roku odnotowano niższy wskaźnik rentowności obrotów 
w branży chemicznej, który netto wyniósł 5,5% w przypadku pro-
dukcji wyrobów chemicznych i 4,4% odnośnie produkcji wyrobów 
gumowych i z tworzyw sztucznych, wobec odpowiednio 6,6% 
i 5,3% w 2005 roku.

Tablica 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2004–2006 /
Table 3. Basic financial indices in 2004–2006

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2007 r. / 
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2007

    Przemysł   Przetwórstwo Produkcja  Produkcja wyrobów
   ogółem / przemysłowe /  wyrobów gumowych i z two-
 

Wyszczególnienie /
 Rok / Year 

Industry Manufacturing
  chemicznych / rzyw sztucznych / 

 Specification  
in total industry

 Production of Production of rubber
     chemical goods and plastic goods
       
 Wskaźnik rentowności  2004 7,4 7,3 8,7 7,7
 obrotu brutto w % /  2005 6,0 5,6 8,1 6,4
 Gross profitability in % 2006 6,7 5,9 7,0 5,3

 Wskaźnik rentowności  2004 6,0 6,0 7,1 6,5
 obrotu netto w % /   2005 4,8 4,5 6,6 5,3
 Net profitability in % 2006 5,4 4,9 5,5 4,4

2.2. Relacje ekonomiczne w przemyśle chemicznym / 
 Economic condition of chemical industry

Financial results of the entities of chemical industry for 2006 
indicate that their finacial condition worsened.

In spite of the significant growth of sales income of industry 
in general, the chemical branch gained worse financial results than 
in 2005 what was connected with the increase of manufacturing 
costs. In 2006 a lower index of profitability of turnover was recor-
ded in the chemical branch and it totaled in net 5.5% in the case 
of chemical goods and 4.4% as for rubber and plastic goods, com-
paring accordingly with 6.6% and 5.3% in 2005.
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try 2.3. Dynamika cen produktów chemicznych / 
 Dynamic of prices of chemical products

Po nieznacznym obniżeniu w 2005 roku cen w przetwórstwie 
przemysłowym oraz w przemyśle chemicznym w 2006 roku moż-
na było zaobserwować poprawę sytuacji. Wskaźnik zwiększył się 
w przypadku wyrobów chemicznych o 1,5%, a w przypadku wyro-
bów gumowych i z tworzyw o 1,3%. Wzrost ten tylko nieznacznie 
przekroczył poziom inflacji (1,0%) nie miał więc większego wpływu 
na sytuację finansową przedsiębiorstw, ich wyniki i rentowność.

Wykres 3. Dynamika średnioroczna cen produktów chemicznych w latach 2004–2006 w % / 
Chart 3. Average yearly indices of prices of chemical products in 2004–2006 in %

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 3” – GUS, kwiecień 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of “Statistical Bulletin 3” – GUS, April 2007
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Podczas gdy w 2005 roku obserwowaliśmy spadek dynamiki cen 
przemysłu chemicznego w ciągu całego roku, w 2006 roku sytuacja 
uległa nieznacznej poprawie. Ceny zniżkowały do kwietnia, maja 
– potem nastąpiło wyraźne odbicie. 

Widoczna jest korelacja trendów cen wyrobów chemicznych 
oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Dynamika wzrostu 
wyrobów chemicznych była jednak wyższa szczególnie w połowie 
roku. Miesiącami, w których obserwowano najwyższe wzrosty  były 
wrzesień i październik, co wynika po części z niższej bazy odniesie-
nia (w 2005 roku nastąpiły w tych miesiącach najwyższe spadki).

Na koniec 2006 roku ceny wyrobów chemicznych były wyższe 
o 3,3%, natomiast wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 
wyższe o 2,2% niż w grudniu 2005 roku.

Wykres 4. Dynamika cen w 12 miesiącach 2006 roku w % (analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100%) /
Chart 4. Indices of prices in 12 months of 2006 in % (corresponding period of the previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 3” – GUS, kwiecień 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 3” – GUS, April 2007
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After a slight decrease in prices in processing industry and in che-
mical industry in general in 2005, the improvement of the situation 
was noticeable in 2006. The index of prices had gone up by 1.5% as 
for chemical goods and by 1.3% as for rubber and plastic goods. This 
increase only slightly overrun the inflation rate (1.0%), so it did not 
have any too much significant influence on the financial condition 
of the companies, their financial result and their profitability.

While the drop of price dynamic in chemical industry was recorded 
in 2005 within the whole year, in 2006 the situation slightly improved. 
The prices were going down until April and May and then their signifi-
cant growth was recorded.

The correlation between the trends of prices of chemical goods 
and rubber and plastic goods is visible. However the dynamic of chemi-
cal goods growth was higher, in the middle of the year in particular. The 
months when the highest growths were observed were September and Oc-
tober, what partially results from the fact that during those months of 2005 
most significant drops were recorded, i.e. the base of reference was lower.

At the end of 2006 the prices of chemical goods were lower 
by 3.3% than in December 2005 and of the rubber and plastic goods 
by 2.2% higher. 
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Źródło: Opracowano na podstawie ankiet oraz raportów rocznych spółek / 
Source: Elaborated on the basis of questionnaires and annual reports of the companies

3.1. Prezentacja wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego /
 Presentation of selected entities of chemical industry

Tablica 4. Podstawowe informacje o wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego będących członkami PIPC, za 2006 rok / 
Table 4. Basic information about selected chemical industry companies in 2006

    Zatrudnienie /     
   Employment 

Przychody
 Wydajność  

       
ogółem

 pracy Wskaźnik Wskaźnik

      w tym 
w mln zł/

 w tys.  rentowności rentowności

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa /  z wykształ- 
Total

 zł/osobę /  netto w % / brutto w % /

 No. Company name  Ogółem / ceniem 
income

 Labor Net Gross

    in total wyższym / 
in million

  efficiency in profitability profitability

     incl. those 
PLN

 thousand PLN index index

     with higher   per person in % in %

     education    

 1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 25 538 � 52 867 2 070 5,2 3,8

 2 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.  3 321 683 2 030 611 8,0 6,2

 3 POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.  3 279 783 1 730 527 3,0 2,4

 4 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.  2 803 � 1 671 596 strata  strata
       brutto netto

 5 ANWIL SA  1 431 343 1 863 1 302 12,5 10,1

 6 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.  1 708 267 1 447 847 5,0 4,0

 7 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. 430 148 2 737 6 365 4,3 3,4

 8 Firma Chemiczna DWORY S.A.  1 359 298 1 144 842 4,9 4,0

 9 ORLEN OIL Sp. z o.o. 513 � 765 1 491 9,8 8,0

 10 PCC ROKITA S.A. 697 153 731 1 049 3,7 3,6

 11 Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.  254 96 357 1 404 strata  strata
       brutto netto

 12 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie  427 � 231 542 3,5 2,5

 13 NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. 343 � 217 632 3,1 2,3

 14 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 285 65 155 546 6,5 5,3

 15 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 523 84 129 246 3,0 2,4

 16 YARA POLAND Sp. z o.o. 32 25 196 6 121 7,1 7,3

 17 CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. 104 � 109 1 044 3,4 2,5

 18 BIS IZOMAR Sp. z o.o. 599 60 81 135 0,1 strata 
        netto

 19 ALBIS POLSKA Sp. z o.o. 13 13 50 3 880 1,8 1,4

 20 SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 14 � 86 6 116 5,3 4,3

 21 Brenntag Polska Sp. z o.o. 383 � 963 2 515 2,5 1,8

 22 TEXTILIMPEX Co. ltd. 74 21 38 519 3,0 2,7

 23 Rafineria Trzebinia S.A.  192 � 936 4 877 1,4 1,3

 24 PROCHEM S.A. 260 211 186 717 9,0 7,9

 25 FLUOR S.A.  429 418 69 162 17,4 14,0

 26 ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o. 144 � 40 277 4,7 3,8

 27 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 297 95 43 144 13,1 13,0

 28 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 301 � 20 67 2,1 2,1

 29 Instytut Chemii Nieorganicznej 56 � 3 51 1,2 0,8

 30 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 158 96 14 87 9,0 9,0

 31 B.P.Z.A. „BIPROZAT”- Tarnów Sp. z o.o. 118 � 9 75 7,1 5,7
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Według stanu na koniec ubiegłego roku, liczba zatrudnionych 
w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 3%. W produkcji wyro-
bów chemicznych wzrost ten wyniósł 1,9% a w produkcji wyrobów 
gumowych i z tworzyw sztucznych przekroczył 7%. 

Wykres 5. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym w latach 2004–2006 w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 5. Dynamics of average employment in chemical industry in 2004–2006 in % (previous year = 100%)

Tablica 5. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2004–2006 w tysiącach osób / 
Table 5. Average employment in chemical industry in 2004–2006 in thousand of persons

Źródło: „Nakłady i wyniki przemysłu 2006” – GUS, kwiecień 2007 r. Szczegółowe dane (w rozbiciu na grupy 24.1–24.6) dostępne są tylko dla średnich i dużych przed-
siębiorstw (powyżej 49 zatrudnionych). Dane zbiorcze (dla 24 i 25) obejmują też małe firmy (poniżej 49 zatrudnionych) /
Source: GUS ”Expenditures and results of industry in 2006 – April 2007”. Detailed data (divided into groups 24.1–24.6) are available only for medium-sized and big 
firms (over 49 employees). Consolidated data (for 24 and 25) involve small firms (less than 49 employees)

 
Wyszczególnienie /

 Przeciętne zatrudnienie /
 

Specification
 Average employment 

 2004 2005 2006

24 – Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products   95,5  96,4 98,3

24.1 – Produkcja podstawowych chemikaliów / Production of basic chemicals   26,8  26,0 26,0

24.3 – Produkcja farb i lakierów / Production of paints and varnishes   4,7   5,1 5,5

24.4 – Produkcja wyrobów farmaceutycznych / Production of pharmaceuticals    22,1  22,6 23,4

24.5 – Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych / 
  Production of detergents and cleaners, cosmetics and toiletries   19,8   20,6 21,8

24.6 – Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych / Production of remaining chemical products   7,7   10,2 11,9

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods  109,0 115,8 124,3

Razem 24 + 25 / Total 24 + 25 204,5 212,2 222,6

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical bulletin 2” – GUS, March 2007
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4.1. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym / 
 Employment in chemical industry

According to the state at the end of the last year the number 
of employed in chemical industry increased by 3%; at the pro-
duction of chemical goods it grew by 1.9% and as for rubber 
and plastic goods it overrun 7%
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W 2006 roku w sektorze chemicznym odnotowano blisko 6% 
wzrost wynagrodzeń. Wartość ta była wyższa niż w przetwórstwie 
przemysłowym czy przemyśle ogółem. 

