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Szanowni Państwo,

W dwudziestym roku działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego z przyjemnością przekazujemy Państwu 16. już edycję Raportu 
Rocznego.

Miniony rok 2007 był pierwszym rokiem działania nowego Rzą-
du i Parlamentu wyłonionego w wyborach. Był to rok dużych zmian 
politycznych przy nadal wysokim tempie rozwoju gospodarczego. 
Dalszy postęp gospodarczy jest uwarunkowany zrównoważonym 
rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce.

Udział przemysłu chemicznego w produkcji przemysłowej 
w Polsce wynosi obecnie tylko około 10%. Jest to o połowę 
mniej niż w krajach wysoko uprzemysłowionych, gdzie udział 
ten kształtuje się w granicach 20%. Konsekwencją tego jest po-
niżej 2-procentowy udział Polski w unijnym przemyśle chemicz-
nym, wysoka dynamika importu, rosnące ujemne saldo obrotów 
z zagranicą, niekorzystna struktura eksportu oraz ponad poło-
wę niższe zużycie chemikaliów na głowę mieszkańca. Pomimo 
to, polski rynek chemiczny jest znaczącym podmiotem na rynku 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Unii Europejskiej. Sektor 
chemiczny w Polsce ma szansę rozwijać się w dobrym tempie 
i umacniać swoją pozycję solidnego partnera handlowego na 
rynkach światowych. O sukcesie branży chemicznej rozstrzygną 
przede wszystkim inwestycje, tempo i skala jej integracji oraz 
szybkość wdrażania nowoczesnych technologii. Istotna okaże się 
też umiejętność wykorzystania funduszy unijnych. 

Szybki rozwój całego przemysłu obserwowany również w 2007 
roku ma coraz bardziej systematyczny i trwały charakter. Przyspie-
szenie tempa wzrostu gospodarczego do poziomu 6,5% było wyni-
kiem zwiększenia zarówno konsumpcji, jak i inwestycji, co daje go-
spodarce solidne podstawy dalszego rozwoju. Przemysł chemiczny 
w Polsce stanowi potencjał, który odpowiednio wykorzystany, może 
przynieść znaczące korzyści dla rozwoju całej gospodarki. Jego zna-
czenie potwierdza fakt, że w Unii Europejskiej tylko 1/3 produkcji 
chemicznej trafia bezpośrednio do konsumentów, natomiast pozo-
stałą jej część wykorzystuje się w różnych działach gospodarki wa-
runkując tym samym jej prawidłowy rozwój. 

Sytuacja w polskim przemyśle chemicznym w ciągu ostatnich 
lat ulegała stopniowej poprawie. Sprzedaż chemikaliów wzrastała 
w ciągu ostatnich 6. lat (2001–2007) średnio o 10% rocznie. 
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego osiągnęła 
w 2007 roku 23,5 mld euro, co stanowiło około 11% wartości 
sprzedaży całego przemysłu. 

Nadal w szybkim tempie rośnie w Polsce popyt na chemikalia. 
Z uwagi na stosunkowo ciągle niską konsumpcję na osobę można 
przewidywać, że popyt ten będzie w dalszym stopniu dynamicznie 
wzrastał w latach kolejnych.

Analiza bilansu handlowego chemii wykazuje od lat, że najwięk-
szy deficyt występuje w farmaceutykach oraz tworzywach sztucz-
nych jak również w specjalistycznych chemikaliach organicznych, co 
wynika w dużym stopniu z niewłaściwej struktury produkcji che-
micznej w Polsce. Występuje również wyraźny deficyt w produkcji 
chemikaliów bazowych, co jest bezpośrednią przyczyną zbyt niskiej 
produkcji tworzyw sztucznych. 

Ladies and Gentlemen,

In the twentieth year of the activity of the Polish Chamber 
of Chemical Industry, we are pleased to present you the 16th edition 
of the Annual Report.

Last year 2007 – was the first year of the activity of a new Go-
vernment and the newly elected Parliament. It was the year of big 
political changes and of a still high rate of economic development. 
Further economic progress depends on the sustainable develop-
ment of chemical industry in Poland.

The present contribution of chemical industry in the total indu-
strial production in Poland is only 10%. In highly developed co-
untries such a contribution is twice as much and oscillates around 
20%. The consequence of this situation is less than 2% contribution 
of Poland in the European Union chemical industry, high dynamics 
of import, increasing negative balance of sales with foreign countries, 
disadvantageous export structure and the twice lower consumption 
of chemicals per capita. In spite of it, the Polish chemical market 
is a significant party on the markets of Central and Eastern Europe 
and the European Union. Chemical sector in Poland has a chance 
to develop at a good rate and enforce its position as a solid tra-
de partner on the worldwide markets. The success of the chemi-
cal branch will be mostly determined by the investments, the rate 
and scale of its integration and the pace of implementing new tech-
nologies. The other important factor seems to be the ability of be-
nefiting from the European Union funds.

Prompt development of the whole industry, also observed 
in 2007, is more and more systematic and stable character. The ac-
celeration of the economic development rate up to the level of 6.5% 
was the result of both consumption growth and the investments, 
what creates solid basis of its further development. The chemical 
industry in Poland has a potential which, being used in a proper 
way, may be favourable for the whole economy. Its significance 
is confirmed by the fact that only 1/3 of chemical industry pro-
duction in the European Union is addressed to consumers; the rest 
is used by different branches of economy what guarantees its pro-
per development.

The situation in Polish chemical industry has gradually impro-
ved within the last few years. The sales of chemicals had been gro-
wing at the rate of 10% per year on average within the last 6 years 
(2001–2007). The value of the sold production achieved 23.5 mld 
euro in 2007, that is approximately 11% of the sales of the whole 
industry in total.

The demand for chemicals in Poland has been growing at the 
high rate. Considering still reasonably low consumption per capi-
ta, it may be predicted that this demand will be dynamically gro-
wing up.

For years, the analysis of the chemistry trade balance have 
been indicating that the highest deficit is indicated in pharma-
ceuticals and plastics, as well as in special organic chemical. 
It mainly due to the improper structure of chemical industry 
in Poland. There is also a significant deficit in production of ba-
sic chemicals and this is directly the reason of too low plastics 
production.
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Another problem of Polish chemical industry is its relatively low 
scale of production, what partially results from the high capital ab-
sorption of the sector manifesting itself the necessity of performing 
investments in fixed assets as well as research and development.

In case of fertilizers producers, it is especially important to recog-
nize the following issues:
� prices and stability of natural gas deliveries (diversification 

of sources);
� antidumping protection; in Russia, for example, the price of na-

tural gas for industry is approximately 5 times lower than its 
price for export; therefore, the European Union producers are not 
able to compete.

Regarding the above, it is very important to involve the sector 
in the elaborations on coal gasification (diversification of raw ma-
terial base).

Another very important factor will be the implementation 
of REACH regulation (in force since June, 2007); registration costs 
will create heavy ballast, particularly for small businesses. The cost 
of registration of the substances has been estimated for 344 
up to 416 mln euro. Furthermore, other new regulations on emis-
sion of some substances will generate additional costs.

The most important task for the Chamber is supporting the su-
stainable development of the broadly understood chemical sector. 
The issue of energy deserves underlining here. It is a rationale 
for active PIPC’s cooperation with CEFIC and KAPE at the elabora-
tion of a pilot program for chemical branch related to the improve-
ment of energy effectiveness, CARE+. 

One of the elements of support is also the active participation 
of the Chamber in EXPOCHEM 2008 Fair, which was organized 
for the first time in Katowice. There is a plan of its continuation 
in the following years.

In our opinion, the improvement of the competitiveness of che-
mical branch in Poland demands taking up urgent action within 
a few areas such as increasing the activity of Polish government 
within the scope of reasonable and efficient creation of domestic 
and EU legislation. The negative example may be the too restrictive 
excise duty act and regulations on environment, still in force. Higher 
activeness of Poland at the establishment of the EU rules on chemi-
cal industry operations is a must.

The disturbing fact is the lack of any updated prognosis on the 
energy carriers demands for the forthcoming decades, both at the 
EU- and domestic level. It results in the lack of realistic energy stra-
tegy. Such a strategy should take under consideration not only the 
decision of the European Commission on the reduction of greenhou-
se gas, energy usage and increasing the contribution of renewable 
sources, but also the prospectus situation on the market of energy 
and energy resources.

The expectation of the branch is the elaboration of the develop-
ment strategy for chemical industry in relation to the energy situa-
tion in Poland in order to protect economy demand for chemicals 
and to decrease the negative trade balance. The strongly monopo-
lized market of natural gas and electric power suppliers in Poland 
also asks for changes.

Kolejnym problemem polskiego przemysłu chemicznego jest 
stosunkowo mała skala produkcji, co wynika częściowo z kapitało-
chłonności sektora, przejawiającej się koniecznością dokonywania 
znacznych inwestycji w aktywa trwałe oraz badania i rozwój. 

W przypadku firm nawozowych za szczególnie istotne należy 
uznać następujące kwestie:
� ceny i stabilność dostaw gazu (dywersyfikacja źródeł);
� ochrona antydumpingowa – gdyż przykładowo cena gazu dla 

przemysłu w Rosji jest średnio 5 razy niższa niż ceny tego su-
rowca przeznaczonego na eksport, więc producenci unijni nie są 
w stanie konkurować. 

W związku z tym istotne jest zaangażowanie się sektora w prace 
związane ze zgazowaniem węgla, czyli dywersyfikacji bazy surow-
cowej. 

Istotnym elementem kosztotwórczym będzie realizacja rozporzą-
dzenia REACH (weszło w życie 1 czerwca 2007 roku). Spowoduje to 
duże obciążenie, szczególnie dla małych przedsiębiorstw, związane 
z kosztami rejestracji. Koszty rejestracji substancji oszacowano od 
344 do 416 mln euro. Ponadto kolejne koszty generują nowe uregu-
lowania odnośnie raportowania emisji niektórych substancji.

Najważniejszym zadaniem Izby jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju szeroko rozumianego sektora chemicznego. Na podkreślenie 
zasługuje tu problem energii; stąd aktywne współdziałanie Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego, Europejskiej Rady Przemysłu Chemicz-
nego (CEFIC) i Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w przy-
gotowaniu pilotażowego programu poprawy efektywności energe-
tycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach CARE+.

Takim elementem wspierania jest też aktywny udział Izby na 
przykład w Targach EXPOCHEM 2008 zorganizowanych po raz 
pierwszy w Katowicach. Przewiduje się kontynuowanie tych targów 
w kolejnych latach.

Poprawa konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce wy-
maga naszym zdaniem podjęcia pilnych działań w kilku obszarach, 
między innymi zwiększenie aktywności rządu Rzeczpospolitej Pol-
skiej, w zakresie rozsądnego i sprawnego kształtowania legislacji 
krajowej i unijnej. Ciągle negatywnym przykładem jest funkcjono-
wanie nadmiernie restrykcyjnej ustawy akcyzowej i środowiskowej. 
Potrzebna jest większa aktywność strony polskiej przy ustalaniu 
unijnych warunków działania sektora chemicznego.

Niepokoi brak zaktualizowanej prognozy zapotrzebowania 
na nośniki energii w najbliższych dziesięcioleciach, zarówno na 
szczeblu unijnym jak i krajowym, a tym samym brak realnej strate-
gii energetycznej. Strategia ta powinna uwzględniać zarówno de-
cyzję Komisji Europejskiej o zmniejszeniu emisji gazów cieplarniach 
i zużycia energii oraz zwiększeniu udziału energii odnawialnej 
a także przewidywaną sytuację na rynku energii i surowców ener-
getycznych.

Oczekiwaniem branży jest opracowanie strategii rozwoju prze-
mysłu chemicznego w powiązaniu ze strategią energetyczną kra-
ju w celu zabezpieczenia potrzeb gospodarki na chemikalia oraz 
zmniejszenia ujemnego bilansu handlowego. Również silnie zmo-
nopolizowany w Polsce rynek dostaw gazu ziemnego i energii elek-
trycznej wymaga zmian.

7



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

W
ST

ĘP
In

tro
du

ct
io

n

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

Prezes Zarządu / President of the Board

Konrad Jaskóła

Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council

Dążenie Komisji Europejskiej do pełnego otwarcia rynku Unii 
stanowi wyzwanie, ale i zagrożenie, dla polskiego rynku. Bliskie 
sąsiedztwo z dysponującym tanią energią rynkiem wschodnim za-
graża naszym producentom energochłonnych chemikaliów.  

Nadal opóźnia się proces prywatyzacji i niezbędnej konsolida-
cji sektora chemicznego. Ponadto w porównaniu z innymi krajami 
mamy zbyt niski poziom nakładów inwestycyjnych oraz proinnowa-
cyjnych w sektorze chemicznym. 

Wreszcie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która dla chemii 
stanowi zagrożenie, ale i szansę pod warunkiem obowiązywania 
unijnych standardów na całym świecie. 

Chemia była, jest i będzie potrzebna dla szybkiego rozwoju pol-
skiej gospodarki; warto więc jej stworzyć równorzędne warunki 
działania z innymi krajami Unii Europejskiej.

The European Commission aspiration of the fully open European 
Union market is a challenge, but also a danger for the Polish mar-
ket. Close vicinity of the East market with its cheap energy creates 
a danger for our producers of energy-consuming chemicals.

The process of privatization and essential consolidation of che-
mical branch is delayed. Furthermore, in comparison with other co-
untries we have too low level of investment and pro-innovation 
expenditures in chemical industry.

Finally, the European Union climate policy creates a threat
but also a chance for chemical industry providing that the imple-
mentation of European Union standards will be mandatory all aro-
und the world.

Chemistry has always been and will be needed for the fast eco-
nomic development of Poland. That is why it is worth to create ope-
rating conditions equal to other European Union countries.

8



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 2007   Annual Report 2007

CZĘŚĆ I
PART I

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

POLISH CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY

9



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

W
ŁA

DZ
E 

IZ
BY

Au
th

or
iti

es
 o

f t
he

 C
ha

m
be

r

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, EVONIK DEGUSSA POLSKA Sp. z o.o.
Zenon Hryń – Prezes Zarządu, FLUOR S.A.
Józef Kozieł – Wiceprezes Zarządu, SIGMAKALON Cieszyn S.A.
Mirosław Krutin – Prezes Zarządu, PCC ROKITA S.A.
Elizabeth Lürenbaum – Prezes Zarządu, SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.

  Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu, ANWIL SA

Jacek Miłkowski – Prezes Zarządu, ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z o.o.
Krystian Pater – Członek Zarządu, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Józef Sas – Dyrektor, Instytut Nawozów Sztucznych
Karol Marek Sęp – Wiceprezes Zarządu, BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Zbigniew Warmuz – Dyrektor, SYNTHOS S.A.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Zarządu, Petrochemia-Blachownia S.A.
Ewa Wołynkiewicz – BRENTAG POLSKA Sp. z o.o.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.

W związku z odwołaniem z pełnionej funkcji oraz zmianą miejsca zatrudnienia w okresie sprawozdawczym ze składu Rady zostali odwo-
łani: / Due to recall from the taken positions and changing the places of employment during the reporting period, the following members 
were dismissed from the Board:
Bartłomiej Cząstkiewicz – Prezes Zarządu/ President of the Board (Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.)
Krzysztof Igor Lewicki – Prezes Zarządu/ President of the Board (Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.)
Jarosław Wita – Prezes Zarządu/ President of the Board (Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT BOARD
Elżbieta Lech – Przewodnicząca Komisji / Chairman of the Commission (TIKKURILA POLSKA S.A.)
Marian Gryta – Dyrektor Naczelny / Chief Executive (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA / Insitute of Heavy Organic 
Synthesis BLACHOWNIA)
Grzegorz Rytko – Dyrektor / Director (Fundacja PLASTICSEUROPE POLSKA / Foundation PLASTICSEUROPE POLSKA)

BIURO IZBY / OFFICE OF THE CHAMBER*
Jerzy Majchrzak – Dyrektor, współpraca z KIG, instytutami naukowo-badawczymi, Platformy Technologiczne, 7. Program Ramowy / Director, 
cooperation with the Chamber of Commerce and scietntific-research institutes, Technological Platforms, 7th Frame Program
Hanna Kilen – Sekretarz Rady Izby, współpraca z CEFIC, stowarzyszeniami UE, ECEG, koordynator ds. transportu i logistyki, sprawy organiza-
cyjne / Secretary to the Council, cooperation with CEFIC, UE Federations and ECEG, Transport and Logistics Manager, organizational affairs
Agata Drewniak – ochrona środowiska, rozdział emisji, koordynator Programu Odpowiedzialność i Troska, współpraca z CEFIC i ECEG / 
environment protection, emission trading, Responsible Care Manager, cooperation with CEFIC and ECEG
Edyta Gołębiewska – nawozy sztuczne, ekonomia i statystyka, energia, współpraca z CEFIC i EFMA / fertilizers, economy and statistics, 
energy, cooperation with CEFIC and EFMA
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 kwietnia 2008 roku / status on 31 April, 2008
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1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Wojciech Heydel – 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.
Jerzy Pazura – 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

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

stan na 30 marzec 2008 / status on 30 March 2008

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY /
REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

3. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Krzysztof Janas – Prezes Zarządu
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
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
e-mail: mzwadlo@petrochemia-bl.com.pl
http://www.petrochemia-bl.com.pl

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

5. BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Paul Augustowski – Prezes Zarządu
Karol Sęp – Wiceprezes Zarządu
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel.: +48 24 364 74 74
faks: +48 24 364 74 45
e-mail: info@basell.orlen.pl

6. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 633 07 81
faks: +48 14 633 01 67
infolinia: +48 14 637 37 37
e-mail:  azoty@azoty.tarnow.pl
http://www.azoty.tarnow.pl

7. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu
Al. 1000-Lecia 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 565 30 00
faks: +48 81 565 28 56
e-mail: zapulawy@azoty.pulawy.pl
http://www.zapulawy.pl

8. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu
ul. Mostowa 30A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle, skr. poczt. 163
tel.: +48 77 481 20 00
faks: +48 77 481 29 99

e-mail: zak@zak.com.pl
http://www.zak.com.pl

9. ANWIL SA

 Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu

ul. Toruńska 222, 87-810 Włocławek
tel.: +48 54 236 30 91
faks: +48 54 236 97 86
e-mail: anwil@anwil.pl
http://www.anwil.pl

10. SYNTHOS S.A.
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim 
tel.: +48 33 844 18 21÷25
faks: +48 33 842 42 18
e-mail: dariusz.krawczyk@syntchosgroup.com
http://www.syntchosgroup.com

11. 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
faks: +48 91 317 31 60
e-mail: kontakt@zchpolice.pl
http://www.zchpolice.pl

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

13. SULZER CHEMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Mariusz Caliński – Prezes Zarządu
ul. Okrężna 9/11, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
tel.: +48 61 816 37 00, 816 37 40
faks: +48 61 816 37 48
e-mail: ctl@sulzer.poznan.pl
http://www.sulzerchemtech.com

14. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie
Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
39-206 Pustków
tel.: +48 14 680 62 11
faks: +48 14 670 24 69
e-mail: erg@erg.pustkow.pl
http://www.erg.pustkow.pl

15. Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Sławomir Litwin – Prezes Zarządu
ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg 4
tel.: +48 15 855 57 10
faks: +48 15 822 97 97
e-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl
http://www.zchsiarkopol.pl

16. 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

17. 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

18. EVONIK 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@evinik.com
http://www.evonik.com

19. EVONIK CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o.
Michael Sojka – Prezes Zarządu
ul. 3 Maja 83, 38-200 Jasło
tel.: +48 13 446 63 90
faks: +48 13 446 64 97
http://www.evonik.com

20. BASF Polska Sp. z o.o.
Michael Hepp – Prezes Zarządu
Al. Jerozolimskie 154, 03-326 Warszawa
tel.: +48 22 570 97 25
faks: +48 22 570 97 90
e-mail: Ewa.Kowalska@basf.com
http://www.basf.com.pl

21. PCC ROKITA S.A.
Jarosław Mazur – Prezes Zarządu
do 22.04.2008: 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

22. YARA POLAND Sp. z o.o.
Adam Turoń – 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

23. SILEKOL Sp. z o.o.
Janusz Zowade – Prezes Zarządu
ul. Mostowa 30K, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 42 00
fax: +48 77 405 42 05
e-mail: silekol@silekol.pl
http://www.silekol.pl

24. ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
Stanisław Pabiasz – Wiceprezes Zarządu
ul. Energetyków 4, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 31 24
fax: +48 77 487 37 12
e-mail: mmosiewski@icsochp.com.pl
http://www.icsochp.com.pl

25. WARTER Spółka Jawna
Jan Niedziela – Prezes Zarządu
ul. Erazma Ciołka 19/25, 01-445 Warszawa
tel.: +48 77 488 68 04
fax: +48 77 488 64 21
e-mail: biuro.kk@warter.pl
www.warter.pl
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FARBY I LAKIERY / PAINTS AND VARNISHES

27. SIGMAKALON Cieszyn S.A.
Ruud Jacobs – Prezes Zarządu
ul. Chemików 16, 43-300 Cieszyn
tel.+48 33 851 71 27; fax. +48 33 852 24 93
e-mail: Gabriela.Staszkiewicz@sigmakalon.com
www.sigmakalon.com

28. SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o.
Sławomir Lis – Prezes Zarządu
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
tel.+48 71 788 07 00; fax. +48 71 788 06 67
www.sigmakalon.com

29. ICI Polska Sp. z o.o., Oddział w Pilawie
Mirosław Stachowicz – 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: info.AzkoNobel@wlc.akzonobel.com
http://www.azkonobelcoating.pl

31. TIKKURILA POLSKA S.A.
Tapio Saarela – Prezes Zarządu
ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
tel.: +48 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: tikkurila@tikkurila.pl
http://www.tikkurila.pl

32. Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
Piotr Mikrut – Prezes Zarządu
39-102 Lubzina 34a
tel.: +48 14 680 54 17; faks: +48 14 680 54 28 
e-mail: sekretariat@śnieżka.com
http://www.azkonobelcoating.pl

33. PLANTAG Sp. z o.o.
Hanno Baumann – Prezes Zarządu
ul. Parkowa 4a, 55-140 Żmigród
tel.: +48 71 380 82 00; faks: +48 71 380 82 01
e-mail: info@plantag.pl
http://www.plantag.pl

ODCZYNNIKI CHEMICZNE / CHEMICAL REAGENTS

34. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
Tomasz Wałęsa – 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

35. 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

36. GATX RAIL POLAND Sp. z o.o.
Johannes Mansbart – Prezes Zarządu
ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa
tel.: +48 22 697 91 00

faks: +48 22 697 92 00
e-mail: info@gatx.pl
http://www.gatx.pl

37. 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. POLYNT Sp. z o.o. 
Massimo Pucinelli – Członek Zarządu
Maurizio Possenti – Członek Zarządu
Davide de Gaetano – Członek Zarządu

ul. Grabska 11d, 32-005 Niepołomice
tel.: +48 12 281 42 00
fax: +48 12 281 42 01
www.polynt.pl
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38. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu
ul. Czackiego 15/17, skr. poczt. 815, 00-950 Warszawa
tel.: +48 22 829 71 01÷09
faks: +48 22 826 04 93
e-mail: info@polimex-mostostal.pl
http://www.polimex-mostostal.pl

39. CIECH S.A.
Mirosław Kochalski – Prezes Zarządu
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel.: +48 22 639 11 00
faks: +48 22 639 11 08
e-mail: ciech@ciech.com
http://www.ciech.com

40. 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

41. ARNAUD Polska Sp. z o.o.
Michel Dubois – Prezes Zarządu
ul. Warszawska 39/41, 61-028 Poznań
tel.: +48 61 874 70 16
faks: +48 61 874 70 24
e-mail: arnaud@arnaud.pl
http://www.arnaud.pl

42. TEXTILIMPEX Co. Ltd.
Mariola Maślanka – Prezes Zarządu
ul. Traugutta 25, 90-950 Łódź
tel.: +48 42 632 51 80
faks: +48 42 636 16 38
e-mail: textilipmex@textilimpex.com.pl
http://www.textilimpex.com.pl

43. 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

44. 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

45. SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
Elizabeth Lürenbaum – 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

46. 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 21 60
e-mail: biuro@brenntag.pl
http://www.brenntag.pl

47. 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

48. TECHNOCHIMSERWIS Sp. z o.o.
Konstantin Filimomonow – 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
http://www.technochimserwis.wp.pl

49. FUNDACJA PLASTICS EUROPE
Grzegorz Rytko – Dyrektor Zarządzający
ul. Trębacza 4, lok. 109, 00-074 Warszawa
tel.: +48 22 630 99 01
faks: +48 22 650 99 10
e-mail: info@plasticseurope.pl
http://www.plasticseurope.org
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PRZEDSTAWICIELSTWA FIRM ZAGRANICZNYCH /
REPRESENTATION OF THE FOREIGN COMPANIES

50. ALBIS POLSKA Sp. z o.o.
Jerzy Marek Urbańczyk – Dyrektor Zarządzający
ul. Bystara 7; 61-366 Poznań
tel.: +48 61 842 58 61
faks: +48 61 821 98 02
e-mail: biuro@albis.pl
http://www.albis.com

51. ARKEMA 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: varsowie@arkema.com
www.arkema.com

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

53. DOW Polska Sp. z o.o.
Tomasz Chlebicki – Dyrektor Generalny
ul. Domaniewska 50a, budynek Alfa, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 833 22 22
faks: +48 22 833 21 19

54. 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: eu-info@pol.dupont.com
http://www.dupont.com.pl

55. ROHM & HAAS POLSKA Sp. z o.o.
Gilbert Pfau – Dyrektor Generalny
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

56. 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

57. PETROFINA S.A., Oddział w Polsce
Andrzej Chronowiąt – Dyrektor
ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa
tel.: +48 22 640 49 17
faks: +48 22 607 05 88 
http://www.totalpetrochemicals.com

58. 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

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

59. Instytut Chemii Przemysłowej
Józef Menes – Dyrektor
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: +48 22 568 20 00
faks: +48 22 568 23 90 
e-mail: ichp@ichp.pl
http://www.ichp.pl

60. Instytut Nawozów Sztucznych
Cezary Możeński – Dyrektor
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 473 14 00
tel./faks: +48 81 472 14 10
e-mail: ins@ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl

61. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
Marian Gryta – Dyrektor Naczelny
ul. Energetyków 9, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 34 70
faks: +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
http://www.icso.com.pl

62. 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
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63. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o.
Henryk Promny – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice, 
skr. poczt. 53
tel./faks: +48 32 231 39 54
e-mail: inorg@inorg.pl
http://www.inorg.pl

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

65. Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
Andrzej Sikora – Prezes Zarządu
ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa
tel.: +48 22 556 9334
faks: +48 22 826 51 64
e-mail: office@ise.com.pl
http://www.ise.com.pl

66. 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: fluor.gliwice@fluor.com
www.fluor.com/gliwice

67. 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: prochem@prochem.com.pl
http://www.prochem.com.pl

68. CHEMEKO Sp. z o.o.
Jacek Różycki – Prezes Zarządu 
ul. Toruńska 248, 87-805 Włocławek
tel.: +48 54 237 35 06
faks: +48 54 237 24 12
e-mail: jrozycki@chemeko.pl
http://www.chemeko.pl

69. Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji i Rozwoju 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. „PROZAP” Sp. z o.o.
Maria Skorupko – Prezes Zarządu
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 473 16 00
faks: +48 81 637 44 95
e-mail: prozap@prozap.com.pl
http://www.prozap.com.pl

70. Biuro Projektów Zakładów Azotowych 
BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o.
Jerzy Sosin – Prezes Zarządu
ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów
tel.: +48 14 637 23 20
faks: +48 14 637 44 95
e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl
http://www.biprozat.tarnow.pl

71. JSW Consulting Polska Sp. z o.o.
Julian Hawkes – Dyrektor
ul. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
tel.: +48 22 622 33 04
faks: +48 22 628 98 00
e-mail: warsaw.office@jswmanagement.com
http://www.jswmanagement.com

72. GLORIA CORPORATION Sp. z o.o.
Janusz Zawada – Prezes Zarządu
Al. Wojska Polskiego 27 m 26, 01-515 Warszawa
tel.: +48 22 869 99 55
faks: +48 22 869 99 51
e-mail: gloria@gloria.waw.pl
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Komisja do spraw Transportu i Dystrybucji / Transport and Distribution Commission

Zakres działalności Komisji do spraw Transportu i Logistyki został 
w grudniu 2007 roku poszerzony o zagadnienia dystrybucji. Komi-
sja po reorganizacji działa pod nazwą Komisja do spraw Transpor-
tu i Dystrybucji, a w jej skład wchodzą przedstawiciele zakładów 
chemicznych oraz firm zajmujących się transportem i dystrybucją 
produktów chemicznych.

W pierwszym spotkaniu zreorganizowanej Komisji uczestniczyli 
przedstawiciele Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zakła-
dów Azotowych „PUŁAWY” S.A., Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN 
S.A., BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., GATX Rail Polska Sp. z o.o., AN-
NEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o. oraz SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komisji został wybrany Adam Leszczyński, 
GATX Rail Polska Sp. z o.o., a wiceprzewodniczącą Ewa Wołynkie-
wicz, BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

Komisja spotykała się trzykrotnie, jedno z posiedzeń miało cha-
rakter wyjazdowy i odbyło się w Kędzierzynie. Jego gospodarzem 
był Zenon Maślona – Prezes Zarządu BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

Prace Komisji koncentrowały się wokół szeroko rozumianych zagad-
nień transportu i logistyki, ze szczególnym naciskiem na sprawy bezpie-
czeństwa. Przedstawione były między innymi takie problemy jak:
� Podmiot i relacje w transporcie kolejowym, w tym niektóre obo-

wiązujące w nim umowy oraz wynikające z nich zobowiązania 
dla przewoźnika;

� Plany rozwojowe GATX Rail Polska Sp. z o.o.;
� Bezpieczeństwo w przewozie towarów w transporcie drogowym;
� Moduły SQAS (Safety Quality Assesment System); 
� Bezpieczeństwo w dystrybucji chemikaliów z uwzględnieniem 

takich zagadnień jak składowanie, konfekcjonowanie, opakowa-
nia, i tym podobne; 

� Stosowane rozwiązania logistyczne w firmie chemicznej na przy-
kładzie Zakładów Azotowych KĘDZIERZYN S.A.
Na spotkania zapraszani są goście, którzy prezentują członkom 

Komisji informacje na temat rozwiązań w transporcie i dystrybucji, 
komentują przepisy, udzielają wyjaśnień oraz odpowiadają na pyta-
nia uczestników spotkania. W okresie sprawozdawczym zaproszeni 
zostali Paweł Mularz (SQAS) oraz Rafał Buchcar (bezpieczeństwo 
w transporcie drogowym).

Wszelkich informacji na temat prac Komisji udzielają:
Adam Leszczyński: adam.leszczynski@gatx.pl
Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl
Hanna Kilen: hanna.kilen@pipc.org.pl

The scope of activities of the Transport and Logistics Commission 
was extended adding distribution issues in December, 2007. After 
the reorganization, the Commission has been operating under the 
name of the Transport and Distribution Commission; it is composed 
of representatives of chemical plants and companies dealing with 
the transport of chemical goods.

The first meeting of the reorganized Commission was attended 
by the representatives of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Za-
kady Azotowe ”PUŁAWY” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., 
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., GATX Rail Polska Sp. z o.o., ANNE-
BERG TRANSPOL INT. and SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.

Adam Leszczyński of GATX Rail Polska Sp. z o.o. was elected the 
Chairman of the Commission and Ewa Wołynkiewicz of BRENNTAG 
POLSKA Sp. z o.o., the Vice-Chairman.

The Commission met three times and one of its sittings had 
a going-away character and took place in Kędzierzyn. The President 
of the Board of BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., Zenon Maślona, was 
its host.

The work of the Commission was focused on the widely under-
stood issues of transport and logistics, with particular emphasize 
on the issues of safety. Among the others, the following problems 
were introduced:
� The subject and relations in railway transport, including some con-

tracts in force and obligations resulting from them to the carrier;
� Development plans of GATX Rail Polska Sp. z o.o.;
� Safety in road transport of goods;
� SQAS (Safety Quality Assessment System) modules;
� Safety of distribution of chemicals, considering the issues or sto-

rage, customizing, packaging, etc.;
� Applied logistics solutions in chemical plants on the example 

of Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Guests invited to the meetings, they comment on the legal 

regulations, provide information and explanations on the solu-
tions in transport and distribution, and reply to the questions 
of the participants. During the reporting period, Paweł Mularz 
(SQAS) and Rafał Buchcar (safety in road transport) were invi-
ted.

Any information on the work of the Commission is provided by:
Adam Leszczyński: adam.leszczynski@gatx.pl
Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl
Hanna Kilen: hanna.kilen@pipc.org.pl
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Komisja do spraw Ekologii powstała blisko 15 lat temu przy Pol-
skiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Głównym zadaniem tej grupy 
jest wspieranie działalności Izby w zakresie zagadnień dotyczących 
ochrony środowiska. Prace Komisji do spraw Ekologii nabrały jesz-
cze większego znaczenia w momencie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Wówczas polskie firmy chemiczne musiały spełnić wy-
magające przepisy unijne w zakresie ochrony środowiska, a obecnie 
monitorują działania Komisji Europejskiej w tym obszarze.

W skład Komisji wchodzą głównie przedstawiciele przedsię-
biorstw zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. 
Jedynie w szczególnych, uzasadnionych sytuacjach skład Komisji 
może zostać poszerzony o osoby, których firmy nie są zrzeszone 
w Izbie. 

Do głównych zadań Komisji należy współpraca z jednostkami 
administracji państwowej w zakresie opiniowania i tworzenia 
regulacji prawnych dotyczących problemów środowiskowych. 
Dzięki działaniom Komisji udało się wypracować pozycję Izby 
jako wyraziciela opinii szerokiego grona firm branży chemicznej. 
Uwagi Komisji do aktów prawnych tworzonych w szczególności 
przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Gospodarki są za-
wsze analizowane przez te resorty. Nierzadko stają się podstawą 
do zmiany stanowiska komórek rządowych w trakcie konferencji 
uzgodnieniowych. 

W 2007 roku Komisja do spraw Ekologii podjęła i zrealizowała 
następujące zadania:
1. Uaktualnienie ankiety „Baza Danych Ekologicznych za rok 2006”, 

stanowiącej podstawę do opracowania „Raportu Środowiskowe-
go 2006”. Opracowanie to ma na celu przedstawienie wielkości 

Komisja do spraw Ekologii / Ecology Commission

The Ecology Commission was established at the Polish Cham-
ber of Chemical Industry nearly 15 years ago. The principle of this 
group is to support the activities of the Chamber within the scope 
of the environmental protection issues. The work of the Commis-
sion grew in importance at the moment of the accession of Poland 
to the European Union when the Polish chemical plants had to meet 
the requirement of the demanding European Union regulation 
on the environmental protection and presently they have been mo-
nitoring the European Council activities within this area.