Przeciętne wynagrodzenie w produkcji wyrobów chemicznych 
wzrosło do 3 499 złotych, a w produkcji wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych osiągnęła poziom 2 430 złotych.

Wykres 6. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w 2006 roku w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 6. Dynamics of average salary in chemical industry enterprises in 2005 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 1” – GUS, luty 2007 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 1 – GUS, February 2007”
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Tablica 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2005–2006 w tysiącach zł/osobę /
Table 6. Labor efficiency in chemical industry in the years 2005 and 2006 in thousand per person

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data

    Dynamika
 Wydajność pracy / 2005 2006 2006/2005 /
 Labor efficiency   Dynamics 
    for 2006/2005

Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry in total 333,00 364,00 109,4

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
Production of rubber and plastic goods 467,00 515,00 110,3

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 221,00 245,00 114,8

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu che-
micznego ogółem liczona jako wartość przychodów na jednego za-
trudnionego wzrosła w 2006 roku o 9,4%. W przypadku PKD 24 
wskaźnik ten osiągał 10,3%, a PKD 25 14,8%

Spośród przedsiębiorstw prezentowanych w tablicy 4 (firm człon-
kowskich PIPC) większość osiągnęło wydajność wyższą od średniej 
dla przemysłu chemicznego.

4.2. Wynagrodzenia w przemyśle chemicznym / 
 Salaries and wages in chemical industry

In 2006 the increase of salaries and wages was recorded 
in the chemical branch. This amount was higher for processing indu-
stry than for chemical industry as the whole.

The average salary at the production of chemical goods increa-
sed up to  3 499 PLN and at the production of rubber and plastics 
it reached  the level of 2 430 PLN.

The average labor efficiency in the enterprises of total chemical 
industry, calculated as the value of all incomes per one employee 
increased by 9.4% in 2006. As for PKD-24, this rate reached 10.3% 
and for PKD-25 14.8%.

Among the enterprises presented in table 4 (member companies 
of PIPC), the most reached the efficiency higher than the average 
one for the whole chemical industry.
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ry Tablica 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle chemicznym według działów i grup PKD w latach 2005–2006 w zł

Table 7. Average monthly gross salary in chemical industry accordingly to sectors and groups of PKD in 2005–2006 in PLN

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 roku” – GUS, kwiecień 2007 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2006” – GUS, April 2007

 
Wyszczególnienie /

 Przeciętne wynagrodzenie /
 

Specification
 Average salary 

 2005 2006

24 – Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 3386 3499

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods  2310 2429

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 roku” – GUS,  kwiecień 2007 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2006” – GUS, April 2007

produkcja wyrobów chemicznych w % / 
production of chemical products in %

Wykres 7. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2006 roku w zł /
Chart 7. Chemical industry enterprises accordingly to average monthly gross salary in 2006 in PLN

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w % / 
production of rubber and plastic goods in %

Wśród przedsiębiorstw działu PKD 24 – produkcja wyrobów che-
micznych, największy udział stanowią przedsiębiorstwa, w których 
przeciętny miesięczny poziom wynagrodzeń brutto wynosi 4 000 
złotych i więcej (24,2%), co stanowi mniej w porównaniu do roku 
2005 (28%).

 W dziale produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-
nych w największej grupie – 24,2% poziom wynagrodzeń oscyluje 
w granicach 1800–2200 złotych. Dla porównania w 2005 roku 
w najliczniejszej grupie przedsiębiorstw 24% średni poziom wyna-
grodzeń wynosił 2200–2600 złotych.
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Among the enterprises of PKD-24 (Production of chemical 
goods), the highest contribution is indicated by the entities whe-
re the average monthly level of gross salaries totals 4 000 PLN 
and more (24.2%), what makes less comparing to 2005 (28%).

As for the production of rubber and plastic goods, as much 
as 24.2% are salaries oscillating within 1 800 and 2 200 PLN. Com-
paring with 2005, in the biggest group of 24% this level was be-
tween 2 200 and 2 600 PLN.
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Rok 2006 należy uznać za szczególnie udany, jeśli chodzi o wzrost 
PKB, wartości produkcji przemysłu jako całości oraz w szczególno-
ści branży chemicznej. Po wyraźnym obniżeniu dynamiki wzrostu 
w 2005 roku (szczególnie w przypadku wyrobów chemicznych), 
szereg nowych inwestycji oraz intensyfikacja mocy produkcyjnych 
w poszczególnych zakładach przyczyniły się do istotnego wzrostu 
produkcji sprzedanej tak wyrobów chemicznych (12,8%), jak rów-
nież wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych (15,8%).

Na wzrost produkcji przemysłu chemicznego niewątpliwie klu-
czowy wpływ miała wysoka dynamika eksportu (125% – wyroby 
chemiczne; 128% – wyroby z tworzyw sztucznych i z gumy), popra-
wie w stosunku do 2005 roku uległ również popyt wewnętrzny.

Wśród tradycyjnych odbiorców wyrobów przemysłu chemicz-
nego na uwagę zasługuję wyraźne ożywienie (po latach stagnacji) 
w produkcji pojazdów samochodowych przyczep i naczep (zwięk-
szenie wartości produkcji o ponad 22%). Dwucyfrową wartość 
wzrostu zanotował również przemysł meblarski (prawie 13%). Nie-
co słabiej, ale nadal w bardzo dobrym tempie rozwijał się przemysł 
artykułów spożywczych (wzrost produkcji o 7%) oraz włókiennictwo 
(prawie o 8%). Szczególnie pozytywną wiadomością jest poprawa 
koniunktury we włókiennictwie zważywszy na problemy, z jakimi 
borykała się ta branża w ostatnich latach.

Kontynuowana jest dobra koniunktura w budownictwie. Sprze-
daż produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do roku 2005 
zwiększyła się o 17,5%. 

Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle chemicznym (w mln 
złotych według cen bieżących) w roku 2006 wynosiła:
� w wyrobach chemicznych 46 349,8 mln złotych (wzrost o 12,8%);
� w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 35 876,1 mln 

złotych (wzrost o 15,8%).

5.1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /  Sold production of chemical industry

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS marzec 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2007

Wykres 8. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych i wyrobów gumowych 
 i z tworzyw sztucznych /
Chart 8. Comparison of the sales dynamics among processing industry, manufacture of chemical products and the manufacture 
 of rubber and plastic products
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2006 may be considered as a successful year if we take under con-
sideration GNP growth, the value of total industrial production and the 
chemical branch in particular. After the dynamic of production decrea-
sed in 2005 – of chemical goods in particular – a lot of new investments 
were made which resulted in the intensification of production power 
in individual entities causing a significant growth of sold production, 
as for chemical goods (12.8%) as rubber and plastic goods (15.8%).

The high dynamic of export (125% for chemical goods and 128% 
for plastic and rubber goods) undoubtedly had a key influence 
on the growth of production; the internal market demand had also 
improved comparing with 2005.

After years of stagnation, a significant change has been noticed 
in the chemical branch as for the growth of product demand from 
the side of the manufacturers of auto vehicles, trailers and semi trai-
lers; the value of production increased by 22%). Furniture industry has 
also noticed two-digit growth of sold production (nearly 13%). Food 
industry has developed little bit worse, but still at a very good speed 
(growth of production by 7%) as well as the textile industry (nearly 
by 8%). The especially good news has been the improvement of the 
economic situation in the textile industry if take under consideration 
all the problems the branch used to have during the last few years.

A good economic situation in the building industry has been also 
continued. Sold production in building and assembly industry grew 
by 17.5% comparing to 2005.

The value of sold production in 2006 in the chemical industry 
(in mln PLN according to current prices) totaled:
� 46,349.8 mln PLN for chemical goods (increase by 12.8%);
� 35,876.1 mln PLN for plastic and rubber goods (increase 

by 15.8%).
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nego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wzrósł do 11%, czyli 
był o 0,1 punktu procentowego wyższy niż w roku poprzednim.

Tablica 8. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego według działów w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem 
 w % (przemysł = 100%) /
Table 8. Contribution of the sold production of chemical industry (accordingly to the sectors) in the sold production 
 of the whole industry in % (industry = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego 1” – GUS, luty 2007 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 1” – GUS, February 2007

 Wyszczególnienie / 
2004 2005 2006

 Zmiana /Change
 Specification      2006/2005

Przemysł ogółem / Industry in total 100  100  100 –

Przetwórstwo przemysłowe / Processing industry  84,7 84,2 84,8 +0,6

Produkcja wyrobów chemicznych / Manufacture of chemical products 6,2 6,2 6,2 –

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

4,5 4,7 4,8 +0,1

The contribution of sold production of both sectors of chemical 
industry in total increased by 11%, i.e. it was by 0.1% higher than 
in the former year. 
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Produkcja sprzedana również w przypadku wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych uległa znacznemu obniżeniu w dwóch ostat-
nich miesiącach 2006 roku. Nastroje w branży poprawiają się od 
połowy 2006 roku i aktualnie wydają się optymistyczne.

Wykres 10. Produkcja sprzedana oraz wskaźnik koniunktury w ujęciu miesięcznym w sektorze wyrobów gumowych oraz 
 z tworzyw sztucznych /
Chart 10. Sold production and index of economic situation for every month in sector of rubber and plastic goods

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2007

Wykres 9. Produkcja sprzedana oraz wskaźnik koniunktury w ujęciu miesięcznym w sektorze wyrobów chemicznych /
Chart 9. Sold production and index of economic situation for every month in chemicals sector

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2007 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2007

Mimo spadającej produkcji wyrobów chemicznych pod koniec 
roku 2006. Nastroje w branży można jednoznacznie ocenić jako bar-
dzo optymistyczne oraz nadal poprawiające się. Wskaźnik koniunk-
tury rośnie nieustannie od września 2006 roku.