The Commission is composed of the representatives of entities 
associated at PIPC; only at special and justified occasions, the com-
position of the Commission may be extended by persons represen-
ting companies not associated in the Chamber.

The principle assignment of the Commission is the coopera-
tion with the units of the government administration within the 
scope of giving opinions and creating legal regulations related to 
the environmental issues. Due to the activities of the Commission, 
it was possible to create the position of the Chamber, as the repre-
sentative of a wide group of chemical companies. The comments 
of the Commission on the legal regulations created mainly by 
the Ministry of the Environment and the Minister of Economy are 
always analysed by these institutions and quite often become 
the grounds for changing the opinion of government bodies during 
conciliation conferences.

In 2007, the Ecology Commission undertook and introduced 
the following assignments:
1. Update of the questionnaire ”Ecological Database for 2006” 

creating the grounds for the elaboration of the Environment 
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oddziaływania ankietowanych przedsiębiorstw chemicznych na 
środowisko, ocenę skuteczności istniejących instrumentów fi-
nansowych w dziedzinie ochrony środowiska oraz analizę funk-
cjonowania przedsiębiorstw w świetle obowiązujących przepi-
sów prawnych. 

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 R10 Rozprowadzanie na po-
wierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby i rodza-
jów odpadów dopuszczonych do takiego odzysku z dnia 1 marca 
2007 roku; 

� Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej;
� Stanowisko Polski do rozważanych w procesie przeglądu Dyrek-

tywy Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczysz-
czeń (IPPC) kierunków zmian legislacyjnych.

3. Rozpowszechnienie informacji w branży chemicznej na temat 
rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Reje-
stru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz zmieniające 
dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE Rejestru Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR). Podmioty, które podlegają pod 
niniejsze rozporządzenie od 1 stycznia 2007 roku są zobowiąza-
ne raportować, w cyklu rocznym, o emisji substancji zanieczysz-
czających lub ich grup powyżej określonych progów liczbowych. 
Raportowanie dotyczy: emisji do powietrza, odprowadzania 
ścieków oraz odpadów w zakresie „uwolnienia” – między innymi 
do naziemnych składowisk, oraz transferu odpadów do zakła-
dów recyklingu, spalania i innych. Obok wartości emisji niezbęd-
ne jest raportowanie technik pomiarowych oraz metodologii 
szacowania emisji i uwolnień.

W 2007 roku skład Komisji do spraw Ekologii był następujący:
1. Magdalena Ozimek – CHEMEKO Sp. z o.o. – Przewodnicząca 

Komisji
2. Andrzej Chrabąszcz – BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
3. Agata Drewniak – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
4. Seweryn Ginalski – NIEORGANIKA Sp. z o.o.
5. Joanna Jagła – Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
6. Witold Jaszczyk – Synthos S.A.
7. Jerzy Kołłajtis – Environ Poland Sp. z o.o.
8. Czesław Kozyra – Zakłady Chemiczne 
 „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
9. Bogusław Krawczyk – Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” 
 Tarnobrzeg Sp. z o.o.
10. Wojciech Królak – Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
11. Marek Kuba – Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
12. Renata Kulesza – ICSO Blachownia
13. Joanna Maj – Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
14. Leszek Polak – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
15. Krzysztof Skirmuntt – POCH S.A.
16. Bartosz Tęcza – PCC ROKITA S.A.
17. Waldemar Tuszewicki – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Report. The aim of this elaboration is to present the degree of 
the impact of the polled chemical entities onto the environment, 
to assess the effectiveness of existing financial instruments within 
the environmental field, as well as the analysis on the operation 
of the companies in the light of legal regulations in force.

2. Analysing and issuing opinions on the legal regulations con-
cerning the environmental issues. The most important projects 
on which the opinions were given are:

� The bill of regulation of the Minister of the Environment dated 
on March 1st, 2007, on the conditions of recycling with the usa-
ge of R10 process (distribution on the surface ground in order 
to fertilize and improve soil) and the wastes approved for such 
recycling;

� The bill of Act on acting against odour nuisance;
� Position of Poland on the directions of legislative changes con-

sidered within the course of Integrated Pollution Prevention and 
Control (IPPC) Directive survey.

3. Propagation of information within the chemical branch 
on the Regulation on establishing the European Register 
of Pollutant Release and Transfer (PRTR) and changing 
EC Directives, 91/689/EU and 96/61/EC on PRTR,. The enti-
ties subject to the above regulation since 1st January, 2007, 
are obligated to yearly report on the emission of pollutant 
or their sub-groups over specified levels. The reporting 
covers the emission to the air, waste and wastewater dis-
charge within the scope of release to, among the others, 
landfills, wastes transfers to recycling plants, burning, etc. 
Besides the amount of emissions, it is essential to report 
the technology of measurements and the methodology 
of emission and release estimations.

In 2007, the composition of the Commission was as follows:
1. Magdalena Ozimek – CHEMEKO Sp. z o.o. – Chairman of the 

Commission
2. Andrzej Chrabąszcz – BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
3. Agata Drewniak – Polish Chamber of Chemical Industry
4. Seweryn Ginalski – NIEORGANIKA Sp. z o.o.
5. Joanna Jagła – Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
6. Witold Jaszczyk – Synthos S.A.
7. Jerzy Kołłajtis – Environ Poland Sp. z o.o.
8. Czesław Kozyra – Zakłady Chemiczne 
 ”ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
9. Bogusław Krawczyk – Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” 
 Tarnobrzeg Sp. z o.o.
10. Wojciech Królak – Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
11. Marek Kuba – Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.
12. Renata Kulesza – ICSO Blachownia
13. Joanna Maj – Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
14. Leszek Polak – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
15. Krzysztof Skirmuntt – POCH S.A.
16. Bartosz Tęcza – PCC ROKITA S.A.
17. Waldemar Tuszewicki – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
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Działalność Komisji Nawozowej w 2007 roku / Activity of Fertizer Commission in 2007

Działająca pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
Komisja Nawozowa skupia wszystkich producentów nawozów azo-
towych w Polsce. Rok 2007 zapisał się w historii Komisji przede 
wszystkim jako okres intensywnych działań na szczeblu rządowym 
i unijnym w związku z toczącymi się w Komisji Europejskiej postępo-
waniami antydumpingowymi. 

Przygotowywane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego 
opinie i raporty, włączane były przez Europejskie Stowarzyszenie 
Producentów Nawozów (EFMA) do opracowań prezentowanych 
w ramach przesłuchań i konsultacji w Komisji Europejskiej. Analizy 
i stanowiska przedstawiające skutki zniesienia środków ochronnych 
przed importem nawozów spoza obszaru wspólnoty dla rynku pol-
skiego i unijnego przekazywane były przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego polskim organom rządowym. 

W 2007 roku członkowie Komisji Nawozowej trzykrotnie uczest-
niczyli w spotkaniach organizowanych przez Polska Izbę Przemysłu 
Chemicznego z przedstawicielami Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Nawozów. Dwa pierwsze, z udziałem przedstawicieli 
Ministerstwa Gospodarki, odbyły się w styczniu i czerwcu w War-
szawie, trzecie w grudniu w Krakowie – z okazji Walnego Zgro-
madzenia EFMA.  Spotkania te poświęcone były bieżącej sytuacji 
w związku z toczącymi się postępowaniami antydumpingowymi 
oraz działaniom na rzecz utrzymania efektywnych instrumentów 
ochrony handlu.

Wśród toczących się w 2007 roku postępowań należy wymienić: 
� postępowanie weryfikacyjne odnośnie mocznika importowane-

go z Rosji, zakończone w sierpniu 2007 roku zniesieniem Mi-
nimalnej Ceny Importowej (MIP) w wysokości 115 euro/tonę 
za mocznik sprowadzany z Rosji. Zastosowano też środek 
ochronny w postaci monitoringu wraz z możliwością szybkiego 
rozpoczęcia postępowania w przypadku pogorszenia sytuacji 
rynkowej;

� postępowanie weryfikacyjne odnośnie mocznika sprowadzane-
go z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy zakończone w marcu 
2008 roku zniesieniem ceł antydumpingowych i zastosowaniem 
środka ochronnego w postaci monitoringu wraz z możliwością 
szybkiego rozpoczęcia postępowania w przypadku pogorszenia 
sytuacji rynkowej;

� postępowanie weryfikacyjne odnośnie saletry amonowej spro-
wadzanej z Rosji – postępowanie zostało przedłużone do 15. 
miesięcy (do lipca 2008 roku);

� postępowanie weryfikacyjne odnośnie importu saletry amono-
wej z Ukrainy;

� postępowanie przeglądowe odnośnie saletry amonowej pocho-
dzącej od ukraińskiego producenta Cherkassy;

�  postępowanie przeglądowe odnośnie saletry amonowej pocho-
dzącej od rosyjskiego producenta Acron;

� postępowanie przeglądowe odnośnie saletry amonowej i roz-
tworu saletrzano- mocznikowego pochodzącego od rosyjskiego 
producenta EuroChem.

W 2007 roku Komisja Europejska zniosła środki ochronne doty-
czące importu mocznika z Rosji i Ukrainy. W zamian wprowadzono 
monitoring wraz z możliwością szybkiego rozpoczęcia postępowa-

The Fertilizer Commission operating under the auspices 
of the Polish Chamber of Chemical Industry associates all the 
Polish producers of nitrogen fertilizer. Year 2007 was noticeable 
in the history of the Commission first of all as the period of intensi-
ve activities on the governmental and Union level due to the anti-
dumping proceeding undertaken by the European Commission.

The opinions and reports prepared by the Polish Chamber of Che-
mical Industry and resulting from the consultations on the forum 
of the Fertilizer Commission were attached to the elaborations 
presented during the hearings and consultations in the European 
Council by the European Fertilizer Producers Association. The ana-
lysis and statements presenting the consequences of the abolition 
of protection means preceding the imports from the outside of the 
European Community were presented to the Polish government 
bodies by the Polish Chamber of Chemical Industry.

In 2007, the Fertilizer Commission members participated 
in the meetings organized by the Polish Chamber of Chemical 
Industry with the representatives of the European Fertilizer Pro-
ducers Association. The two first ones, with the participation 
of the representatives of the Ministry of Economy, took place 
in Warsaw in January and June, and the third one on the oc-
casion of the EFMA General Meeting in Cracow in December. 
These meetings were devoted to the current situation connec-
ted with antidumping proceedings in progress, as well as to 
the actions focused on the maintenance of effective trade pro-
tecting instruments.

Among the proceedings taking place in 2007 the following 
ones should be mentioned:
� verification proceeding on the urea imported from Russia  that 

was finally closed in August 2007 by the cancellation of minimal 
import price (MIP) of 115 EURO/t for urea imported from Russia; 
a protective mean was applied in the form of monitoring alongsi-
de with the possibility of the prompt reconsideration in the event 
the situation on the market would get worse;

� verification proceeding on the urea imported from Belarus, Cro-
atia, Libya and Ukraine that was finally closed in March 2008 
by the cancellation of antidumping duties and application 
of a protective mean in the form of monitoring alongside with 
the possibility of the prompt reconsideration in the event the 
situation on the market would get worse;

� verification proceeding on the saltpeter imported from Russia 
that was extended up to 15 months (by July, 2008);

� verification proceeding on the ammonium saltpeter imported 
from Ukraine;

� surveying proceeding on the ammonium saltpeter imported from 
the Ukrainian producer, Cherkassy;

� surveying proceeding on the ammonium saltpeter imported from 
the Russian producer, Acron;

� surveying proceeding on the ammonium saltpeter and saltpeter-
urea solution imported from the Russian producer, EuroChem.

In 2007, the European Commission abolished the protection 
means related to the import of urea from Russia and Ukraine. 
It was replaced by introduction of monitoring with the possibili-
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nia w przypadku pogorszenia sytuacji rynkowej. Realne zagroże-
nie stanowi przekierowanie na rynek unijny exportu rosyjskiego 
mocznika, który obecnie sprzedawany jest na rynki Afryki Północnej 
i Bliskiego Wschodu. W regionach tych realizowane są na dużą 
skalę inwestycje, mające doprowadzić do uruchomienia nowych 
zdolności produkcyjnych. W efekcie może to pozbawić rosyjskich 
eksporterów rynku zbytu rzędu 0,97 mln ton rocznie, co może spo-
wodować wprowadzenie powstałej nadwyżki produktu na rynek 
europejski. Producenci rosyjscy, którzy posiadają ogromny poten-
cjał produkcyjny oraz kupują gaz ziemny po pięciokrotnie niższych 
cenach (surowiec stanowi o 40–60% kosztów produkcji nawozów 
azotowych) mają szeroki margines w operowaniu poziomem ceny 
mocznika. Stąd utrzymanie środków ochronnych może, zwłaszcza w 
okresie dekoniunktury na rynku, okazać się kluczowe dla kondycji 
producentów europejskich. 

Z końcem roku Komisja Nawozowa rozpoczęła prace w związku 
z projektem decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające-
go dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu niektórych substancji i preparatów nie-
bezpiecznych między innymi azotanu amonu. W zaprezentowanym 
Ministerstwu Gospodarki stanowisku Polska Izba Przemysłu Che-
micznego poparła zapis o ograniczeniu zawartości do 28% azotu 
w masie w stosunku do azotanu amonu, do użycia jako nawóz. 
Proponowane w projekcie ograniczenie do 20% azotu w masie 
w stosunku do azotanu amonu, spotkało się z krytyką producentów 
nawozów, ze względu na potencjalne, negatywne skutki ekono-
miczne dla polskiego przemysłu nawozowego, rolnictwa  i środo-
wiska naturalnego.

ty of quick reconsideration of proceeding in the event the situa-
tion on the market would get worse. Redirection of Russian urea 
– presently sold on North-Africa and Near East markets – to the 
European Union market, created a real danger. Big-scale invest-
ments are introduced in these regions and they are focused on 
the provision of new production capabilities what may – in result 
– deprive Russian producers of the market worth approximately 
0.97mln tons and cause the introduction of the surplus of this pro-
duct on the European Union market. Russian producers possessing 
a huge production capacity and buying natural gas at five-time 
lower prices (whereas the raw material makes up 40-50% of to-
tal production costs of nitrogen fertilizers) have a wide margin at 
fixing their prices of urea. Therefore, keeping the protective means 
in force may appear to be a key tool for the European producers 
particularly in the event of slump.

At the end of the year, the Fertilizer Commission began its 
work related to the bill of the European Parliament and Coun-
cil changing the Directive 76/769/EWG due to the restrictions on 
the introduction of selected hazardous substances and prepara-
tions onto the market, among the others of ammonium nitrate. 
In the opinion submitted to the Ministry of Economy, the Polish 
Chamber of Chemical Industry backed the record on the limitation 
of nitrate in mass in proportion to ammonium nitrate up to 28% 
used as fertilizer. The limitation up to 20% of nitrogen in propor-
tion to ammonium nitrate in mass, proposed in the bill, had been 
met with the criticism of the fertilizer producers due to potential-
ly negative economic impact onto the Polish fertilizer industry, 
the agriculture and the environment.
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Komisja Producentów Farb i Lakierów / 
Commission of Paints and Varnishes Manufacturers ”Paints and Varnishes Polska”

W skład Komisji wchodzą producenci farb i lakierów stowarzy-
szeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego: SIGMAKALON Cie-
szyn S.A., SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o., ICI Polska Sp. z o.o. 
oddział w Pilawie, AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., TIKKURILA 
Polska S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz PLANTAG 
Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komisji jest Józef Kozieł, Członek Zarządu SIG-
MAKALON Cieszyn S.A. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 
Jarosław Rogoża, SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o. oraz Tapio 
Saarela, Prezes Zarządu TIKKURILA Polska S.A.

Posiedzenia Komisji odbywały się w siedzibie Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego w Warszawie.

Prace Komisji koncentrowały się na następujących zagadnie-
niach:
� Problemy związane z rejestracją produktów biobójczych.
 W związku z licznymi problemami związanymi z rejestracją pro-

duktów biobójczych, w ramach Komisji utworzony został Zespół 
do spraw Produktów Biobójczych, którego prace koordynuje Ma-
riola Świder – główny technolog w SIGMAKALON Cieszyn S.A.

 W wyniku wystąpień do Urzędu Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w listo-
padzie 2007 roku, odbyło się spotkanie z Prezesem Urzędu i 
jego pracownikami. Omówiono tam problemy związane z reje-
stracją;

� Podatek akcyzowy
 Prace nad zmianą niekorzystnej dla przemysłu chemicznego 

ustawy o podatku akcyzowym prowadzone są przez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego w ścisłej współpracy z Ernst&Young. 
Przedstawiciele przemysłu farb i lakierów opiniują dokumenty 
oraz współuczestniczą finansowo w kosztach opracowań;

� Ustawa o towarach paczkowanych
 W grudniu 2007 roku Komisja przygotowała wystąpienie do 

Ministerstwa Gospodarki w sprawie konieczności modyfikacji 
ustawy o towarach paczkowanych. Przekazano do Ministerstwa 
uwagi dotyczące nowego projektu ustawy i rozporządzeń towa-
rzyszących;

� 7. Program Ramowy
 Przedstawiciele przedsiębiorstw uczestniczą w konferencjach na 

temat 7. Programu Ramowego. Informację dotyczącą Programu 
przedstawił Jerzy Majchrzak, Dyrektor Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego. Odpowiedział też na pytania dotyczące możliwo-
ści i warunków pozyskiwania przez firmy funduszy na prace ba-
dawcze;

� REACH
 Obszerną prezentację REACH przedstawił na posiedzeniu Ko-

misji, w listopadzie 2007 roku, Andrzej Krześlak z Krajowego 
Centrum REACH przy Instytucie Chemii Przemysłowej. Udzielił 
również odpowiedzi na liczne pytania dotyczące praktycznej 
strony tego rozporządzenia oraz jego wpływu na przemysł farb 
i lakierów;

� Współpraca Komisji z Europejską Radą Przemysłu Farb, Farb Dru-
karskich i Farb Artystycznych (CEPE) i Niemieckim Stowarzysze-
niem Farb i Lakierów (VdL).

The Commission is composed of the producers of paints and var-
nishes associated with the Polish Chamber of Chemical Industry: 
SIGMAKALON Cieszyn S.A., SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o.,
ICI Polska Sp. z o.o. Pilawa Division, AKZO NOBEL COATINGS 
Sp. z o.o., TIKKURILA Polska S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA 
S.A. and since January 2008, also PLANTAG Sp. z o.o.

Józef Kozieł, the member of the Board of SIGMAKALON Cieszyn 
S.A. is the Chairman of the Commision. The Steering Committee 
is composed of Jarosław Rogoża, of SIGMAKALON DECO Polska 
Sp. z o.o. and Tapio Saarela, the President of the Board of TIKKURILA 
Polska S.A.

The sitting of the Commission took place at the headquarters 
of the Polish Chamber of Chemical Industry in Warsaw.

The work of the Commission was focused on the following issues:
� Issues related to the registration of biocidal products
 Due to many problems related to the registration of biocidal pro-

duct, a body called the Team on Biocidal Products was establis-
hed and its work is coordinated by Mariola Świder, a Executive 
Technologist of SigmaKalon Cieszyn S.A.

 As a result of petitions submitted to the Office for Registration 
of Medical Products, Medical Devices and Biocidal Products, 
in November 2007, some problems related to the registration 
issue were discussed during the meeting with the President and 
the employees of the Office;

� Excise duty
 Changes to the unfavorable for chemical industry Act on exci-

se tax have been elaborated by PIPC in close cooperation with 
Ernst&Young. The representatives of paints and varnishes in-
dustries submit opinions on the documentation and contribute 
in financing these elaborations;

� Act on packed goods
 In December 2007, the Commission prepared a moving addres-

sed to the Minister of Economy for the modification of the Act 
on packed goods. In February 2008, its comments to the new 
bill of the Act and associated regulations were submitted 
to the Ministry of Economy;

� 7th Framework Program
 The representatives of the companies participated in conferences 

on 7th Framework Program.
 Jerzy Majchrzak, PIPC Director, presented the information on 

the above program in April, 2008. He also replied to the que-
stions related to the opportunities and conditions of raising funds 
for researches by the companies;

� REACH
 A comprehensive elaboration on REACH was presented during 

the sitting of the Commission in November, 2007, by Andrzej 
Krześlak, of the National REACH Centre at the Industrial Chemi-
stry Research Institute. He also replied to the questions related 
to practical aspects of this Regulation and its impact on the pa-
ints and varnishes industry;

� Cooperation of the Commission with the European Council 
of the Paint, Printing Ink and Artists Colours Industry (CEPE) 
and Verband der deutschen Lackindustrie (VdL)
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The representatives of the above German association and one 
representative of the European Council of the Paint, Printing Ink and 
Artists Colours Industry (CEPE) participated in the sitting of the Com-
mission in November, 2007. 

The representative of Polish Chamber of Chemical Industry was 
invited to the VdL General Assembly in May 2008.

Team for Biocides
On August 1st, 2007, in response to the proposal of Józef Kozieł, 

the Chairman of the Paints and Varnished Commission, the Team 
for Biocidal Product Issues was established by 4/2007 Resolution 
of Polish Chamber of Chemical Industry President.

The team is engaged with the widely understood issues related 
to the registration of biocidal products and with other issues sugge-
sted by the members of the group.

Participation in the Team’s activities was declared by: SIGMA-
KALON Cieszyn S.A., SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o., ICI Pol-
ska Sp. z o.o., AKZO NOBEL Coatings, TIKKURILA S.A., FFiL ŚNIEŻ-
KA S.A., ALTAX Sp. z o.o., LANXESS, PLAST-BOX S.A., LAKMA SAT 
Sp. z o.o., the Institute of Organic Industry.

The team met twice.
The first meeting with the European Union representatives took 

place on 12 July, 2007. Its objective was to present the most impor-
tant problems met by the producers of biocidal products within the 
registration process at Office for Registration of Medical Products, 
Medical Devices and Biocidal Products, as well as the appointment 
of the representatives to the meeting with the members of the Eu-
ropean Commission.

The second meeting took place on 3 September, 2007. Its 
objective was the constitution of the team, the election of its 
Board and determination of the problems occurring during 
the cooperation among the biocidal products producers and the 
Office for Registration. The issue of deposits on packaging was 
also taken up.

The members of the Team took active part in:
1. The meeting with EU representatives during which there were 

presented problems connected to the registration process and 
met by Polish manufacturers of biocidal products. Their com-
ments were included in the report prepared by the members 
of the Commission;

2. The elaboration of petition submitted through the medium of the 
Polish Chamber of Chemical Industry to the Office of Registration 
including comments to the procedures of obtaining “permissions 
on biocidal product distribution”;

3. Opinion-giving to the bills of regulations related to biocidal pro-
ducts and specification of comments on the presented bills, then 
submitted to the Ministry of Health by the medium of the Polish 
Chamber of Chemical Industry; 

4. The meeting at the Office of Registration with its management 
and staff engaged in the registration process.

The effects of the activity of the Team were some clarifications 
and simplifications of too complicated and confusing procedures 
applied by the Office. It confirmed the fact that the decision on es-
tablishing this Team had been accurate.

W listopadzie 2007 roku w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
przedstawiciele Niemieckiego Stowarzyszenia uczestniczyli oraz 
przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Farb i Farb 
Drukarskich.

Reprezentant Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego został zapro-
szony do udziału z Ogólnym Zgromadzeniu VdL w maju 2008 roku.

Zespół do spraw Produktów Biobójczych
Na wniosek Józefa Kozieła, Przewodniczącego Komisji Producen-

tów Farb i Lakierów, uchwałą nr 4/2007 Prezesa Zarządu Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego, w dniu 1 sierpnia 2007 roku, powoła-
ny został Zespół do spraw Produktów Biobójczych. 

Zespół zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi 
z rejestracją produktów biobójczych i innymi problemami zgodnie 
z sugestiami członków grupy.

Udział w pracach Zespołu zadeklarowali: SIGMAKALON Cieszyn 
S.A., SIGMAKALON DECO Polska Sp. z o.o., ICI Polska Sp. z o.o., 
AKZO NOBEL Coatings, TIKKURILA Polska S.A., Fabryka Farb i La-
kierów ŚNIEŻKA S.A., ALTAX Sp. z o.o., LANXESS, PLAST-BOX S.A., 
LAKMA SAT Sp. z o.o., Instytut Przemysłu Organicznego.

Zespół spotkał się dwukrotnie. 
12 lipca 2007 roku, odbyło się pierwsze spotkanie z przedsta-

wicielami Unii Europejskiej. Jego celem było omówienie najważ-
niejszych problemów, z jakimi spotykają się producenci produktów 
biobójczych w procesie ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
oraz wyznaczenie reprezentantów na spotkanie z członkami Komisji 
Europejskiej.

Drugie spotkanie miało miejsce w dniu 3 września 2007 
roku. Jego celem było ukonstytuowanie zespołu, wybranie 
zarządu, sformułowanie problemów dotyczących współpracy 
producentów produktów biobójczych z Urzędem Rejestracji. 
Poruszono również problemy związane z kaucjonowaniem 
opakowań.

Członkowie Zespołu brali czynny udział w:
1. Spotkaniu z przedstawicielami Unii Europejskiej, gdzie przed-

stawiono problemy, z jakimi borykają się producenci produk-
tów biobójczych podczas ich rejestracji. Uwagi te zostały ujęte 
w przygotowywanym przez członków komisji raporcie;

2. Przygotowaniu, poprzez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, 
wystąpienia do urzędu rejestracji dotyczącego uwag do proce-
dur związanych z uzyskiwaniem „pozwolenia na obrót produkta-
mi biobójczymi”;

3. Opiniowaniu projektów rozporządzeń dotyczących produktów 
biobójczych oraz sprecyzowaniu uwag dotyczących przedstawio-
nych projektów, które następnie przekazano poprzez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego do Ministra Zdrowia;

4. Spotkaniu w urzędzie rejestracji z kierownictwem oraz pracowni-
kami zajmującymi się procesem rejestracji.

Efektem prac zespołu były wyjaśniania i uproszczenia niektó-
rych, zbyt zawiłych i skomplikowanych procedur stosowanych przez 
Urząd. Potwierdza to trafność powołania takiego zespołu w ramach 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych 
(SPOT) – element ICE / System of Assistance in Hazardous 

Materials Transport – element of ICE (European Emergency Response Network)

Chemikalia należą do grupy towarów gospodarczych, które co-
dziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, 
kolejowym, morskim, a ostatnio lotniczym. Bezpieczeństwo podczas 
transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie dla przemysłu che-
micznego. Jednak pomimo wszystkich kroków prewencyjnych wy-
padki nie dają się wyeliminować całkowicie. 

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środowisko, 
realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego 
działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, producenci 
zrzeszeni w tych organizacjach służą swoja pomocą przy awariach 
związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. Wiedza, 
doświadczenie i sprzęt ratowniczy będące w posiadaniu producen-
tów może przyczynić się do ograniczenia skutków awarii.  

W tym celu producenci przy współudziale instytucji współpra-
cujących z przemysłem powołali System Pomocy w Transporcie 
Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Porozumienie zostało podpisa-
ne przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego i Komendę Główną 
Państwowej Straży Pożarnej 14 grudnia 2000 roku. 

Podstawą systemu jest sieć regionalnych ośrodków, wyposażo-
nych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzie-
lanej pomocy. Aktualnie zadeklarowało wstąpienie do systemu 
11 zakładów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Działal-
ność ośrodków regionalnych koordynowana jest przez Krajowe Cen-
trum SPOT prowadzone przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków 
awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, przejawiające się 
wsparciem Państwowej Straży Pożarnej i innym służb ratowniczych 
w działaniach operacyjnych. 

System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy:
� Stopień 1; doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę. Spe-

cjaliści zatrudnieni w zakładach udzielają służbom ratowniczym 
informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych.

� Stopień 2; doradztwo na miejscu wypadku / awarii. Na wezwa-
nie kierującego działaniami  ratowniczymi na miejsce zdarzenia 
zostaje skierowany z ośrodka Systemu - specjalista.

� Stopień 3; świadczenie pomocy technicznej służb interwen-
cyjnych w miejscu awarii. Wyjazd ratowników wyposażonych 
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo specjalistów 
na miejscu zdarzenia. 
Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT swoimi służbami ratowniczy-

mi i ekspertami świadczą szybką, fachową i niebiurokratyczną pomoc 
przy wypadkach / awariach z udziałem produktów chemicznych. 

SPOT wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność i Troska 
i jest świadectwem na to, z jaką powagą przemysł chemiczny trak-
tuje swoją odpowiedzialność za bezpie-
czeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. 

SPOT jest koronnym dowodem na to, 
że odpowiedzialność za wyprodukowa-
ne przez zakłady chemiczne substancje 
i preparaty nie skończy się na bramach 
tych zakładów.

Chemicals belong to this group of economic commodities that 
are transported in bulk volumes by road, railway, sea and, re-
cently, air everyday. Safety during the transport of chemicals is 
of a great importance for chemical industry. Even though all 
the steps are undertaken to prevent accidents, it is impossible 
to eliminate them completely. 

In concern of human beings safety, their property and the 
environment, producers associated in the Polish Chemical Safe-
ty Group acting at the Polish Chamber of Chemical Industry rea-
lize the initiative of those two bodies offering assistance in case 
of any failure taking place during transport of hazardous materials. 
The knowledge, experience and equipment owned by the producers 
can play a significant role in limiting the effects of such failures.

That was the aim of the producers and the bodies cooperating 
with industry to establish a System of Assistance in Hazardous Ma-
terials Transport, called SPOT. The agreement was signed between 
the Polish Chamber of Chemical Industry and the National Head-
quarters of the State Fire Services on 14 December, 2000.

The basis of the system is the net of regional centres equipped 
adequately to the degree of the assistance provided by them. Up 
to now, eleven entities of key importance to the Polish economy 
have declared to join the system. The activity of regional centres 
is coordinated by the National SPOT Centre run by Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A.

The aim of higher order of SPOT system is to limit the effects 
of any failures during hazardous materials transport and it is sup-
ported by the National Fire Brigades and other rescue assistance 
services during operations.

SPOT System includes three stages of assistance:
� Stage I – Telephone assistance by experts employed in the en-

tities,  who provide helpful information to rescue teams during 
rescue operations;

� Stage II – Assistance at the site of the accident / failure; an expert 
from one of the System regional centres is delegated to the site 
after being called in by the coordinator;

� Stage III – Technical assistance of intervention services at 
the side of the failure including the arrival of a rescue team 
with special rescue equipment as well as an expert’s guidance 
at the site of accident.
The entities associated in SPOT making use of their rescue teams 

and experts provide fast, professional and not red tape assistance 
at the site of accident/failure involving chemical products.

SPOT is related to the principles of Responsible Care and is 
a proof that it is the concern of chemical industry to take responsibi-

lity for safety, health and the environmen-
tal protection.

SPOT is the important proof that 
the responsibility for the goods pro-
duced by chemical entities is not only 
limited to the premises of these en-
tities.
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Pomoc świadczy się w każdym przypadku. Stanowiska kie-
rowania zakładowych straży pożarnych, i zakładowych służb ra-
towniczych lub służby dyspozytorskie są czynne przez całą dobę, 
a w sprawach SPOT osiągalne pod numerami telefonów  zarezerwo-
wanymi dla  tego systemu.

Cele SPOT:
1. Działanie niezwłocznie na wezwanie, w sposób profesjonalny, 

dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska, 
2. Udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z zasadami 

działania Systemu,
3. Współpraca i wymiana informacji pomiędzy ośrodkami działają-

cymi w Systemie,
4. Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm chemicz-

nych, 
5. Minimalizacja szkód i kosztów ratowniczych, 
6. Zapobieganie stratom materialnym,
7. Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii,
8. Propagowanie idei Systemu SPOT.

W 2007 roku, odnotowano dwadzieścia cztery (24) zgłoszenia 
w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych 
SPOT. W porównaniu z 2006 rokiem odnotowano 1% spadek ilości 
zgłoszeń, a w porównaniu z rokiem 2005 odnotowano spadek ilo-
ści zgłoszeń o ok. 54,5%, biorąc pod uwagę sumaryczną ich liczbę 
wśród wszystkich jedenastu Sygnatariuszy.

Najwięcej zgłoszeń 10, stanowiący czterdzieści jeden procent (41%) 
z ich ogólnej liczby, zostało skierowanych do Krajowego Centrum SPOT 
przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. Dużą aktywnością wyka-
zały się PUH Ratownictwa Chemicznego „Dekochem” Sp. z o.o. w Oświę-
cimiu 9 zgłoszeń co daje 37 % ich ogólnej liczby, oraz PCC ROKITA S.A.  
w Brzegu Dolnym i Anwil S.A. Włocławek  po  2 zgłoszenia co daje 
około 8% ich ogólnej liczby. 

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

Wykres 1. Zestawienie zgłoszeń w systemie SPOT w latach 2003–2007 /
Chart 1. Summarization of notifications within SPOT System 2003–2007
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The assistance is provided in every case. The posts of fire briga-
des, rescue teams or dispatchers in the entities are at the emergency 
mode 24/7 and they are available for information provision under 
the telephone number reserved only for this purposes.

SPOT Principles:
1. Immediate response to the distress call in a professional way 

in order to protect human being and the environment safety.
2. Providing assistance to rescue teams in accordance to the princi-

ples of the System,
3. Cooperation and information exchange amid the centres of the 

System,
4. Activity focused on the best interest of SPOT members associated 

in the System,
5. Limitation of damages and rescue operation costs,
6. Prevention against material loss
7. Cooperation with other institutions on the site of the failure,
8. Propagation of SPOT System idea.

In 2007, there were twenty-four (24) notifications submitted 
within the SPOT Assistance in Hazardous Materials Transport Sy-
stem. In comparison to 2006, a 1% decrease was recorded and 
in comparison to 2005 as big as 54.5%, taking under considera-
tion their total number among all the eleven signatories of the 
System.

The majority of notifications (10) constituting 41% of their 
total number were addressed to the National SPOT Centre at Pol-
ski Koncern Naftowy ORLEN S.A. High activity was also shown 
by PUH Ratownictwa Chemicznego ”Dekochem” Sp. z o.o. in 
Oświęcim (9 notifications with 37% contribution) as well as 
by PCC ROKITA S.A. in Brzeg Dolny and Anwil S.A. Wloclawek 
(2 notifications in each with 8% contribution).

Four Regional Signatories did not record any incident of pro-
viding assistance within the SPOT System. 
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Największą liczbę udzielonej pomocy stanowiły zapytania 
w ramach I stopnia 66,7% wszystkich zgłoszeń. Krajowe Centrum 
SPOT, Zakłady Anwil S.A. i PUH Dekochem Sp. z o.o.  z Oświęcimia 
udzieliły pomocy III stopnia w 8 zdarzeniach co daje 33,3% wszyst-
kich zgłoszeń. Pozostali sygnatariusze nie udzielali żadnej pomocy. 
W roku 2007 żaden z sygnatariuszy nie udzieli pomocy II stopnia 
związanej z wysłaniem specjalisty na miejsce zdarzenia.

Wykres 2. Zestawienie ilości udzielonych stopni pomocy dla poszczególnych sygnatariuszy SPOT w 2007 roku /
Chart 2. Quantitive summarization of assistance provided by SPOT signatories in 2007 (by stages)

Wykres 3. Zestawienie zgłoszeń dla poszczególnych sygnatariuszy w systemie SPOT w 2007 roku /
Chart 3. Summarization of notifications addressed to SPOT signatories  within the system in 2007
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The majority of provided assistance were the enquiries within 
the frameworks of the 1st stage (66.7% out of all notifications). 
The National SPOT Centre, Anwil S.A. and PUH Dekochem Sp. z o.o.
of Oświęcim provided assistance in 8 cases of the 3rd stage cha-
racter what made up 33.3% of all the notifications. The rest 
of the Signatories did not provide any assistance. No signatory pro-
vided 2nd stage assistance, i.e. by sending an expert to the site.
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Znaczący udział, sięgający sześćdziesiąt siedem procent (67%) 
stanowiły zapytania, w których został udzielony I stopień pomocy. 
Zgłoszenia, w których udzielany jest II Stopień pomocy stanowiły 
zero procent (0%) ogólnej liczby zgłoszeń, a pomoc III stopnia zosta-
ła udzielona w trzydziestu trzech u procentach (33%) zgłoszeń.

Porównując poszczególne stopnie pomocy w latach 2003–2007 
można zauważyć najpierw spadek z 81% na 55%, potem wzrost 
do 71% i powtórny spadek do 52% świadczenia pomocy I stopnia, 
natomiast w roku 2007 ponownie odnotowujemy wzrost do 67%. 
Od 2004 roku zauważamy spadek  świadczenia pomocy II Stopnia 
z 11% do 8% w 2006 i do 0% w 2007. W zakresie III stopnia po-
mocy zauważamy wzrost z 18% do 40% w 2006 roku, natomiast 
w 2007 odnotowujemy niewielki spadek do 33%.

Wykres 4. Udział procentowy poszczególnych stopni udzielonej pomocy w programie SPOT /
Chart 4. Contribution of provided assistance within SPOT system by stages
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Wykres 5. Udział procentowy poszczególnych stopni udzielonej pomocy w programie SPOT w latach 2003–2007
Chart 5. Contribution of individual stages of provided assistance within SPOT system (2003–2007)
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A significant contribution reaching sixty-seven per cent (67%) 
were the enquiries related to the 1st stage of assistance while 
the notifications on the 2nd stage made up zero per cent (0%) out 
of the total number of notifications and the 3rd stage thirty-three 
per cent (33%).

Comparing individual stages of provided assistance within the period 
2003–2007 firstly a drop from 81% to 55% can be noticed and then 
the increase up to 71% and again a decrease to 52% as for the 1st sta-
ge of assistance; however, in 2007 we recorded the growth up to 67%. 
Since 2004 we had been noticing the drop in providing the 2nd stage 
assistance from 11% on that year to 8% in 2006 and 0% in 2007. Within 
the assistance of the 3rd stage the growth was respectively from 18% 
to 40%; however, in 2007 a slight decrease to 33% was recorded.
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Reasumując powyższe spostrzeżenia, możemy stwierdzić, że na 
ogólną liczbę zgłoszeń wpływają przede wszystkim zapytania (I Sto-
pień pomocy). Na przestrzeni analizowanych lat 2003–2007 stano-
wiły one znaczącą większość. Wielkość pomocy II stopnia związanej 
z obecnością specjalisty na miejscu zdarzenia oscyluje w zakresie 
od 6% do 11%, a w ubiegłym roku nie odnotowano żadnego zda-
rzenia.

W roku 2007 odbyły się dwie narady krajowe sygnatariuszy Sy-
stemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych – SPOT:
� w dniach 17–18.05.2007 w Brzegu Dolnym
� w dniach 22–23.11.2007 w Oświęcimiu.

Tematyka narad obejmowała: 
� realizację zadań operacyjnych w 2007 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 charakte-
rystyki sygnatariuszy SPOT, którego zadaniem jest udostępnienie 
w sieci www („on-line”) elektronicznych wersji kart zaintereso-
wanym organizacjom i służbom ratowniczym.
Ponadto został ujednolicony spo-

sób przekazywania informacji przez 
Sygnatariuszy o udzielonej pomocy 
do Krajowego Centrum SPOT na dru-
ku 008, oraz nawiązano współpracę 
z Ośrodkami ICE z Czech i Słowa-
cji, których przedstawiciele uczest-
niczyli w naradzie zorganizowanej 
przez Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  
W latach 2008–2009 planowany 
dalszy rozwój współpracy z Ośrod-
kami ICE, szczególnie z TUIS i ośrod-
kiem na Litwie.

System SPOT – działalność i rozwój
W trakcie narad krajowych SPOT przeprowadzane są analizy sy-

stemów stosowanych w transporcie i produkcji. Wypracowuje się 
wspólne wnioski i uwagi które mają 
w przyszłości poprawić bezpieczeń-
stwo w obrocie materiałami niebez-
piecznymi. Analizowane są również 
sygnały z jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej i Policji. Dzięki bar-
dzo cennym uwagom przedstawi-
cieli tych jednostek, sygnatariusze 
zwracają uwagę na problemy trans-
portu materiałów niebezpiecznych 
nie tylko od strony producenta. 
W trakcie narady przeprowadzonej 
w Dworach służby policji zasyg-
nalizowały problemy z ustalaniem 
i dostarczaniem pojazdów zastępczych, służących do bezpiecznego 
przeładowania materiałów niebezpiecznych podczas zdarzenia. Tym 
celom ma służyć tworzona baza przewoźników RID i ADR.

Summarizing the above data, we can come to the conclu-
sion that the majority of all notifications is related to enquiries 
(1st stage of assistance). They also composed majority in the 
years 2003–2007. The assistance provided within the second 
stage, i.e. connected with the visit of an expert respectively 
oscillated between 6 to 11%, and was not provided in 2007 
at all.

In 2007, two sittings of the signatories of the System of Hazardo-
us Materials Transport (SPOT) took place:
� in Brzeg Dolny on 17–18 May, 2007;
� in Oświęcim on 22–23 November, 2007.

The subject matter of this meeting included:
� realization of operational tasks in 2007;
� update of characteristics cards for hazardous materials and infor-

mation included in forms 002 and 033
� project of cooperation with carriers (RID and ADR) alongside 

with elaborated forms 006 and 007
� information on starting a server providing the exchange of FTP 

data with written instructions for drivers and characteristics car-
ds of SPOT signatories and which aim would be the provision 
of e-version of these cards on-line to the registered organizations 
and rescue teams.

Moreover, the procedure of 
submitting information by the 
Signatories to the National SPOT 
Centre on the assistance provided 
was unified (form 008) and coope-
ration with ICE Centres from Czech 
and Slovakia Republics was initia-
ted. Their representatives partici-
pated in the sitting organized by 
Zakłady Azotowe “Puławy” S.A.. 
The cooperation with ICE Centres, 
TUIS and the centres in Lithuania 
is scheduled for 2008–2009.

SPOT System – Performance and Development
During the domestic meetings on SPOT there are analysis of 

systems applied in transport and production. Common conclusions 
and comments are elaborated. 
They are to improve the safety in 
the hazardous materials turnover 
in future. Also the signals from the 
units of the National Fire Brigades 
and Police are analyzed. Regar-
ding the comments provided by 
representatives of these units, 
the Signatories pay attention 
to the issue of hazardous mate-
rials transport not only from the 
point of view of the producer. 
During the meeting organized in 
Dwory, the police signalized the 

problems with establishing and sending substitute cars being 
used for safe reloading of hazardous materials during a crash. This 
is the point of the creation of carriers’ base, RID and ADR.
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Działalność SPOT wspiera liczne programy, między innymi w ra-
mach 7. Programu Ramowego – projekt programu przeznaczonego 
do zaawansowanych środków ochrony indywidualnej ratowników, 
który ma mieć zastosowanie w Polsce w sektorze chemicznym. Efek-
tem końcowym będzie zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich służb 
ratowniczych za pomocą pomiarów dopuszczalnych fizjologicznych 
symptomów reakcji organizmu. Możliwe to jest dzięki tekstronice, 

The activity of SPOT supports numerous programs, among 
the others the draft of the project dedicated to the advanced in-
dividual protection means for the rescuers realized within the 7th 
Framework Program and that is to be applied in chemical sector 
in Poland. The final effect would be the improvement of safety 
of all rescue teams by the means of measurements of permissible 
physiological symptoms of the organism. It is possible due to tex-
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czujnikom fizjologicznym, sprzętowi z modułami zarządzającymi 
oraz sprzętowi z modułami wizualizującymi, a także komunikacji 
pomiędzy samym ratownikiem a osobą monitorującą funkcje fizjo-
logiczne, co znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa danego 
ratownika w akcji. Program ten obejmowałby ratowników wszyst-
kich służb. Sygnatariusze Systemu SPOT na potrzeby tego programu 
pomagają w uzyskaniu danych związanych ze zdarzeniami ratowni-
czymi, jakie miały miejsce w zakładach. 

Ponadto Sygnatariusze Systemu SPOT: 
� Współtworzą program do obsługi pomocy w transporcie mate-

riałów niebezpiecznych w obszarze przewoźników ADR i RID. 
Program ma na celu pomoc w znalezieniu informacji o przewoź-
niku i jego zasobach transportowych (cysternach, autocysternach 
itp.), i wielu innych danych pomocnych w doborze środków 
transportu. 

� Współpracują nie tylko na terenie kraju, ale również poza grani-
cami RP. W tym celu między innymi nawiązał współpracę z Euro-
pejskim Systemem Alarmowania - zaproponowanym przez firmę 
BASF. Zaproponowali rozpoczęcie stopniowej integracji działań 
SPOT z analogicznymi organizacjami w Europie Zachodniej.
W ramach systemu utworzono bazę na serwerze ftp karty cha-

rakterystyki substancji i preparatów produkowanych przez sygna-
tariuszy. W ramach rozwoju tej gałęzi systemu realizowana jest 
również możliwość umieszczania w bazie kart dostarczanych rów-
nież przez innych dostawców. Uzasadnione jest zamieszczenie na 
serwerze kart udostępnionych przez dystrybutorów chemikaliów 
w Polsce (np. Brenntag Polska Sp. z o.o.). 

System SPOT udostępnia dane zebrane na serwerze ftp bezpo-
średnio komendom Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowywane są zasady współpracy z przewoźnikami oraz za-
sady, na jakich udostępniane i wykorzystywane są dane gromadzo-
ne na temat taboru (pojazdy + cysterny).

tronics, physiological controls, equipment with management mo-
dules and visual devices, as well as the communication between 
a rescuer and a person monitoring physiological reaction what 
– all in all – increase the safety level of an individual rescuer 
in action. This program would be addressed to the rescuers of all 
services. The SPOT System Signatories participate in the program 
by gathering and providing information related to rescue opera-
tions that had taken place in the entities. 

Furthermore, the SPOT System Signatories:
� Co-create software dedicated to maintain the assistance in ha-

zardous materials transport within the area of ADR and RID car-
riers. Such software would help at searching for the information 
on the carrier and its transport resources (cisterns, tanks trucks, 
etc.) and many other data essential at choosing the way of trans-
portation.

� Cooperate not only within the area of Poland but also abroad. 
That is why, among the other reasons, that they started the coo-
peration with the European Alarm System, proposed by BASF 
Company. They stepped forward with the idea of gradual inte-
gration of SPOT activities with similar organizations in Western 
Europe.
Within the System, there was a database created on FTP server 

(characteristics cards, substances and preparations produced by the 
Signatories). The possibility of placing cards submitted by other su-
pplies is also provided within the frameworks of this system’s deve-
lopment. It is justified to set the cards provided by the distributors 
of chemicals on this server as well (i.e. Brenntag Polska Sp. z o.o.).

SPOT System provides the information gathered on the FTP ser-
ver directly to the National Fire Services.

The principles of cooperation with the carriers and the rules 
on which the information on the transport resources (vehicles and 
cisterns) is provided and used are in the course of elaboration.

31



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

PR
OG

RA
M

 „
OD

PO
W

IE
DZ

IA
LN

OŚ
Ć 

I T
RO

SK
A”

”R
es

po
ns

ib
le

 C
ar

e”
 P

ro
gr

am

Program „Odpowiedzialność i Troska”  / 
”Responsible Care” Program

W ciągu ostatnich lat wzrosły obawy społeczne dotyczące stanu 
środowiska naturalnego. Wydaje się, że społeczeństwo koncentruje 
się na problematyce: dziury ozonowej, zagrożonych gatunków flory 
czy fauny, zanieczyszczania wód czy powietrza i wielu innych kwestii 
degeneracji naszej planety. Uwzględniając to społeczne zaniepokoje-
nie, coraz wyższą świadomość ekologiczną oraz konieczność wzro-
stu dbałości o środowisko naturalne, firmy chemiczne przystąpiły do 
wdrażania międzynarodowego programu pod nazwą „Odpowiedzial-
ność i Troska” („Responsible Care”).

Stan środowiska w Polsce postrzegany jest przez pryzmat „czar-
nego obrazu”, zaniedbanego i zanieczyszczonego. Często wina za 
taki stan rzeczy przypisywana jest zakładom chemicznym działającym 
w poszczególnych regionach. Tymczasem sytuacja, w świetle faktów, 
jest zupełnie inna. Polska może być postrzegana jako kraj sukcesu 
w dziedzinie ochrony środowiska. Od dłuższego czasu, obserwujemy 
stałą poprawę stanu środowiska. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
współpraca niezależnych podmiotów gospodarczych, samorządów 
oraz organizacji lobbujących działania proekologiczne.

Codzienność od dawna determinowana jest przez używanie środ-
ków chemicznych, które ułatwiają nam życie. Oczywiście ich stosow-
nie niesie konsekwencje dla środowiska naturalnego. Proekologiczne 
programy takie jak Program „Odpowiedzialność i Troska” powstały 
właśnie po to, by skutki te złagodzić.

W Polsce branża chemiczna, jako jedna z pierwszych, podjęła 
wysiłek wprowadzania nowoczesnych programów środowiskowe-
go zarządzania, certyfikatów ekologicznych, wdrażania „czystszych” 
i bezpieczniejszych technologii oraz systemu szerokiego informowa-
nia społeczności o swej działalności. Permanentnie realizowane dzia-
łania w sferze przekształceń techniczno-organizacyjnych wpłynęły 
zarówno na spełnienie legislacyjnych wymogów i proekologicznych 
standardów, jak i na wykreowywanie wizerunku branży, jako coraz 
bardziej „przyjaznej ludziom i środowisku”. Realizatorzy Programu 
coraz intensywniej angażują się w wiele przedsięwzięć proekologicz-
nych oraz akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ten sposób re-
alizowane jest podstawowe założenie programu: stosowanie działań 
prospołecznych i prośrodowiskowych, które są ważnymi narzędziami 
zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Najbardziej 
rozpoznawalnymi akcjami są:

„Drzewko za butelkę” – akcja zainicjowana 
w 2003 roku przez Program „Odpowiedzialność 
i Troska” z okazji Światowego Dnia Ochrony Śro-
dowiska. Ideą akcji jest zbieranie plastikowych 
butelek PET. Do wzięcia udziału w zabawie zapra-
szani są wszyscy Realizatorzy Programu oraz spo-
łeczności lokalne z ich miejscowości. Realizator 
ogłasza konkurs dla klas i (lub) grup przedszkol-
nych lub szkół na zebranie jak największej ilości 
pustych butelek PET. W zamian za zebrane butelki, 
które trafiają do recyklingu, dzieci biorące udział 
w akcji otrzymują sadzonki drzew. Dla uczestni-
ków i zwycięzców zabawy przewidziane są rów-

Within the last few years public concern about the state of the 
environment grew in importance. It seems that that the society 
is concentrated on the issues of ozone depletion, endangered species 
of flora and fauna or water and air pollution, as well as many other 
problems related to the degradation of our planet. Taking the above 
concerns into the account, as well as its higher and higher ecologi-
cal awareness and the necessity of taking care of the environment, 
chemical companies began the implementation of the international 
program “Responsible Care”

The state of the environment in Poland is perceived though the 
image of ‘pitch black picture’: neglected and polluted. Chemical plants 
operating in these regions are blamed for such state of matter where-
as the situation, in the light of facts is totally different. Poland can be 
considered as a country of success within the scope of the environment 
protection. For quite a long time we can observe the constant impro-
vement of the environment state. It would not be possible without the 
cooperation of independent business entities, local governments and 
ecological organizations lobbying such pro-ecological activities.

Everyday life is determined by using chemicals that make our life ea-
sier. Of course, their application results in the commensurate impact on 
the environment. Pro-ecological programs, such as ”Responsible Care” 
Program, were created in order to mitigate this impact.

The chemical branch in Poland, as one of the precursors, took up 
the efforts of introducing modern programs on the environmental 
management, ecological certificates, implementation of clean and 
safe technologies as well as the widespread system of information 
to the public. Permanently realized activities within the scope of 
organizational and technical transformations had the impact on the 
fulfilling of the legal requirements and pro-ecological standards 
as well as on the creation of the branch image as ”more friend-
ly to people and the environment”. The executers of the Program 
are more and more involved in pro-ecological enterprises and 
educational actions for children and youngsters. In this way, they 
implement the basic objective of the Program: application of pro-
social and pro-ecological activities that are important tools both 
in internal and external communication. 

The most recognizable actions of RC are:
“Tree for bottle” – the action initiated by 

the Responsible Care Program on the occasion 
of the World Environment Day in 2003. The 
idea of this action is collecting of PET bott-
les. All the Executers of the Program and local 
communities are invited to participate in the 
Program at their residential place. The Execu-
tor announces the competition for collection 
of possibly the biggest number of PET bottles 
to kindergarten groups and/or school clas-
ses. In exchange for the collected bottles, that 
are recycled, the children taking part in the 
competition are given seedlings of trees. For 
the participants and the winners of the competi-

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za dziś i TROSKA o jutro RESPONSIBLE for today and CAREful for tomorrow
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nież liczne atrakcje oraz nagrody takie jak lokalne festyny ekologicz-
ne, pikniki, wycieczki przyrodnicze. Łącznie przez 5 lat w akcji wzięło 
udział ponad 94 tys. dzieci z całej Polski, które zebrały 3,5 mln butelek 
i posadziły 5 568 drzewek.

„Złap Zająca” – to akcja polowania na czułe miejsca Ziemi. Skie-
rowana jest do pracowników firm chemicznych, dystrybucyjnych 
i recyklingowych skupionych w Programie. Konkurs fotograficzny 
ma na celu integrację środowiska branżowego i załóg pracowni-
czych we wspólnym celu, jakim jest ochrona środowiska, poprzez 
poznanie świata zwierząt i roślin w ich ekosystemach oraz uwrażli-
wienie na potrzebę ochrony przyrody w codziennym życiu. 

Międzynarodowe Targi Ekologiczne „POLEKO”. Od lat Program 
„Odpowiedzialność i Troska” i firmy go realizujące, w szczególny spo-
sób, zaznaczają swoją obecność na targach „POLEKO” w Poznaniu. 
Od 2003 roku organizowane są akcje edukacji ekologicznej, które 
w przystępny i przejrzysty sposób pokazują, że branża chemiczna do-
konała istotnej transformacji stosowanych technologii, zapewniając 
tym samym nie tylko wytworzenie produktów o wysokiej jakości, ale 
i gwarantując minimalizację oddziaływania na środowisko w całym 
procesie wytwórczym. 

Pamiętać także należy, że sukces w takim pojmowaniu ekologii to 
także wynik indywidualnych działań i decyzji coraz bardziej świado-
mych ekologicznie obywateli. A owa świadomość przyczynia się rów-
nież do zmiany postrzegania wizerunku branży chemicznej. Przemysł 
chemiczny dzisiaj zorientowany jest nie przeciw a ku człowiekowi. 
Służy podnoszeniu jakości życia, a nie przeszkadza w codziennym 
zdrowym i naturalnym funkcjonowaniu każdego z nas. Z drugiej stro-
ny, tak olbrzymiego sukcesu nie można by uzyskać, gdyby nie jedność 
grupy, jeden wspólny cel i jeden głos zabierany w sprawie ekolo-
gii. Właśnie ta zwarta wspólnota umacnia wszystkich realizatorów 
w przekonaniu, że „w jedności siła” (…).

tion the organizers prepare attractions such as local ecological fests, 
picnics and ecological trips, and grant many awards. During the period 
of 5 years, 94 thousand of Polish children took part in the action, 
collecting 3.5 mln bottles and planting 5,568 trees.

”Catch the hare” – the action is focused on the sensitive spots of 
the Earth. It is addressed to the employees of chemical plants, and 
distribution and recycling companies associated with the Program. The 
objective of this photo contest is the integration of chemical branch 
and its staff aimed at environmental protection education, throughout 
learning about animal life and flora in their own ecosystem, as well 
as developing awareness of the environment in everyday life.

International Ecological Fairs “POLEKO” – The “Responsible Care” 
Program alongside with the companies following it have been pre-
sented at ”POLEKO” Fairs in Poznań for years. Since 2003, ecological 
education actions have been organized  and they show in a clear 
and transparent way of transformations of chemical branch within the 
range of technology; ensuring not only manufacturing high quality 
products but also providing its minimal impact on the environment 
during the process of production.

It must be not forgotten that the success in understanding 
ECOLOGY in such a way is also the result of individual actions 
and decisions of more ecologically aware citizens. This aware-
ness also helps to change the image of the branch. Chemical in-
dustry is nowadays focused not against but pro a human being; 
it helps to improve our living standard and does not disturb 
our everyday healthy and natural existence. On the other hand, 
such a great success could have been not achieved if the group 
was not integrated and it did not have the one common ob-
jective within the scope of ecology. This community enforces 
the conviction of the Program Executors that the ”power lies 
in unity”.

JEDNOŚCIĄ SILNI… realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” / 
STRONG IN UNITY... The Executors of the “Responsible Care” Program
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W 2003 roku rozpoczął się proces tworzenia europejskich plat-
form technologicznych, w tym Europejskiej Platformy Technologicznej 
Zrównoważonej Chemii – Suschem utworzonej 6 lipca 2004 roku w 
Brukseli, z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Przemy-
słu Chemicznego (CEFIC). Pierwsze platformy technologiczne w Polsce 
zaczęły powstawać w 2004 roku, natomiast w styczniu 2005 roku z 
inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego powstała Polska Plat-
forma Technologiczna Zrównoważonej Chemii (PPTZCh).

Europejskie platformy technologiczne powołano w celu opraco-
wania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki 
i nowych technologii. Jednym z głównych zadań platform ma być 
ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla 
wdrożenia przygotowanych strategii. Platformy technologiczne są 
jednym z fundamentów 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju 
Technologicznego Unii Europejskiej. Aktualnie w Europie działa 31 
o charakterze ogólnoeuropejskim, a w Polsce 28 krajowych platform 
technologicznych.

Cele polskich platform technologicznych wyznaczone zostały 
w dwóch płaszczyznach:
1.  Na szczeblu europejskim
� Aktywny udział w strukturach europejskich platformach techno-

logicznych;
� Aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich strate-

gicznych programów badawczych;
� Aktywne uczestnictwo w programach ramowych Unii Europej-

skiej;
2.  Na szczeblu krajowym
� Przygotowanie krajowych programów badawczo-rozwojowych 

dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które 
stałyby się elementem krajowego programu ramowego;

� Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych 
wokół tworzonych strategii;

� Mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajo-
wych i zagranicznych;

� Optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu wi-
dzenia konkurencyjności gospodarki w latach 2007–2013;

� Promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych 
dla sektorów gospodarki reprezentowanych przez platformy.

Partnerem wszystkich powstałych dotychczas platform jest Krajo-
wy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Obecność przedstawicieli polskich platform technologicznych 
w platformach europejskich daje możliwość zgłaszania tematów ba-
dawczych do programów pracy 7. Programu Ramowego. Powołany 
w 2005 roku komitet koordynacyjny polskich platform technologicz-
nych koordynuje ich działania, reprezentuje platformy w kontaktach 
z władzami i organizacjami gospodarczymi oraz wspiera ich współ-
pracę z europejskimi platformami technologicznymi. Sekretarzem 
Generalnym komitet koordynacyjny polskich platform technologicz-
nych jest dr Andrzej Siemaszko. Portal internetowy poświęcony pol-
skim platformom technologicznym (www.kpk.gov.pl/ppt/) zawiera 
aktualne informacje i dokumenty. Krajowy Punkt Kontaktowy pro-
wadzi dla platform działania konsultacyjne i doradcze.

Główne cele działania Platformy Technologicznej Zrównoważo-
nej Chemii to:
� Wypracowanie wizji zrównoważonego rozwoju sektora;

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

The process of establishing European Technological Platforms 
was started in 2003. On 6 July, 2007, as a result of the initiative 
of the European Commission and the European Chemical Industry 
Council (CEFIC) the European Technological Platform of Sustainab-
le Chemistry, SusChem, was established in Brussels. First platforms 
in Poland were created in 2004, and in January, 2005, the Polish 
Technological Platform of Sustainable Chemistry (PPTZCh) was es-
tablished as the initiative of Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

The European Technological Platforms were brought into being 
in order to elaborate a development strategy for important economy 
sectors in Europe. One of the principle objectives of the Platforms 
is the establishment of the effective public and private partnership 
for the implementation of the elaborated strategies. The Technolo-
gical Platforms are one of the foundations of the 7th European Union 
Research and Development Framework Program. Aclually there are 
31 pan European Technological Platforms, in Poland there are 28 
national Technological Platforms.

The principles of the Polish Technological Platforms (PPT) have 
been determined on two levels:
1. At the European level:
� Active participation within the structures of European Technolo-

gical Platforms;
� Active participation in defining and implementing Strategic Euro-

pean Research Programs;
� Active participation in European Union Framework Program;
2. At the domestic level:
� Preparation of national research and development programs re-

lated to strategically important sectors of economy that would 
be the element of the National Framework Program;

� Integration of key business and research partners within the cre-
ated strategies;

� Mobilization of essential public and private funds, both national 
and international;

� Optimal use of structural funds from the point of view of the 
competitiveness of economy in years 2007–2013;

� Promotion and lobbying of research and development activities fa-
vourable for the sectors of economy represented by the Platforms.

The European Union National Contact Point for Research and Deve-
lopment Programs is the partner of all so far established Platforms.

The presence of PPT representatives in the European platforms gi-
ves the opportunity of submission research topics to the programs of 
7th Framework Program. The PPT Coordinative Committee, established 
in 2005, coordinates their activities, represents the platforms during 
contacts with the authorities and business organizations, and sup-
ports their cooperation with the European Technological Platforms. 
The General Secretary of NCP for PPT is Dr Andrzej Siemaszko. 
The Internet portal devoted to the Polish Technological Platforms 
(www.kpk.gov.pl/ppt/) includes current information and documenta-
tion. NCP provides consultations and researches for the platforms.

Main goals of the Technological Platform of Sustainable Chemi-
stry are:
� Elaboration of the vision for the sustainable development 

of the sector;
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� Funkcjonowanie forum współpracy przemysł-nauka;
� Przygotowanie strategicznego planu rozwoju nowych technologii;
� Opracowanie strategii i analiz związanych z infrastrukturą dla 

potrzeb przemysłu petrochemicznego i chemicznego;
� Zwiększenie udziału przemysłu chemicznego w realizacji 7. Pro-

gramu Ramowego;
� Promowanie badań naukowych (nowe reakcje chemiczne i in-

żynieria chemiczna, biotechnologia przemysłowa, technologie 
materiałowe).

W pracach platform na szczeblu europejskim uczestniczą: prof. Bog-
dan Marciniec (Mirror Group), Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Industry 
Steering Group), prof. Stanisław Kielecki (Industrial Biotechnology Wor-
king Group), prof. Jacek Kijeński (Hydrogen and Fuel Cell Platform). 

Potencjalnie najważniejszym sposobem wzrostu innowacyjności 
krajowego przemysłu chemicznego jest jego zaangażowanie w re-
alizację programów finansowanych ze środków unijnych. Głównym 
programem jest 7. Program Ramowy. Jego uroczysta inauguracja 
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. 
Kolejny już program ramowy ma na celu podniesienie poziomu ba-
dań prowadzonych w Unii Europejskiej, stymulowanie, organizowa-
nie i wykorzystanie wszystkich form współpracy; to znaczy wspól-
nych projektów badawczych, tworzenia sieci instytucji zajmujących 
się badaniami, koordynacji programów krajowych i rozwoju infra-
struktur będących wspólnym przedmiotem zainteresowania Europy. 
7. Program Ramowy składa się z czterech programów szczegóło-
wych: współpraca, pomysły, ludzie oraz możliwości, które odpowia-
dają głównym celom polityki Unii Europejskiej dotyczącej badań. 

Zakres tematyczny poszczególnych programów jest następujący: 
1.  Współpraca, budżet 32,413 mld euro.  
 Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy 

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

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

dzy inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach na-
uki.  W ramach tego programu została utworzona autonomiczna 
Europejska Rada do spraw Badań Naukowych, w skład której 
wchodzi prof. M. Kleiber.

3. Ludzie, budżet 4,750 mld euro.
 Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie po-

tencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego 
w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej 
i międzysektorowej.

4. Możliwości, budżet 4,097 mld euro.
 Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europej-

skiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego 
i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry 
badawcze, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, 
koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania 
w zakresie współpracy międzynarodowej. 
W 2007 roku rozpoczęto realizację projektów we wszystkich pro-

gramach szczegółowych. W dniu 10 sierpnia 2007 roku, w oparciu o 
porozumienie podpisane pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Chemicz-

� Activity of the Industry-Science forum;
� Preparation of a strategic development plan for new technolo-

gies;
� The elaboration of strategies and analysis related to the infra-

structure for the needs of petrochemical and chemical industry;
� Increasing the contribution of chemical industry in the realization 

of the 7th Framework Program;
� Promotion of researches (new chemical reactions and chemical 

engineering, industrial biotechnology, material technologies).

The following persons participate in the activities of the plat-
forms at the European level: Prof. Bogdan Marciniec (Mirror Group), 
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Industry Steering Group), Prof. Sta-
nisław Kielecki (Industrial Biotechnology Working Group) and Prof. 
Jacek Kijeński (Hydrogen and Fuel Cell Platform).

Potentially, the most important way of increasing the innovati-
veness of domestic chemical industry is its involvement in the im-
plementation of the programs financed by EU funds. The principle 
program is the 7th Framework Program. Its gala inauguration took 
place in Warsaw on 16 and 17 November, 2006. This program is 
the biggest instrument of financing and developing researches 
at the European level. It is a 7-year program (2007–2013) of the 
budget totalling almost 54 mld EURO. The successive Framework 
Program is focused on improving the quality of researches provided 
within the European Union, such as stimulation, organization and ma-
king use of all forms of cooperation; i.e. the issues of common interest: 
research projects, establishment of a research institutions network, 
and coordination of domestic programs and development of the in-
frastructure. The 7th Framework Program is composed of four separate 
and detailed programs: cooperation, ideas, people and capacity and 
it is compliant with the principles of the European Union policy re-
lated to researches. 

The scope of the individual programs covers:
1. Cooperation, with the budget of 32.413 EURO.
 This program is focused on supporting the supranational rese-

arch and development cooperation within the scope of selected 
subjects: health, food, nanotechnologies, materials and new 
production technologies, energy, the environment.

2. Ideas, with the budget of 7.510 mld EURO.
 This program shall support frontier researches initialized by the 

scientists of all science domains. The European Research Council 
was established within the frameworks of this program.

3. People, with the budget of 4.750 mld EURO.
 The objective of this program is the quantitative and qualitative 

enforcement of human potential within the scope of researches 
and technological development in Europe, as well as the enco-
uragement towards the international and intersection mobility.

4. Capacities, with the budget of 4.097 mld EURO.
 This program is focused on supporting key aspects of the Euro-

pean potential within the scope of researches, technical develop-
ment and innovations, such as: research infrastructure, regional 
research clusters, researches for small and average-size busines-
ses, coordination of research policies and the horizontal activities 
related to the international cooperation.
The implementation of all the above detailed projects began 

in 2007. The Polish Technological Platform of Sustainable Chemistry, 
coordinated by PIPC Branch Contact Point (BCP), was established 

35



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

on 10 August, 2007, on the grounds of the agreement signed be-
tween the Polish Chamber of Chemical Industry and the Ministry 
of Science and Higher Education. The principle objective of BCP 
was publicizing the information on the 7th Framework Program, 
supporting Polish companies willing to participate in the Program 
and initializing effective cooperation with the European Technologi-
cal Platform of Sustainable Chemistry (SusChem).

The BCP’s activity is addressed to the companies associated 
at Polish Technological Platform of Sustainable Chemistry and Po-
lish Chamber of Chemical Industry, and small and medium-sized 
companies willing to participate in the projects of the 7th Frame-
work Program and the Structural Funds programs, as well as to the 
units of local government and business autonomies connected with 
the chemical branch.

In accordance with the objectives, the activity of BCP covered 
such issues as:
� Successive promotion of individual competitions announced wit-

hin the frameworks of Cooperation;
� Initializing SME’s contribution in the innovative projects within 

the 7th European Union Framework Program;
� Establishing international relations in order to find partners 

for the cooperation;
� Elaboration and publishing of the Strategic Research Agenda 

among the members of Polish Technological Platform of Su-
stainable Chemistry;

� Promotion of the idea of consortium for the realization of the 7th 
Framework Program in accordance with the objectives determi-
ned by the Strategic Research Agenda;

� Submitting information on the current state of implementation 
of the Operational Programs and structural funds;

� Cooperation with the European Technological Platform of Su-
stainable Chemistry.

The activity of the Branch Contact Point was realized in coopera-
tion with the National Contact Point, on the grounds of the mutual 
agreement between BCP and NCP, dated on 27 August, 2007.

BCP, in cooperation with NCP, organized a meeting devoted to 
the 7th Framework Program with special regard to such elements 
as new financing instruments, opportunities to support entities and 
the opportunities for the Polish Technological Platform of Sustaina-
ble Chemistry. The meeting took place on 22 October, 2007 in War-
saw and was attended by the representatives of chemical entities 
and R&D institutions appointed by their Boards.

Important and commonly applied among the most of the Euro-
pean Union countries is the method of rational foreseeing of R&D 
development directions called the foresight method. That is why, 
in December, 2006, the Minister of Science and Higher Education 
introduced the National Foresight Program “Polska 2020”. The 
program is implemented by the Coordinative Consortium, elected 
by competition and made up of: Institute of Basic Problems of Engi-
neering PAN (Coordinator of the Consortium), Institute of Economic 
Sciences PAN and Pentor Research International. Its merit work is 
managed by Prof. Michał Kleiber, the President of Polish Academy 
of Sciences. PIPC actively participates in the activities of the Fore-
sight Program within the scope of the Sustainable Development 
and possesses the title of the Partnership Institution.

nego a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, utworzono 
przy Polskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonej Chemii 
koordynowanej przez Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego bran-
żowy punkt kontaktowy. Głównym zadaniem branżowy punkt kon-
taktowy jest upowszechnianie informacji o 7. Programie Ramowym, 
wspomaganie polskich firm zamierzających uczestniczyć w progra-
mie oraz inicjowanie efektywnej współpracy z Europejską Platformą 
Technologiczną Zrównoważonej Chemii.