Even though the production of the chemical branch at the end 
of 2006 was falling down, the moods of the branch may be explicitly 
call very optimistic and has been getting better and better. The economic 
situation index has been constantly growing since September, 2006.

The sold production of rubber and plastic goods significantly 
dropped during the last two months of 2006. The branch has bee 
generally in an optimistic mood since the middle of 2006 and seems 
to be optimistic.
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W 2006 roku obserwowaliśmy wzrost produkcji w przypadku 
większości podstawowych chemikaliów, wyrobów chemicznych 
i tworzyw sztucznych.

Najwyższa dodatnia dynamika zanotowana została w przypadku 
tworzyw:
�� polietylen – wzrost o 143%;
�� polipropylen – wzrost o 119%;
�� polimery styrenu – wzrost o 11%.

Wzrost produkcji związany jest głównie z oddaniem do użytku 
(pod koniec 2005 roku) nowych instalacji BASELL ORLEN POLYOLE-
FINS Sp. z o.o., o mocach produkcyjnych 400 tys. ton polipropylenu 
i około 320 tys. ton polietylenu.

Istotnej poprawie uległa również sytuacja na rynku olefin. Pro-
dukcja w stosunku do 2005 roku zwiększyła się odpowiednio:
�� etylen – wzrost o 89%;
�� propylen – wzrost o 66%.

Aktualnie jedynym producentem etylenu i propylenu w Polsce 
pozostaje Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Po zmodernizowaniu 
instalacji Olefin II możliwości produkcyjne Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A. wynoszą 700 tys. ton etylenu oraz 380 tys. ton propy-
lenu rocznie.

Wzrost produkcji dotyczył także takich węglowodorów jak:
�� butadien – wzrost o 50%;
�� toluen – wzrost o 42%;
�� fenol – wzrost o 2%.

Rok 2006 był okresem, w którym obniżeniu uległa produkcja 
w sektorze chemii nieorganicznej. Głównie niekorzystne warunki 
pogodowe (gorące lato – zmniejszenie zamówień ze strony rolni-
ctwa) przyczyniły się do ograniczenia produkcji nawozów. Zmniej-
szenie produkcji dotyczyło również wodorotlenku sodowego, sody 
oraz włókien chemicznych.
�� amoniak syntetyczny – spadek o 3%;
�� nawozy azotowe – spadek o 1%;
�� nawozy fosforowe – spadek o 1%;
�� nawozy potasowe – spadek o 10%;
�� wodorotlenek sodowy – spadek o 6%.

5.2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego / 
 Production of major products of chemical industry

In 2006 we could observe the growth of production as 
for the most chemicals of basic importance, chemical goods and 
plastics.

The highest positive dynamic was recorded in case of plastics:
� polyethylene – increase by 143%;
� polypropylene – increase by 119%;
� styrene polymer – increase by 11%.

The increase of production mainly resulted from the new 
installments BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. set into motion 
at the end of 2005 of the production capacity of 400 thous. tons 
of polypropylene and 320 thous.of polyethylene.

A significant improvement of the situation has also occurred 
on the olephine market. Their production in 2006 rose accordingly, by:
� 89% for ethylene; 
� 66% for propylene.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. is the only producer of ethy-
lene and propylene in Poland as now. After the modernization 
of the Olephine II installment the production capacity of Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. totals 700 thous. tons of ethylene 
and 380 thous. tons of propylene per year.

The increase of production referred also to such hydrocarbons 
as:
� butadiene – increase by 50%;
� toluene – increase by 42%;
� phenol – increase by 2%.

The year 2006 was a period during which the production of non-
organic chemistry decreased. The unfavorable weather conditions, 
i.e. hot summer and a lower demand from the side of agricultu-
re, resulted in the limitation of the fertilizers’ production. This li-
mitation also influenced the production of sodium hydroxide, soda 
and chemical fibers.
� synthetic ammonia – decrease by 3%;
� nitrogen fertilizers – decrease by 1%;
� phosphorus fertilizers – decrease by 1%;
� potassium fertilizers – decrease by 10%;
� sodium hydroxide – decrease by 6%.
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Table 9. Chemicals, chemical products and synthetic fibers in thoussend ton*

Źródło: Materiały źródłowe – „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” – GUS /
Source: Source materials “Production of major industrial good” – GUS

* dotyczy podmiotów zatrudniajacych powyżej 50 osób / applicable for the entities employing over 50 people

 
Wyroby /

  W liczbach bezwzględnych /
 

Products
  In absolute numbers  

  2004 2005 2006

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) w przeliczeniu na 96% / 
Sodium hydroxide (caustic soda) in terms of 96% 

452,0 491,0 461,0

Soda bezwodna w przeliczeniu na 98% / Soda ash in terms of 98%
– lekka / light 371,0 371,0 360,0
– ciężka / heavy 820,0 841,0 840,0

Etylen / Ethylene  348,0 313,0 593,9

Propylen / Propylene 246,0 249,0 413,0

Butadien / Butadiene 46,0 40,9 61,3

Toluen / Toluene 86,2 89,9 128,0

Fenol / Phenol 53,0 43,5 44,5

6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) / 6- hexanolactam (epsilon-caprolactam)   149,0 160,0 160,0

Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%) / Technical nitric acid (in terms of 100%) 2 117,0 2 245,0 2 235,0

Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik) / 
Synthetic ammonia in terms of pure ingredient 2 409,0 2 519,0 2 434,0

Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Mineral and chemical fertilizers (in terms of  pure ingredient)   
– azotowe / nitrogenous 1 629,0 1 726,0 1 707,0
– fosforowe / phosphoric 580,0 591,0 588,0
– potasowe / potassium 336,0 290,0 260,0

Polietylen / Polyethylene 150,0 152,0 369,0

Polimery styrenu, w tym: / Polymers of styrene, incl. : 96,3 91,6 102,0
 – polistyren do spieniania / Expandable polystyrene 57,6 59,3 72,4

Polichlorek winylu nie zmieszany / Polyvinyl chlorine not mixed 268,0 215,0 278,0

Polipropylen / Polypropylene 138,0 148,0 324,0

Kauczuk syntetyczny / Synthetic rubber 106,6 106,5 122,7

Pestycydy / Pesticides 30,7 30,7 30,9

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy / 
Paints, varnishes and similar coating materials, printing inks and off-the shelf siccatives  979,0 837,0 877,0

Mydła i środki powierzchniowo-czynne / Soaps and surfactants 50,6 51,4 53,9

Włókna chemiczne, w tym: / Chemical fibers, incl.: 103,0 99,3 90,9
 – syntetyczne / synthetic 102,0 98,7 90,4

W grupie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odnotowa-
no lekki wzrost w produkcji opon (o 2%), głównie spowodowany 
zwiększeniem produkcji na potrzeby samochodów osobowych. 
Znacznie obniżyła się produkcja opon ciągnikowych (–14%) oraz do 
maszyn i urządzeń rolniczych (–25%)

Wzrost nastąpił również w grupie wykładzin podłogowych, 
ściennych i sufitowych z tworzyw sztucznych aż o 18%.

In the category of rubber and plastics a slight increase in the 
production of tires (by 2%) was recorded as a result of the increase 
in the production for the needs of car industry, whereas a significant 
drop was observed in the production of tires for tractors (–14%) and 
other agricultural machinery and devices (–25%).

The increase also occurred in the category of plastic floor, wall 
and ceiling coverings, i.e. as much as by 18%.
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* dotyczy podmiotów o zatrudnieniu powyżej 50 osób / applicable for the entities employing over 50 people

Źródło: Materiały źródłowe „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych” – GUS /
Source: Source materials “Production of major industrial good” – GUS

Tablica 10. Wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych* w tysiącach sztuk /
Table 10. Rubber and plastic products* in thoussand pcs

 Wyroby / Products 2004 2005 2006

Opony, w tym: / Tyres, incl.:  36 478,0 35 586,0 36 472,0
– do pojazdów samochodowych osobowych / for passenger cars 24 069,0 25 053,0 27 146,0
– do pojazdów samochodowych ciężarowych / for trucks 1 971,0 1 967,0 1 782,0
– ciągnikowe / for tractors 631,0 520,0 449,0
– do maszyn i urządzeń rolniczych / for agricultural machines and devices 436,0 256,0 192,0

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych w km2 / 
Floor-, wall- and ceiling coverings made of plastic in sq km 18,9 13,4 15,8

Nowe inwestycje w Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (instala-
cja olefin) oraz w BASELL ORLEN PPLYOLEFINS Sp. z o.o. (polietylen 
i polipropylen) przyczyniły się do poprawy sytuacji na rynku chemi-
kaliów bazowych oraz tworzyw. Zakładając, pełne moce produkcyjne 
sam BOP w 2007 będzie potrzebował wkładu surowcowego w wyso-
kości około 410 tys. ton propylenu oraz około 330 tys. ton etylenu.

W związku z tym widoczne jest, że bilans olefin jest nadal bardzo 
napięty oraz, że szereg zakładów będzie miało problemy z ich pozy-
skaniem od Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Sytuacja ta zmusza 
zakłady do pozyskania surowca po znacznie wyższych cenach z za-
granicy. Dodatkowo produkcja krajowa tworzyw nadal nie pokrywa 
aktualnego zapotrzebowania, a w przyszłości można zakładać, że 
popyt będzie w dalszym ciągu znacznie wzrastał. 