Działalność branżowego punktu kontaktowego skierowana jest 
do firm należących do Polskiej Platformy Technologicznej Zrówno-
ważonej Chemii i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które mają zamiar uczestniczenia 
w projektach 7.PR i programach Funduszy Strukturalnych, ponadto 
jednostek samorządu terytorialnego i samorządów gospodarczych 
związanych z branżą chemiczną.

Zgodnie z założeniami działalność branżowego punktu kontakto-
wego obejmowała takie grupy zagadnień jak:
� Promowanie poszczególnych konkursów w miarę ich ogłaszania 

w ramach programu „Kooperacja”;
� Inicjowanie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

w projektach innowacyjnych w ramach 7. Program Ramowy Unii 
Europejskiej;

� Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w celu poszuki-
wania partnerów do współpracy;

� Opracowanie i rozpowszechnienie wśród członków Polskiej 
Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii Strategicznej 
Agendy Badawczej;

� Promowanie idei konsorcjum dla realizacji projektów w 7. Pro-
gram Ramowy, zgodnych z celami wyznaczonymi przez Strate-
giczną Agendę Badawczą;

� Przekazywanie informacji o aktualnym stanie wdrażania Progra-
mów Operacyjnych i innych funduszy strukturalnych;

� Współpraca z Europejską Platformą Technologiczna Zrównowa-
żonej Chemii.
Działalność branżowego punktu kontaktowego realizowana była 

we współpracy z krajowym punktem kontaktowym, w oparciu o po-
rozumienie dwustronne pomiędzy branżowym punktem kontakto-
wym i krajowym punktem kontaktowym z dnia 27 sierpnia 2007.

W dniu 22 października 2007 roku branżowy punkt kontaktowy 
przy współpracy z krajowym punktem kontaktowym zorganizował 
w Warszawie spotkanie poświęcone 7. Programowi Ramowemu 
ze szczególnym uwzględnieniem między innymi takich elementów 
jak nowe instrumenty finansowania, możliwości wsparcia przedsię-
biorstw, możliwości dla Polskiej Platformy Zrównoważonej Chemii. 
W spotkaniu uczestniczyli wytypowani przez zarządy przedstawicie-
le przedsiębiorstw chemicznych i ośrodków naukowo-badawczych. 

Ważna dla racjonalnego przewidywania możliwych dróg rozwoju 
sfery badawczo- rozwojowej jest metoda foresight, stosowana z powo-
dzeniem w większości państw Unii Europejskiej. Dlatego też w grudniu 
2006 roku, uruchomiony został przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Narodowy Program Foresight „Polska 2020”. Program realizowa-
ny jest przez konsorcjum koordynujące, wybrane w drodze konkursu 
– w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Aka-
demii Nauk (Koordynator Konsorcjum), Instytut Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research International. Pracami me-
rytorycznymi w programie kieruje prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej 
Akademii Nauk. Polska Izba Przemysłu Chemicznego bierze udział 
w pracach Programu Foresight w obszarze pola badawczego zrówno-
ważony rozwój i ma status instytucji partnerskiej.
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REACH

Centrum do spraw REACH
Działalność Centrum do spraw REACH w Instytytucie Chemii 

Przemysłowej (IChP) w roku 2007 koncentrowała się przede wszyst-
kim na realizacji zamówienia: „Usługa szkoleniowa polegająca 
na przygotowaniu programów szkolenia i materiałów szkolenio-
wych oraz przeprowadzeniu 7. dwuetapowych szkoleń w zakresie 
REACH dla 150. osób z branży chemicznej, to jest producentów 
i importerów substancji i preparatów chemicznych, w ramach pro-
jektu finansowanego ze Środków Przejściowych (Transition Facility) 
nr 2004/016-829.02.01 „Przygotowanie do wdrożenia pakietu le-
gislacyjnego REACH”. Centrum wygrało przeprowadzony w koń-
cówce 2006 roku przetarg na realizację tego zamówienia.

Jako realizację zamówienia przeprowadzono 7. szkoleń 
(w dwóch etapach po 3 dni każdy – razem 14. spotkań trzydnio-
wych) w następujących miastach: Łodzi, Poznań, Warszawa, Kra-
ków, Gdańsk, Wrocław i Katowice. Ogółem w szkoleniach wzięło 
udział 154. uczestników, w tym 40. wywodzących się z firm dorad-
czych, instytutów badawczo-rozwojowych i stowarzyszeń oraz 114. 
z małych i średnich przedsiębiorstw. 

Niezależnie od powyżej opisanych działań, Centrum do spraw 
REACH pełniło jednocześnie rolę Punktu Konsultacyjnego do spraw 
REACH Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na podstawie porozu-
mienia zawartego w dniu 12 lipca 2007 roku pomiędzy Polską Izbą 
Przemysłu Chemicznego (PIPC), a Instytutem Chemii Przemysłowej 
(IChP). W ramach zawartego porozumienia prowadzono szereg 
działań na rzecz przedsiębiorstw członkowskich zrzeszonych w Pol-
skiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Analizy i szkolenia indywidualne
W związku z dość znaczącą zmianą profilu działalności, przepro-

wadzono ponowną analizę sytuacji Spółki Petrochemia-Blachownia 
S.A. pod względem wymogów rozporządzenia REACH. Zwieńcze-
niem tej pracy była prezentacja jej wyników wraz z kolejnym, uak-
tualnionym koniec 2006 roku), szkoleniem z zakresu REACH, prze-
prowadzonym w dniu 8 października 2007 roku.

W dniu 10 grudnia 2007 roku przeprowadzono szkolenie dla 
kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za zakupy i handel sub-
stancjami oraz osób zajmujących się bezpośrednio REACH w Pol-
skim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. w Płocku. 

Przedstawiciele Centrum do spraw REACH przeprowadzili także 
audyt zewnętrzny sprawdzający przygotowanie Grupy Kapitałowej 
PCC ROKITA do rejestracji wstępnej według Rozporządzenia REACH. 
Następnie przeprowadzili szkolenie dla menadżerów: zarządzających, 
sprzedaży, zakupów oraz głównych technologów w Grupie Kapita-
łowej PCC ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym. Audyt miał miejsce w dniu 
10 lipca, a szkolenie 18 lipca 2007 roku. Przedstawiciele Centrum do 
spraw REACH przeprowadzili również dodatkowe szkolenie dla 
Kadry Zarządzającej PCC ROKITA S.A. Miało ono na celu uświa-
domienie Członkom Zarządu złożoności zadań oraz przyszłych 
obowiązków wynikających z konieczności rejestracji większości 
substancji produkowanych przez PCC ROKITA S.A. lub importowa-
nych przez firmę spoza obszaru Unii Europejskiej w ilości powyżej 
1 tony rocznie oraz konieczność uczestniczenia w znaczącej 
liczbie konsorcjów oraz prowadzenia w nich negocjacji, celem 

REACH Centre
In 2007, the activity on the REACH Center at the Industrial 

Chemistry Research Institute (IChP) was predominantly focused 
on the realization of the order under the title: “Training service 
on the preparation of training programs and training materials, 
and provision of 7 two-stage workshops within the scope of REACH 
for 150 employees of chemical branch, i.e. producers and importers 
of chemical substances and preparations, within the frameworks 
of the project financed by Transition Facility (No. 2004/016-
829.02.01) “Preparation to implementation of legislative packet 
REACH”. The Center won the tender for the realization of this order 
at the end of 2006.

Within the scope of the order seven trainings were provided 
(altogether 14 meetings in two stages: each lasting three days) 
in the following places: Lodz, Poznan, Warsaw, Cracow, Gdansk, 
Wroclaw and Katowice. Overall, 154 persons participated in the 
trainings; 40 persons come from advisory companies, R&D institu-
tes and associations, and other 114 from small and medium-size 
enterprises.

Regardless of the activities mentioned below, the REACH Cen-
ter also played the role of the REACH Advisory Point of the Polish 
Chamber of Chemical Industry (PIPC) on the basis of the agreement 
signed on 12 July, 2007, between the Polish Chamber of Chemi-
cal Industry (PIPC) and the Industrial Chemistry Research Insti-
tute (IChP). Many actions focused on the needs of the members 
of the Polish Chamber of Chemical Industry were undertaken within 
the frameworks of the above agreement.

Analysis and individual trainings
In the consequence of a serious change of the business activi-

ty profile, a renewed analyze of the situation of Petrochemia-Bla-
chownia S.A. company was provided with respect to the REACH 
Directive. The crowning of these efforts was the presentation 
of the conclusions coming from this elaboration (with its next update 
done at the end of 2007) during REACH training on 8 October, 2007.

Training, organized for the management staff, the employees re-
sponsible for purchases and trade with substances and the person-
nel directly involved in Reach issues in PKN ORLEN S.A., took place 
in Plock on 10 December, 2007. 

On 10 July, the representatives of REACH Center also conduc-
ted an external audit checking the preparedness of the PCC ROKITA 
Capital Group to the initial registration in accordance with REACH 
Regulation. Then, on 18 July, 2007, they carried out training for 
the managers of the managing staff, sales, and purchases as well 
as for the technologists in the PCC ROKITA Capital Group in Brzeg 
Dolny. The audit took place on 10th July and the training on 18th 
June, 2007. The representatives of the REACH Centre also carried 
out additional training for the Management Staff of PCC ROKITA 
S.A. The training – first of all – aimed at making the members 
of the Board of Directors conscious about the complexity of the 
tasks and further obligations resulting from the necessity of regi-
stering the majority of substances produced by PCC ROKITA S.A. 
or imported by the company from the outside of the European Union 
area when its volume exceeds 1 ton yearly.  Secondly, its aim was 
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to make the trainees conscious about the necessity of participating 
in the number of consortiums and carrying out negotiations with 
them in order to make the agreement within the scope of provision 
of mutually payable information at these points of the registration 
documentation that demand common submission.

Conference: ”Sanitary Inspection versus Industry”
The subsequent element of the activity of the Point was the 

cooperation with the institutions supervising the compliance 
with the requirements imposed by the REACH Regulation No. 
1907/2006. Within the scope of this cooperation the representati-
ves of the Center participated in and co-organized the conference 
“Sanitary Inspection versus Industry” organized for the companies 
of Mazowieckie Voivodeship at the headquarters of the District 
Sanitation and Public Health Services Station in Warsaw. It took 
place on 24 October and gathered over 100 participants. It was 
the incipience of a properly conducted dialogue between the en-
trepreneurs and the supervising institution that let both parties 
understand their problems and mutual expectations in the light 
of a new law which REACH is.

Program of guidance activities within the scope of REACH
The representatives of Chemical Plant ”POLICE” S.A. have 

initiated organizing a meeting initiating the establishment of 
the program on guidance activities within the scope of REACH 
implementation for selected substances, widely used by Polish 
chemical industry. It took place in the headquarters of the Polish 
Chamber of Chemical Industry, Warsaw, on 23 August, 2007. 
Also the representatives of the REACH Centre participated in it. 
It was agreed, that the schedule of activities for the Chamber and 
the entities participating in the guidance program of REACH im-
plementation would be prepared by the autumn and that then 
a consecutive initiating meeting with the participation of potential 
participants of the program would be organized and focused on 
the schedule of activities alongside with the period as a merit sco-
pe. That meeting took place in the headquarters of the Business 
College at the Warsaw Technical College. In result of it the follo-
wing decisions were finally made:
� The aim of the program was undergoing by the process of re-

gistration and minimizing work and financial input whereas 
it is necessary;

� Initially, the substances that would be involved in the program 
were selected;

� The scope of the program work would cover the preparation 
of data essential for the registration of the selected, including the 
analysis of endanger scenarios connected with these substances 
in all the companies participating in the program;

� The work basing on the initially selected substances would 
be continued in the following year.

Translations of the most significant supporting 
documentation

Due to the fact that the considerations on the attempt way both 
to the polymers and semi-finished products had still arisen much 
confusion related to their interpretation, the REACH Centre finally 
decided (in October, 2007) to have two documents of REACH Im-
plementation Project RIP 3.1 translated and placing them on the 
Centre’s Website; the first one was on polymers and the second 

osiągnięcia porozumienia z partnerami w zakresie wzajemnego, 
odpłatnego udostępniania informacji w tych punktach dokumen-
tacji rejestracyjnej, które wymagają wspólnego przedłożenia.

Konferencja „Inspekcja Sanitarna, a Przemysł”
Kolejnym elementem działalności Punktu była współpraca z in-

stytucjami kontrolującymi, w których zakresie działania leży nadzór 
nad przestrzeganiem wymogów przewidzianych przez rozporządze-
nie nr 1907/2006 (REACH). W ramach tej współpracy przedstawi-
ciele Centrum współorganizowali oraz uczestniczyli w spotkaniu-
konferencji „Inspekcja Sanitarna, a Przemysł” zorganizowanym dla 
firm Województwa Mazowieckiego w siedzibie Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Odbyła się ona w dniu 
24 października 2007 roku i zgromadziła ponad 100. uczestników. 
Była zaczątkiem poprawnie funkcjonującego dialogu pomiędzy 
przedsiębiorcami, a instytucją kontrolującą, pozwalającego zro-
zumieć obydwu „stronom” ich wzajemne bolączki i oczekiwania 
w świetle nowego prawa, jakim jest REACH.

Program działań pilotażowych w zakresie wdrażania REACH
Z inicjatywy przedstawicieli Zakładów Chemicznych „POLICE” 

S.A., w dniu 23 sierpnia 2007 roku w siedzibie Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego w Warszawie odbyło się spotkanie inicjujące 
utworzenie programu działań pilotażowych w zakresie wdrażania 
REACH dla wybranych substancji, szeroko użytkowanych przez 
polski przemysł chemiczny. W spotkaniu tym uczestniczyli także 
przedstawiciele Centrum do spraw REACH. Uzgodniono, że do je-
sieni zostanie przygotowany plan działań dla Izby oraz zakładów, 
które będą brały udział w pilotażowym programie wdrażania RE-
ACH. Następnie, w połowie października zostanie zorganizowane 
kolejne spotkanie inicjujące z udziałem potencjalnych uczestników 
programu, na którym zostanie przedstawiony plan działań wraz 
z omówieniem zarówno zakresu czasowego, jak i merytoryczne-
go. Do takiego spotkania doszło 23 października 2007 roku w sie-
dzibie Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W jego wyniku  
zapadły ostatecznie następujące decyzje: 
� Celem programu jest przejście przez proces rejestracji i zmini-

malizowanie nakładów pracy oraz nakładów finansowych tam, 
gdzie to możliwe;

� Wybrano wstępnie substancje, które zostaną włączone do pro-
gramu pilotażowego;

� Zakres prac programu obejmie przygotowanie danych potrzeb-
nych do rejestracji wybranych substancji, włącznie z przeanali-
zowaniem scenariuszy narażenia, dotyczących tych substancji 
w każdej z firm uczestniczących w programie;

� Prace w oparciu o wstępnie wybrane substancje będą kontynuo-
wane w 2008 roku.

Tłumaczenia wybranych ważniejszych dokumentów 
wspomagających

Ze względu na to, że rozważania dotyczące sposobu podej-
ścia zarówno do polimerów, jak i półproduktów wciąż wzbudzają 
wątpliwości interpretacyjne – Centrum do spraw REACH w paź-
dzierniku 2007 roku zdecydowało się na przetłumaczenie na język 
polski dwóch dokumentów REACH Implementation Project RIP 3.1. 
(pierwszy dotyczący polimerów, drugi dotyczący półproduktów) oraz 
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zamieszczenie ich na stronie internetowej Centrum. Praca została 
zakończona z końcem października 2007 roku, a dokumenty w for-
macie Adobe Acrobat (z rozszerzeniem PDF) można pobrać ze strony 
internetowej Centrum: http://www.ichp.pl/pl/poradniki_rip.htm. 

Ponadto Centrum do spraw REACH przetłumaczyło listę najczęś-
ciej zadawanych pytań opracowanych w języku angielskim przez 
Europejską Agencję Chemikaliów z siedzibą w Helsinkach. Polska 
wersja tych pytań i odpowiedzi zamieszczona została na stronie in-
ternetowej Centrum z powołaniem się na oryginalne źródło tego 
materiału. Tłumaczenie to dostępne jest w postaci pliku Adobe Ac-
robat (z rozszerzeniem PDF) pod następującym adresem interneto-
wym: http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm (po uruchomieniu 
hiperłącza pytania i odpowiedzi użytkownik może pobrać dokument 
posiadający następujący adres własny: http://www.ichp.pl/pl/files/
reach/ECHA_FAQ.pdf).

Warsztaty IUCLID 5 / REACH IT
Przedstawiciele Centrum do spraw REACH na 22. notebookach, 

zakupionych ze środków inwestycyjnych Iinstytutu Chemii Prze-
mysłowej zainstalowali aplikację IUCLID 5, służącą do rejestracji 
substancji według wymogów rozporządzenia REACH. Aplikacja jest 
dość skomplikowanym oprogramowaniem, jego obsługa „z marszu” 
– bez wnikliwego zaznajomienia się z obszerną instrukcją lub bez 
wzięcia udziału w praktycznych warsztatach nie należy do łatwych 
przedsięwzięć. W związku z tym w 2007 roku przeprowadzono trzy 
szkolenia (zajęcia warsztatowe) mające na celu przybliżenie prak-
tycznej obsługi tego oprogramowania oraz omówienie całego sy-
stemu informatycznego Agencji składającego się na portal umownie 
nazwany REACH IT. Merytorycznie warsztaty te poprowadził Jacek 
Cieśla, reprezentujący Departament do spraw Oceny Ryzyka Biura 
do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, pełnomoc-
nik do spraw informatyzacji urzędu.

Pierwsze szkolenie zorganizowano i przeprowadzono w dniach 
8–9 listopada 2007 roku. Wzięło w nim udział 20. uczestników 
reprezentujących takie firmy, jak: Zakłady Chemiczne ALWERNIA 
S.A., PCC ROKITA S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Instytut 
Chemii Nieorganicznej, ZACHEM S.A., Polski Koncern Naftowy OR-
LEN S.A., LOTOS S.A., Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o., EKOS 
Sp. z o.o. oraz HSH Sp. z o.o.

Drugie szkolenie zorganizowano i przeprowadzono w dniach 
29–30 listopada 2007 roku. Również w nim wzięło udział 20. 
uczestników, reprezentujących takie firmy, jak: LOTOS S.A., Rafineria 
Nafty JEDLICZE S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., Zakłady Azoto-
we PUŁAWY S.A., Polfa S.A., PCC ROKITA S.A., Polski Związek Pra-
codawców Prywatnych Branży Kosmetycznej.

Trzecie szkolenie przeprowadzono w dniach 11–12 grudnia 
2007 roku. Wzięło w nim udział 16. uczestników w większości re-
prezentujących małe i średnie firmy. Z większych firm wzięło w nim 
udział 3. przedstawicieli zakładów chemicznych ORGANIKA-SARZY-
NA S.A., a także przedstawiciel handlowy sieci „Carrefour Polska”.

Opiniowanie nowych aktów prawnych
Przedstawiciele Centrum do spraw REACH starali się na bieżąco śle-

dzić projekty, a także nowo ukazujące się akty prawne powiązane z kon-
trolą i zarządzaniem chemikaliami. Do najważniejszych aktów, do których 
opinia Centrum do spraw REACH wydawała się nieodzowna, należały:
� Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie karty charak-

terystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego 

one on semi-finished products. It was finished at the end of Octo-
ber, 2007, and the documents in Adobe Acrobat format (with PDF 
extension) can be downloaded on the Centre’s Website http://www.
ichp.pl/pl/poradniki_rip.htm.

Moreover, the REACH Centre translated the list of frequently 
asked questions elaborated in English by the European Chemicals 
Agency in Helsinki. Polish version of these questions and answers 
was placed on the Website of the Centre with the reference to its 
original source of this material. This translation is accessible in 
Adobe Acrobat format (with PDF extension) under the following 
Internet address: http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm (after 
startting the hyperlink Questions an Answers a user can download 
the document having its own address http://www.ichp.pl/pl/files/
reach/ECHA_FAQ.pdf).

IUCLID 5 Workshops / REACH IT
The representatives of the REACH Centre installed IUCLID 5 ap-

plication on the twenty-two notebooks bought from the investment 
resources of IChP, which is designed for the registration of the sub-
stances accordant with the REACH requirements. The application is 
pretty sophisticated software and its ad hoc application, without 
getting familiar with its long instruction and without participation 
in practical workshops, does not belong to easy tasks.  Due to this 
fact, in 2007 there were two workshops run having on the target 
the practical operation of this program and expanding on the whole 
computer system of the Agency composing the portal conventio-
nally called REACH IT. Essentially, these workshops were conducted 
by Jacek Cieśla, a Information Technology Proxy of the Bureau of 
Chemical Substances and Preparations in Lodz, who represented the 
Department of Risk Assessment of the Bureau.

The first workshop was organized and carried out on 8 and 9 
November, 2007. Twenty participants representing such companies 
as Zakłady Chemiczne (Chemical Plant) ALWERNIA S.A., PCC ROKITA 
S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Inorganic Chemistry Rese-
arch Institute, ZACHEM S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., 
LOTOS S.A., Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o., EKOS Sp. z o.o. 
and HSH Sp. z o.o. took part in it.

The second workshop was organized and carried out on 29 and 
30 November, 2007. Also twenty participants attended this wor-
kshop and they represented, among the others: LOTOS S.A., Ra-
fineria Nafty JEDLICZE S.A., Petrochemia-Blachownia S.A., Zakłady 
Azotowe PUŁAWY S.A., Polfa S.A., PCC ROKITA S.A., Polish Union of 
Private Employers of Cosmetic Industry.

The third workshop was provided on 11 and 12 December, 2007. 
It was attended by 16 representatives of various companies, mainly 
small and of medium-seize; bigger companies were represented by 
three persons from Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A., 
a sales representative of ”Carrefour Polska” net. 

Submission of opinions on legal acts
The representatives of the REACH Centre had been trying to 

follow the current projects as well as newly published legal laws 
connected with the area of chemicals supervision and management. 
To the most important acts, to which the opinion of the REACH Cen-
tre seemed to be unavoidable, were:
� Bill of the Minister of Health decree on the characteristics cards 

of hazardous substance and hazardous preparation, alongsi-

39



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

RE
AC

H

i kwestia stosowania się do wzorca zawartego w załączniku II do 
rozporządzenia (termin dokonania nieodzownych zmian) – pismo 
z uwagami na temat projektu tego rozporządzenia zostało prze-
słane do Ministerstwa Zdrowia w dniu 8 czerwca 2007 roku;

� Projekt rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz Europejskiej 
Agencji Chemikaliów z tytułu czynności przewidzianych rozpo-
rządzeniem REACH. Przedstawiciele Centrum do spraw REACH 
przekazali swoje uwagi na temat tego projektu 23 października 
2007 roku, pismem do Ministerstwa Gospodarki. Na początku 
grudnia 2007 roku, tuż przed głosowaniem w komitecie dorad-
czym w związku z pojawieniem się kolejnej, nieco złagodzonej 
wersji projektu tego rozporządzenia z końca listopada 2007 roku 
– przedstawiciele Centrum do spraw REACH przekazali do Mi-
nisterstwa Gospodarki swoje uwagi i opinię, które w zdecydo-
wanej większości podtrzymywały stanowisko sformułowane we 
wcześniejszym piśmie.

Udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach
25 października szef Centrum do spraw REACH, Andrzej Krześlak 

wziął udział w spotkaniu na temat wpływu REACH na konkuren-
cyjność gospodarki, w tym przemysłu chemicznego. Spotkanie to 
odbyło się w siedzibie Business Center Club w Warszawie. Warto 
odnotować, że w trakcie trwania tego wydarzenia przedstawiciel 
Centrum do spraw REACH został poproszony o udzielenie wywiadu 
z tej tematyki dla Programu I Polskiego Radia. Wywiad został nada-
ny 26 października 2007 roku.

W dniach 14–16 listopada 2007 roku na zaproszenie SITPChem, 
Oddział Gliwice, przedstawiciele Centrum do spraw REACH wzięli 
udział w dorocznej, VII Szkoleniowej Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej w Ustroniu-Jaszowcu. W dniu 15 listopada Andrzej Krześlak 
i Marcela Palczewska-Tulińska wygłosili referat „Rozporządzenie 
REACH dla środowiska i ochrony zdrowia? Kto naprawdę na tym 
skorzysta?”.

W dniu 30 listopada 2007 roku w siedzibie Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego odbyło się posiedzenie Komisji Producentów Farb 
i Lakierów działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. 
Jednym z punktów programu było przedyskutowanie zagadnień 
dotyczących REACH, ze szczególnym uwzględnieniem branży far-
biarsko-lakierniczej. Odbyło się również spotkanie z reprezentantami 
VDL (Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Farb i Lakierów) oraz 
CEPE (Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Farb, Lakierów oraz 
Farb Drukarskich), gdzie jednym z punktów dyskusji była europejska 
legislacja REACH dotycząca chemikaliów. Przedstawiciel Centrum do 
spraw REACH zaznajomił członków Komisji z problematyką dotyczącą 
tego rozporządzenia.

Działalność informacyjna i konsultacje
23 listopada 2007 roku na podstawie realizowanych prac doty-

czących działalności szkoleniowej oraz pytań, które najczęściej były 
zadawane przez przedstawicieli przedsiębiorstw zainteresowanych 
wdrażaniem nowego systemu prawnego. Przedstawiciele Centrum 
do spraw REACH opracowali artykuł „Realizacja pierwszych obo-
wiązków REACH rozpocznie się już w połowie 2008 roku” który 
ukazał sie w numerze grudniowym Przemysłu Chemicznego. Inten-
cją autorów było zwrócenie uwagi potencjalnych czytelników na 
praktyczne aspekty związane z rejestracją: na jakie elementy nale-
ży zwrócić uwagę podczas rejestracji wstępnej, na jakie problemy 

de with the issue of applying the pattern included in Annex II 
to the above regulation (terms of introducing essential changes); 
the letter on this project was submitted to the Minister of Health 
on 8 June, 2007;

� Bill of the decree on the fees to the benefit of the Europe-
an Chemicals Agency on the grounds of activities provided 
by the REACH regulation; the representatives of the REACH 
Centre submitted their comments to this bill in a letter sent 
to the Ministry of Economy on 23 October, 2007. At the be-
ginning of December, 2007, the representatives of the Centre 
submitted their comments and their opinion to the Ministry 
of Economy – just before the voting over the subsequent, 
slightly softened, version of the bill in the Advisory Committee; 
these opinion was in the great majority supporting their point 
of view that had been stated in the former letter.

Participation in meeting, conferences and seminars
Andrzej Krześlak, the Chief of the REACH Centre, took part in 

the meeting devoted to the impact of REACH on the competitive-
ness of the economy, incl. chemical industry; it took place at the 
headquarters of Business Center Club (BBC) in Warsaw on 25 Oc-
tober, 2007. It is worth to mention that the representative of the 
REACH Centre was invited to an interview provided by Channel I 
of Polskie Radio during the meeting.  The interview was broadcast 
on 26 October, 2007.

On 14–16 November, 2007, the representatives of the REACH 
Centre took part in the yearly, 6th REACH Science and Technolo-
gy Conference in Ustroń-Jaszowce where they had been invited by 
SITPChem’s Division in Gliwice. On 15 November, 2007, Andrzej 
Krześlak and Marcela Palczewska-Tulińska comonly provided a lec-
ture titled ”REACH Regulation for the environmental and health pro-
tection? Who will really take advantage of it?”.
On 30 November, 2007, a sitting of the Paints and Varnishes Pro-
ducers Commission, operating within PIPC, took place in the he-
adquarters of the Polish Chamber of Chemical Industry in Warsaw. 
One of the points of the agenda was the discussion over the issu-
es connected with REACH, with a particular respect to the branch 
of paints and varnishes. Another meeting of the Commission’s re-
presentatives with the delegates of VDL (Verband der deutschen La-
ckindustrie) and European Council of the Paint, Printing Ink and Ar-
tists’ Colours (CEPE) took place within the frameworks of that sitting 
and one of the points of the discussion was the European REACH 
legislation on chemicals. The representatives of the REACH Center 
got the members of the Commission familiar with the problematic 
related to this regulation.

Informative activity and consultations
On 23rd November, 2007, on the basis of the elaborations 

being realized in relation to the training activity of the REACH 
Center and the questions addressed to this body by the represen-
tatives of the companies interested in implementing a new law 
system, the representatives of the Centre elaborated an article 
“Realization of first obligations related to REACH is already star-
ting in the half of 2008” and published it in the December issue 
of Przemysł Chemiczny. The intention of the authors had been 
the willingness to attract the attention of any potential reader 
to the practical aspects related to the registration: on what ele-
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można natknąć się przystępując do wspólnej rejestracji substancji 
w ramach konsorcjów, a także podzielenie się swoimi uwagami 
związanymi z problematyką re-klasyfikacji substancji związanej 
z wprowadzeniem GHS (Globalnego Systemu Klasyfikacji i Ozna-
kowania Substancji, tzw. Global Harmonized System), systemem 
udzielania zezwoleń, czy zastosowaniem narzędzi służących reje-
stracji tak zwanych IUCLID 5.

Przedstawiciele Centrum do spraw REACH opracowali na po-
trzeby Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego krótką 
prezentację, do wykorzystania przez przedstawicieli Izby podczas 
różnego rodzaju spotkań, na których wskazane byłoby zasygnalizo-
wanie problemów związanych z nowym systemem kontroli i zarzą-
dzania chemikaliami.

Najwięcej czasu pracownicy Centrum poświęcili jednak na kon-
sultacje telefoniczne i e-mailowe. 

Praktycznie codziennie notowali i w dalszym ciągu notują średnio 
po kilka do kilkunastu telefonów dziennie z zapytaniami w sprawie 
treści rozporządzenia. Ponadto prowadzili i prowadzą korespon-
dencję drogą elektroniczną. Nie ewidencjonowano szczegółowo za-
pytań i odpowiedzi z tej dziedziny działalności, ponieważ Centrum 
do spraw REACH nie było zobowiązane do przedstawienia i doku-
mentowania szczegółowej informacji na ten temat do jakiejkolwiek 
instytucji. Tym niemniej przedstawiciele Centrum dysponują wybra-
nymi, przykładowymi dokumentami w formie pytań i odpowiedzi 
udzielanych drogą elektroniczną. Bardzo często zapytania dotyczące 
REACH pojawiały się niejako automatycznie przy okazji wymiany 
korespondencji dotyczącej innych zagadnień z dziedziny legislacji 
chemicznej, takich jak na przykład kwestie dotyczące rejestracji 
produktów biobójczych i środków ochrony roślin, czy szczegółów 
dotyczących weryfikacji kart charakterystyki.

Działalność szkoleniowa, doradcza i informacyjna w ramach 
Centrum do spraw REACH w ciągu roku 2007 była prowadzona 
bardzo intensywnie i w miarę upływu czasu ulegała coraz większe-
mu nasileniu. W związku z pierwszymi obowiązkami, wynikającymi 
z egzekwowania wymogów nowego prawa w roku 2008 (koniecz-
ność wzięcia udziału w procedurze rejestracji wstępnej w okresie 
od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 roku). Dotychczasowa działalność 
Centrum powinna być bezwzględnie kontynuowana w roku 2008, 
ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji wstępnej.

ments connected with the registration stress should be put, what 
problems may be met when attempting the common registra-
tion of the substances within the consortium, as well as sharing 
the comments related to the issue of re-qualification of substan-
ces linked to GHS implementation (Global Harmonized System), 
to the system of issuing permissions, or the application of regi-
stration tools, such as IUCLID 5.

The representatives of the REACH Centre elaborated a short pre-
sentation in order to meet the needs of the Chairman of the PIPC 
Council. It can be used by the representatives of PIPC during dif-
ferent sorts of meetings whenever it was recommended to signal 
the problems related to the new system of control and management 
with substances. 

However, the majority of time of the employees of the Centre 
was dedicated to provide telephone and email advisory services.

To all intends and purposes, they recorded and are still recording 
a dozen of telephones with inquiries on the content of the regula-
tion every day. Moreover they have been running the correspon-
dence via email. A detailed log of those inquiries and responses 
have not been provided on this area of activity because the REACH 
Centre had not been obligated to present and document detailed 
information connected with this issue to any institution. Howe-
ver, the representatives of the Centre have some selected sample 
documentation in the form of questions and answers submitted 
by electronic mail. Frequently, the question related to REACH ap-
peared somehow automatically on the occasion of correspondence 
exchanged due to the other issues of chemical branch legislation, 
such as the issues connected with the registration of the biocidal 
products and plant protective agents, or the details due to the veri-
fication of characteristics cards, etc.

The educational, advisory and informative activity within 
the scope of the REACH Centre was intensively run in 2007 
and in the course of time became more and more powerful. Due 
to the first obligations resulting from the execution of the new 
law in 2008, such as the necessity of participation in the ini-
tial registration procedure within the period between 1 June 
and 1 December 2008, the present performance of the Centre 
should be definitely continued in 2008, with the particular stress 
on the initial registration.
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Współpraca z CEFIC i innymi organizacjami europejskimi /
Cooperation with CEFIC and other European organizations

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC
� AFEM
 Na spotkaniach Izbę reprezentuje Wojciech Lubiewa-Wieleżyń-

ski, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 

� Rada Programowa do spraw Energii, Ochrony Zdrowia, Środowi-
ska i Logistyki.

 W pracach Rady uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, 
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

� Grupa do spraw Polityki Przemysłowej.
 Grupa zajmuje się problemami polityki przemysłowej i jej uwarunkowa-

niami. W pracach Grupy uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński.

� Grupa Robocza do spraw Prognozowania Rozwoju Sektora Prze-
mysłu Chemicznego w Europie i na świecie.

 Członkowie Grupy opracowują i dostarczają informacje sta-
tystyczne na temat przemysłu chemicznego swoich krajów. 
W oparciu o te dane publikowane są informacje i prognozy dla 
poszczególnych branż chemicznych. Grupa spotyka się dwa razy 
do roku. W jej pracach uczestniczy Edyta Gołębiewska.

� Grupa Robocza do spraw Responsible Care – Zespół roboczy no-
wych krajów członkowskich (Issue Team New Member States).

 Członkiem Zespołu jest Agata Drewniak, Responsible Care Manager.

� Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego.
 ECEG jest organizacją zrzeszającą pracodawców przemysłu 

chemicznego w Europie. Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
jest członkiem tej organizacji od 2004 roku. Wojciech Lubiewa-
-Wieleżyński jest członkiem Zarządu ECEG, a Hanna Kilen człon-
kiem Komitetu Sterującego. Przedstawiciele Izby biorą udział 
w pracach grup roboczych ECEG/EMCEF działających w struktu-
rach Komisji Europejskiej:

–  Grupa robocza do spraw polityki przemysłowej, konkurencyjno-
ści i zatrudnienia – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński;

– Grupa robocza do spraw edukacji i szkolenia ustawicznego 
– Hanna Kilen;

European Chemical Industry Council (CEFIC)
� Assembly of Federation Members (AFEM)
 At the meetings the Chamber is represented by Wojciech Lubie-

wa-Wieleżyński, President of Polish Chamber of Chemical Indu-
stry Board

� Program Council, Energy, HSE and Logistics – Wojciech Lubiewa-
Wieleżyński, President of PIPC Board, participates in the works 
of the council.

� Industrial Policy SIG
 The concern of the group is the industrial policy and its conditio-

nings. The participant of the Group is Wojciech Lubiewa-Wiele-
żyński is a member of this group.

� Economic Outlook Task Force
 The members of the Group elaborate and submit statistical in-

formation on chemical industry in their native countries. Basing 
on these data information and prognosis for individual sectors 
of chemical industry are published. The Group meets twice 
a year. Edyta Gołębiewska is involved in its work.

� SIG Responsible Care / Issue Team New Member States
 The member of the team is Agata Drewniak, Responsible Care 

Manager.

��European Chemical Employers Group (ECEG)
 ECEG is the organization that associates employers of chemical 

industry in Europe. The Polish Chamber of Chemical Industry 
has been a member of this organization since 2004. Wojciech 
Lubiewa-Wieleżyński is a member of ECEG Board and Hanna Kilen 
a member of the Steering Committee.

 The representatives of the Chamber participate in the work 
of the following ECEG/EMCEF working groups operating within 
the European Council:

– Industrial Policy, Competitiveness and Employment – Wojciech 
Lubiewa-Wieleżyński;
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– Grupa robocza do spraw zdrowia, bezpieczeństwa i Responsible 
Care – Agata Drewniak.

� Stowarzyszenie Europejskich Producentów Nawozów Sztucznych 
EFMA.

� Polska Izba Przemysłu Chemicznego ściśle współpracuje z EFMA. 
W pracach, obok przedstawicieli polskich firm nawozowych 
stowarzyszonych w EFMA uczestniczą przedstawiciele Izby: 
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński oraz Edyta Gołębiewska.

� Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest członkiem Komitetu Wyko-
nawczego EFMA, Komitetu do spraw Rolnictwa i Środowiska 
oraz Zespołu do spraw Energii, Ochrony Zdrowia i Środowiska.

� ACENET.
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest członkiem Komitetu do spraw 

Programowania (Program Committee).

� IDECAT.
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest członkiem Rady Przemysło-

wej.

� Komisja Europejska.
 Grupa wysokiego szczebla do spraw Konkurencyjności Europej-

skiego Przemysłu Chemicznego.
 W ramach tej Grupy powołana została Grupa ad hoc do spraw 

Energii, Surowców i Logistyki (ad hoc Group on Energy), w której 
przedstawicielem rządu RP jest Wojciech Lubiewa-Wieleżyński.

– Training and Lifelong Learning – Hanna Kilen;
– Health and Safety and Responsible Care – Agata Drewniak.

��European Fertizers Manufacturers Association.

� Polish Chamber of Chemical Industry cooperates closely with 
EFMA. Besides the representatives of Polish fertilizers producers 
associated in EFMA, two representatives of the Chamber take 
part in its works, i.e. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński and Edyta 
Gołębiewska.

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is the member of the EFMA Exe-
cutive Committee, Agriculture and Environment Committee and 
Advocacy Team on Energy and HSE.

��ACENET (Applied Catalysis Europe Network)
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is a member of the Program Com-

mittee.

�� IDECAT (Integrated Design of Catalytic Nanomaterials for a Su-
stainable Production)

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is the member of the Industrial 
Board.

��European Commission
 High level group on the Competitiveness of the European Chemi-

cal Industry.
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is the representative of Polish 

Government in the ad hoc Group on Energy, established within 
this Group.
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Nagrody i wyróżnienia / Awards and Distinctions

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
� Certyfikat w rankingu polskich przedsiębiorstw i tytuł „Perła Pol-

skiej Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie;
� Czwarte miejsce wśród Liderów Filantropii 2007 – w konkursie 

organizowanym przez Forum Darczyńców;
� Pierwsza pozycja w Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 

MARQA 2007, zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita;
� Laureat konkursu „Best of European Business” w kategorii „Fuzje 

i przejęcia” organizowanym przez firmę doradczą Rolad Berger 
Strategy Consultants;

� Zwycięzca konkursu na Najlepszy Raport Roczny według Między-
narodowych Standardów Rachunkowości organizowanego przez 
Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Wall Street 
Journal Polska;

� Nagroda IR Magazine dla najlepszej polskiej spółki giełdowej 
w zakresie relacji inwestorskich w 2007 roku – „Best investor re-
lations in Poland 2007”;

� Tytuł Superbrand (po raz trzeci);
� Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Głosu Nauczycielskiego 

za Najlepszą Inicjatywę Edukacyjną Roku 2007 – wraz z fundacją 
Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”; 

� Siódmy diament do Statuetki Lidera Polskiego biznesu na corocz-
nej Letniej Wielkiej Gali Business Centre Club;

� Zwycięzca rankingu „Giganci Europy Centralnej” organizowanego 
przez Puls Biznesu oraz tytuł najlepszej firmy w kategorii: „Firmy 
w Polsce”.

Rafineria TRZEBINIA S.A.
� Nagroda w IX Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przy-

jaźni Środowisku”;
� Laureat w rankingu Filary Polskiej Gospodarki;
� Nominacja Produktu Rafinerii Biodiesel Fame do Godła „Teraz Pol-

ska” w XVII edycji Konkursu.

Petrochemia-Blachownia S.A.
� Złoty Laur – Przedsiębiorstwo Fair Play;
� Lider Eksportu;
� Lider Innowacyjności.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� „Uskrzydlony 2007” – nagroda z kategorii „Firmy kreujące rozwój 

Małopolski i Podkarpacia”;
� „Złoty Kłos 2007” – nagroda przyznana przez Centrum Nawozów 

za działalność edukacyjną w środowisku producentów rolnych 
i osób pracujących na rzecz rolnictwa;

� Nagroda przyznana dla zakładów przez Prezesa Rady Ministrów 
w kategorii: wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne za 
modernizację procesu utleniania cykloheksanu oraz dla Jednostki 
Ratownictwa Chemicznego za innowacyjny sposób przerobu mas 
poreakcyjnych pozostałych w procesie niszczenia luizytu;

� Nagroda za szczególne walory architektoniczne stoiska i sposób 
prezentacji na targach „Platspol 2007”.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
� Nagroda specjalna za wybitny wkład w rozwój polskiego eksportu 

w konkursie „Wybitny Polski Eksporter – Polish Outstanding Exporter”.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
� Certificate in the ranking of Polish enterprises and “Pearl of Polish 

Economy” Title of  in the category of “Large Pearls”;
� 4th position among “Philanthropy Leaders 2007”, a competition 

organized by the Donors Forum;
� 1st position in the “Ranking of the Most Valuable Polish Brands” 

MARQUA 2007,  organized by the daily Rzeczpospolita;
� Laureate of the “Best of European Business” competition in the ca-

tegory of “Mergers and acquisitions” , organized by Roland Berger 
Strategy Consultants;

� Laureate of the “Best Annual Report“ according to International Stan-
derch of Accountancy competition, organized by the Institute of Acco-
untancy and Taxes in cooperation with Wall Street Journal Polska;

� ”Best investor relations in Poland in 2007” Award granted 
by IR Magazine for the best Polish Stock Exchange company within 
investor relations in 2007;

� “Superbrand” Title (for the 3rd time);
� “Best Educational Initiative of 2007” award, granted the Minister 

of Education and Głos Nauczycielski together with the Foundation 
of Krzysztof Hołowczyc ”Safe Driver”; 

� 7th “Diamond” to the “Polish Business Leader Statuette” during 
the annual Grand Summer Gala of Business Centre Club;

� Winner of the “Giants of Central Europe” ranking, organized 
by Puls Biznesu; “The Best Company” title in the “Companies 
in Poland” category.

Rafineria TRZEBINIA S.A.
� Award in the 9th Edition of the National Ecological Competition 

”Environmentally Friendly”;
� Laureate in the ranking “Pillars of Polish Economy” ;
� Nomination to “‘Teraz Polska’ Emblem” in the 17th Edition of the 

Competition for the product Biodiesel FAME.

Petrochemia-Blachownia S.A.
� Golden Laurel for Fair Play Company;
� Export Leader;
� Leader of Innovativeness. 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� „Winged 2007” award in the category ”Companies creating Malo-

polska and Podkarpacie development”;
� “Golden Ear 2007”, award for educational activity among agri-

cultural producers and agriculture-related personnel, granted 
by the Fertilizers Center;

� Award granted by the Prime Minister in the category “Outstanding 
national research and development achievements” for the moder-
nization of cyclo-hexane oxidation process, and to the Chemical 
Rescue Unit for the innovative method of generating post-reactive 
masses in the process of lewisite utilization;

� Award for special architectural virtues of the stand and the way 
of presentation at PLASTPOL 2007 Trade Fairs.

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.
� Special Award for “Outstanding input into the development of Po-

lish export” in the competition “Polish Outstanding Exporter”.
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Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 

– zainicjowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”;
� Nagroda specjalna w konkursie „Reklama 2007 roku” organizo-

wanym przez miesięcznik AgroBazar;
� Laureat nagrody w kategorii Firma w VI edycji konkursu „Indywi-

dualność Roku – Merkury 2007” organizowanym przez Redakcję 
Rynków Zagranicznych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki;

� Złota statuetka w kategorii eksport za nawozy saletrzane typu 
CAN i CAN z dodatkami, alkohole oxo oraz plastyfikatory w kon-
kursie Opolska Marka 2007;

� Wyróżnienie Perły Polskiej Gospodarki – w kategorii Perły Wiel-
kie;

� Medal Wybitny Polski Eksporter 2007 przyznany przez Stowarzy-
szenie Eksporterów Polskich;

� Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bez-
piecznej”;

� Specjalne Wyróżnienie na ARO-TECH 2007 za wysoką jakość na-
wozów azotowych i profesjonalną obsługę rolników na Targach;

� „Złoty Orbital 2007” za mechaniczną granulację nawozów sale-
trzanych;

� Złoty Laur dla Salmagu w VI Edycji Konkursu „Polskie Nawozy” 
organizowanego przez Zielony Sztandar. 

SYNTHOS S.A.
� 28. miejsce w rankingu najbardziej wartościowych przedsię-

biorstw „Perły Polskiej Gospodarki”;
� 3. miejsce w rankingu największych dostawców tworzyw i dodat-

ków do przetwórstwa w Polsce „Big Plastics Suppliers” magazynu 
„Plastics Review”;

� Wyróżnienie na Targach Przemysłu Gumowego TopGum 2007 
w Kielcach za wyróżniający się sposób prezentacji.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Distinction in the Competition ”Employee-Friendly Employer” ini-

tialized by the National Committee of NSZZ ”Solidarność”;
� Special Award in the ”Advertisement of 2007” competition, orga-

nized by the monthly AgroBazar;
� Laureate of in the category “Company” in the 6th edition of “Individu-

ality of the Market – Merkury 2007”, organized by the Editor of Rynki 
Zagraniczne under the patronage of the Ministry of Economy;

� “Golden Statuette” in the category of “Export”  for saltpeter 
fertilizers: CAN and CAN with additives, as well oxo-alcohols 
and plastificators  in the competition “Opolska Marka 2007”;

� Distinction with the “Pearl of Polish Economy” in the category 
“Large Pearls”;

� Medal ”Outstanding Polish Exporter 2007” granted by the Asso-
ciation of Polish Exporters;

� Distinction in the competition “Employer – Safe Work Organizer”;
� Special distinction for nitrogen fertilizers of high quality and pro-

fessional services provided to farmers at ARO-TECH 2007;
� “Golden Orbital 2007” for mechanical granulation of saltpeter fer-

tilizers;
� “Golden Laurel” for Salmag at the 6th Edition of “Polish Fertilizers” 

Competition, organized by Zielony Sztandar.

SYNTHOS S.A.
� 28th position in the ranking of the most valuable companies, 

“Pearls of Polish Economy”;
� 3rd place in the ranking “Big Plastics Suppliers” for the biggest Po-

lish suppliers of plastics and additives to their processing by Plastic 
Review magazine;

� Distinction for the “Outstanding presentation” at the Fair of Rub-
ber Industry TopGum 2007 in Kielce.

45



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� Nagroda Eksporter Roku w Przemyśle Chemicznym w konkursie 

„Wybitny Polski Eksporter”, w kategorii Rynków Zagranicznych oraz 
nagroda Merkury 2007 w kategorii Indywidualność Rynku – Firma;

� Tytuł Perły Polskiej Gospodarki;
� Nagroda Gepardy Biznesu 2007 Województwa zachodniopomor-

skiego;
� Trzecie miejsce w rankingu kwartalnych wyników spółek giełdo-

wych w wydawanym przez Puls Biznesu i Kwartalniku Stowarzy-
szeń Inwestorów Indywidualnych Akcjonariusz;

� Złoty Laur Teleinfo 2007 od redakcji czasopisma Raport Teleinfo;
� 55. miejsce na liście 100 największych eksporterów w rankingu 

tygodnika Polityka.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Srebrny Laur VI edycji Konkursu „Polskie Nawozy” organizowany 

przez wydawnictwo Zielony Sztandar dla nawozu Wap – mag.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� 53. miejsce na liście na liście 100. najbardziej nowoczesnych 

przedsiębiorstw w kraju;
� Certyfikat uprawniający do oznaczania produktu znakiem jakości 

„Q” dla nawozu Lubofoska 4-12-12.

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
� Złote Godło „Laur Konsumenta 2007” (po raz trzeci z rzędu) i tytuł 

Grand Prix; pierwsze miejsce w kategorii „Farby”;
� Tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2007 w kategorii „Dom i Biuro”;
� Tytuł „Dobroczyńca Roku” w VI edycji Nagrody Gospodarczej Pod-

karpackiego Klubu Biznesu;
� Business Superband – marka „Śnieżka” jedną z najsilniejszych ma-

rek na rynku polskim;
� 12. miejsce w „Złotej Setce – Rankingu Najlepszych Firm Podkarpa-

cia” opracowywanego corocznie przez Gazetę Codzienną Nowiny 
i zespół naukowców Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie;

� Laureat „Rankingu najcenniejszych polskich marek” w 2007 roku 
opublikowanego przez dziennik Rzeczpospolita.

POCH S.A.
� Laureat ogólnopolskiego Konkursu „Firma Bliska Środowisku 

2007” pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska.

ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
� Laureat programu EU STANDARD 2007, mającego na celu wyło-

nienie podmiotów, które osiągnęły wysoki, ustabilizowany poziom 
jakości we wszystkich sferach działalności;

� Laureat rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw „Wehi-
kuły czasu” (V miejsce w województwie).

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Platynowy Laur – Ambasador Spraw Polskich dla Prezesa Zarządu;
� Tytuł Mecenasa Polskiego Bractwa Kawalerów Guttenberga;
� Kielnia ze Złotą Piłką za I miejsce w Mistrzostwach Polski Firm Bu-

dowlanych w Piłce Nożnej dla drużyny Polimex-Mostostal S.A.;
� Nagrody dwóch Złotych Kielni w Konkursie Złota Kielnia Budowa 

roku 2006 w województwie lubelskim;
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Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
� „Exporter of the Year 2007 in Chemical Industry”, the award gran-

ted in the competition “Outstanding Polish Exporter” in the “Fo-
reign Markets” category and the “Merkury 2007” award in the 
category  of “Individuality of Market: Company”;

� “Pearls of Polish Economy” Title;
� Zachodniopomorskie Voivodeship’s award “Gepardy Biznesu 2007”;
� 3rd position in the quarterly ranking of the Stock Exchange compa-

nies edited by Puls Biznesu in Kwartalnik Stowarzyszeń Inwesto-
rów Indywidualnych Akcjonariusz; 

� “Golden Laurel Teleinfo 2007” awarded by Raport Teleinfo magazine;
� 55th position on the listing of “100 Top Exporters” in the ranking 

of Polityka.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� “Silver Laurel” in the 6th edition of „Polish Fertilizers” Competition 

organized by Zielony Sztandar, for Wap-mag fertilizer. 

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� 53rd position on the listing of the “100 top most advanced enter-

prises in Poland”;
� Certificate giving authorization for using “Q” – mark for product 

labelling for Lubofoska 4-12-12 fertilizer.

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
� “Golden Emblem” at ”Consumer’s Laurel 2007” (for the third time 

successively) and “Grand Prix” Title; 1st position in the category 
“Paints”  (June);

� “High Reputation Brands 2007” Title in the category “Home and 
Office”; 

� “Philanthropist of the Year” in the 6th edition of “Podkarpacki 
Business Club Economic Award”;

� SuperBand – “Śnieżka“ brand one of the strongest brands in the 
market (August);

� 12th position in “Golden Hundred”, ranking of the best companies 
of Podkarpacie elaborated yearly by Gazeta Codzienna Nowiny 
and a team of scientists from the Higher School of Management 
in Rzeszów;

� Laureate of the “Ranking of Most Valuable Brands” published 
by Rzeczpospolita.

POCH S.A.
� Laureate of the national competition “Environment Friendly Com-

pany” under the honourable patronage of the Minister of the En-
vironment.

ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
� Laureate of “EU STANDARD 2007” program which objectives 

is to award entities that achieved high and stabilized quality level 
within all the areas of their activity;

� Laureate of  “Time Vehicles”, ranking of the healthiest Polish com-
panies (5th position in the Voivodeship).

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� “Platinum Laurel” in the category “Ambassador of Polish Issues” 

for the Chairman of the Board;
� Title of the “Patron of the Polish Guttenberg’s Cavaliers Fraternity”;
� “Trowel with Golden Ball” for 1st place in the Football Champions-

hip of Polish Construction Companies; 
� Two awards of “Golden Trowels” in the “Golden Trowel” Cham-

pionship (“Construction of 2006 in Lubelskie Voivodeship”);
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� I miejsce w rankingu TOP TSR – Total Shareholder Return 
2002–2006 WIG 20 GWP;

� Nominacja do nagrody „Best of European Business” w kategoriach 
„Wzrost” oraz „Fuzje i przejęcia”;

� Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa: III miejsce w konkursie 
Bezpieczna Budowa;

� Filar Polskiej Gospodarki, I miejsce w województwie mazowieckim 
– nagroda przyznawana przez Puls Biznesu.

CIECH S.A.
� 26. miejsce na liście najcenniejszych polskich przedsiębiorstw 

w kategorii „Diamenty Forbesa – przedsiębiorstwa duże”, przygo-
towanej przez polską redakcję miesięcznika Forbes wraz z wywia-
downią gospodarczą Dun and Bradstreet Poland;

� Tytuł Filar Polskiej Gospodarki 2007, przyznany przez czytelników 
i redakcję dziennika Puls Biznesu;

� Tytuł „Business Superbrands” – marka Ciech jedną z najsilniejszych 
marek biznesowych.

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
� Laureat rankingu „Diamenty Forbesa”, w kategorii dużych przed-

siębiorstw oraz miano najlepszej firmy opolszczyzny.

Instytut Chemii Przemysłowej
� Złoty Medal za „Sposób przetwarzania frakcji glicerynowej z pro-

cesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych” oraz za „Nanoprosz-
ki ceramiczne o zaprojektowanej strukturze do zastosowań prze-
mysłowych”, X Międzynarodowy Salon Własności Przemysłowej 
ARCHIMED 2007, Moskwa (Rosja);

� Złoty Medal za: „Small molecule dendrimes as a new generation 
of antimicrobial agents”, 56. Światowy Salon Wynalazków, Badań 
Naukowych i Technologii „Brussels-Eureka 2007”;

� Złote Medale za wynalazki – „Nanoproszki ceramiczne o zapro-
jektowanej strukturze do zastosowań przemysłowych”, „Borim 
– lotny topnik do lutowania palnikiem acetylenowo-tlenowym” 
oraz „Sposób przerobu frakcji gliceryny z procesu transestryfika-
cji kwasów tłuszczowych”, International Warsaw Invention Show 
IWIS 2007;

� Srebrny Medal za wynalazek – „Nowa generacja ogniw cynkowo-
manganowych”, ARCHIMED 2007;

� Srebrny Medal za wynalazek – „Nowa generacja ogniw cynkowo-
manganowych”, 35. Międzynarodowa Wystawa Wynalazczości, 
Nowoczesnej Techniki i Wyrobów GENEVA PALEXPO;

� Srebrny Medal za wynalazek – „Generator alkalicznego roztworu 
nadtlenku wodoru typu ogniwa paliwowego”, 35. Międzynaro-
dowa Wystawa „Pomysły, wynalazki, nowe produkty” IENA 2007 
(Norymberga);

� Srebrny Medal za wynalazek – „Nowe kompozyty polimerowe 
z odpadów poliwęglanów, zwłaszcza płyt kompaktowych”, IWIS 
2007;

� Brązowy Medal za wynalazek – „Sposób przerobu frakcji glice-
ryny z procesu transestryfikacji kwasów tłuszczowych”, GENEVA 
PALEXPO;

� Brązowy Medal za wynalazek „Wielkogabarytowe wyroby użytkowe 
z odpadowych tworzyw termoplastycznych i gumy”, IWIS 2007;

� Nagroda i Wyróżnienie Specjalne dla Instytutu Chemii Przemysło-
wej za „Szczególne osiągnięcia w tworzeniu nowoczesnych tech-
nologii i rozwoju przedsiębiorstw i propagowanie niekonwencjo-
nalnych metod syntezy”, IWIS 2007.
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� 1st place in “TOP TSR 2002–2006 Shareholder Return 2002–2006” 
ranking with WIG 20, granted by Warsaw Stock Exchange;

� Nomination to the “Best European Business” Award in the “Gro-
wth” and “Mergers and Acquisitions” categories;

� 3rd place in the “Safe Construction” competition organized by the 
Chairman of the Construction Chamber;

� 1st position in Mazowieckie Voivodeship in the “Pillar of Polish Eco-
nomy”, the award granted by Puls Businessu.

CIECH S.A.
� 26th position on the listing of the most valuable Polish companies 

in the category “Forbes Diamonds – Big Companies”, elaborated 
by the Polish editorial team of Forbes monthly in cooperation with 
Dun and Bradstreet Poland, a business intelligence agency;

� “Pillar of Polish Economy 2007” Title, the award granted by Puls 
Businessu;.

� “Superbrand Ciech“ brand, one of the strongest business brands Title.

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
� Laureate of ”Forbes Diamonds” ranking in the category of big com-

panies and the title of the best company in opolskie Voivodeship.

Industrial Chemistry Research Institute
� Golden Medal for the “Method of glycerin fraction utilization 

at the process of fatty acids transestrification” and “Strategically de-
signed ceramic nanopowders of industrial importance” at 10th Inter-
national Salon of Industrial Property ARCHIMED in Moscow, Russia;

� Golden Medal for “Small molecule dendrimers as a new genera-
tion of antimicrobial agents” at 56th World Exhibition of Innova-
tion, Research and New Technologies in Brussels, Belgium;

� Golden Medals for the inventions: “Strategically designed ceramic 
nanopowders of industrial importance”, “Borim – volatile flux for 
oxy-acetylene cutters soldering” and “Method of glycerin fraction 
utilization at the process of fatty acids transestrification” at the 
International Warsaw Invention Show – IWIS, 2007, in Warsaw, 
Poland;

� Silver Medal for the invention ”New generation of zinc-magne-
sium cells”, ARCHIMED 2007;

� Silver Medal for the invention ”New generation of zinc-magne-
sium cells”, at the 35th International Exhibition of Inventions, New 
Techniques and Products, GENEVA PALEXPO;

� Silver Medal for the invention “Generator of hydrogen peroxide 
alkali solution of fuel cell type”, at 35th International Trade Fair 
“Ideas – Inventions – New Products”, IENA, 2007, in Nuremberg, 
Germany;

� Silver Medal for the invention “New polymeric composite 
compounds of polycarbonates, especially from compact discs” 
at the International Warsaw Invention Show – IWIS 2007;

� Bronze Medal for the invention: “Method of glycerin fraction uti-
lization at the process of fatty acids transestrification” GENEVA 
PALEXPO;

� Bronze Medal for the invention: “High-volume utility goods from 
thermoplastics and rubber”, at the International Warsaw Inven-
tion Show – IWIS 2007;

� Award and Special Distinction for “Outstanding achievements 
in creation of advanced technologies and companies develop-
ment, and propagation of unconventional synthesis method” 
at the International Warsaw Invention Show – IWIS 2007.
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Instytut Nawozów Sztucznych
� Medal w konkursie INNOWACJE 2007 (Gdańsk) w kategorii 

– „Przemysł chemiczny, włókienniczy i odzieżowy” za „Sposób 
otrzymywania dwutlenku węgla o dużej czystości z cyklicznych 
procesów oczyszczania gazów syntezowych”;

� Srebrny Medal za projekt – „Ciśnieniowa dezynsekcja surowców 
roślinnych, zwłaszcza ziół za pomocą ditlenku węgla”, Brussels 
Eureka 2007;

� Srebrny Medal za projekt – „Katalizator do rozkładu podtlenku 
azotu w reaktorze utleniania amoniaku”, Brussels Eureka 2007;

� Srebrny Medal za projekt – „Katalizator do rozkładu podtlenku 
azotu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego”, IWIS 
2007, Warszawa;

� Brązowy Medal za projekt – „Katalizator do konwersji tlenku Wę-
gla, IWIS 2007, Warszawa;

� Certyfikat za projekt – „Sposób wytwarzania katalizatora do roz-
kładu podtlenku azotu:, IWIS 2007, Warszawa;

� Dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla INS za projek-
ty: „Sposób granulacji materiałów roślinnych, zwłaszcza szyszek 
chmielowych” oraz „Reaktor syntezy amoniaku”;

� Tytuł „Złoty Wystawca” na Międzynarodowych Targach Rolno-
Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie.

FLUOR S.A.
� Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”;
� Medal Europejski dla Usług;
� Wyróżnienie Złoty Orbital w kategorii „Usługa cechująca się wyso-

kim stopniem profesjonalności i standardów jakościowych”.

Fertilizers Research Institute
� Medal in the “INNOVATIONS 2007” competition in the category 

of “Chemical, textile and clothing industry” for the ”Method of ob-
taining carbon dioxide of high cleanness from the cyclic synthesis 
gases purification processes” in Gdańsk;

� Silver Medal for the project “Pressure disinfection of plant raw ma-
terials, especially herbs, with carbon dioxide“ at 56th World Exhi-
bition of Innovation, Research and New Technologies in Brussels, 
Belgium; 

� Silver Medal for the project “Catalyst for nitrous oxide in the reac-
tor of ammonia oxidation” , at Brussels Eureka 2007;

� Silver Medal for the project “Catalyst for nitrous oxide de-
composition, especially in gases from nitric acid installation”, 
at the International Warsaw Invention Show – IWIS 2007;

� Bronze Medal for the project ”Catalyst for carbon oxide conver-
sion”, at the International Warsaw Invention Show – IWIS 2007;.

� Certificate for the project “Production method of catalyst for nitro-
us oxide decomposition” at the International Warsaw Invention 
Show – IWIS 2007;

� “Diplomas of the Minister of Science and Higher Education” 
for the projects: “Methods of plant material granulation, especially 
hope cones” and “Reactor for ammonia synthesis”;

� ”Golden Exhibitor” Title at the International Agricultural and Indu-
strial Trade Fair AGRO-TECH in Minikowo.

FLUOR S.A.
� “Human Capital Investor”; emblem
� European Medal for Services;
� Golden Orbital distinction in the category “Service of professional 

level and high quality standard”.
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Petrochemia-Blachownia S.A.
� Rozpoczęcie budowy instalacji do destylacji ekstrakcyjnej;
� Rozpoczęcie budowy instalacji do odzysku kwasu siarkowego.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Przygotowanie Spółki do publicznej emisji akcji na Warszawskiej 

Giełdzie Papierów Wartościowych;
� Wstrzymanie produkcji produktów fluorowych.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� Otwarcie pierwszej hali logistycznej, budowanej w ramach Parku 

Przemysłowego i Naukowo-Technicznego.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instala-

cji do produkcji kwasu siarkowego, nawozów mineralnych pyli-
stych i granulowanych, związków fluoru na bazie kwasu fluoro-
krzemowego oraz ziem bielących i koagulantów glinowych;

� Przeprowadzenie audytu certyfikującego System Zarządzania 
Środowiskiem według normy ISO 14001:2004 oraz Systemu Za-
rządzającego Jakością według normy ISO 9001:2000.

SIGMAKALON Cieszyn S.A.
� Ogłoszenie przejęcia grupy SIGMAKALON przez światowy kon-

cern PPG z siedzibą w Pitsburgu (USA).

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Zmiany w portfelu inwestycyjnym POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 

między innymi poprzez: 
– połączenie POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. z Zakładami Remontowy-

mi Energetyki Warszawa S.A.;
– nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym takich firm 

jak: Polimex-Mostostal Development Sp. z o.o., Energotechnika 
Projekt Sp. z o.o., Zakłady Budowlano-Instalacyjne Turbud 
Sp. z o.o. w Płocku, Energy and Power Engineering – Zakład 
Robót Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku;

– nabycie 65% udziału w kapitale zakładowym Energomontaż Pół-
noc S.A. oraz 74,73% udziałów Poilen Sp. z o.o.

� Podpisanie umów na ponad 1 800 mln zł, w tym między innymi 
na:

– wykonanie instalacji wytwarzania energii elektrycznej w oparciu 
o odnawialne źródła energii (biomasa) w Elektrociepłowni Biały-
stok;

– wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budowy 
Elektrociepłowni EC-3 celem spełnienia wymogów BAT przez 
Energetykę Rokita Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym;

– rozbudowę budynku dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
– budowę autostrady A4 węzeł „Wielicka” – węzeł „Szarów”;
– budowę budynku Centrum szopenowskiego w Warszawie wraz 

z towarzyszącymi elementami;

Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność fi rm / 
Most important events having impact on companies activities

Petrochemia-Blachownia S.A.
� Commencement of extraction distillation installation constru-

ction;
� Commencement of sulphuric acid recycling installation constru-

ction.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Preparation of the company to public shares emission on the 

Warsaw Stock Exchange;
� Discontinuation of fluorine products manufacturing.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� Opening of the first logistics depot built within the project of the 

Industrial and Research and Development Park. 

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Acquisition of the integrated permit for  the production installa-

tions of sulphuric acid, granulated and dusty mineral fertilizers, 
fluorine compounds on the basis of fluorosilicate, bleaching 
earth and clay coagulates;

� Conduction of the pre-certifying audit for ISO 14001:2004 En-
vironmental Management System and ISO 9001:2000 Quality 
Management System. 

SIGMAKALON Cieszyn S.A.
� Announcement of SIGMAKALON Group merger by a worldwide 

concern, PPG, with its headquarters in Pittsburg, USA.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Changes in POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. investment wallet by:
– Merging POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. with ZREW S.A.;
– Acquisition of 100% of shares in the entity capital of such com-

panies as: Polimex-Mostostal Development Sp. z o.o., Energo-
technika Projekt Sp. z o.o., Zakłady Budowlano- Instalacyjne Tur-
bud Sp. z o.o. in Płock, Energy and Power Engineering – Zakład 
Robót Energetycznych Sp. z o.o. in Rybnik;

– Acquisition of 65% of shares in the entity capital of Energomon-
taż Północ S.A and 74.73% of shares of Poilen Sp. z o.o.

� Signing contracts worth more than 1.8 million PLN, incl.:
– realization of installation for producing electric power based 

on renewable energy sources (biomass) in the combined heat 
and power plant in Białystok; 

– realization of EC-3 Heat and Power Plant in order to meet BAT 
requirements by Enegetyka Rokita Sp. z o.o. in Brzeg Dolny (ge-
neral contractor);

– extension of the Court of Appeal Building in Łódź;
– construction of A-4 expressway (“Wielicka” and “Szarów” inter-

change);
– construction of the Chopin Centre Building in Warsaw alongside 

with accompanied elements;
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– budowę fabryki opon, budynku biurowego wraz z budynkami 
pomocniczymi w Stargardzie Szczecińskim;

– budowę w systemie generalnego wykonawstwa kompleksu dy-
daktyczno-sportowego w Kleszczowie.

Instytut Chemii Przemysłowej
� Reorganizacja Instytutu Chemii Przemysłowej;
� Obchody 85-lecia Instytutu;
� Uzyskanie projektu badawczego zamawianego „Gospodarka 

i rozwój technicznego wykorzystania odpadów z tworzyw po-
limerowych w Polsce” koordynowanego przez Instytut Chemii 
Przemysłowej;

� Zakończenie kontraktu YUNPOM II na sprzedaż technologii wy-
twarzania 20 tys.ton/r. politrioksanu w Chinach;

� Sprzedaż licencji na modernizację technologii utleniania kumenu 
do Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.;

� Wdrożenie i uruchomienie produkcji dwóch technologii opraco-
wanych w ramach projektów celowych;

� Uzyskanie przez wydawnictwo Polimery wartości IF 1,37 – naj-
większej wśród krajowych czasopism chemicznych.

Instytut Nawozów Sztucznych
� Dalszy rozwój gospodarczy pozytywnie wpływający na rozwój 

tematyki badawczej, wdrożeniowej i wytwórczej INS;
� Rozpoczęcie realizacji 4. projektów badawczych zamawianych, 

2. projektów badawczych rozwojowych oraz 1. projektu celowego.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
� Aktywność w zakresie ochrony patentowej – w 2007 roku złożo-

no w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej 15. zgłoszeń 
patentowych i uzyskano 26 patentów na wynalazki zgłoszone 
w latach ubiegłych;

� Doskonalenie i rozwój kadr;
� Podejmowanie tematyki badawczej ważnej dla gospodarki;
� Współpraca z przemysłem i ośrodkami naukowymi;
� Rozwój infrastruktury badawczej;
� Uczestnictwo w sieciach naukowych, platformach technologicz-

nych, konsorcjach;
� Uzyskanie dofinansowania dla dwóch projektów w programie 

EUREKA promującym projekty realizowane we współpracy mię-
dzynarodowej i zorientowane na potrzeby rynku;

� Aktywność w pozyskiwaniu i realizacja projektów badawczych 
zamawianych i rozwojowych.

FLUOR S.A.
� Otwarcie biura w Brnie (Czechy);
� Kontrakt z Grupą Lotos S.A. na projektowanie techniczne oraz 

zarządzanie dostawami i budową instalacji pomocniczych i in-
frastruktury o wartości 275,3 mln USD (ponad 200 mln euro);

� Przekazanie przez Grupę Lotos S.A. firmie Fluor S.A. trzech kolej-
nych placów budowlanych na wykonanie instalacji mycia amino-
wego LPG, systemów sieci podziemnych oraz parku zbiorników 
w ramach realizacji Programu 10+.