Źródło: Opracowanie PIPC na podstawie danych GUS i Eurostat /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data and Eurostat

Tablica 11. Bilans petrochemikaliów w 2006 roku /
Table 11. Balance of petrochemicals in 2006

      Saldo HZ / Pokrycie popytu
 Produkt / Produkcja / Import / Eksport / Popyt / Foreign produkcją w %/
 Product name Production Import Export Demand trade Demand
      balance fulfillment in %

Etylen / Ethylene 593 000 9 125 3 181 598 943 –5 943 99

Propylen / Propylene 413 000 102 276 3 621 511 655 –98 655 81

Butadien-1,3 / butadiene-1,3 613 000 13 729 3 599 623 130 –10 130 98

Toluen / Toluene 128 000 5 578 103 882 29 696 98 304 431

Fenol / Phenol 44 500 46 060 8 695 81 865 –37 365 54

Kwas octowy / Acidic acid 8 700 22 741 6 214 25 227 –16 527 34

6-Heksanolaktam   160 000 13 272 111 852 61 420 98 580 261

Polietyleny / Polyethylene 369 000 505 102 219 023 655 079 –286 079 56

Polipropylen, w formach podstawowych / 
Polypropylene in basic forms 324 000 163 591 101 562 386 029 -62 029 84

Polistyren do spieniania, w formach 
podstawowych (EPS) / Foam polyester 
in basic forms (EPS) 72 400 127 321 15 052 184 669 -112 269 39

Polimery styrenu / Styrene polymers 29 600 216 856 30 292 216 164 -186 564 14

Polichlorek winylu nie zmieszany /
Plain PCV 278 000 209 510 119 587 367 923 -89 923 76

New investments in Polski Koncern Naftowy ORLEN (installation 
for olephines), as well as in BASELL ORLEN PPLYOLEFINS Sp. z o.o. 
(polyethylene and polypropylene) improved the situation on the 
market of basic chemicals and plastics. Assuming using full capacity, 
only BOP itself will need a raw material input of approx. 410 thous 
tons of propylene and 330 thous tons of ethylene in 2007.

Owing to that it is more clearly seen that the balance of olephi-
nes is much tenser and that a lot of entities will have problem with 
getting them from Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Such a situa-
tion forces the entities to achieving this raw material at much higher 
prices from abroad. Additional domestic production of plastics 
still does not cover the current demand and the assumption may 
be made that the demand will grow and grow.
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Rok 2006 był kolejnym rokiem wysokiej dynamiki obrotów 
w handlu zagranicznym zarówno w przemyśle chemicznym jak 
i całej gospodarce. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak większa 
dynamika importu od eksportu (import wzrost o 19,1%, eksport 
o 18,5%) prowadzi to do zwiększania się ujemnego salda wymiany 
handlowej. Bilans handlowy za 2006 rok wyniósł prawie 12,5 mld 
euro, podczas gdy w 2005 roku było to 9,7 mld euro.

Handel zagraniczny w obrębie wyrobów chemicznych rozwijał 
się szybciej niż produktów przemysłu ogółem. 

Wzrost importu przemysłu chemicznego ogółem (PKD 24+25) 
wyniósł 17% i był wyższy w stosunku do importu z krajów spoza 
Unii Europejskiej (nadal jednak import z krajów członkowskich jest 
około 6. krotnie wyższy niż z krajów spoza Unii Europejskiej). Ze 
względu na wartość przywozu najistotniejsze znaczenie miał 18% 
wzrost importu produktów farmaceutycznych, 21% – tworzyw 
sztucznych w formach podstawowych oraz 28% – kauczuku i arty-
kułów z kauczuku. 

Dynamika eksportu w 2006 roku była wyższa niż importu. Pro-
ducenci wyrobów chemicznych oraz wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych (PKD 24 +25) wyeksportowali towary o wartości o 26% 
większej niż w 2005 roku. Głównymi odbiorcami były kraje europej-
skie. Szczególnie istotny był wzrost eksportu tworzyw sztucznych 
w formach podstawowych (o 82%), artykułów z tworzyw sztucz-
nych (o 30%), kauczuku i artykułów z kauczuku (o 24%).

Utrzymujący się trend szybszego wzrostu eksportu niż importu 
jest tendencją pozytywną. Ze względu jednak na nadal znacznie 
wyższą wartość bezwzględną importu nie przekłada się to na po-
prawienie bilansu handlowego. W 2006 ujemne saldo wymiany 

6.1. Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /
 Trading with chemicals and related products

2006 was the consecutive year of high foreign trading dynamic, 
both in the chemical industry and in the economy as the whole. Ho-
wever, higher dynamic of import than export was a worrying phe-
nomenon  (import growth by 19.1% and export growth by 18.5%) 
because it is leading towards the increase of the negative trade 
exchange balance. Trading balance in 2006 totaled almost 12.5 mld 
Euros whereas in 2005 it was 9.7 mld Euros.

Foreign trade within the range of chemical goods developed 
more quickly than within manufactured products in total.

The increase of the chemical industry imports in total (PKD 
24+25) totaled 17% and it was higher comparing to the im-
ports from the countries from the outside of the EU; nevertheless, 
the import form the membership countries was six times higher than 
from the outside countries). If we take under consideration its value, 
the most significant growth of imports was noticeable as for phar-
maceuticals (18%), plastics (21%) and synthetic rubber and rubber 
products (28%).

The dynamic of exports in 2006 was higher than of imports. 
The manufacturers of chemical goods and plastics (PKD 24+25) ex-
ported goods of total value by 26% higher than in 2005. Its main 
customers were European countries. The most significant growth 
was recorded as for plastics, i.e. its basic forms (by 82%), plastic 
devices (by 30%), rubber and rubber goods (by 24%).

The ongoing trend of the faster export than import growth 
has been a positive tendency. However, since the absolute va-
lue of imports is still at the higher level, it cannot be identified 
as the improvement of trade balance. In 2006, the negative ba-
lance of chemical industry foreign trade extended and reached 
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Źródło: Opracowano na podstawie „Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów” –  GUS, marzec 2007 r. /
Source: Elaborated on the basis ”Foreign trade turnover in total and by countries” – GUS, March, 2007.

Wykres 11. Dynamika eksportu i importu w latach 2005–2006 w euro /
Chart 11. Dynamics of exports and imports in the course of 2005–2006 in EURO

Ogółem / In total

125

120

115

110

105

 2005/2004 2006/2005

113,0

119,6
118,5

119,1

125

120

115

110

105

 2005/2004 2006/2005

112,0

124,1

113,0

Eksport

Import

Chemikalia i produkty pokrewne / Chemicals and related products

Eksport

Import
124,5

handlowej przemysłu chemicznego uległo dalszemu zwiększeniu 
i osiągnęło rekordową wartość 7,8 mld euro. Bilans handlowy 
w wyraźny sposób odzwierciedla przestarzałą strukturę produkcji 
przemysłu chemicznego w Polsce. Dodatnie wartości salda gene-
rowane są głównie przez taki asortyment jak kauczuki i artykuły 
z kauczuku, środki piorące i kosmetyki oraz nawozy. Znaczny deficyt 
występuje natomiast w przypadku farmaceutyków (2,4 mld euro czy 
też tworzyw sztucznych w formach podstawowych (1,7 mld euro).

W 2006 roku miało miejsce dalsze umacnianie się złotówki wzglę-
dem dolara oraz euro. Średnia cena dolara amerykańskiego w złotych 
była o około 4% niższa niż w 2005 roku, euro natomiast o około 3%. 
Sytuacja taka w bezpośredni sposób przyczyniała się do premiowania 
importerów oraz gorszej sytuacji finansowej zakładów eksportujących.

the ever-highest value of 7.8mld Euros. This trade balance cle-
arly reflects the obsolete production structure of Polish chemical 
industry. Positive balance has been generated mainly by such 
assortment like rubbers and rubber goods, detergents and cosme-
tics as well as fertilizers; however a big deficit takes place as for 
pharmaceuticals (2.4 mld Euros), or either  plastics in basic forms 
(1.7 mld Euros).

Further enforcement of PLN was observed as for USD and EURO 
within 2006. The average price of USD in PLN was by approx. 
4% lower than in 2005, and as for EURO by 3%. Such a situation 
directly contributed to rewarding the importers and to worsening 
the financial situation of the exporting entities.
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06Tablica 12. Import chemikaliów według grup towarowych w 2006 roku w milionach euro / 
Table 12. Import of chemicals by groups of commodities in 2006 in million EURO

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55 / CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), 
and sections 54–55

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/ / 
Source: Elaborated on the basis of data base of Eurostat HS2–HS4, , http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/

 Wyszczególnienie /
 Import  

Ogółem /
 Specification  spoza państw UE-25 / z państw UE-25 / In total   outside UE-25 within UE-25

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) 189,6 344,4 534,0
2005 = 100 139,0 124,0 129,0
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 383,0 1 309,0 1 692,0
2005 = 100 141,0 109,0 115,0
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) 391,2 2 556,2 2 947,4
2005 = 100 120,0 118,0 118,0
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 131,6 143,9 275,5
2005 = 1000 99,0 83,0 90,0
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 65,1 955,7 1 020,8
2005 = 100 118,0 110,0 110,0
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 47,3 703,6 750,8
2005 = 100 123,0 117,0 117,0
Mydło i preparaty piorące (dział 34) /
Soaps and detergents (section 34) 44,9 436,7 481,6
2005 = 100 107,0 115,0 114,0
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 47,1 283,3 330,4
2005 = 100 86,0 109,0 105,0
Materiały wybuchowe (dział 36) /
Explosives (section 36) 10,7 4,0 14,7
2005 = 100 125,0 106,0 120,0
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 8,9 146,2 155,0
2005 = 100 144,0 104,0 106,0
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Different chemical products (section 38) 161,2 1 071,2 1 232,4
2005 = 100 125,0 116,0 117,0
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914)  /
Plastics primary forms (section 39; item 3901–3914) 167,0 2 569,9 2 736,9
2005 = 100 111,0 122,0 121,0
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 273,7 2 773,8 3 047,4
2005 = 100 124,0 115,0 116,0
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 391,3 1 249,9 1 641,3
2005 = 100 148,0 123,0 128,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 141,0 465,9 606,8
2005 = 100 113,0 107,0 109,0
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 106,3 314,5 420,9
2005 = 100 116,0 101,0 104,0
Przemysł chemiczny ogółem (według klasyfikacji CEFIC*) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 1 894,8 11 304,4 13 199,2
2005 = 100 121,0 115,0 116,0
Przemysł chemiczny i pokrewne (suma dla całej tabeli) / 
Chemical industry and other related (total for the whole table) 2 559,8 15 328,1 17 888,0
2005 = 100 125,0 115,0 117,0
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06 Tablica 13. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2006 roku w milionach euro /
Table 13. Export of chemicals by groups of commodities in 2006 in million EURO

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55 / CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), 
and sections 54–55

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/ / 
Source: Elaborated on the basis of data base of Eurostat HS2–HS4, , http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/

 Wyszczególnienie /
 Export  

Ogółem /
 Specification poza państwa UE-25 / z państw UE-25 / In total  outside UE-25 within UE-25

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) 56,7 348,7 405,4
2005 = 100 96,0 120,0 116,0
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 302,6 564,7 867,3
2005 = 100 115,0 129,0 124,0
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / 
Pharmaceutical products (section 30) 237,1 316,4 553,5
2005 = 100 117,0 142,0 130,0
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 72,3 258,7 331,0
2005 = 1000 75,0 96,0 90,0
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 184,9 162,1 346,9
2005=100 125,0 128,0 126,0
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 433,0 498,8 931,8
2005 = 100 117,0 123,0 120,0
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) 122,7 424,3 547,0
2005 = 100 97,0 124,0 116,0
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 75,0 26,9 102,0
2005=100 104,0 116,0 107,0
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) 6,2 13,7 19,9
2005=100 134,0 96,0 105,0
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 3,5 25,5 29,0
2005 = 100 120,0 131,0 129,0
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) 116,5 167,7 284,2
2005 = 100 121,0 116,0 118,0
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) 189,3 802,6 991,9
2005 = 100 185,0 181,0 182,0
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 729,6 1 788,1 2 517,7
2005 = 100 125,0 132,0 130,0
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 334,0 1 556,2 1 890,3
2005 = 100 125,0 124,0 124,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 32,9 170,9 203,8
2005 = 100 112,0 118,0 117,0
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 26,8 62,8 89,6
2005 = 100 87,0 92,0 90,0
Przemysł chemiczny ogółem (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 1 859,5 3 844,0 5 703,4
2005 = 100 116,0 130,0 125,0
Przemysł chemiczny i pokrewne (suma dla całej tabeli) – PKD 24+25 /
Chemical industry and other related (total for the whole table) 2 923,1 7 188,3 10 111,5
2005 = 100 119,0 129,0 126,0
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06Tablica 14. Saldo wymiany handlowej według grup towarowych w 2006 roku w milionach euro /
Table 14. Balance of trade exchange by groups of commodities in 2006 in million EURO

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55 / CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), 
and sections 54–55

Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
Source: Elaborated on the basis of data base of Eurostat HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/

 Wyszczególnienie /
 Import  

Ogółem /
 Specification  poza państwa UE-25 / z państw UE-25 / In total   outside UE-25 within UE-25

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) –132,9 4,3 –128,6
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –77,2 11,6 –65,6
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) –80,4 –744,3 –824,7
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –9,7 –764,8 –774,5
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) –154,2 –2 239,7 –2 393,9
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –122,4 –1 940,9 –2 063,3
Nawozy (dział 31) /
Fertiliers (section 31) –59,3 114,8 55,5
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –37,3 96,0 58,7
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 119,7 –793,6 –673,9
Saldo w 2005 / Balance in 2005 92,7 –742,7 –650,1
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 385,8 –204,7 181,0
Saldo w 2005 / Balance in 2005 332,7 –199,2 133,5
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) 77,8 –12,4 65,5
Saldo w 2005 / Balance in 2005 84,4 –37,8 46,6
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 27,9 –256,3 –228,4
Saldo w 2005 / Balance in 2005 17,3 –235,7 –218,4
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) –4,5 9,7 5,2
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –3,9 10,6 6,6
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinematography materials (section 37) –5,4 –120,6 –126,0
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –3,2 –121,1 –124,3
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) –44,7 –903,5 –948,2
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –32,8 –779,3 –812,2
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) 22,4 –1 767,4 –1 745,0
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –48,6 –1 668,2 –1 716,8
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 456,0 –985,7 –529,7
Saldo w 2005 / Balance in 2005 362,3 –1 058,8 –696,5
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) –57,3 306,3 249,0
Saldo w 2005 / Balance in 2005 4,0 231,4 235,4
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) / 
Endless chemical fibers (section 54) –108,1 –294,9 –403,0
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –95,0 –289,2 –384,2
Włókna chemiczne cięte (dział 55) / 
Cut chemical fibers (section 55) –79,6 –251,7 –331,3
Saldo w 2005 / Balance in 2005 –60,8 –244,3 –305,0
Przemysł chemiczny ogółem (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) –35,4 –7 460,4 –7 495,8
Saldo w 2005 / Balance in 2005 36,1 –6 904,9 –6 868,8
Przemysł chemiczny i pokrewne (suma dla całej tabeli) – PKD 24+25/
Chemical industry and other related (total for the whole table) 363,3 –8 139,8 –7 776,5
Saldo w 2005 / Balance in 2005 402,4 –7 732,2 –7 329,9
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06 6.2. Prezentacja wybranych eksporterów – członków PIPC  / 
 Presentation of selected exporters – PIPC members

Tablica 15. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2006 w tysiącach złotych /
Table 15. Exports for selected companies of chemical industry in 2006 in thousens PLN

Źródło: Na podstawie informacji z przedsiębiorstw /
Soure: On the basis of information delivered by companies

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Wartość eksportu /
 No. Company name Exports value 

 1 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.  655 400

 2 BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. 1 480 360

 3 ORLEN OIL Sp. z o.o. 208 693

 4 Firma Chemiczna DWORY S.A.  517 300

 5 PCC ROKITA S.A. 298 594

 6 Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.  12 217

 7 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie  54 034

 8 NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. 49 927

 9 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 3 632

 10 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 8 435

 11 YARA POLAND Sp. z o.o. 6 221

 12 CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. 7

 13 BIS IZOMAR Sp. z o.o. 14 341

 14 ALBIS POLSKA Sp. z o.o. 548

 15 SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 2 877

 16 Brenntag Polska Sp. z o.o. 36 860

 17 TEXTILIMPEX Co. Ltd. 4 595

 18 Rafineria Trzebinia S.A.  172 341

 19 PROCHEM S.A. 84 688

 20 FLUOR S.A.  51 539

 21 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 9 220

 22 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 779
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06Tablica 16. Wykaz produktów – struktura sprzedaży (ujęcie ilościowe) /
Table 16. Specification of products – sales structure (quantification)

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Wielkość produkcji / Kraj / Eksport /
 No. Company name Production amount Inner trade Export

 1. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. (w tonach / in tons) 
  – amoniak bezwodny / odorless ammonia 66 911 20 352 46 560
  – azotan sodu roztwór wodny / water solution of sodium nitrate 5 708 5 796 0
  – azotan sodu techniczny / sodium nitrate of technical grade 7 598 3 004 4 463
  – azotyn sodu / sodium nitrite 5 760 1 148 5 283
  – kwas azotowy techniczny / techniczny / nitric acid 6 160 6 160 0
  – miksal /  3 365 3 327 0
  – kędzierzyńska saletra amonowa / ammonium sulfate of Kędzierzyn 222 224 221 812 0
  – saletrzak / nitro-chalk 102 015 103 169 0
  – salmag ogółem / Salmag® 280 886 113 562 171 960
  – amoniak, roztwór 25% / ammonia (25% solution) 5 140 1 524 3 627
  – aldehyd izomasłowy / isobutyraldehyde 5 928 0 5 928
  – aldehyd n-masłowy / n-butyraldehyde 2 337 279 2 058
  – alkohole OXO / OXO alcohols 121 290 28 816 92 421
  – bezwodnik maleinowy / maleic anhydride 6 428 3 096 2 868
  – ftalany/oxoplasty / phthalates / oxoplasts 75 400 28 852 46 700

 2. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. (w tonach / in tons)
  – NP / Nitrogen-Phosphorus 471 534 � �

  – NPK / Nitrogen-Phosphorus-Potassium 709 855 � �

  – mocznik /  Urea 371 865 � �

  – MAP / Mono-ammonium phosphate 184 108 � �

  – biel tytanowa / titanium white 42 003 � �

  – kwas siarkowy / sulfuric acid 757 218 � �

  – kwas fosforowy / phosphoric acid 454 877 � �

  – amoniak / ammonia 524 576 � �

  – fluorokrzemian sodu / sodium fluorosilicate 1 080 � �

  – kwas fluorokrzemowy / fluorosilicate acid 1 611 � �

  – siarczan żelaza suszony / dried ferric sulfate 5 700 � �

 3. Firma Chemiczna DWORY S.A. (w tonach / in tons)
  – kauczuki / synthetic rubbers 111 273 31 204 80 460
  – polistyren do spienienia / foam polystyrene 70 446 58 043 12 489
  – polistyreny / polystyrenes 24 626 15 722 8 787

 4. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (w tonach / in tons)
  – konstrukcja stalowa / steel framing 17 225 1 562 15 663
  – podpory budowlane / construction supports 15 108 2 688 12 420
  – palety / palettes 5 014 451 4 563
  – kraty podestowe / landing gratings 21 535 6 657 14 878

 5. ALBIS POLSKA Sp. z o.o. (w tonach / in tons)
  – ABS 1 800 1 800 0
  – PSGP+HIPS 1 750 1 750 0
  – PA6/PA 6.6 370 370 0
  – SA N 250 250 0
  – POM 200 200 0

 6. YARA POLAND Sp. z o.o. (w tonach / in tons)
  – CAN saletra amonowo wapniowa / calcium ammonium nitrate 180 600 � �

  – CN saletra wapniowa 15,5% N / calcium nitrate 15 000 � �

  – AN saletra amonowa 34% N / ammonium nitrate 6 320 � �

  – AS siarczan amonu / ammonium sulfate 3 000 � �

  – mocznik / Urea 1 991 � �

  – NPK/NPK blend średnio 17% N / approx. 17% N 38 600 � �

  – NPK specj./ inne nawozy specj. / NPK special and other special fertilizers 1 000 � �

  – Krista K saletra potasowa 13,5% N / potassium sulfate) 13,5% N 1 500 � �

  – AN saletra amonowa techniczna / ammonium nitrate for technical purposes 6 000 � �

 7. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. (w tonach / in tons)
  – paliwa / fuels 5 951 8 394 �

  – oleje opałowe / heating oils 154 227 148 739 �

  – komponenty odsiarczone / desulfurized components 17 201 17 433 �

  – bazy olejowe / oil basis 5 770 5 856 �

  – benzyny specjalne / special benzenes 13 028 12 403 �

  – pozostałe produkty / miscellaneous products 4 751 6 895 �
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Źródło: Na podstawie informacji z przedsiębiorstw / On the base of information from entities

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa / Wielkość produkcji / Kraj / Eksport /
 No. Company name Production amount Inner trade Export