– Construction of a tyre plant, an office building alongside with 
auxiliary buildings in Stargard Szczeciński;

– Construction of the educational and sport complex in Kleszczów 
(general contractor).

Industrial Chemistry Research Institute
� Reorganization of the Institute; 
� ICRI 85th Anniversary celebration;
� Winning the Committed Research Project coordinated by IPCh, 

“Management and development of the technical polymer pla-
stics waste utilization in Poland”;

� Closing of YUNPOM II contract with China on the sale of the 
technology for manufacturing 20,000 t of polytrioxane per year;

� License sale to PKN ORLEN S.A. of the modernization of cumene 
oxidation technology; 

� Implementation to production two technologies, elaborated wit-
hin purpose funds;

� Achievement of IF 1,37 value – the biggest among domestic che-
mical magazines – by “Polimery” publishing house.  

Fertilizers Research Institute
� Continued economic development having positive impact on the 

issues of researches, implementation and manufacturing of INS;
� Commencement of realization of 4 Committed Research Projects, 

2 development projects and 1 purpose projects.

Institute of Heavy Organic Synthesis ”BLACHOWNIA”
� Activeness within patent protection; in 2007 there were 15 ap-

plication submitted and 26 patents obtained for the inventions 
submitted in former years;

� Staff skill improvement and development;
� Undertaking of research issues important for the economy;
� Cooperation with industry and R&D institutions;
� Development of research infrastructure;
� Participation in scientific networks, technological platforms 

and consortia;
� Obtaining funds for co-financing two projects of EUREKA pro-

gram, promoting projects realized within international coopera-
tion and orientated on market demands;

� Activities focused on acquisition and realization of Committed 
Research Projects and development projects.

FLUOR S.A.
� Opening of a new office division in Brno, Czech Republic;
� Contract with Lotos S.A. Group on a technical project, supply ma-

nagement, a construction of auxiliary installations and infrastru-
cture of the total value 275.3 mln USD (over 200 mln EURO); 

� Devolving by Lotos S.A. Group to Fluor S.A. company three sub-
sequent construction sites for the construction of an LPG amine 
washing installation, underground network systems and a tank 
park within the realization of Program 10+.
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• koncepcje przedprojektowe modernizacji i rozbudowy instalacji
• analizy techniczno-ekonomiczne
• ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa procesów
• opracowywanie nowych technologii
• projektowanie wielobranżowe dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i pokrewnego
• modernizacja i identyfi kacja instalacji
• raporty oddziaływania na środowisko
• raporty o bezpieczeństwie
• kompletacja dostaw
• odbiory techniczne
• nadzory na budowie i uruchamianie instalacji
• usługi geodezyjno-kartografi czne.

• conceptual studies (at pre-project stage) of plant revamping and expansion 
• feasibility studies
• studies in the scope of industrial process safety
• development of new technologies
• multi-branch engineering for the chemical, petrochemical,  and related industries
• revamping and intensifi cation of plants
• environmental impact reports
• safety reports
• procurement of equipment
• technical inspections
• supervision of erection and plant commissioning
• geodetic and cartographic services.

Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT-Tarnów” Sp. z o.o.

33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 7

tel. +48 14/ 637 23 20, fax +48 14/ 637 44 95

e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl

w w w . b i p r o z a t . t a r n o w . p l

Projektowanie instalacji przemysłowych 
i usługi techniczne:

Design of industrial plants and engineering services:
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ROZDZIAŁ 1 / CHAPTER 1

Ogólna charakterystyka 
sytuacji gospodarczej kraju w roku 2007 

na tle wyników lat poprzednich

General characteristics of Polish economy 
in 2007 in comparison with previous years
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Rok 2007 charakteryzował się, tak jak i rok ubiegły, wysokim 
wzrostem gospodarczym. Wartość produktu krajowego brutto wy-
niosła 1 162 903,2 mln PLN. W stosunku do 2006 roku, według 
wstępnego szacunku GUS, była ona wyższa o 6,5% i była najwyższa 
w ciągu ostatniej dekady. Należy jednak zauważyć, iż w kolejnych 
kwartałach dynamika PKB obniżała się. Najszybszy wzrost odnoto-
wano w I kwartale 2007 roku (7,2%), a najwolniejszy w IV kwartale 
(6,1%). 

Wzrost dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu osiągnął 
w opisywanym okresie 9,5%. W tym samym czasie wartość dodana 
brutto w gospodarce zwiększyła się o 6,6% wobec 6,0% w 2006 
roku. Dobrą koniunkturę odnotowano w przemyśle (wzrost wartości 
dodanej o 7,7%) oraz w sektorze usług rynkowych (6,9%). Najwięk-
szą dynamikę wzrostu obserwowano w budownictwie: (15,6%).

W porównaniu z niską, rzędu 1% inflacją w 2006 roku, w roku 
2007 obserwowano już wzrost presji inflacyjnej. Narastała ona od 
poziomu 1,6% w styczniu do 4% w grudniu 2007 roku – średnio 
rocznie osiągnęła wartość 2,5%.

W dalszym ciągu utrzymywała się wysoka dynamika obrotów 
w handlu zagranicznym. Według danych wstępnych GUS, w stosun-
ku do 2006 roku import wzrósł o 17,8%, a eksport o 15,0%. Rok 
2007 zakończył się ujemnym bilansem wymiany handlowej, wyno-
szącym 17,6 mld euro, podczas gdy w 2006 roku było to tylko 12,5 
mld euro. Złotówka, umacniająca się względem dolara i euro, przy-
czyniała się do kreowania korzystniejszej sytuacji dla importerów. 

Również na rynku pracy nastąpiła dalsza poprawa sytuacji. 
Stopa bezrobocia liczona na koniec roku zmniejszyła się z 14,9% 
w 2006 do 11,4% w 2007 roku. Niestety był to wciąż, obok Słowa-
cji, najwyższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej. 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłowych ogółem ule-
gły zdecydowanej poprawie. W 2007 roku osiągnięty został dochód 
53 624,1 mln PLN, to jest o 21% więcej niż w 2006 roku.

Year 2007 can be characterized – like the previous year – as a 
year of a high economic growth. The value of the gross domestic 
product totalled 1,162,903.2 mln PLN. According to the preliminary 
estimations of GUS in comparison to 2006, it was by 6.5% higher and 
the highest during the last decade. However, it should be noticed 
that over the subsequent quarters the dynamics of GDP was decre-
asing. The most dynamic growth was recorded in the first quarter 
of 2007 (7.2%), and the slowest in the fourth quarter (6.1%).

Dynamics of growth of the industry sold production reached 
9.5% within the above period. At the same time, gross added value 
in economy increased by 6.6% in comparison to 6.0% in 2006. Good 
economic situation was recorded in industry (growth of added value 
by 7.7%) and in the sector of market services (6.9%). The highest 
dynamics of the growth was recorded in construction (15.6%).

In comparison to 2006 with its 6% inflation, the growth of infla-
tion pressure was observed in 2007. It was increasing from the level 
of 1.6% in January to 4% in December and its average value during 
the whole 2007was 2.5%.

The high dynamics of foreign trade turnover was still continuing. 
According to the initial data of GUS, import increased by 17.8% and 
export by 15%. The end of the year brought the negative balance 
of foreign trade and totalled 17.6 mld EURO while in 2006 it was 
only 12.5 mld EURO. Value of Polish Zloty, reinforcing in relation 
to Dollar and EURO, created favourable situation for importers.

Also on the labour market, the situation had improved. The 
unemployment rate, calculated for the end of the year, decreased 
from 14.9% to 11.4% in 2007. Unfortunately, it was still, alongsi-
de with Slovakia, the highest unemployment rate in the European 
Union.

The financial results of industrial entities in total were significantly
improved. The 2007 income was 53 624.1 mln PLN, i.e. by 21% 
higher than in 2006.
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Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (analogiczny okres ubiegłego roku = 100) / 
Chart 1. Dynamics of gross national product in Poland (corresponding period of previous year = 100)

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2008 r. /  Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2008
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Tablica 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2004–2007 (rok poprzedni = 100) /
Table 1. Basic indicators of Polish economy in 2004–2007 (previous year = 100).

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2008 r.
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2008

         Wyszczególnienie /  Rok / Year
          Specification 2004 2005 2006 2007

Dynamika produktu krajowego brutto / Indices of gross domestic product in 105,3 103,5 106,2 106,5
Dynamika wartości dodanej brutto w, w tym: / 
Indices of gross added value in, including: 105,2 103,3 106,0 106,6
przemysł / industry  110,5 103,9 110,0 107,7
budownictwo / construction sector 101,8 107,2 112,5 115,6
usługi rynkowe / market services  104,2 103,6 105,3 106,9

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys. osób /
Average employment in sector of enterprises in thousands 4 724,0 4 773,0 4 918,0 5 150,0

Stopa bezrobocia (na koniec roku) w % / 
Unemployment rate at the end of the year in % 19,0 17,6 14,8 11,4

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w gospodarce narodowej / 
Indices of average real gross wages and salaries in national economy   100,7 101,8 104,0 108,7

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu / 
Indices of sold production in industry  112,6 103,7 111,2 109,5

Dynamika produkcji rolniczej / 
Indices of agricultural production   107,6 95,8 98,2 106,0

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

107,2

106,4
106,4

106,1
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Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego 
na tle sytuacji przemysłu krajowego

2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego /
 Economic results of chemical industry ................................................................................. 58

2.2. Dynamika cen produktów chemicznych /
 Dynamics of prices of chemical products ............................................................................. 60

ROZDZIAŁ 2 / CHAPTER 2

Economic situation of chemical industry 
in comparison with the state of national industry
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Na przestrzeni 2007 roku przemysł chemiczny osiągnął war-
tość sprzedaży w wysokości 88 699,8 mln PLN (o 9,3% więcej niż 
w 2006 roku), co stanowi blisko 10% wartości sprzedaży przemysłu 
ogółem (wzrost w stosunku do 2006 roku o około 4,4 punktu pro-
centowego) oraz 8,2% sprzedaży przetwórstwa przemysłowego. 
Odnotowano niewielki wzrost (3,7%) przychodów ze sprzedaży wy-
robów chemicznych oraz istotny, 18,6-procentowy wzrost w sprze-
daży produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. 

W 2007 roku wynik finansowy netto przedsiębiorstw chemicz-
nych był o 39% wyższy w stosunku od wyniku osiągniętego w roku 
2006. Porównując wartość przychodów osiągniętych przez polskie 
przedsiębiorstwa (23,4 mld euro) z wartością osiągniętą przez cały 
unijny przemysł chemiczny (przychody na poziomie około 500 mld 
euro) widać jak niewielki procent pod względem wartości stanowią 
wyroby wyprodukowane w Polsce.

Tablica 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2007 roku w milionach złotych / 
Table 2. Economic results of chemical industry in 2007 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2008

          
2007

  Dynamika
      (dla PLN) 
 Lp. / Wyszczególnienie /    2006 = 100 /
 No. Specification 2006 

PLN* EURO*

 Dynamics 
      of 2006 
      (for PLN) 
      = 100  
    
 1. Przemysł chemiczny ogółem / 
  Chemical industry in total    
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 81 147,2 88 699,8 23 447,6 109,3
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 75 019,9 81 439,2 21 528,2 108,6
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 5 291,1 6 892,9 1 822,1 130,3
  d) wynik finansowy netto / net financial result 4 263,1 5 930,4 1 567,7 139,1

 2. Produkcja wyrobów chemicznych / 
  Production of chemical products     
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 50 661,2 52 528,0 13 885,6 103,7
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 46 384,8 47 578,7 12 577,3 102,6
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 3 634,5 4 643,7 1 227,6 127,8
  d) wynik finansowy netto / net financial result 2 881,0 3 897,0 1 030,2 135,3

 3. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods    
  a) przychody ze sprzedaży / sales income 30 486,0 36 171,8 9 561,9 118,6
  b) koszty wytworzenia / manufacturing costs 28 635,1 33 860,5 8 950,1 118,2
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 1 656,6 2 249,2 8 508,5 135,8
  d) wynik finansowy netto / net financial result 1 382,1 2 033,4 537,5 147,1

*  wg średniego rocznego kursu euro za 2007 rok (1 euro = 3,7829 złotych) / accordingly to the average EURO rate for 2007 (1 EURO = 3.7829 PLN)

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

In 2007 sales value of chemical industry achieved the le-
vel of 88,699.8 mln PLN, i.e. by 9.3% more than in 2006, 
what was nearly 10% of the total value of sales for the who-
le industry (the increase by 4.4% in comparison to 2006) and 
8.2% of the manufacturing industry sales. A slight increase 
by 3.7% was recorded as for the income earned from the 
sales of chemical goods and a significant growth in sales 
of rubber and plastic goods.

The 2007 net financial outcome of chemical entities was 
by 39% higher in comparison to their results achieved in 2006. 
Comparing the value of income gained by Polish entities (23.4 mld 
EURO) with the total value of chemical industry in the European 
Union (incomes at the level of approx. 500 mld EURO), it is clear 
how small is the share of goods products in Poland with respect 
to the value.
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Wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, osiąg-
nięte w 2007 roku wskazują na zdecydowaną poprawę ich kondycji 
finansowej. W porównaniu z rokiem 2006, w roku 2007 przemysł 
chemiczny ogółem osiągnął zdecydowanie wyższy wynik finansowy 
netto – 5 930,4 mln PLN, z czego na produkcję wyrobów chemicznych 
przypadło 3 897,0 mln PLN (to jest o 35,5% więcej niż przed rokiem), 
a na produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 2033,4 
mln PLN (to jest o 47,1% więcej niż przed rokiem).

Wykres 2. Wynik finansowy netto działów przemysłu chemicznego w latach 2005–2007 w milionach złotych / 
Chart 2. Net financial result of chemical industry sectors in 2005–2007 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2008 r. /
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008
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Wzrost dynamiki przychodów ze sprzedaży produktów przemy-
słowych szedł w parze ze wzrostem rentowności. Odnotowano po-
prawę zarówno w przetwórstwie przemysłowym jak i w przemyśle 
ogółem. Rentowność obrotu netto w produkcji wyrobów chemicz-
nych wyniosła 7,2% wobec 5,5% w 2006 roku, natomiast w przy-
padku produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 5,5% 
wobec 4,4% w 2006 roku.

Tablica 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2005–2007 /
Table 3. Basic financial indices in 2005–2007

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008

    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  2005 6,0 5,6 8,1 6,4
 obrotu brutto w % /  2006 6,7 5,9 7,0 5,3
 Gross profitability in % 2007 7,2 6,9 8,6 6,1

 Wskaźnik rentowności  2005 4,8 4,5 6,6 5,3
 obrotu netto w % /   2006 5,4 4,9 5,5 4,4
 Net profitability in % 2007 6,1 5,8 7,2 5,5

The financial results of chemical entities achieved in 2007 show 
a significant improvement of their financial position. In compari-
son with 2006, in 2007 the total net outcome of chemical indu-
stry was significantly better and totalled 5,930.4 mln PLN of which 
production of chemical goods contributed with 3,897.0 mln PLN 
(by 35.5% more than in the previous year) and the production 
of rubber and plastic goods with 2,033.4 mln PLN (i.e. by 47.1% 
more than in the previous year).

The growth of income  dynamics as for the sales of indu-
strial products was accompanied by the increase of profitability. 
The improvement was recorded both in industrial processing 
and in industry in total. The profitability of net turnover in pro-
duction of chemical goods was 7.2% against 5.5% in 2006, 
and in production of rubber and plastic goods relatively 5.5% 
and 4.4% in 2006.

4263,1
4442,5

2881
3048

3897,0

2005 

2006

2007

5930,4
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W roku 2007, tak jak i w 2006, utrzymała się tendencja wzrosto-
wa cen produkcji sprzedanej. W przetwórstwie przemysłowym jej 
wskaźnik wyniósł 1,9%, w przemyśle chemicznym 2,2%, a w pro-
dukcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 1,7%. Wyższa 
dynamika była w głównej mierze wynikiem rosnących cen surow-
ców oraz utrzymującego się ożywionego popytu.

Wykres 3. Dynamika średnioroczna cen produktów chemicznych w latach 2005–2007 w % / 
Chart 3. Average yearly indices of prices of chemical products in 2005–2007 in %

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008
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Pomimo uzyskania średniorocznie wyższych wskaźników wzro-
stu cen niż w analogicznym okresie 2006 roku, na przestrzeni 
2007 roku widoczny był spadek dynamiki wzrostu cen, zarówno 
w przypadku cen produkcji wyrobów chemicznych jak i wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych. W pierwszej połowie roku dynamika 
cen wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oscylowała pomiędzy 
2 a 4%, dopiero w drugiej połowie uległa spowolnieniu. Dynamika 
cen wyrobów chemicznych spadała z miesiąca na miesiąc na prze-
strzeni całego roku.

Wykres 4. Dynamika cen w 12 miesiącach 2007 roku w % (analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100%) /
Chart 4. Indices of prices in 12 months of 2007 in % (corresponding period of the previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008
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Wyroby chemiczne / Chemical products
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Similarly to 2006, the growth tendency of sold production con-
tinued in 2007; in the manufacturing industry its indicator total-
led 1.9%, in the chemical industry – 2.2%, and in the production 
of rubber and plastic goods – 1.7%.The higher dynamics resulted 
from the increase of raw materials prices and continuing lively 
market demand.

In spite of higher average indices of price growth than in the 
analogous period of 2006, in 2007 the decrease of price growth 
index was noticeable either in the production of chemical goods and 
in the production of rubber and plastic goods. In the first half of the 
year, the dynamics of rubber and plastic products prices oscillated 
between 2 and 4%, and did not decrease until the second half of the 
year. The dynamics of chemical product prices was dropping from 
month to month within the whole year.

2.2. Dynamika cen produktów chemicznych / 
 Dynamics of prices of chemical products
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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 2007 rok / 
Table 4. Basic information about selected chemical industry companies associated in PIPC in 2007
         
    

Przychody
 Wydajność  

       
ogółem

 pracy Wskaźnik Wskaźnik

       
w mln zł/

 w tys.  rentowności rentowności

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa /  Zatrudnienie / 
Total

 zł/osobę /  netto w % / brutto w % /

 No. Company name   Employment 
income

 Labor Net Gross

      
in million

  efficiency in profitability profitability

      
PLN

 thousand PLN index index

       per person in % in %

         

 1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 22 927,00 57 193,00 2 494,00 10,70 6,50

 2 Rafineria Trzebinia S.A. 223,00 928,04 4 162,00 3,81 4,16

 3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 2 912,00 1 796,20 617,00 11,20 11,00

 4 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 1 705,00 1 661,00 974,00 9,10 7,30

 5 ANWIL SA 1 437,00 2 067,30 1 438,00 12,70 10,20

 6 Ciech S.A. 7420,00 3 419,00 461,00 9,00 7,00

 7 PCC ROKITA S.A. 757,00 721,00 952,00 2,80 2,40

 8 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 281,00 187,70 668,00 7,80 6,30

 9 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 521,00 161,00 309,00 8,70 7,00

 10 Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.  83,00 18,20 219,00 2,75 1,85

 11 FLUOR S.A. 476,00 82,80 174,00 6,05 4,66

 12 PCC Synteza S.A. 34,00 118,40 3 482,00 bd bd

 13 BIS IZOMAR Sp. z o.o. 942,80 155,80 165,00 4,23 3,53

 14 BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. 441,00 1 066,00 2 417,00 3,23 2,55

 15 Arnaud Polska Sp. z o.o. 35,00 51,40 1 469,00 –0,03 –1,03

 16 Albis Polska Sp. z o.o. 13,00 63,00 4 846,00 3,97 2,52

 17 Instytut Chemii Przemysłowej  307,00 25,00 81,00 –2,30 –2,30

 18 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 293,00 38,00 130,00 2,15 2,02

 19 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 167,00 17,11 102,00 0,60 0,60

 20 B.P.Z.A. „BIPROZAT” TARNÓW Sp. z o.o. 126,70 12,20 96,00 7,95 5,25
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W stosunku do stanu na koniec ubiegłego roku liczba osób 
zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 4,3%, 
w produkcji wyrobów chemicznych o 0,8%, a w produkcji wyrobów 
gumowych i z tworzyw sztucznych o ponad 9%.

Wykres 5. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym w latach 2005–2007 w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 5. Dynamics of average employment in chemical industry in 2005–2007 in % (previous year = 100%)

Tablica 5. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2005–2007 w tysiącach osób / 
Table 5. Average employment in chemical industry in 2005–2007 in thousand persons

Źródło: „Nakłady i wyniki przemysłu 2007” – 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 2007 – 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 

 2005 2006 2007

24 – Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 96,4 98,3 99,0

24.1 – Produkcja podstawowych chemikaliów / Production of basic chemicals 26,0 26,0 28,1

24.3 – Produkcja farb i lakierów / Production of paints and varnishes 5,1 5,5 5,7

24.4 – Produkcja wyrobów farmaceutycznych / Production of pharmaceuticals  22,6 23,4 23,7

24.5 – Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych / 
  Production of detergents and cleaners, cosmetics and toiletries 20,6 21,8 19,1

24.6 – Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych / Production of remaining chemical products 10,2 11,9 11,0

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods  115,8 124,3 136,0

Razem 24 + 25 / Total 24 + 25 212,2 222,6 235,0

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical bulletin 2” – GUS, March 2008
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4.1. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym / 
 Employment in chemical industry

In comparison to the state at the end of the last year, the num-
ber of employees in the processing industry increased by 4.3%, 
at the production of chemical goods by 0.8%, and at the production 
of rubber and plastic goods by over 9%.
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W 2007 roku w sektorze chemicznym odnotowano blisko 7-pro-
centowy wzrost wynagrodzeń. Wartość ta była niższa niż w prze-
twórstwie przemysłowym oraz przemyśle ogółem. 

Przeciętne wynagrodzenie w produkcji wyrobów chemicz-
nych wzrosło do 3 671 PLN, a w produkcji wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych do 2 640 PLN.

Wykres 6. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w 2007 roku w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 6. Dynamics of average salary in chemical industry enterprises in 2007 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2008 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 2 – GUS, March 2008”

100 102 104 106 108 110

Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych / 

Production of rubber and plastic goods

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical goods

Przetwórstwo przemysłowe / 
Manufacturing industry

Przemysł ogółem / 
Industry in total

Tablica 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2006 i 2007 w tysiącach zł/osobę /
Table 6. Labor efficiency in chemical industry in the years 2006 and 2007 in thousand per person

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data

    Dynamika
 Wydajność pracy / 2006 2007 2006/2005 /
 Labor efficiency   Dynamics 
    for 2006/2005

Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry in total 364,5 377,4 103,5

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 515,3 530,5 102,9

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /  
245,3 265,9 108,4Production of rubber and plastic goods

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu che-
micznego ogółem, liczona jako wartość przychodów na jednego za-
trudnionego, wzrosła w 2007 roku o 3,5%. Wskaźnik ten osiągnął 
2,9% w przypadku produkcji wyrobów chemicznych oraz 8,4% od-
nośnie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

4.2. Wynagrodzenia w przemyśle chemicznym / 
 Remunerations in chemical industry

In 2007, nearly 7% increase of remunerations was recorded. This 
value was lower that in the manufacturing industry and in the in-
dustry in total. 

The average remuneration at the production of chemical goods 
increased to 3,671 PLN and at the production of rubber and plastic 
goods to 2,640 PLN.

The average labour efficiency in the enterprises of chemical in-
dustry in total, calculated as the value of income per one employ-
ee, increased by 3.5% in 2007. This indicator totalled 2.9% at the 
production of chemical goods and 8.4% at the production of rubber 
and plastic goods.

108,9

109,7

104,9

108,7
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Tablica 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle chemicznym według działów i grup PKD w latach 2006–2007 w zł /
Table 7. Average monthly gross salary in chemical industry accordingly to sectors and groups of PKD in 2006–2007 in PLN

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 roku” – GUS, kwiecień 2008 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2006” – GUS, April 2008

 
Wyszczególnienie /

 Przeciętne wynagrodzenie /
 

Specification
 Average salary 

 2006 2007

24 – Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 3 499 3 671

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods  2 430 2 640

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 roku” – GUS,  kwiecień 2008 r. /
Source: ”Employment and salaries in national economy in 2006” – GUS, April 2008

produkcja wyrobów chemicznych w % / 
production of chemical products in %

Wykres 7. Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2007 roku w zł /
Chart 7. Chemical industry enterprises accordingly to average monthly gross salary in 2007 in PLN

produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych w % / 
production of rubber and plastic goods in %

Wśród przedsiębiorstw z działu „Produkcja wyrobów chemicz-
nych” największy udział stanowią te, w których przeciętny miesięcz-
ny poziom wynagrodzeń brutto wynosi 4000 PLN i więcej (35% 
ogółu), co stanowi wzrost w porównaniu do roku 2006, kiedy udział 
ten wynosił 24,5%.

 W największej grupie działu „Produkcji wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych”, stanowiącej 22,0% ogółu, średni poziom 
wynagrodzeń oscyluje w granicach 2200–2600 PLN. Dla porównania 
w 2006 roku w najliczniejszej grupie przedsiębiorstw, stanowiącej 
24,2% ogółu średni poziom wynagrodzeń wynosił 1800–2200 PLN.

6,3
1400–1800

5,8
1800–2200

11,5
2200–2600

11,5
3000–350015,4

3500–4000

35,0

0,8
936–1400

0,0
<936

>4000

Among the entities from the section of ”Production of chemical 
goods”, the highest contribution had those ones, in which the ave-
rage monthly level of remunerations was 4,000 PLN and more (35% 
out of the total), and it made an increase in comparison to 2006 
when this contribution totalled 24.5%.

In the biggest group, “Production of rubber and plastic goods” section, 
which is 22 % out of total, the average level of remunerations oscillated 
between 2,000 and 2,600 PLN. In comparison with 2006: in the most 
numerous group of entities – making up 24.2% out of total – the average 
level of remunerations was between 1,800 and 2,200 PLN.
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Po bardzo udanym 2006 roku, w roku 2007 nastąpiło spowol-
nienie dynamiki wzrostu produkcji sprzedanej. W przemyśle ogółem 
wzrost produkcji sprzedanej wyniósł 9,5%, tj. o 1,7 punktu procen-
towego mniej niż w 2006 roku. W 2007 roku utrzymało się po-
równywalne do analogicznego okresu roku poprzedniego wysokie 
tempo wzrostu produkcji przetwórstwa przemysłowego i produkcji 
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych: odpowiednio 13,5% 
i 13,7%. Znaczny spadek o 10,2 punktu procentowego w stosunku 
do 2006 roku odnotowano w przypadku dynamiki produkcji wyro-
bów chemicznych, która w 2007 roku wyniosła jedynie 2,6%.

W 2007 roku udział przetwórstwa przemysłowego w strukturze 
produkcji sprzedanej zwiększył się do 85,7%, tj. o 0,9 punktu pro-
centowego więcej w porównaniu z 2006 rokiem. 

Dwucyfrowy wzrost dynamiki produkcji sprzedanej odnotowano 
m.in. w: produkcji: maszyn i urządzeń; maszyn biurowych i kompu-
terów; instrumentów medycznych, precyzyjnych, optycznych, zega-
rów i zegarków, wyrobów z metali; skór wyprawionych; produkcji 
maszyn i aparatury elektronicznej, samochodowych przyczep i na-
czep oraz wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. 

Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle chemicznym (w mln 
PLN wg cen bieżących) w roku 2007 wynosiła:
� w wyrobach chemicznych 48 605,4 mln zł,
� w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 41 449,0 mln zł 

(wzrost o 15,8%).

5.1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /  
Sold production of chemical industry

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 3” – GUS kwiecień 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 3” – GUS, April 2008

Wykres 8. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych i wyrobów gumowych 
 i z tworzyw sztucznych /
Chart 8. Comparison of sales dynamics of processing industry, manufacture of chemical goods and manufacturing 
 of rubber and plastic goods
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After a very successful year, 2006, the dynamics of sold pro-
duction slowed down in 2007. The increase of sold production for 
the industry in total was 9.5%, i.e. by 1.7 procentage points less 
than in 2006. In comparison to the analogical period of 2007 the 
production growth rate of industrial processing and rubber and pla-
stic production was similar in 2007, and totalled respectably: 13.5% 
and 13.7%. A significant drop (by 10.2% in comparison to 2006) 
was recorded as for the dynamics of chemical goods production 
which was only 2.6% in 2007.

The contribution of processing industry in the structure of sold 
production increased to 85.7% in 2007, it is by 0.9% more in com-
parison with 2006.

The double-digit increase in the dynamics of sold production 
was recorded in production of machinery, medical instrumentation, 
accurate measuring devices, optical instrumentation, wrist watches 
and clocks, metal goods; tanned leather; production of electronic 
machines and devices, semi-trailers and trailers, and the production 
of rubber and plastic goods.

In 2006, the value of the sold production in chemical industry 
(in millions PLN at current prices) totalled:
� 48,605.4 mln PLN for chemical goods;
� 41,449.0 mln PLN for rubber and plastic goods (increase 

by 15.8%).
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Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego w produkcji 
sprzedanej przemysłu ogółem zmniejszył się 0,4 punktu procento-
wego i wyniósł 5,8%, podczas gdy udział produkcji wyrobów gu-
mowych i z tworzyw sztucznych został zwiększony o 0,2 punktu 
procentowego i wyniósł 5,0% w stosunku do 2006 roku.

Tablica 8. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego według działów w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w %
 (przemysł = 100%) /
Table 8. Contribution of chemical industry sold production by sectors in sold production of total industry in % 
 (industry = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego 3” – GUS, kwiecień 2008 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 3” – GUS, April 2008

 Wyszczególnienie / 
2005 2006 2007

 Zmiana /Change
 Specification      2007/2006

Przemysł ogółem / Industry in total 100  100 100 –

Przetwórstwo przemysłowe / Manufacturing industry  84,2 84,8 85,7 +0,9

Produkcja wyrobów chemicznych / Manufacture of chemical products 6,2 6,2 5,8 –0,4

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

4,7 4,8 5,0 +0,2

The contribution of sold production of chemical industry in the 
sold production of industry in total decreased by 5.8% while the 
contribution of rubber and plastic goods increased by 0.2% and was 
5.0% in comparison with 2006.
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W przypadku wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych war-
tość produkcji sprzedanej jak i optymistyczne nastroje utrzymywa-
ły się do listopada 2007r. Pod koniec opisywanego okresu trendy 
odwróciły się i wraz z umiarkowaną obniżką wartości sprzedaży 
w ujęciu miesięcznym nastąpiło zdecydowane pogorszenie koniunk-
tury na rynku. 

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 in rubber and plastic goods sector month

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008

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 2008 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2008

Po bardzo udanym 2006 roku, od początku II kwartału 2007 r. 
stopniowo obniżającej się wartości produkcji sprzedanej towarzy-
szyły pogarszające się nastroje w branży wyrobów chemicznych. 

After a very successful year 2006, since the beginning of the first 
quarter of 2007, the value of sold production was accompanied by 
worsening moods in the branch of chemical goods.

In case of rubber and plastic goods the value of sold pro-
duction as well as optimistic moods had been kept until Novem-
ber, 2007. At the end of the described period the trends reversed 
and alongside with the moderate decrease of sold production 
value by month, the economic situation on the market became 
significantly worse.
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W 2006 roku nastąpił zdecydowany wzrost produkcji związany z 
rozbudową zdolności produkcyjnych Basell Orlen Polyolefins o 400 
tys. ton polipropylenu i ok. 320 tys. ton polietylenu oraz zmoderni-
zowaniu instalacji Olefin II PKN Orlen do 700 tys. ton etylenu oraz 
380 tys. ton propylenu rocznie. W 2007 roku brak nowych inwe-
stycji w zdolności wytwórcze przełożył się w przypadku większo-
ści podstawowych chemikaliów, wyrobów chemicznych i tworzyw 
sztucznych, jedynie na niewielki, wynikający z koniunktury rynku, 
wzrost produkcji u krajowych wytwórców.

Wysokie zapotrzebowanie za strony rolnictwa przełożyło się na 
dwucyfrowe wzrosty w obszarze nawozów i środków ochrony ro-
ślin. Produkcja w tych obszarach zwiększyła się odpowiednio o:
� nawozy potasowe – 26%;
� nawozy fosforowe –10,5%;
� nawozy azotowe – 6,5%;
� pestycydy – 12,3%.

Poza tym relatywnie dobrą dynamiką w stosunku do 2006 roku 
charakteryzowała się produkcja:
� farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukar-

skich i gotowych sykatyw (114,4%);
� fenolu (111,7%);
� polichlorku winylu nie zmieszanego (108,9%);
� mydeł i środków powierzchniowo czynnych (107,9%).

Obniżenie produkcji w porównaniu do 2006 roku nastąpiło w 
przypadku następujących produktów:
� propylen – o 2 punkty procentowe;
� butadien – o 3 punkty procentowe;
� polistyren do spieniania – o 12 punktów procentowych;
� polipropylen – o 21 punktów procentowych;
� włókna chemiczne – o blisko 20 punktów procentowych.

5.2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego / 
 Production of basic chemical goods

In 2006, a significant increase of production was recorded due 
to the extension of production capacity at Bassell Orlen Polyolefin’s 
by 400,000 tons of polypropylene and approximately 320,000 tons 
of polyethylene as well as due to the modernization of Olefin II in-
stallation at PKN Orlen up to 700,000 tons of ethylene and 380,000 
tons of propylene per year. In 2007, due to the lack of investments 
into manufacturing facilities, only a slight increase of domestic 
production resulting from market prosperity was recorded in case 
of most basic chemicals, chemical goods and plastics.

High demand of agriculture sector was reflected in the double-
digit increase in the field of fertilizers and plant protection agents. 
The production in these areas increased respectively by:
� potassium fertilizers – 26%;
� phosphoric fertilizers – 10.5%;
� nitrogenous fertilizers – 6.5%;
� pesticides – 12.3%.

Besides, the production of the following products had a relative-
ly good dynamics in comparison with 2006:
� paints, varnishes and similar coating agents, printer inks and off-

the shelf siccatives (114.4%);
� phenol (111.7%);
� PCV, not mixed (108.9%);
� Soaps and surfactants (107.9%).