 8. Rafineria Trzebinia S.A.  (w tonach / in tons)
  – oleje napędowe BIO / diesel oil 148 799 � �

  – estry metylowe oleju rzepakowego / rapeseed oil methyl esters 88 130 � �

  – oleje opałowe / heating oil 22 099 � �

 9. PCC ROKITA S.A. (w tonach / in tons)
  – chlor / Chlorine 115 758 15 680 14 595
  – ług sodowy / soda lye 97 372 22 923 12 382
  – poliole / Polyols 59 275 28 164 27 678
  – soda kaustyczna / caustic soda 52 799 6 336 46 382
  – środki pow. czynne anionowe / anion surface-active agents 23 158 20 020 2 239
  – środki pow. czynne niejonowe / no-ionic surface-active agents 16 559 8 041 1 161
  – produkty fosforopochodne / phosphor derivatives 15 064 2 071 5 472
  – produkty naftalopochodne / kerosene derivatives 8 001 2 910 5 410
  – monochlorobenzen / mono-chlorine-benzene 6 001 15 5 879
  – pozostałe produkty / miscellaneous products 31 934 29 921 2 120

 10. BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o. (w tonach / in tons)
  – PP homo 209 597 118 893 87 605
  – LDPE 119 464 111 953 11 935
  – HDPE 244 585 38 348 201 007
  – PP copo 112 117 24 352 82 728

 11. Załady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. (w tonach / in tons)
  – nawozy pyliste / powdered fertilizers 166 661 � �

  – nawozy gran. talerzowo / plate granulated fertilizers 125 526 � �

  – nawozy gran. met. zgniatania / fertilizers granulated by crashing method 118 808 � �

  – luboplony / Luboplony® 4 953 � �

  – nawozy ogrodnicze / gardening fertilizers 691 � �

 12. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie (w tonach / in tons)
  – żywice poliestrowe i pozostałe / polyester resins 14 530 � �

  – żywice fenolowe w formach podstawowych / 
     phenol resins in basic forms 46 295 � �

  – żywice aminowe / amine resins 13 135 � �

 13. Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
  – katalizatory (w tonach / in tons) / catalysts 227 93 128
  – nawozy płynne Insol (w m3) / Liquid fertilizer Insol 737 776 �

  – nawóz Azofoska (w tonach / in tons) / Azosfoska fertilizer 60 99 �

  – preparat antyzbrylający INSOFT (w tonach / in tons) / anti-lumping agent INSOFT 361 361 �

  – ekstrakt chmielowy (w tonach / in tons) / Hope extract 7 17 �

  – nawozy NPK zawiesinowe (w tonach / in tons) / NPK fertilizer suspension 3 402 3 042 �

 14. Zakłady Chemiczne „SIAROPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. (w tonach / in tons)
  – nawozy ogółem / fertilizers in total 180 764 203 404 8 908
  – siarka granulowana / granulated sulfur 20 935 4 901 6 568
  – kwas Siarkowy KT / sulfuric acid 66 491 32 894 0
  – ziemie bielące / fuller’s earths 3 964 3 071 897

 15. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (w tonach / in tons)
  – ług sodowy 25% / Soda lye 25% 69,0 � �

  – elastomer PBDMS   3,0 � �

  – Konsil Z i Leposil K-1   3,4 � �

  – tłoczywo aluminium / Aluminum bulk molding compound 4,1 � �

  – preparat SMP / SPM compound 3,1 � �

  – klej Kolakryl / glue Kolakryl 1,2 � �

  – klej WEST / glue WEST 0,3 � �

  – motofix ML   0,7 � �

  – kwaśny preparat / Sour compound 1,8 � �

� brak danych / lack of data
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Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne zrea-
lizowane w 2006 roku przez wybrane przedsiębiorstwa przemysłu 
chemicznego.

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej w 2006 

roku wyniosły (-) 6 746 198 tys. złotych, czyli o 4 243 022 tys. zło-
tych więcej niż w okresie 2005 roku. Na zwiększenie wydatków 
z działalności inwestycyjnej w 2006 roku wpłynęły wydatki związane 
z nabyciem akcji grupy kapitałowej Możejki w wysokości 5 729 186 
tys. złotych oraz analogicznie w 2005 roku spółek grupy kapitałowej 
Unipetrol w wysokości 1 582 169 tys. złotych. Drugą pod względem 
wielkości wydatków pozycją w obszarze działalności inwestycyjnej 
było nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz war-
tości niematerialnych. W 2006 roku wydatkowano na ich nabycie 
1 924 642 tys. złotych (2 026 495 tys. złotych w 2005 roku). 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o
Do najważniejszych instalacji zrealizowanych w 2006 roku na-

leżały: 
� węzeł mieszania dla instalacji granulacji (zgniatania i talerzo-

wej);
� budowa instalacji nawozów wapniowo-magnezowych;
� modernizacja wag dozujących na instalacji superfosfatów;
� modernizacja oraz rozszerzenie układu antyodorowego na insta-

lacji superfosfatów;
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 1,4 mln złotych.

PCC Rokita S.A.
W 2006 zakończono realizację następujących inwestycji:

� rozbudowa wytwórni polioli o 30 tys. ton/rok (zakończona 
w I. kwartale 2006 r.);

� rozbudowa bazy magazynowej tlenku etylenu i tlenku propylenu 
wraz z instalacją przesyłową w/w mediów. Dotychczasową po-
jemność magazynową tlenku propylenu zwiększono 3-krotnie, 
a tlenku etylenu 2-krotnie (zakończona w I kwartał 2006 roku);

� rozbudowa bazy magazynowej fosforu, trójchlorku fosforu i tle-
nochlorku fosforu. Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 
ton i trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 250 ton (zakoń-
czona w marcu 2006 roku).

Najważniejsze inwestycje kontynuowane i rozpoczęte w 2006 
roku to:
� budowa nowej wytwórni wyrobów siarczanowanych. Efektem 

inwestycji jest wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych 
z 10 000 do 40 000 t/rok. Inwestycja zakończy się w III. kwartale 
2008 roku;

� budowa nowej wytwórni etoksylatów o zdolności 20 000 t/rok 
z możliwością zwiększenia zdolności do 40 000 t/rok. Inwestycja 
zakończy się w III. kwartale 2008 roku;

� dalsza rozbudowa wytwórni uniepalniaczy mająca na celu wzrost 
zdolności produkcyjnych do 8 000 ton/rok. Inwestycja zakończy 
się w I. kwartale 2007 roku;

7.1. Nakłady na inwestycje i rozwój / Capital expenditures and development

Below we are presenting the most significant investment tasks 
implemented by selected entities of chemical industry in 2006.

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Net cash flow resulting from the investment activity in 2006 

totaled 6 746 198 thous PLN, i.e. by 4 243 022 thous PLN more 
in the adequate period of the former year. Two purchases, as for 
2006 of the shares of the Możejki capital group (5 729 186 thous 
PLN) and as for 2005 of Unipetrol share companies (1 582 169 tho-
us PLN) had the biggest influence on the investment expenditures. 
The purchase of tangible and intangible assets took the second pla-
ce regarding the value of investment expenditures; 1 924 642 thous 
PLN was spent on this purpose in 2006 (and 2 026 495 thous PLN 
in 2005). 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o
The most important installation made in 2006 were:

� the Mixing Station for crushing and plate granulation installa-
tion;

� construction of calcium and magnesium based fertilizers installa-
tion;

� modernization of dosing scales on the super phosphate installa-
tion;

� modernization and extension of anti-odor system on the super 
phosphate installation.
Total value of capital investments was 1.4 mln PLN.

PCC Rokita S.A.
In 2006 the realization of the following investments was finis-

hed:
� extension of polyiols plant by 30thous t/y (1st quarter of 2006);
� extension of storage base for ethylene and propylene oxide along 

with a conveyor for the above media; the former storage volume 
was tripled for polypropylene oxide and doubled for ethylene 
oxide (finished in the first quarter of 2006);

� extension of storage base for phosphorus, phosphorous trichlo-
ride and phosphorous oxichloride; extension of phosphorus 
storage capacity by150 tons, and both phosphorous trichloride 
and phosphorous oxichloride by 250 tons (finished in March 2006)

The most important investments begun and continued in 2006:
� construction of a new sulfuric goods plant; the result of the 

investment is the growth of production capacity of vitriol from 
10 000 up to 40 000 t/year; finishing of the investment is plan-
ned for 3rd quarter of 2008;

� construction of a new etoxylate plant of the capacity of 20 000 
t/year with the possibility of increasing it up to 40 000 t/year. 
The finishing of the investment is planned for the 3rd quarter 
of 2008;

� further extension of retardants’ plant having on the target 
the extension of the capacity up to 8 000 t/year. It is going 
to be finished in the 1st quarter ’f 2007;
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� budowa wytwórni kwasu monochlorooctowego – efektem in-
westycji jest produkcja nowego produktu (inwestycja zakończy 
się w I. kwartale 2009 roku).
Łączne nakłady na wymienione inwestycje poniesione w 2006 

roku to 47 mln złotych.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Zrealizowany został projekt DELTA – wdrożenie systemu SAP 

(koszt 1,3 mln złotych). Wprowadzono system informatyczny D7i. 
Dokonano szeregu inwestycji w środki trwałe zwiększające wydaj-
ność produkcji (sprzęt IT, wytłaczarki, wózki widłowe, agregat pom-
powy). Łączna wartość nakładów to około 6 mln złotych.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
W czerwcu 2006 roku uruchomiono Pracownię Chromatograficzną 

i wdrożono techniki analityczne GC/MS, HPLC/MS i IC. Pracownia 
wyposażona jest w 3 nowoczesne chromatografy: jonowy, cieczo-
wy i gazowy ze spektrometrami masowymi. Uzyskano możliwość 
prowadzenia badań chromatograficznych substancji o wysokiej 
czystości. Pracownia wykorzystana jest do badań nad procesami: 
ekstrakcji surowców naturalnych pochodzenia roślinnego, produkcji 
politrioksanu, produkcji kwasu azotowego i niszczenia podtlenku 
azotu oraz nad procesami otrzymywania i oceny nawozów mine-
ralnych.

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
W zakładzie rozpoczęta została budowa instalacji do produkcji 

rozpuszczalników. Zmodernizowana została telemechanika stacji 
sprzęgłowej, dokonano wymiany dotychczasowego systemu na 
nowy, oparty o system MicroScada produkcji firmy ABB. W ramach 
realizacji zadania inwestycyjnego „Dostosowanie zbiorników maga-
zynowych do obowiązujących przepisów”, w spółce prowadzono 
prace modernizacyjne w obrębie zbiorników mające na celu zabez-
pieczenie gruntu przed przenikaniem produktów naftowych. Łączne 
nakłady to około 10 mln złotych.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Zakładach Azo-

towych KĘDZIERZYN S.A. w 2006 roku należały:
� modernizacja wytwórni ftalanu dwubutylu / ftalanu dwuizobuty-

lu, wzrost zdolności produkcyjnej o 12 tys. ton rocznie; 
� modernizacja instalacji bezwodnika kwasu ftalowego (zakończe-

nie 2008 rok) – zwiększenie zdolności produkcyjnej o 12 tys. ton 
rocznie;

� instalacja nowego kwasu azotowego, (zakończenie w 2009 
roku) – spełnienie wymagań BAT, zapewnienie produkcji nawo-
zów saletrzanych, poprawa efektywności produkcji;

� modernizacja elektrofiltra kotła K-7, zmniejszenie emisji pyłów 
do atmosfery.
Łączny nakład na przeprowadzone w 2006 roku inwestycje wy-

niósł około 35 mln złotych.

ICSO „BLACHOWNIA” w Kędzierzynie-Koźlu
�� Zrealizowano projekt procesowy „Rozbudowa instalacji żywic 

epoksydowych” dla Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” 
S.A. Udzielono licencji do stosowania technologii katalizatorów 
utwardzania żywic aminowych i sposobu otrzymywania katali-

� construction of mono-chlorine acetic acid; the expected result 
is starting a production of a new product; the investment plan-
ned to finish in 1st quarter of 2009.
The total amount of capital investments for the above mentions 

investments is 47mln PLN in 2006.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
DELTA Project was realized: the implementation of SAP system 

(1.3 mln PLN). D7i computer system was introduced. Lots of invest-
ments into assets, supposed to increase the production capacity, 
were made (IT equipment, extruder, forklifts, pump station). Total 
value of expenditures was about 6mln PLN.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
The Chromatography Lab was put into motion in June 2006 

and GC/MS, HPLC/MS and IC techniques implemented. The lab 
is equipped with 3 modern ion, fluid and gas chromatographs with 
mass spectrometers. The possibility of running chromatograph tests 
of high cleanness was achieved. The lab is used for the researches 
over the processes of: natural raw material of plant origin extraction, 
polytrioxane production, nitrogen acid production and invalidation 
of nitrous oxide, as well as over the processes of mineral fertilizers 
obtainment. 

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
The construction of a new installation for solvents production 

began in the plant. The telecommunication and mechanics of the 
coupling station was modernized; the old system was replaced 
by a new one, based on MicroScada system of ABB company. 
The modernization works having on target protection of the gro-
unds against soaking with oil products were introduced within 
the frameworks of the new investment realization called ”Adjust-
ment of storage tanks to legal regulations in force”. The total ex-
penditures totaled 10 mln PLN.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
The following investments belonged to the most important ones 

in ZA KĘDZIERZYN S.A. in 2006:
� modernization of phthalate 2-butyl and phthalate 2-isobutyl; 

growth of capacity by 12 thous t/year;
� modernization of the installation of phthalate acid anhydrite 

(to be finished in 2008) – capacity growth by 12 thous t/year;
� installation of new nitric acid (to be finished in 2009); fulfillment 

of BAT requirements, ensuring the supply of nitro-chalk fertili-
zers, improvement of production effectiveness;

� modernization of the electro filter of K-7 boiler; limitation 
of dusts emission to the air.
The total expenditures for investments totaled about 35 mln PLN 

in 2006.

ICSO ”BLACHOWNIA” w Kędzierzynie-Koźlu
�� The process project called ”Extension of epoxy resin installation” 

was realized for Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A. 
The license was hared for the application of the technology 
of amine resign hardening catalysts, and the ways of obtaining  
catalysts of resign hardening, for the technology of washing 
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t zatorów utwardzania żywic, technologii środków myjąco-dezyn-
fekujących, myjąco-konserwujących, technologii wytwarzania 
azotu metodą VSA-N2.

�� W ramach Funduszy Strukturalnych (SPO-WKP) przeprowadzono 
projekt pod tytułem. „Regionalne Laboratorium Chemii Prze-
mysłowej – modernizacja i doposażenie laboratorium”. Celem 
projektu było zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej i dopo-
sażenie istniejących pracowni, które będą współtworzyć Regio-
nalne Laboratorium Chemii Przemysłowej.

�� Zakończono realizację projektu ADD-Gasoline E! 3029 „Synte-
tyczne komponenty i dodatki dla ekologicznych benzyn silniko-
wych”, w ramach programu EUREKA.

ZCh „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
�� dokonano rozbudowy reduktorowni gazu;
�� wybudowano instalację mieszania ziem bielących;
�� wykonano zabudowę kosza załadunkowego w magazynie na-

wozów granulowanych;
�� zakupiono nową sprężarkę Lupa;
�� wymieniono rurociąg kwasu siarkowego, gazociągów technicz-

nych, gazociągu kominowego.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Przeprowadzonych zostało szereg inwestycji w aktywa trwałe 

o łącznej wartości około 20 mln złotych, z których najważniejsze to:
�� hala do produkcji podpór – zwiększenie wydajności, możliwość 

rozszerzenie mocy produkcyjnych;
�� zakup sprzętu i elementów zaplecza w Libii;
�� budowa nowego zakładu Ocynkowni w Częstochowie – termin 

zakończenia – koniec 2007 roku;
�� wypalanka laserowa;
�� budynek administracyjno-biurowy – planowane zakończenie 

w 2007 roku.

7.2. Prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe  / Research and development works and implementations

and disinfecting agents, washing and preservation agents, and 
technologies of nitrogen generation using VSA-N2 method. 

�� Within the frameworks of the Structural Funds (SPO-WPK), the 
project called “Regional Laboratory of Industrial Chemistry – mo-
dernization and equipping” was introduced. Its objective was 
provision of room and equipping the already existing labs sup-
posed to create the Regional Laboratory of Industrial Chemistry.

�� Finishing of the realization of the project ADD-Gasoline E! 
3029 ”Synthetic components and additives for ecological benze-
nes” within the scope of EUREKA program.

ZCh ”Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� extension of gas reduction station;
� construction of installation for bleaching earth;
� housing the charging basket in the storage room of granulated 

fertilizers;
� purchase of a new Lup compressor;
� replacement of the pipeline of the sulfuric acid, technological gas 

pipelines and a flue gas pipeline.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Lots of investments were implemented of a total value of 20 mln 

PLN and the most important ones were:
� workshop for supporters’ production; improvement of capacity 

and efficiency;
� purchase of equipment and infrastructure elements in Libya;
� construction of a new Galvanization Plant in Częstochowa (sup-

posed to be finished at the end of 2007).
� laser burner;
� office and administration facilities – supposed to be finished 

in 2007.

W poniższym rozdziale przedstawiono najistotniejsze prace na-
ukowo-badawcze i wdrożeniowe przeprowadzone w 2006 roku.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o
� W 2006 roku w Zakładach Chemicznych LUBOŃ Sp. z o.o. uru-

chomiona została instalacja do produkcji nawozów wapniowo 
– magnezowych o zdolności 16 t/h, jak również rozszerzono pro-
dukcji związków nieorganicznych. Przeprowadzono prace ogra-
niczające przedostawanie się substancji szkodliwych do atmo-
sfery. W sumie na te cele przeznaczono około 1,5 mln złotych.

PCC ROKITA S.A.
W minionym roku prace koncentrowały się głównie na:

� Opracowaniu i wdrożeniu technologii poliolu polimerycznego do 
pianek typu HR pod nazwą: Rokopol MS1215 – przeznaczonego 
do produkcji poliuretanowych pianek wysokoelastycznych.

� Opracowaniu nowych związków powierzchniowo czynnych.
� Zmianie bazy surowcowej plastyfikatorów.
� Opracowaniu i wdrożeniu stabilizatora termicznego do tworzyw 

sztucznych.

In the following section we are presenting the most significant 
research & development works and implementations run in 2006.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o
� In 2006 a new installation for calcium and magnesium fertili-

zers was launched of the capacity of 16 t/h and the production 
of non-organic compounds was extended in Zakłady Chemiczne 
LUBOŃ Sp. z o.o. Works limiting the emission of air pollutants 
were introduced as well. All in all 1.5mln PLN was spent on the 
above investments. 

PCC ROKITA S.A.
During the last year the works were mainly concentrated on:

� Elaboration and implementation of the polymeric polyoil tech-
nology for HR type foams called Rokopol MS1215 – provided 
for the production of highly-elastic polyurethane foams.