The decrease of production in comparison to 2006 took place 
in case of the following products:
� propylene (by 2 percentage points);
� butadiene (by 3 percentage points);
� Expandable polystyrene (by 12 percentage points);
� polypropylene (by 21 percentage points);
� chemical fibres (by nearly 20 percentage points).
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Tablica 9. Chemikalia, wyroby chemiczne i tworzywa sztuczne w tysiącach ton* /
Table 9. Chemicals, chemical goods and plastics 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  

  2005 2006 2007

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) w przeliczeniu na 96% / 
Sodium hydroxide (caustic soda) in terms of 96% 

491,0 461,0 486,0

Soda bezwodna w przeliczeniu na 98% / Soda ash in terms of 98%
– lekka / light 371,0 360,0 367,0
– ciężka / heavy 841,0 840,0 849,0

Etylen / Ethylene  313,0 593,9 611,0

Propylen / Propylene 249,0 413,0 404,0

Butadien / Butadiene 40,9 61,3 59,3

Toluen / Toluene 89,9 128,0 137,0

Fenol / Phenol 43,5 44,5 49,7

6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) / 6- hexanolactam (epsilon-caprolactam)   160,0 160,0 161,0

Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%) / Technical nitric acid (in terms of 100%) 2 245,0 2 235,0 2 306,0

Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik) / 
Synthetic ammonia in terms of pure ingredient 2 519,0 2 434,0 2 461,0

Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Mineral and chemical fertilizers (in terms of  pure ingredient)   
– azotowe / nitrogenous 1 726,0 1 707,0 1 818,0
– fosforowe / phosphoric 591,0 588,0 650,0
– potasowe / potassium 290,0 260,0 328,0

Polietylen / Polyethylene 152,0 369,0 393,0

Polimery styrenu, w tym: / Polymers of styrene, incl. : 91,6 102,0 107,0
 – polistyren do spieniania / Expandable polystyrene 59,3 72,4 63,9

Polichlorek winylu nie zmieszany / Polyvinyl chlorine not mixed 215,0 278,0 303,0

Polipropylen / Polypropylene 148,0 324,0 256,0

Kauczuk syntetyczny / Synthetic rubber 106,5 122,7 125,7

Pestycydy / Pesticides 30,7 30,9 34,7

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy / 
Paints, varnishes and similar coating materials, printing inks and off-the shelf siccatives  837,0 877,0 1 003,0

Mydła i środki powierzchniowo-czynne / Soaps and surfactants 51,4 53,9 58,2

Włókna chemiczne, w tym: / Chemical fibers, incl.: 99,3 90,9 73,0
 – syntetyczne / synthetic 98,7 90,4 72,4
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W grupie wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych odnotowano 
wzrost o 10%, w tym w produkcji opon o 53%, co było spowodo-
wane głównie zwiększeniem produkcji na potrzeby pojazdów cię-
żarowych. Opisywany okres do udanych mogą zaliczyć wytwórcy 
opon do maszyn i urządzeń rolniczych – ich produkcja zwiększyła 
się o 11%. Rok 2007 był kolejnym rokiem spadku produkcji opon 
ciągnikowych – 13%. 

* 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 thousand pcs

 Wyroby / Products 2005 2006 2007

Opony, w tym: / Tyres, incl.:  35 586,0 36 471,0 40 087,0
– do pojazdów samochodowych osobowych / for passenger cars 25 053,0 27 146,0 28 246,0
– do pojazdów samochodowych ciężarowych / for trucks 1 967,0 1 782,0 2 726,0
– ciągnikowe / for tractors 520,0 449,0 392,0
– do maszyn i urządzeń rolniczych / for agricultural machines and devices 256,0 192,0 213,0

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych w km2 / 
Floor-, wall- and ceiling coverings made of plastic in sq km 13,4 15,8 16,1

Niezmiennie bardzo napięty pozostaje bilans produktów pe-
trochemicznych, co przy braku inwestycji i nieustannie rosnącej 
konsumpcji wymusza coraz większy napływ importu chemikaliów 
i z roku na rok sprzyja pogarszaniu deficytu handlu zagranicznego 
w obszarze chemikaliów.

Źródło: Opracowanie PIPC na podstawie danych GUS i Eurostat /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data and Eurostat

Tablica 11. Bilans produktów petrochemicznych w 2007 roku w tonach /
Table 11. Balance of petrochemicals in 2007 in tons

      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 611 000 – 2 910 608 094 2 906 100

Propylen / Propylene 404 000 161 657 187 565 470 –161 470 71

Butadien-1,3 / butadiene-1,3 59 300 21 421 4 544 76 178 –16 878 78

Toluen / Toluene 137 000 8 547 115 762 29 779 107 220 460

Kwas octowy / Acidic acid 6 500 19 898 4 562 21 836 –15 336 30

Polietyleny / Polyethylene 393 000 597 839 239 627 751 212 –358 212 52

Polipropylen, w formach podstawowych / 
Polypropylene in basic forms 256 000 187 917 124 883 319 034 –63 034 80

Polistyren do spieniania, w formach 
podstawowych (EPS) / Foam polyester 
in basic forms (EPS) 63 900 157 570 9 439 212 031 –148 131 30

Polichlorek winylu nie zmieszany /
Plain PCV 303 000 329 210 108 829 523 381 –220 381 58

The increase by 10% was recorded in the group of rubber and 
plastic goods; within this group the production of tyres increased 
by 53% and it resulted from the increased production of truck tyres. 
The producers of tyres for agriculture machines and equipment can 
recognize 2007 as a successful year as their production increased by 
11%. 2006 was the subsequent year of decrease in the production 
of tyres for the needs of agriculture.

The balance of petrochemicals stays extraordinarily tense, what 
– in the situation of lack of investments and increasing consump-
tion – forces the growth of chemicals import and year after year 
has been worsening the negative trade balance in the area of che-
micals.
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Na przestrzeni 2007 roku wartość importu wyniosła 118,8 mld 
EUR, tj. o 17,8% więcej niż w roku poprzednim. Export wyniósł 
101,1 mld euro, co stanowi o 15,0% więcej niż w 2006 roku. Saldo 
obrotów z zagranicą osiągnęło wartość ujemną: –17,6 mld euro. 
W porównaniu do 2006 roku deficyt handlu zagranicznego uległ 
dalszemu pogłębieniu – o 5,1 mld euro. Nie bez znaczenia dla 
kształtowania się handlu zagranicznego miała sytuacja na rynku 
walutowym. Postępujący od 2004 roku proces umacniania się zło-
tówki względem dolara i euro, ulegał nasileniu w kolejnych miesią-
cach ubiegłego roku. W skali rocznej euro uległo deprecjacji wzglę-
dem złotego o 2,9%. Dolar stracił na wartości 12,1%. Sytuacja ta 
w bezpośredni sposób przyczyniała się do premiowania importerów 
oraz gorszej sytuacji finansowej zakładów eksportujących.

Wzrost polskiego eksportu był w głównej mierze spowodowa-
ny dobrą koniunkturą gospodarczą w Unii Europejskiej i na świecie 
oraz wysoką konkurencyjnością, zdobywającej coraz szersze rynki, 
polskiej oferty handlowej. Siły napędowej importu upatruje się 
w sprzyjającym klimacie inwestycyjnym oraz wciąż rosnącym, wyso-
kim poziomie krajowego popytu.

W 2007 roku wzrost wartości importu produktów przemysłu 
chemicznego ogółem wyniósł 14%. Producenci wyrobów chemicz-
nych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych wyeksportowa-
li towary o wartości o 18% większej niż w 2006 roku. Zarówno 
w przypadku importu jak i eksportu głównymi odbiorcami były kraje 
Wspólnoty Europejskiej. 

Tak jak w 2006 roku, w sektorze wyrobów chemicznych utrzy-
mywał się trend szybszego wzrostu eksportu niż importu. Jednak-
że w 2007 roku, w porównaniu do poprzedniego roku, nastąpiło 

6.1. Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /
 Foreign trade turnover with chemicals and related products

In the course of 2007, the value of import totalled 118.8 mld 
EUR, it is 17.8% more than in the previous year. The export was 
101.1 mld EURO, what makes 15% more than in 2006. The balance 
of foreign trade turnover had a negative value: –17.6 mld EURO. 
In comparison to 2006, the foreign trade deficit underwent further 
deepening by 5.1 mld EURO. No meaningless for the foreign trade 
state was the situation on the foreign exchange market. The pro-
gressing process of PLN enforcement against USD and EURO, which 
had started in 2004, was particularly noticeable in the subsequent 
months of the last year. Within the course of a year EUR was depre-
ciated against PLN by 2.9%. USD receded on its value by 12.1%. 
Such a situation was directly favourable for the importers but put 
the exporters in a much worse financial position.

The growth of export was predominantly caused by prosperity 
in the European Union and in the world as well us by high com-
petitiveness of Polish trade offer winning more and more markets. 
The driving power of import seemed to be in a favourable investment 
climate and at the high level of still growing domestic demand. 

In 2007, the growth of chemical products import was 14%. 
The producers of chemical as well as rubber and plastic goods ex-
ported products of 18% higher value than in 2006. The main pur-
chasers and suppliers both in export and import were the countries 
of the European Union.

Similarly to 2006, the trend of faster import than export growth 
was recorded in the sector of chemical goods. However, in compa-
rison to 2006, shortening of the distance between imports and ex-
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Źródło: Opracowano na podstawie EUROSTAT.
Source: Elaboration made on the basis of EUROSTAT.

Wykres 11. Dynamika eksportu, importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem (produkcji wyrobów 
 chemicznych + produkcji wyrobów gumowych z tworzyw sztucznych) w latach 2005–2007 w % /
Chart 11. Dynamics of exports, imports and foreign trade balance in chemical industry in total (production of chemical 
 goods and rubber and plastic goods) in 2005–2007 in %
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zmniejszenie dystansu pomiędzy dynamiką importu i eksportu z 9 
do 4 punktów procentowych. Wciąż jednak znacznie wyższa war-
tość bezwzględna importu nie przełożyła się na poprawienie bilansu 
handlowego. W 2007 ujemne saldo wymiany handlowej przemysłu 
chemicznego uległo dalszemu zwiększeniu i osiągnęło rekordową 
wartość 8,5 mld euro, co stanowi blisko 48% udział w całkowitym 
deficycie salda handlu zagranicznego Polski. 

Dodatnie wartości salda generowane są głównie przez taki asor-
tyment jak kauczuki i artykuły z kauczuku, środki piorące i kosmetyki 
oraz nawozy. Znaczny deficyt występuje natomiast w przypadku far-
maceutyków (2,5 mld euro) czy też tworzyw sztucznych w formach 
podstawowych (2,1 mld euro).

ports from 9 to 4 percentage points was observed in 2007, though 
the higher absolute value of import was not still reflected in the im-
provement of the trade balance. Negative trade exchange balance 
of chemical industry kept growing in 2007 to get the record value of 
8.5 mln EURO what makes up nearly 48% contribution in the total 
Polish foreign trade deficit.

Positive values of the balance were mainly generated by such 
assortment like synthetic rubber, detergents, beauty products and 
fertilizers. A significant deficit is related to pharmaceuticals (2.5 mld 
EURO) and plastics in basic forms (2.1 mld EURO).
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Tablica 12. Import chemikaliów według grup towarowych w 2007 roku w milionach euro / 
Table 12. Import of chemicals by groups of commodities in 2007 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-27 / z państw UE-27 / In total   outside UE-27 within UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) 163,1 422,7 585,8
2006 = 100 86,0 123,0 110,0
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 403,9 1 447,6 1 851,5
2006 = 100 105,0 111,0 109,0
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) 444,2 2 891,9 3 336,1
2006 = 100 114,0 113,0 113,0
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 199,5 165,4 364,9
2006 = 1000 152,0 115,0 132,0
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 74,3 1 051,7 1 126,0
2006 = 100 114,0 110,0 110,0
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 55,5 908,4 963,9
2006 = 100 117,0 129,0 128,0
Mydło i preparaty piorące (dział 34) /
Soaps and detergents (section 34) 43,6 516,0 559,6
2006 = 100 97,0 118,0 116,0
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 59,1 304,1 363,2
2006 = 100 125,0 107,0 110,0
Materiały wybuchowe (dział 36) /
Explosives (section 36) 12,9 10,1 23,0
2006 = 100 121,0 252,0 156,6
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 8,3 138,3 146,6
2006 = 100 93,0 95,0 95,0
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Different chemical products (section 38) 179,3 1 124,9 1 304,2
2006 = 100 111,0 105,0 106,0
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914)  /
Plastics primary forms (section 39; item 3901–3914) 244,8 2 978,4 3 223,2
2006 = 100 147,0 116,0 118,0
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 357,4 3 130,6 3 488,0
2006 = 100 131,0 113,0 114,0
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 453,7 1 538,6 1 992,3
2006 = 100 116,0 123,0 121,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 139,8 508,4 648,2
2006 = 100 99,0 109,0 107,0
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 88,2 359,4 447,6
2006 = 100 83,0 114,0 106,0
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC*) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 2 116,5 12 827,3 14 943,8
2006 = 100 112,0 113,0 113,0
Łącznie wyroby chemiczne + produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych (suma dla całej tabeli) / 
Chemical industry and other related (total for the whole table) 2 927,6 17 496,50 20 424,1
2006 = 100 114,0 114,0 114,0
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Tablica 13. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2007 roku w milionach euro /
Table 13. Export of chemicals by groups of commodities in 2007 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-27 / z państw UE-27 / In total  outside UE-27 within UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) 61,9 358,5 420,4
2006 = 100 109,0 103,0 104,0
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 363,3 659,1 1 022,4
2006 = 100 120,0 117,0 118,0
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / 
Pharmaceutical products (section 30) 226,1 571,2 797,3
2006 = 100 95,0 180,0 144,0
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 99,0 306,2 405,2
2006 = 1000 137,0 118,0 122,0
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 224,0 201,6 425,6
2006=100 121,0 124,0 123,0
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 480,1 638,7 1 118,8
2006 = 100 111,0 128,0 120,0
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) 130,4 523,2 653,6
2006 = 100 106,0 123,0 119,0
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 84,1 40,9 125,0
2006=100 112,0 152,0 122,5
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) 5,8 18,1 23,9
2006=100 94,0 132,0 120,0
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 2,5 18,2 20,7
2006 = 100 71,0 71,0 71,0
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) 124,3 157,9 282,2
2006 = 100 107,0 94,0 99,0
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) 189,3 928,2 1 117,5
2006 = 100 100,0 116,0 113,0
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 785,8 2 238,9 3 024,7
2006 = 100 108,0 125,0 120,0
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 378,3 1 841,1 2 219,4
2006 = 100 113,0 118,0 117,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 33,5 204,9 238,4
2006 = 100 102,0 120,0 117,0
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 23,5 54,8 78,3
2006 = 100 88,0 87,0 87,0
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 2 047,8 3 493,6 5 295,1
2006 = 100 110,0 121,0 117,0
Łącznie wyroby chemiczne + produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych (suma dla całej tabeli) – PKD 24+25 /
Chemical industry and other related (total for the whole table) 3 211,9 8 761,5 11 973,4
2006 = 100 110,0 122,0 118,0
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Tablica 14. Saldo wymiany handlowej według grup towarowych w 2007 roku w milionach euro /
Table 14. Balance of trade exchange by groups of commodities in 2007 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-27 / z państw UE-27 / In total   outside UE-27 within UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) –101,2 –64,2 –165,4
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –132,9 4,3 128,6
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) –40,6 –788,5 –829,1
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –80,4 –744,3 –824,7
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) –218,1 –2 320,7 –2 538,8
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –154,2 –2 239,7 –2 393,9
Nawozy (dział 31) /
Fertiliers (section 31) –100,5 140,8 40,3
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –59,3 114,8 55,5
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 149,7 –850,1 –700,4
Saldo w 2006 / Balance in 2006 119,7 –793,6 –673,9
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 424,6 –269,7 154,9
Saldo w 2006 / Balance in 2006 385,8 –204,7 181,0
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) 86,8 7,2 94,0
Saldo w 2006 / Balance in 2006 77,8 –12,4 65,5
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 25,0 –263,2 –238,2
Saldo w 2006 / Balance in 2006 27,9 –256,3 –228,4
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) –7,1 8,0 0,9
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –4,5 9,7 5,2
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinematography materials (section 37) –5,8 –120,1 –125,9
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –5,4 –120,6 –126,0
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) –55,0 –967,0 –1 022,0
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –44,7 –903,5 –948,2
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) –55,5 –2 050,2 –2 105,7
Saldo w 2006 / Balance in 2006 22,4 –1 767,4 –1 745,0
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 428,4 –891,7 –463,3
Saldo w 2006 / Balance in 2006 456,0 –985,7 –529,7
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) –75,4 302,5 227,1
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –57,3 306,3 249,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) / 
Endless chemical fibers (section 54) –106,3 –303,5 –409,8
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –108,1 –294,9 –403,0
Włókna chemiczne cięte (dział 55) / 
Cut chemical fibers (section 55) –64,7 –304,6 –369,3
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –79,6 –251,7 –331,3
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) –68,7 –8 145,8 –7 495,8
Saldo w 2006 / Balance in 2006 –35,4 –7 460,4 –5 016,5
Łącznie wyroby chemiczne + produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych (suma dla całej tabeli) – PKD 24+25/
Chemical industry and other related (total for the whole table) 284,3 –8 735,0 –8 450,7
Saldo w 2006 / Balance in 2006 363,3 –8 139,8 –7 776,0

79



Raport Roczny 2007   Annual Report 2007

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

HA
ND

EL
 Z

AG
RA

NI
CZ

NY
 W

 L
AT

AC
H 

20
05

–2
00

7
Fo

re
ig

n 
tra

de
 in

 2
00

5–
20

07

6.2. Prezentacja wybranych eksporterów – członków PIPC  / 
 Presentation of selected exporters – PIPC members

Tablica 15. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2007 w tysiącach złotych /
Table 15. Exports for selected companies of chemical industry in 2007 in thousands 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 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  14 175 380

 2 Rafineria Trzebinia S.A.  80 003

 3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.  762 445

 4 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 771 376

 5 ANWIL S.A. 581 862

 6 Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. 9 027

 7 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 14 179

 8 Zakłady Chemiczne „Silikony Polskie” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie 3 164

 9 Fluor S.A. 48 029

 10 PCC SYNTEZA S.A. 108 454

 11 SigmaKalon Cieszyn S.A. 167 000

 12 Polimex – Mostostal S.A. 655 000

 13 FLUOR S.A.  48 029

 14 Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” – Tarnów Sp. z o.o. 1 915

 15 BIS Izomar Sp. z o.o. 76 262

 16 Brenntag Polska Sp. z o.o. 35 553

 17 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego 2 799

 18 Instytut Nawozów Sztucznych 5 495

 19 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 26,5

 20  PCC Rokita S.A. 340 588
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Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne rea-
lizowane w 2007 roku przez wybrane przedsiębiorstwa przemysłu 
chemicznego.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
W 2007 roku inwestycje spółki osiągnęły łączną wartość 1 414,8 

mln PLN.

PCC ROKITA S.A.
Na inwestycje w 2007 roku przeznaczono łącznie 157 mln PLN. 

Wśród najważniejszych nalezy wymienić:
� Wytwórnię związków siarczanowanych – efektem inwestycji jest 

wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do 
30 000 t/rok. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2008 roku; 

� Budowę elektrolizy membranowej (licencja UHDE GmbH) – faza 
opracowania dokumentacji technicznej i rozpoczęcie akcji oferto-
wej na wykonawców. Przewidywany termin zakończenia inwe-
stycji początek 2009 r.;

� Budowę wytwórni kwasu monochlorooctowego – faza opraco-
wania bazowego projektu procesowego. Przewidywany termin 
zakończenia II poł. 2009 r.;

� Budowę nowej wytwórni etoksylatów o zdolności 30 000 t/rok. 
Inwestycja zakończy się w I kwartale 2009 r.;

� Przebudowę dróg zakładowych;
� Modernizację estakad;
� Zwiększenie zdolności produkcyjnej sody kaustycznej- zwiększe-

nie zdolności do 65 tys. ton/ rok; 
� Modernizację komór osadu czynnego;                   
� Stację filtracji odpadu wapiennego na wytwórni tlenku propy-

lenu – celem inwestycji jest zagęszczenie odpadu ze stężenia 
wody 98 % do 60 %, spowoduje to wyeliminowanie transportu 
hydraulicznego odpadu na składowisko oraz możliwość zago-
spodarowania odpadu na zewnątrz firmy;                                                          

� Modernizację oczyszczalni ścieków – kontynuacja II etapu mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków, celem jest dalsze zmniejszenie 
zawartości zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach.

Petrochemia-Blachownia S.A.
Przeprowadzono inwestycje o łącznej wartości 9,8 mln PLN, 

wśród których należy wymienić:
�� Zakup technologii odzysku kwasu siarkowego;
� Zmniejszenie zużycia mediów energetycznych;
� Zmniejszenie emisji węglowodorów do atmosfery;
� Poprawa stanu bezpieczeństwa pożarowego instalacji i warun-

ków pracy obsługi

Rafineria Trzebinia S.A.
Przeprowadzone w 2007 roku inwestycje związane były przede 

wszystkim z dostosowaniem zbiorników naziemnych do obowiązu-
jących przepisów  dotyczących funkcjonowania baz magazynowych 
paliw ciekłych.

Dokonano również modernizacji istniejącej pompowni wo-
dy ppoż. oraz rozpoczęto prace związane z wdrażaniem systemu 
SAP.

7.1. Nakłady inwestycyjne / Investment outlays

Hereby we are presenting the most significant investments im-
plemented in 2007 by some of selected chemical industry compa-
nies.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
In 2007, the investments of the company reached the total 

amount of 1 414.8 PLN.

PCC ROKITA S.A.
In 2007, the entity designated 157mln PLN for investments; 

among the most significant ones were:
� Vitriol Compounds Plant; the outcome of the investment is 

the increase of the vitriol production capacity from 10 000 to 30 000 t/y.
The investment is to be completed in the first quarter of 2008;

� Construction of membrane electrolyses (UHDE GmbH license): 
technical documentation elaboration stage and beginning of-
fer activity for the performers. Scheduled term of completing 
the task: beginning of 2009;

� Construction of the monochloroacidic acid plant: stage of basic 
elaboration of process project. Schedule time of completing the 
task: second half of 2009;

� Construction of new etoxylate plant of the capacity of 30 000 t/y. 
The investment will be completed in the first quarter of 2009;

� Reconstruction of roads within the area of premises;
� Modernization of overpasses;
� Increasing the production capacity of caustic soda up to 65 000 t/y;
� Modernization of the chambers of active sediment;  
� Calcium waste filtration station at the propylene oxide plant; 

the objective of the investment is the densification of the waste 
from the water concentration of 98% to 60% what will result in 
the elimination of the hydraulic transport of waste to the landfill 
and will give the possibility of recycling outside the company;

� Modernization of the wastewater treatment plant: continuation 
of 2nd stage of the wastewater treatment plant modernization; 
the objective is the further reduction of contaminants in dischar-
ged wastewater.

Petrochemia-Blachownia S.A.
Investments of a total value of 9.8 mln PLN were carried out, 

among which the following should be mentioned:
� Purchase of sulfuric acid recycling installation;
� Limiting usage of electric power;
� Limiting hydrocarbon emission to the atmosphere;
� Fire safety improvement of installations and working conditions 

of the operators.

Rafineria Trzebinia S.A.
The investments implemented in 2007 were, first of all, related 

to the adjustment of ground tanks to the obligatory legal regula-
tions on the maintenance of bases provided for liquid fuel storage.

The modernization of the existing pump station for fire pro-
tection water was done; alongside the implementation of SAP system 
began.
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Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� Zakup i montaż nowych kompresorów powietrza w Zakładzie 

Energetycznym;
� Zakup i montaż zespołu silosów do magazynowania i załadunku 

luzem bieli tytanowej;
� Uruchomienie instalacji do produkcji 32,5% roztworu mocznika 

– DISTARPOL – stosowanego do redukcji tlenków azotu w silni-
kach Diesla;

� Modernizację kompresorów gazu syntezowego i wymiana turbi-
ny kompresora CO2 w Zakładzie Azotowym;

� Zakup i montaż filtra świecowego w Zakładzie Bieli Tytanowej;
� Modernizacja układu sterowania, nadzoru i optymalizacji turbiny 

13UK32 w Zakładzie Energetycznym;
� Budowa instalacji do suszenia siedmiowodnego siarczanu żela-

zawego;
� Zamiana paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny na instala-

cjach Zakładów Chemicznych „Police” SA;
� Rozpoczęto realizację projektu adaptacji magazynu do pakowa-

nia i paletyzacji nawozów.

ANWIL SA
Nakłady inwestycyjne spółki w 2007 roku wyniosły łącznie 82,6 

mln PLN. Najważniejsze z nich to:
� Modernizacja linii produkcyjnych w Kompleksie PCW do produkcji 

340 tys. MG PCW/rok. Zadanie to realizowane jest w Zakładzie 
Chlorku Winylu oraz Zakładzie Polichlorku Winylu, gdzie następuje 
modernizacja istniejących węzłów produkcyjnych wraz z zakupa-
mi nowych aparatów, urządzeń i armatury, jak również budowa 
nowych układów i węzłów produkcyjnych. Celem projektu jest 
zwiększenie zdolności produkcyjnej z 300 do 340 kt/rok; 

� Zwiększenie wydajności instalacji nawozowych. Zadanie prowadzo-
ne jest w Zakładzie Saletry. Intensywniejsze wykorzystanie posia-
danego wyposażenia technicznego i obsługi liczone na jednostkę 
produktów, poprawa konkurencyjności Kompleksu Azotowego;

� Oczyszczanie kondensatu technologicznego. Zadanie realizowa-
ne w Zakładzie Amoniaku. W ramach prowadzonego zadania 
następuje modernizacja rurociągów i istniejących wybranych 
aparatów i urządzeń oraz zakup nowych urządzeń, aparatów 
i armatury. Poprawa jakości kondensatu technologicznego 
prowadzić będzie do zmniejszenia poboru wody, zmniejszenia 
szkodliwości powstających ścieków, poprawienia efektywności 
pracy instalacji;

� Modernizacja Wytwórni Amoniaku. Zadanie realizowane w Za-
kładzie Amoniaku. Wzrost efektywności produkcji (m.in. ograni-
czenie zużycia pary), wzrost wydajności urządzeń (bieżące mo-
dyfikacje techniczne i technologiczne);

� Katalityczne redukcje tlenków azotu NOx. Zadanie realizowa-
ne w Zakładzie Saletry. Podstawowym celem tej inwestycji jest 
ograniczenie emisji NOx do 100ppm poprzez zainstalowanie 
węzła katalitycznej redukcji NOx na liniach kwasu azotowego 
na strumieniu gazów po procesie absorpcji. Zrealizowano zakup 
reaktora, mieszalnika oraz katalizatora;

� Budowa instalacji odzysku ciepła z Benfielda. Zadanie prowadzo-
ne w Kompleksie Energetycznym. Zagospodarowanie ciepła od-
padowego, powstającego na instalacji Benfielda w Kompleksie 
Nawozowym do podgrzewania wody grzewczej. Ograniczenie 

Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
� Purchase and installation of new air compressors in the Power 

Plant;
� Purchase and installation of a silo system for the storage and 

bulk loading of titanic white;
� Starting the installation for the production of 32.5% solution 

of urea (DISTARPOL) applied in order to reduce nitric oxide in 
Diesel engines;

� Modernization of synthesis gas compressors and replacement 
of CO2 turbine in the Nitrogen Plant;

� Purchase and installation of a candle filter in the Titanic White 
Plant;

� Modernization of the steering system, supervision and optimiza-
tion of 13UK32 turbine in the Power Plant;

� Construction of the installation for drying ferrous sulphate hep-
tahydrate;

� Exchange of heating oil for natural gas in the installations 
of the „Police” SA Chemical Plant;

� Starting the implementation of the warehouse adaptation proje-
ct for the room of packing and palletizing fertilizers.

ANWIL SA
Investment expenditures of the company in 2007 were 82.6 mln 

PLN in total. The most important were:
� Modernization of production lines in PVC Complex for the exten-

sion of the production from 300 000 tons up to 340 000 tons 
MG of PVC per year. This task is introduced in the Vinyl Chlorine 
Plant and the Polyvinyl Chlorine Plant, where the modernization of 
the existing production center has been carried out alongside with 
the purchase of new apparatuses, equipment and instrumentation, 
as well as the construction of new production systems and centers. 

� Increasing the capacity of the fertilizers installation. The task 
is introduced in the Saltpeter Plant. Taking more advantage 
of the owned technical equipment and personnel calculated per 
a single unit of the product and the improvement of the compe-
titiveness of the Nitrogen Complex.

� Purification of the technological condensate; the task realized 
in the Ammonia Plant. Within its frameworks the modernization 
of pipelines and selected existing apparatuses and instrumenta-
tion is carried out. The improvement of the quality of the tech-
nological condensate will run to the decrease of water intake, 
reduction of harmfulness of generated wastewater and improve-
ment of the installation capacity.

� Modernization of Ammonia Plant; the task realized at the Ammo-
nia Plant. The increase of production effectiveness (i.e. reduction 
of steam use), increase of equipment capacity (current technical 
and technological modifications).

� Catalytic reductions of nitrogen oxide NOx; the task introduced 
in the Saltpeter Plant. The basic objective of this investment 
is the reduction of NOx to 100ppm throughout the installation 
of the Nox reduction catalytic center in the gas streamline after 
the absorption process on the lines of nitrogen acid. A reactor, 
an agitator and a catalytic converter were purchased.

� Construction of the recuperation installation of Benfield. The task 
introduced in the Power Plant. Waste-heat management (for he-
ating water) at the Bienfield installation in the Fertilizers Center. 
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zużycia mazutu i energii elektrycznej w EC, poprawa wskaźni-
ków i konkurencyjności;

� Budowa turbiny 4,0 MPa. Zadanie realizowane w Kompleksie 
Energetycznym. Celem było wykorzystanie energii pary z Kom-
pleksu nawozowego, która dotąd była tracona na stacji reduk-
cyjnej. W ramach zadania zrealizowano zakup turbogeneratora, 
jego montaż i postawienie oraz podłączenie do istniejącej in-
frastruktury parowej i elektrycznej. Uzyskano: dodatkową pro-
dukcję energii elektrycznej, poprawę wskaźników i ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery;

� W 2007 roku ANWIL zrealizował szereg mniejszych wartościowo 
zadań, które zmierzały do poprawy stanu technicznego poszcze-
gólnych instalacji, poprawy warunków BHP oraz poprawy efek-
tywności i ciągłości produkcji.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Adaptacja oczyszczalni biologicznej część II;
� Przebudowa kompresora DEMAG Nr 7; 
� Modernizacja centrali grzewczych;
� Budowa tacy i punktu załadunku wody amoniakalnej dla drob-

nych odbiorców;
� Zabezpieczenie terenu w miejscu rozładunku olejów świeżych 

i odbioru zużytych;
� Budowa przyłączy dla dostaw mediów dla EKOPET-u;
� Montaż systemu klimatyzacyjnego oraz montaż wentylacji me-

chanicznej w archiwum;
� Zakup gotowych dóbr i wymiany maszyn.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Łączna kwota inwestycji tej spółki wyniosła 25,5 mln PLN. Prze-

prowadzone inwestycje dotyczyły m.in.:
� Instalacja mielenia – uzyskanie surowca bardziej jednorodnego, 

co pozwala uzyskać produkt o lepszej jakości;
� Kompleksowa modernizacja elewatora  nasypowego typ MS41 

– modernizacja urządzenia;
� Park przemysłowy LUBOŃ – etap I – hala logistyczna z zago-

spodarowaniem terenu – kompleksowa realizacja budowy parku 
przemysłowego;

� Modernizacja rozdzielni na podstacji elektrycznej – zakup i mon-
taż nowej generacji wyłączników, które eliminują zapotrzebowa-
nie na olej;

� Projekt instalacji sterowania i wizualizacji instalacji fluorowodo-
ru – uzyskanie pełnej informacji o przebiegu procesu technolo-
gicznego oraz rejestracja parametrów procesu technologiczne-
go. System pozwala na wcześniejsze wykrywanie awarii oraz 
stwierdzenie prawidłowości prowadzonego procesu; 

� Modernizacja zbiorników V = 2000 m3  – zamontowanie wła-
zów, które umożliwiają sprawniejsze czyszczenie i przeglądy;

� Wizualizacja trzech sprężarek w pompowni –  uzyskanie pełnej 
informacji pracy  pompowni;

� Modernizacja wizualizacji instalacji granulacji talerzowej – uzy-
skanie pełnej informacji o przebiegu procesu technologicznego 
oraz rejestracja parametrów procesu technologicznego. System 
pozwala na wcześniejsze wykrywanie awarii oraz stwierdzenie 
prawidłowości prowadzonego procesu;

Reduction of mazout and electric power usage in EC, improve-
ment of indicators and the competitiveness.

� Construction of 4.0MPa turbine. The task realized in the Power 
Plant. Its objective was the management of the steam power from 
the Fertilizers Plant which had been wasted at the reduction station. 
The purchase of a turbo-generator, its installation and connection 
to the existing steam and power infrastructure was realized within 
the frameworks of this task. What was achieved was: the production 
of additional electric power, improvement of the indicators and re-
duction of carbon dioxide emission to the atmosphere.

� In 2007, ANWIL realized a number of investments of lower ex-
penditures that were focused on the improvement of the techni-
cal condition of the installation, its safety and hygiene conditions 
and of its effectiveness and production continuity.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Adjustments at the biological wastewater treatment plant (sec-

tion II);
� Conversion of DEMAG No7 compressor;
� Modernization of heating centers;
� Construction of a tray and a point of ammonia water loading for 

smaller customers;
� Protection of land at the delivery point of fresh and used oils;
� Construction of connections for media supply at EKOPET;
� Montage of air-conditioning system and mechanical ventilation 

in the archive;
� Purchase of ready-to-use goods and replacement of machinery.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
The total amount of the investments in this company was 25.5 

mln PLN. There were, among the others:
� Milling installation: obtaining more uniform raw material what 

ensures production of better quality.
� Complex modernization of pouring conveyor (type MS41): mo-

dernization of the equipment.
� LUBOŃ industrial park: stage 1 (logistics warehouse with 

management of the surrounding area); complex realization 
of the industrial park;

� Modernization of the switching station of the substation: pur-
chase and montage of new generation switchers that eliminate 
the need of using oil;

� Steering installation project and visualization of the hydrogen 
fluoride installation: obtaining full information on the course 
of the technological process and registration of technological 
process parameters. The system provides early notification about 
failure and monitoring of the carried-out process;

� Modernization of tanks (V = 2000 m3): montage of manholes 
enabling more efficient cleaning and surveys;

� Visualization of three compressors at the pump station: full infor-
mation on pump station operation;

� Modernization of the visualization of the plate grinding installa-
tion: obtaining full information the course of the technological 
process and the registration of the technological process para-
meters. The system provides early notification about failure and 
monitoring of the carried-out process;
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� Modernizacja wagopakowaczki typ LIBRA – wprowadzenie elek-
troniki;

� Modernizacja węzła rozcieńczania kwasu siarkowego na instala-
cji SSP – ograniczanie możliwości przedostawania się do grun-
tów materiałów niebezpiecznych;

� Budowa tac chemoodpornych – ograniczanie przedostania się 
do gruntów materiałów niebezpiecznych;

� Poprawa warunków pracy na stanowisku konfekcjonowania 
70% kwasu fluorowodorowego – lepsza organizacja i przysto-
sowanie stanowiska do pracy.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
W opisywanym okresie spółka zrealizowała inwestycje o łącznej 

wartości 4,6 mln PLN. Najważniejsze z nich to:
� Budowa rurociągu gazu o średnicy 200;
� Zabudowa zbiornika tiotaru;
� Zakup i zabudowa komorowej prasy filtracyjnej;
� Budowa przyłącza elektrycznego ambulatorium – osadnik;
� Zakup i zabudowa wag taśmowych
� Wykonanie i zabudowa filtra workowego z osprzętem na insta-

lacji produkcji Wigoru;
� Wymiana kabin operatorów – 3 szt.;
� Budowa placu magazynowo – manewrowego.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
W 2007 roku zrealizowanych zostało szereg inwestycji o łącznej 

wartości 104 mln PLN, z których najważniejsze to:
� Budowa nowego zakładu Ocynkowni w Częstochowie – rozsze-

rzenie możliwości produkcyjnych przy zastosowaniu nowoczes-
nych, proekologicznych technologii i metod cynkowania;

� Wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego – popra-
wa wydajności i efektywności pracy;

� Zakup maszyn i urządzeń technicznych usprawniających procesy 
produkcyjne;

� Zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego do budowy i mo-
dernizacji dróg – poprawa wydajności pracy;

� Zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego; 
� Wyposażenie laboratorium bitumicznego;
� Budowa estakad oraz ich zadaszenia – zabezpieczenie składo-

wanych materiałów, towarów i wyrobów gotowych;
� Budowa budynku administracyjno-biurowego – poprawa efek-

tywności i warunków pracy.