� Elaboration of new surface-active compounds.
� Changing raw materials supplier for plasticizers.
� Elaboration and implementation of a thermal stabilizer for pla-

stics.
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tInstytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Ważniejsze prace badawcze zrealizowane w 2006 roku to:

� modernizacja węzła Benfielda w instalacji Amoniak – 4 (TEC 1360). 
Zrealizowano projekt modernizacji węzła Benfielda w instalacji 
Amoniaku w OAO NAK „Azot” w Nowomoskowsku w Rosji. Do-
starczono pełną dokumentację oraz urządzenia do zmodernizowa-
nia instalacji oraz uruchomiono instalację. Zmodernizowana przez 
INS instalacja potwierdziła założone parametry technologiczne 
a wydajność jej wzrosła z 1360 t NH3/d do 1600 t NH3/d;

� nowy projekt procesowy instalacji kwasu azotowego TKV o wy-
dajności 900 t HNO3/d;

 Opracowano nowy projekt procesowy dla ZA „Kędzierzyn” SA. 
Jest to projekt instalacji kwasu azotowego o znacznie większej 
wydajności niż obecnie pracujące instalacje kwasu azotowego 
w Polsce;

� ciśnieniowa dezynsekcja ziół przy użyciu CO2 – proces i aparatu-
ra. Uruchomiono i przekazano do eksploatacji instalację do ciś-
nieniowej dezynsekcji ziół gazowym CO2, zbudowanej w opar-
ciu o projekt INS i pełne dostawy urządzeń zrealizowanych 
w 100 % przez INS. Instalację zbudowano dla firmy „HERBAPOL” 
S.A. w Białymstoku. Zastosowano nowy, oryginalny sposób de-
zynsekcji ziół, polegający na gwałtownej dekompresji zabijającej 
organizmy żywe;

� opracowanie technologii otrzymywania nowych asortymentów 
katalizatorów promotorowanych lantanem do metanizacji;

� opracowanie technologii nowych katalizatorów Ni-Cu do uwo-
dornienia benzenu o znacznie wyższej selektywności i wyższej 
trwałości.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Jako najważniejsze działania podjęte w sferze działalności ba-

dawczo-rozwojowej w 2006 roku należy wymienić:
� opracowanie technologii i uruchomienie produkcji nowo-

czesnych silikonowych środków do konserwacji zabytkowych 
i współczesnych materiałów budowlanych – technologia środka 
do konserwacji materiałów budowlanych wdrożona w Zakłady 
Chemiczne „Silikony Polskie”;

� modernizacja technologii fenolu kumenowego – oferta na mo-
dernizację procesu utleniania kumenu skierowana do Polski Kon-
cern Naftowy ORLEN S.A. (umowa licencyjna);

� modernizacja technologii poliacetali. Optymalizacja składu mie-
szanek stabilizatorów i inicjatorów – trzykrotne zmniejszenie 
emisji formaldehydu powierzchniowego przy zwiększeniu ter-
mostabilności osiągnięto poprzez dodatek wytypowanej kompo-
zycji stabilizatorów i substancji wiążących formaldehyd;

� uruchomienie produkcji spoiwa z zastosowaniem bezchlorowcowej, 
niepalnej żywicy epoksydowej i epoksydowej żywicy modyfikującej 
– technologia spoiwa i trudnoplanej, nie zawierającej chloru żywicy 
epoksydowej wdrożona w Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZY-
NA” S.A.;

� modyfikacja receptury w produkcji PVC Polanvil S 67 HBD – Recep-
tura PVC S-67 HBD o wysokiej gęstości nasypowej dla ANWIL S.A.

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Zakończono prace badawcze dotyczące poprawy własności ole-

jów bazowych uzyskiwanych z olejów przepracowanych po proce-
sie DOP – HOP; badania te doprowadziły do wypracowania roz-

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
The more important R&D works followed in 2006 were:

� modernization of Benfield station in Amoniak–4 (TEC 1360) 
installation. The project of a Belfield junction modernization 
of ammonia installation in OAO NAK ”Azot” in Novomoscovsk 
(Russia) was made. Full documentation was provided as well 
the equipment for the modernization; the installation was put 
into motion. The installation modernized by INS confirmed 
the assumed technological parameters and its capacity grew 
from 1360 t of NH3 per day up to 1600 t of NH3 per day;

� a new process project for the installation of TKV nitric acid 
of the capacity of 900t of NH3 per day. A new process project 
was elaborated for ZA ”Kędzierzyn” SA.; it is a project of nitric 
acid installation of much higher capacity than the installations 
already working in Poland;

� pressure disinfection of herbs with CO2 – process and equip-
ment. The installation of herbs pressure disinfection with gas 
CO2 which was built on the basis of INS project, was put into 
motion; the supply of equipment was also 100% provided 
by INS. The installation was made for ”HERBAPOL” S.A. in Biały-
stok. A new and original way of herbs disinfection was applied 
lying in the sudden decompression killing live organisms;

� elaboration of new technologies for obtaining new assortments 
of catalysts pre-motored with lanthanum for methanisation;

� elaboration of the technology of new  Ni-Cu catalysts for benze-
ne hydrogenising  of significantly higher selectiveness and dura-
bility. 

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
The most important activities worth to mention undertaken wit-

hin R&D works in 2006 were:
� elaboration of the technology and starting the production of new 

silicone agents for the conservation of ancient and nowadays 
buildings; the technology of a conservation agent implemented 
in Zakłady Chemiczne “Silikony Polskie”;

� modernization of the cumene phenol process – modernization 
offer for  the oxidation of cumen directed to Polski Koncern Naf-
towy ORLEN S.A. (license agreement);

� modernization of technologies of polyacetals. Optimization 
of the contents of the stabilizers’ and initiators’ mixtures – tripple 
decrease in surface formaldehyde emission at the thermo-stabi-
lity of achieved owing to the application of selected composition 
of stabilizers and substances bounding formaldehyde;

� starting the production of an adhesive with the application 
of no halide, non-inflammable epoxy resin and modifying epo-
xy resign – technology of adhesive and retardant resin with no 
contents of chlorine of epoxy resin implemented in Zakłady Che-
miczne ”ORGANIKA SARZYNA” S.A.;

� modification of the receipt for the PCV production Polanvil S 67 
HB; Receipt of PVC S-67 HBD of high bulk density for ANWIL 
S.A..

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Research works over the improvement of base oils properties 

obtained form overworked oils after DOP-HOP process; those re-
searches run to the elaboration of a technological solution which 
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t wiązania technologicznego pozwalającego uzyskać bazy olejowe 
Grupy I za pomocą nowego układu katalizatorów. Wprowadzono 
do stosowania w Spółce nowe dodatki uszlachetniające, używane 
w Grupie ORLEN. Kontynuowano działania w kierunku moderniza-
cji węzła opróżniania olejów przepracowanych, umożliwiającej ich 
segregację, mającego istotny wpływ na jakość uzyskiwanych hydro-
rafinatów i pozwalającego zmienić zagospodarowanie najgorszych 
jakościowo olejów odpadowych.

ICSO „BLACHOWNIA” w Kędzierzynie-Koźlu
Przeprowadzono badania technologiczne dla przemysłu krajo-

wego obejmujące:
� wytwarzanie żywic fenolowo-formaldehydowych;
� opracowania nowoczesnych środków gaśniczych;
� rozdzielenie i oczyszczenie gazów metodami adsorpcyjnymi 

(PSA, VPSA, TSA);
� oksyalkilenowanie wybranych produktów do środków po-

wierzchniowo czynnych i pomocniczych;
� modyfikowanie poliolefin i dalsze ich przetwórstwo;
� opracowanie receptur i technologii produktów rynkowych i środ-

ków niezbędnych w różnych gałęziach gospodarki (między  innymi 
komponenty i dodatki do benzyn silnikowych, płyny hamulcowe, 
środki dla włókiennictwa, przemysłu papierniczego i inne);

� prace technologiczne w zakresie ochrony środowiska (oczyszcza-
nie odgazów, ścieków, produkty o zmniejszonej emisji formalde-
hydu, produkty podatne na biodegradację.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Przeprowadzono między innymi następujące prace badawczo 

rozwojowe:
�� „Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska efektyw-

nych ekonomicznie technologii przerobu kwasu fluorokrzemo-
wego na produkty handlowe”;

�� Badania dotyczące nawozu WIGOR S;
�� „Przeklasyfikowanie środków ochrony roślin TIOTAR 800 S.C., 

TIOTAR 80 WP, IPOTAR 600 S.C. w zakresie toksyczności dla lu-
dzi, pszczół oraz organizmów wodnych”;

�� „Opracowanie formuły siarkowych nawozów zawiesinowych 
z dodatkiem mikroelementów oraz sposobu ich wytwarzania”

� Łączny koszt badań to około 120 tys. złotych.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Opracowywana jest nowa technologia nanoszenia powłok cyn-

kowych metodą metalizacji natryskowej na wielkogabarytowe 
elementy konstrukcyjne. Badania stosowane oraz prace rozwo-
jowe rozpoczęto w dniu 1 listopada 2003 roku, a zakończono 
31 października 2006 roku. Zakończenie projektu celowego 
planowane jest na 31 marca 2007 roku. Opisana technologia 
będzie spełniała wszystkie istniejące normy dotyczące meta-
lizacji natryskowej. Ponadto będzie ona zgodna z Rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 roku w 
sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy czyszczeniu po-
wierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej. Opracowanie 
i wdrożenie nowej technologii nanoszenia powłok cynkowych 
pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy, wymie-
nionych w rozporządzeniu.

let obtain oil basis of Group I owing to the new layout of catalysts. 
New ennobling additives were introduced in the company, also used 
in ORLEN Group. All the activities directed towards the moderniza-
tion of the station for removing overworked oils were implemented; 
they allowed their segregation and have significant influence on the 
quality of obtained hydrorafinats and let change the management 
of the worst quality waste oils.

ICSO „BLACHOWNIA” w Kędzierzynie-Koźlu
Technological researches were done for the domestic industry 

which covered:
� manufacturing of fenol and formaldehyde resins;
� elaboration of modern fire extinguishing agents;
� selection and purification of gases using adsorption methods 

(PSA, VPSA, TSA);
� oxyalcylenization  of selected products for surface-active and au-

xiliary compounds;
� modification of polyolefin and their further processing;
� elaboration of recipes and technologies of market products and 

agents necessary in different branches of economy (i.e.  compo-
nents and additives for silicone benzines, brake fluids, compo-
nents for textile and paper industry, etc.);

� technological works within the scope of environmental protec-
tion (purification of outgases, refuse waters, products of limited 
emission of formaldehydes, biodegradable products).

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
The following research and development works were introdu-

ced:
� “Elaboration and implementation of environment friendly, eco-

nomically effective technologies of fluorosilicate acid generation 
for trade goods”.

� Researches on WIGOR S fertilizer.
� Reclassification of plant protection products like TIOTAR 800 

S.C., TIOTAR 80 WP, IPOTAR 600 S.C. within the scope of toxicity 
for humans, bees and water organisms”.

� “Elaboration of the formula for sulfur suspension fertilizers with 
addition of microelements and the ways of their manufactu-
ring”.

� Total costs of researches around 120 thous. PLN.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� A new, spray metallization technology of galvanization has been 

developed for big-dimension construction objects. The researches 
and development works started on 1/11/2003 and were finished 
on 31/10/2006. Finishing of the objective project is planned for 
31/03/2007. The described technology will fulfill all the existing 
standards connected with spray metallization. Moreover, it will 
be in accordance with the Regulation of the Ministry of Economy 
dated on 16/12/2002 on the safety of labor hygiene at surface 
cleaning, painting and spray metallization. The elaboration and 
implementation of a new technology of putting zinc layers will 
allow for the creation of appropriate work conditions mentioned 
in the above Regulation.
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