PCC  SYNTEZA S.A.
W 2007 roku zbudowano tace ochronne zbiorników surowców 

chemicznych zgodnych z wymogami BAT.

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
� Budowa kompleksu do składowania surowców i produktów 

gotowych oraz instalacji produkcyjnej sypkich i płynnych 
dodatków paszowych w centrali firmy w Kędzierzynie-
-Koźlu;

� Modernization of the weighing and packaging machine of LIBRA 
type; introduction of electronic operation;

� Modernization of the center for sulfuric acid dilution on SSP in-
stallation: reduction of the possibility of hazardous materials le-
akage to the ground;

� Construction of chemiresistant trays: reduction of the possibility 
of hazardous materials leakage to the ground;

� Working conditions improvement at the post of 70% hydro-
gen fluoride conditioning: better organization and adjustment 
of the post.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Within the described period, the company implemented the in-

vestments of the total value of 4.6 mln PLN. The most significant 
ones were:
� Gas pipeline construction of Ø200;
� Construction of TIOTAR tank;
� Purchase and development of the chamber filtration press;
� Construction of the electric connection at the ambulatory: sed-

imentation tank;
� Purchase and development of conveyor scales;
� Construction and development of the sack filter with the fitting 

on the installation of WIGOR production;
� Replacement of operators’ cabins (3 pieces);
� Construction of storage and maneuvering lot;

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
There were a number of investments of total value of 104 mln 

PLN realized in 2007, of which the most significant were:
� Construction of a new Zinc-Works Plant in Czestochowa: ex-

tension of production capacity by the application of modern 
and  pro-ecological technologies and galvanization methods;

� Implementation of a new computer software: improvement 
of capacity and work efficiency;

� Purchase of machinery and technical equipment enhancing pro-
duction processes;

� Purchase of  specialist building and construction equipment for con-
struction and modernization of roads: work efficiency improvement;

� Purchase of the specialist building and construction equipment;
� Equipping the bitumen laboratory;
� Construction of overpasses and their roofing: protection of sto-

red materials, goods and finished products;
� Construction of administration and office building: improvement 

of working conditions and work efficiency;

PCC  SYNTEZA S.A.
In 2007, the company had the protective trays for chemical raw 

materials constructed, which meet BAT requirements.

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
� Construction of storage complex for raw materials and finished 

products alongside with the installation for production of loose 
and liquid fodder additives in the headquarters of the company 
in Kędzierzyn-Koźle;
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� Budowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego w magazynie 
centralnym  w Górze Kalwarii.

Instytut Chemii Przemysłowej
Łącznie nakłady inwestycyjne poniesione przez Instytut w 2007 

roku wyniosły 3,6 mln PLN. Wśród nich wymienia się:
� Zakup wartości niematerialnych i prawnych;
� Budowa i wyposażenie laboratorium POLMATIN (zak. 09 2007);
� Modernizacja instalacji topnika lotnego (zak.12 2007);
� Budowa instalacji chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizoseryny;
� Budowa instalacji wielkolaboratoryjnej do syntezy kwasu akrylo-

wego i jego estrów;
� Modernizacja budynków;
� Aparatura badawcza, sprzęt komputerowy;
� Rozbudowa sieci LAN , przygotowanie terenu pod parking.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
Rozbudowa instalacji żywic epoksydowych w Zakładach Che-

micznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
W 2007 roku nakłady inwestycyjne Instytutu Nawozów Sztucz-

nych w Puławach wyniosły 1,8 mln PLN i związane były z zakupem 
aparatury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego, mo-
dernizacja obiektów i urządzeń oraz wartościami niematerialnymi 
i prawnymi.  

� Construction of the dispatch and logistics center at the central 
warehouse in Góra Kalwaria.

Industrial Chemisrty Research Institute
Total investment expenditures of 2007 borne by the Institute to-

taled 3.6 mln PLN. Among the most significant investments were:
� Purchase of material and legal assets;
� Construction and equipment of the POLMATIN laboratory (finis-

hed in 09/2007);
� Modernization of volatile flux installation (finished in 12/2007);
� Construction of (2R, 3S)-3-phenyl-izoserine hydrochloride instal-

lation; 
� Construction of the mega-laboratory acrylic acid and its esters 

installation;
� Modernization of buildings;
� Test instrumentation, computer equipment;
� Extension of LAN network, preparation of the grounds under 

a parking lot.

Heavy Organic Synthesis Research Institute ”BLACHOWNIA” 
Extension of epoxy resins installation in Chemical Plant ”Organi-

ka-Sarzyna” S.A. in Nowa Sarzyna.

Fertilizers Research Institute in Puławy
In 2007 the investment expenditures in the Fertilizers Research 

Institute in Puławy totaled 1.8 mln PLN; they were related to the 
purchase of research and development apparatuses and computer 
hardware, and to the modernization of buildings and equipment 
and to other immaterial and legal assets.

7.2. Prace naukowo-badawcze  / 
Research and development works

W poniższym rozdziale przedstawiono najistotniejsze prace na-
ukowo-badawcze w 2007 roku.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Wśród ważniejszych prac badawczo-rozwojowych z zakresu pro-

dukcji podstawowej wykonanych na zlecenia Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN w  roku  2007r wymienić należy między innymi 
prace:
� Określenie wpływu różnej zawartości biokomponentów (bioe-

tanol, EETB, komponent bioetanolowy 80/20) na jakość formuł 
benzynowych;

� Badanie jakości benzyn silnikowych podczas przechowywania 
w modelowej kawernie solnej o zaostrzonych warunkach;

� Analize porównawcza nowo wyprodukowanego gudronu 
na Bloku Przerobu Ropy sprzedawanego do firmy Orlen Asfalt 
w odniesieniu do obecnie produkowanego wsadu;

� Odzysk amoniaku z gazów strippingowych kierowanych do In-
stalacji Clausa” – (studium przedprojektowe);

� Analize materiałów możliwych do zastosowania w konstrukcji 
Węzła Neutralizacji Ługów Zużytych Kwasem Siarkowym;

� Sprawdzenie możliwości usuwania wody z gazów poreakcyjnych 
z Instalacji Clausa przed skierowaniem ich na Instalację Hydro-
sulfreen;

The most significant R&D works 2007 are presented in this sec-
tion:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Among the most significant research and development works 

of 2007 within the range of basic production performed for Pol-
ski Koncern Naftowy ORLEN order, the following ones should be 
listed:
� Determination of the impact of different bio-components con-

tents (bio-ethanol, EETB, bio-ethanol component 80/20) on the 
quality of benzine formulas;

� Research on the quality of engine benzines during the storage 
in a modern salt cavern of aggravated conditions;

� Comparative analyze of a newly produced gudron on the Crude 
Oil Processing Block being sold to Orlen Asfalt company in rela-
tion to the presently produced batch;

� Recovery of ammonia from stripping gases directed to the Clau-
se Installation (draft project);

� Analyze of materials likely to be applied at the construction 
of the Station of Lye Neutralization with Sulfuric Acid;

� Checking the possibility of water removing from post-recrea-
tional gases from the Clause installation before directing them 
to Hydrosulfreen Installation;

86



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 2007   Annual Report 2007

� Określenie możliwości zamiany czynnika chłodzącego R22 na 
inny w agregatach freonowych zabudowanych na instalacjach 
Wydziału Produkcji Gazów Technicznych;

� Intensyfikacja mocy przerobowej Instalacji HON II i HON III 
o minimum 10% w celu zwiększenia puli olejów napędowych

� Weryfikacja rocznych raportów o emisji dwutlenku węgla z insta-
lacji spalania paliw – Elektrociepłownia i rafinerii ropy naftowej 
– Rafineria, prowadzonych przez Polski Koncern Naftowy ORLEN 
S.A. w 2006 roku;

� Opracowanie strategii rekultywacji środowiska gruntowo-wod-
nego terenu zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu Nafto-
wego ORLEN S.A. w Płocku na lata 2009–2014;

� Analiza klimatu akustycznego wokół zakładu produkcyjnego 
w Płocku na podstawie danych pochodzących ze stacji ciągłego 
monitoringu hałasu

� Operat wodno-prawny na pobór wód i zrzut ścieków dla zakładu 
produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.;

� Badanie i analiza stanu naciągów stalowych lin wzmacniających 
konstrukcję żelbetową Akceleratorów A1, A2 i A3;

� Badania składu ścieków odprowadzanych  do Oczyszczalni Ście-
ków z poszczególnych  instalacji   produkcyjnych pod katem za-
wartości lekkich węglowodorów dopalanych w układach katali-
tycznego spalania oparów Catox I i II;

� Analiza hydrauliczna układów sieci wody obiegowej pod kątem wza-
jemnego Wspomagania BWP1-3 i BWP4 w ekstremalnych warunkach 
na terenie Zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego  
ORLEN S.A. w Płocku;

� Opracowanie koncepcji zawracania wód opadowych KOR i KOP 
do produkcji wody gospodarczej i ppoż.

� Ocena zagrożeń i klasyfikacja stref Ex w Zakładzie Wodno-Ście-
kowym;

� Opracowanie  oceny  ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki 
biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy Centralnej Oczysz-
czalni Ścieków Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 
i służb pomocniczych;

� Przeprowadzenie audytu startowego oraz audytu za rok 2007 
– dotyczy weryfikacji danych podawanych w sprawozdaniach 
rocznych oraz zasadności składania wniosków o wydanie świa-
dectw pochodzenia z kogeneracji dla jednostek kogeneracji: 
Elektrociepłowni Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. – sporzą-
dzenie raportów z przeprowadzonych prac oraz wydanie opinii 
na temat prawidłowości podawanych danych

PCC ROKITA S.A.
�� Polietery do pianek typu soft – zakończenie prac laboratoryjnych 

i przygotowanie do wykonania próby technicznej u klienta;
�� Polietery do pianek typu HR – kontynuacja prac laboratoryjnych, 

produkt planowany do testów technicznych u klientów w 2008;
�� Roflam PLO – uniepalniacz do pianek elastycznych – próby tech-

niczne, opracowanie metody analitycznej;
�� Badania nad zmianą surowca dla Superplastyfikatora BG9740 

– próby techniczne, badania w laboratorium akredytowanym;
�� Opracowanie technologii nowego emulgatora opartego na etok-

sylowanej glicerynie i oleju rzepakowym – zakończone prace 
w skali laboratoryjnej. Planowane wykonanie partii informacyj-
nej- II kwartał 2008.
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� Determination of the possibility of the replacement of R22 coo-
ling agent for another one in the Freon aggregates developed on 
the installation of the Technical Gases Production Department;

� Improvement of capacity of HON II and HON III Installation 
by 10% in order to increase a pool of diesel oils;

� Verification of the annual reports on the emission of carbon dio-
xide from the fuel combustion installation (Electric and Heating 
Power Plant) and cruel oil refinery (Refinery), conducted by Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. in 2006;

� Elaboration of the strategy of land and water environment rec-
lamation  of the premises of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 
in Plock for the years 2009–2014;

� Analyze of the acoustic climate around the production plant 
in Plock on the basis of the database originating from the station 
of constant noise monitoring;

� Statement of environmental impact for the water intake and wa-
stewater discharge for the production plant of Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A.

� Survey and analyze of the state of steel line tension enforcing 
the reinforced construction of A1, A2 and A3 Accelerators;

� Survey of the wastewater contents discharged to the Wastewa-
ter Treatment Plant from the individual production installations 
under the angle of the light carbohydrates contents, burnt in the 
catalytic systems of burning fumes, Catox I and II;

� Hydraulic analyze of circulating water network with regard to the 
mutual support of BWP1-3 and BWP4 under extreme conditions in 
the Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. production plant in Plock;

� Elaboration of the concept of rainfall water reversion KOR and KOP 
for producing processing and water provide for fire protection;

� Evaluation of hazards and classification of Ex zones in the Water 
and Wastewater Plant;

� Elaboration of the professional risk assessment  regarding health 
hazardous bio-factors at the work environment of the Central Wa-
stewater Treatment Plant of Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. and 
of supporting services;

� Conduction of start audit and 2007 audit regarding the veri-
fication of data specified in annual reports and the legitimacy 
of submitting applications for issuing the certificates of origins 
on cogeneration for the cogeneration units: Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A. Power Plant (elaboration of reports from 
the conducted works and issue of the opinion on the correctness 
of the provided data).

PCC ROKITA S.A.
�� Polyether for foams of soft type: continuation of laboratory 

works and the preparation for the technical trial at the client;
�� Polyether for HR foams: continuation of laboratory works; 

the product is scheduled for technical tests at the clients in 2008;
�� Roflam PLO (retardant for flexible foams): technical trials, elabo-

rations of a analytic method;
�� Rehearsals over the change of raw material for Superplastyfi-

kator BG9740: technical trials and rehearsals in an authorized 
laboratory;

�� Elaboration of the technology of a new emulsifier based on the eto-
xylene glycerin and rape oil: laboratory stage finished. Scheduled 
performance of the information section for 2nd quarter of 2008.
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Petrochemia-Blachownia S.A.
Założenia projektowe do opracowania technologii usuwania wę-

glowodorów.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Wśród najistotniejszych prac naukowo – badawczych i wdroże-

niowych Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. wymienia się:
� Opracowanie koncepcji oczyszczania gazów pokalcynacyjnych 

w celu ich wykorzystania do odzysku TiO2 ze szlamów i zatęża-
nia kwasu pohydrolitycznego;

� Badania w zakresie technologii wytwarzania nawozów wielo-
składnikowych z wykorzystaniem mocznika i fosfogipsu;

� Optymalizacja procesu hydrolizy siarczanu tytanylu;
� Badanie wpływu dodatków prażalniczych na proces i skutecz-

ność kalcynacji;
� Badanie stopnia utraty masy nawozów podczas procesu dojrze-

wania;
� Opracowanie koncepcji modernizacji węzła odwadniania osadu 

w Zakładzie Ochrony Środowiska;
� Badanie sprawności rozkładu surowca fosforowego w procesie 

otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego;
� Wpływ emitorów Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A. na 

wzbogacenie lub skażenie gleb składnikami pokarmowymi dla 
roślin oraz niektórymi metalami ciężkimi;

� Opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej wentylacji komór 
dławikowych z jednoczesnym zapewnieniem separacji od zabru-
dzeń zewnętrznych na podstacji GP-II;

� Badanie pobierania kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, chromu i rtę-
ci ze wskazanych czterech nawozów wieloskładnikowych przez 
rośliny uprawne (owies, kukurydzę, ziemniaki, jęczmień jary, rze-
pak ozimy i pszenicę ozimą);

� Wykorzystanie 7 hydratu siarczanu (VI) żelaza (II) do dokarmia-
nia dolistnego roślin uprawnych siarką i żelazem;

ANWIL SA
Opracowanie technologii granulacji saletrzaku z domieszką siar-

czanu amonu.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Badania wdrożeniowe i aplikacyjne nowego rozpuszczalnika 

alifatycznego na bazie aldehydu izomasłowego jako zamiennika 
pochodnych aromatycznych;

� Ocena możliwości wprowadzenia gazu „resztowego” po roz-
dziale gazu koksowniczego do półspalania;

� Ocena możliwości wprowadzenia gazu „Metanowego” po roz-
dziale gazu koksowniczego do półspalania – uzupełnienie;

� Koncepcja skojarzonej gospodarki ciepłem, energią elektryczną 
i gazem na potrzeby PKE S.A., Elektrowni Blachownia oraz Zakła-
dów Azotowych KĘDZIERZYN S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Działalność badawczo-rozwojowa Zakładów Azotowych w Tar-

nowie-Mościcach S.A. w 2007 roku związana była z realizacją przy-
jętych przez spółkę zamierzeń strategicznych i programu rozwoju. 
Prace koncentrowały się na realizacji tematów związanych ze znaj-
dującymi się w rdzeniu firmy obszarami produkcji tworzyw kon-
strukcyjnych, kaprolaktamu oraz nawozów saletrzanych. 
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Petrochemia-Blachownia S.A.
Project guidelines to the elaboration of the technology of remo-

ving hydrocarbons

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Among the most significant R&D and implementation works 

of the ”POLICE” S.A. Chemical Plant, we can list:
� The elaboration of the concept of purifying postcalcination gas 

in order to recycle TiO2 from the sludge and inspissations 
of post-hydrolytic acid;

� Researches within the production technology of multi-compo-
nent fertilizers by using urea and phosphogypsum;

� Optimization of the hydrolyze process of titanyl sulphate.
� Research on the impact of ore roasting additives on the process 

and effectiveness of calcination; 
� Research on the impact of mass loss during maturing process;
� Elaboration of the modernization concept for the station 

of sludge dehydration in the Environment Protection division;
� Researches on the efficiency of phosphoric raw material decom-

position during production of phosphoric acid.
� Influence of the emitters of Zakłady Chemiczne “POLICE” S.A. 

on the enrichment or contamination by nutrients and some hea-
vy metals on the plants;

� Elaboration of cost and technical concept of throttle chambers 
ventilation with the simultaneous assurance of external dirt se-
paration at the GP-II substation;

� Research on absorbing cadmium, arson, nickel, lead, chrome 
and mercury from the appointed four multi-compound fertilizers 
by agricultural plants (oats, corn, potatoes, winter barley, winter 
rape and winter wheat)

� Usage of 7-hydrate-ferrous (II) sulfate (VI) for foliar feeding 
of plants with sulfur and iron;

ANWIL SA
Elaboration of nitro-chalk granulation with the admixture of am-

monia sulfate

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� Implementation and application researches of a new aliphatic 

solvent based on izobuten aldehyde as the substitute of aroma-
tic derivatives;

� Evaluation of the opportunity of the introduction of residuary gas 
after the partition of coke gas for semi-combustion.

� Evaluation of the opportunity of methane gas introduction after 
the partition of coke gas for semi-combustion: completion;

� The concept of complex heat, electric power and gas manage-
ment for the needs PKE S.A., Blachownia Power Plant and Zakła-
dy Azotowe KĘDZIERZYN S.A.

Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A.
Research and development activities of Zakłady Azotowe 

in Tarnów-Mościce S.A. in 2007 were connected with the realization 
of the strategic tasks and the development program scheduled by 
the company. They were focused on the realization of the topics 
related to the production areas of construction plastics and saltpeter 
fertilizers being the core of the company.
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W obszarze tworzyw konstrukcyjnych ważna pozycję stanowiły 
prace nad dalszą poprawą technologii wytwarzania politrioksanu. 
Prowadzono również prace nad nowymi gatunkami modyfikowa-
nych tworzyw konstrukcyjnych.

Celem prac prowadzonych w obszarze kaprolaktamu było dalsze 
ograniczenie strat surowców i poprawa wskaźników ekonomicz-
nych procesu.

W obszarze nawozowym prowadzono prace nad poszerzeniem 
asortymentu produkowanych w Zakładach nawozów. Prowadzone 
prace związane były z produkcja nowych nawozów z siarką.

W ramach planu prac badawczych prowadzono również prace 
związane z dalszą dywersyfikacją produktową firmy i nowymi pro-
duktami pod kątem uruchomienia ich produkcji w Zakładach Azoto-
wych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� W zakresie instalacji produkcyjnych zakładu:
– zwiększenie sprawności procesu granulacji przez zgniatanie Pra-

ce w zakresie zastosowania suszarni mikrofalowej – prace zanie-
chano;

– badania w zakresie  mas ceramicznych, korozji elementów urządzeń.
� W zakresie nawozów :
– prace projektowe nawozu wapniowo – magnezowego oraz pra-

ce związane z polepszeniem wydajności procesu produkcji;
– próby dodatku preparatu Humister do nawozu wapniowo-mag-

nezowego;
– prace projektowe nad nowym nawozem typu LUBOPLON 0-20-30.
� W zakresie impregnatów:
– prace prowadzone wspólnie z ITD. – prowadzenie prac na bazie  

związków boru, miedzi i związków organicznych.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg sp. z o.o.
� Projekt celowy pt. „Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla 

środowiska, efektywnych ekonomicznie technologii przerobu 
kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe”. Projekt reali-
zowany z wspólnie z Instytutem Chemii Nieorganicznej w Gliwi-
cach. Celem pracy jest opracowanie i wdrożenie nowych metod 
przerobu kwasu fluorokrzemowego umożliwiającego produk-
cję: kriolitu syntetycznego metodą fluorkową i fluorku wapnia 
(fluorytu syntetycznego). Wykonano instalację doświadczalną, 
a następnie przemysłową.

� Praca badawcza pt. „Badania i opinie dotyczące nowego na-
wozu siarkowego zawiesinowego „Pro Siarka S 800 SC”. Celem 
pracy było określenie właściwości nowego nawozu siarkowego 
zawiesinowego „Pro Siarka S 800 SC” produkowanego w Za-
kładach Chemicznych „SIARKOPOL” pod katem jego przydatności 
w rolnictwie. Efektem przeprowadzonych badań było uzyskanie 
zezwolenia MRiRW na wprowadzenie nawozu do obrotu.

� Badania możliwości zastosowania różnych rodzajów kwasu siar-
kowego do procesu rozkładu surowców fosforowych. W wyniku 
badań określono warunki techniczno-technologiczne do stoso-
wania różnych asortymentów kwasu siarkowego do produkcji 
nawozowej.

� Badania możliwości zastosowania nowych surowców do pro-
dukcji nawozów, za pomocą których ustalono przydatność 
do produkcji nawozów surowców innych niż dotychczas sto-
sowanych.
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Within the area of construction plastics the important position 
was taken by the works on the further development of Polytrio-
xan production technology. The works were also run over the new 
brands of modified construction plastics.

The objective of these works, carried out in the field of ca-
prolactam was the further limitation of raw materials waste and 
the improvement of economic indicators of the process.

Within the area of fertilizers they were working over the exten-
sion of the fertilizers assortment, produced in the plant. These works 
were related to the new fertilizers with the content of sulfur.

Within the frameworks of the research and development sche-
dule, works connected with further company product diversification 
and new products were being carried out with the prospect of star-
ting their production in Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A.

Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
� Within the production area of the entity:
– improvement of the efficiency of the granulation process through 

smashing; works within the range of microwave drying chamber 
abandoned;

– researches within the area of ceramic masses and corrosion 
of equipment parts;

� Within the area of fertilizers:
– project works over the calcium and magnesium fertilizer and the 

works connected to the improvement of production efficiency;
– attempts of adding Humister preparation to the calcium and 

magnesium fertilizer;
– project works over a new fertilizer of LUBOPLON 0-20-30 type.
� Within the area of impregnates:
– elaborations run commonly with ITD; works based on boron, 

copper and organic compounds.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg sp. z o.o.
� Target project ”Elaboration and implementation of environ-

ment friendly, economically effective technologies of processing 
flourosilicon acid for trade products”. The project is realized 
in cooperation with the Inorganic Chemistry Research Institu-
te in Gliwice. Its objective is the elaboration and implementa-
tion of new methods of fluorosilicon acid processing enabling 
the production of: synthetic kriolit by fluoric method and calcium 
fluoride (synthetic fluoride). An experimental installation was 
constructed and then the industrial one.

� Research work “Researches and opinions on a new dispersed 
sulfuric fertilizer ”Pro Siarka S 800 SC”. The objective of the ela-
boration was the determination of the features of a new sulfuric 
fertilizer ”Pro Siarka S 800 SC” produced by Zakłady Chemiczne 
”SIARKOPOL” under the angle of its application in the agricultu-
re. The outcome of these researches was getting the permission 
of the Ministry of Agriculture and Rural Development for the in-
troduction of this fertilizer to general turnover.

� Researches over the opportunity of different kinds of sulfuric acid 
applications in the process of phosphorous raw material decom-
position. In result of the researches the technical and technolo-
gical conditions for application of different sulfuric acid assort-
ments in fertilizers production were determined.

� The researches over the opportunity of the application of new 
raw materials for the production of fertilizers due to which the 
aptitude of other materials than currently used was determined.
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Instytut Chemii Przemysłowej
� Uruchomienie produkcji chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizosery-

ny, głównego półproduktu w syntezie Paclitakselu – prace inwe-
stycyjne oraz próby wdrożeniowe;

� Proekologiczne metody modyfikacji żywic epoksydowych. Uru-
chomienie produkcji uniepalnionych kompozycji epoksydowych;

� Optymalizacja procesu ekstrakcji kaprolaktamu toluenem z pro-
duktu przegrupowania Beckmanna w instalacji produkcji kapro-
laktamu w Zakładach Azotowych Puławy;

� Badania nad przegrupowaniem oksymu cykloheksanonu do ka-
prolaktamu;

� Badania nad przebiegiem procesu utleniania cykloheksanonu 
w reaktorze przemysłowym z zastosowaniem katalizatorów Co/Fe;

� Opracowanie technologicznie użytecznej metody syntezy sub-
stancji farmaceutycznej: Levetiracetam w skali laboratoryjnej. 
Etap I Wybór metody syntezy;

� Prace nad poprawą jakości powietrza używanego do utleniania 
kumenu oraz wskaźników techniczno-ekonomicznych węzła od-
fenolowania frakcji węglowodorowej;

� Opracowanie technologii usuwania benzenu i innych węglowo-
dorów aromatycznych ze strumienia ścieków powstających na 
Instalacji Benzolu;

� Zastosowanie przedgonu z destylacji bezwodnika ftalowego do 
produkcji poliestrów;

� Badania transalkilacji frakcji diizopropylobenzenów z benzenem 
na stałym złożu katalizatora;

� Nowe ciecze jonowe;
� Modernizacja technologii fenolu kumenowego;
� Modernizacja procesów galwanicznych – utylizacja ścieków za-

wierających kwas siarkowy;
� Modyfikacja składu mieszanki stabilizatorów w kierunku elimi-

nacji melaminy i opracowanie nowego inicjatora w technologii 
wytwarzania POM;

� Nowe blokowane poliizocyjaniany do stosowania jako środki 
sieciujące w materiałach powłokowych;

� Ekstrakcja kaprolaktamu toluenem z produktu przegrupowania 
oksymu cykloheksanonu po jego neutralizacji;

� Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego biopaliwa 
estrowego pn. GLIPEROL z wykorzystaniem gliceryny;

� Ekrany akustyczne dla drogownictwa z surowców wtórnych 
– opracowano receptury, zbadano ich właściwości i opracowano 
metody przetwórcze kompozytów termoplastycznych i chemo-
utwardzalnych z napełniaczami tłumiącymi hałas;

� Opracowanie sposobu wytwarzania poliestroli z surowców bio-
odnawialnych i produktów ubocznych powstających w przemy-
śle chemicznym;

� Nanomateriały krzemionkowe i tytanokrzemionkowe o strate-
gicznie zaprojektowanej architekturze i właściwościach odpo-
wiednich do zastosowań typu high-tech – optymalizacja procesu 
syntezy nanomateriałów krzemionkowych.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
� Program EUREKA: BIOWASTEFUEL E! 3234 „Rozwój technologii 

przetwarzania odpadów tłuszczowych w MŚP dla celów energe-
tycznych”;

� Program Eureka: USE-GLYCEROL E! 3590 „Nowe metody zago-
spodarowania frakcji glicerynowej z produkcji”;

� Program EUREKA: CAMELINA-BIOFUEL E! 4018 „Rozwój techno-

Industrial Chemistry Research Institute
� Starting the production of (2R,3S)-3-fenyl-izoserial hydrochlori-

de, of the main semi product in the Paclitasel synthesis; invest-
ment and implementation works;

� Pro-ecological methods of epoxy resins modification. Starting the 
production of retardant epoxy compounds;

� Optimization of the caprolactam extraction process with toluene 
from the Beckmann regrouping  product in the installation for 
caprolactam production in Zakłady Azotowe Puławy;

� Researches over regrouping of cyclohexanol oxym to caprolac-
tam;

� Researches over the process of cyclohexanol oxidation in the in-
dustrial reactor with the application of Co/Fe catalysts;

� Technological elaboration of the useful method of pharmaceuti-
cal substance synthesis (Levetiracetam) in the laboratory scale. 
Stage I: selection of synthesis method.

� Elaborations over the improvement of air used for the cumin oxi-
dation and of technical and economic indicators of the hydrocar-
bon fraction dephenolization;

� Elaborations of technologies for the removal of benzene and 
other aromatic hydrocarbons from the wastewater stream  ge-
nerated by the Benzene Station;

� Application of the pre-distiller from the phtalic anhydride for the 
polyesters production;

� Researches over the transacylation of the diizoprophylbenzene 
fraction with benzene on the steady catalyst layer;

� New ionic fluids;
� Modernization of cumin phenol technology;
� Modernization of the galvanization processes: utilization of wa-

stewater containing sulfuric acid.
� Modification of ingredients of the regulators mixture in the direc-

tion of melamine elimination and elaboration of a new originator 
in the POM processing technology;

� New, blocked poly-isocyanides for the application as cross-lin-
king reagents in the coating materials;

� Extraction of caprolactam with toluene from the product of re-
grouping cyclohexagone oxym after its neutralization;

� Elaboration and preparation for the production of a new ester 
biofuel, called GLIPEROL with the use of glycerin;

� Acoustic screens for road construction industry made from 
the recycled materials: elaboration of formulas, survey of pro-
perties and elaboration of methods of processing thermoplastic 
and chemo-hardening composites with muffling filling;

� Elaboration of the method of polyestroles production from bio-
renewable materials and by-products of chemical industry;

� Silicon and titanic-silicon nanomaterials of a strategically desig-
ned architecture and properties appropriate for high-tech appli-
cations: optimization of the synthesis process of silicon nanoma-
terials.

Heavy Organic Synthesis Research Institute ”BLACHOWNIA” 
� EUREKA Program: BIOWASTEFUEL E!3234 “Development of fatty 

wastes processing technologies SME for energy industry”
� EUREKA Program: USE-GLYCEROL E!3590 “New methods 

of post-production management of glycerin fraction”
� EUREKA Program: CAMELINA-BIOFUEL E! 4018 “Development 

of biofuel production technologies from plant oils and animal 
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logii wytwarzania biopaliw z olejów roślinnych i tłuszczów zwie-
rzęcych z wykorzystaniem oleju z lnicznika siewnego jako nowej 
bazy surowcowej”;

� Program Eureka: RENEVOIL&FUEL E!3944 „Rozwój technologii 
przetwarzania olejów roślinnych i tłuszczów odpadowych jako 
komponentów bazy olejowej biodegradowalnych środków sma-
rowych i paliw”;

� Realizacja projektu celowego: „Uruchomienie produkcji modyfi-
kowanej żywicy fenolowo-formaldehydowej do ciągłej produkcji 
laminatów CPL” dla Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A. 
w Pustkowie;

� Realizacja projektu celowego: „Budowa i uruchomienie doświadczal-
nej instalacji do syntezy izopropylofenolu” dla PCC ROKITA S.A.;

� Realizacja projektu rozwojowego w ramach „Inicjatywy Tech-
nologicznej I” pt. „Środek hydrofobizujący grunty spoiste i jego 
zastosowanie w technice drogowej”;

� Projekt badawczy rozwojowy: „Opracowanie wielofunkcyjnych 
preparatów do zabezpieczania układów chłodzących przed koro-
zją i odkładaniem się osadów eksploatacyjnych  w instalacjach 
energetycznych i przemysłowych”;

� Projekt badawczy rozwojowy: „Opracowanie technologii antypi-
renów fosforoorganicznych na bazie wielohydroksylowych po-
chodnych fenolu”;

� Projekt badawczy rozwojowy: „Badania nad otrzymywaniem 
skutecznych, ekologicznych środków przeznaczonych dla służb 
ratownictwa chemiczno-ekologicznego”;

� Projekt badawczy zamawiany: „Opracowanie ekologicznych 
dodatków funkcyjnych, głównie smarowych z wykorzystaniem 
naturalnych surowców odpadowych”;

� Projekt badawczy zamawiany: „Badania nad wykorzystaniem 
olejów roślinnych jako ekologicznej bazy dla środków smaro-
wych”;

� Projekt badawczy zamawiany: „Materiały i technologie dla roz-
woju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy wo-
dorowe”;

� Projekt badawczy zamawiany: „Smar plastyczny na bazie mody-
fikowanego oleju rzepakowego dla małych i średnich przedsię-
biorstw;

� Projekt badawczy zamawiany: „Środek adhezyjny do powleka-
nia form szalunkowych i matryc strukturalnych w budownictwie 
oraz powierzchni pojemników przeznaczonych do transportu 
mieszanek asfaltowo-bitumicznych”;

fats with the usage of camelina sativa as a new raw material 
resource”

� EUREKA Program: RENEVOIL&FUEL E!3944 “Development 
of plant oils and waste fats processing technologies as compo-
nents of oil base of biodegradable grease reagent and fuels”

� Realization of the strategic program: “Starting manufacturing 
of modified phenyl-formaldehyde resin for continuous production 
of CPL laminates” for Zakłady Tworzyw Sztucznych ”ERG” S.A. 
in Pustków.

� Realization of the strategic project: “Construction and imple-
mentation of an experimental installation for izopropylphenol” 
for PCC ROKITA S.A.;

� Realization of the development project within the frameworks 
of ”Technological Initiative I”: ”Hydrophobilizing additive for co-
hesive soil and its application in road construction”.

� Research and development project: “Elaboration of multi-fun-
ctional preparations for protecting cooling systems against cor-
rosion and exploitation sediments in energy and industrial instal-
lations”

�  Research and development project: “Elaboration of phosphoor-
ganic antipirens technology on the base of multihydroxyle phe-
nol derivatives”

� Research and development project: “Researches over receiving 
efficient ecological means designed for chemical and ecological 
rescue services”

� Research ordered project: “Elaboration of ecological functional 
additives, mainly greasy, by the recycling of natural materials”.

� Research ordered project: “Elaboration over the usage of plant 
oils as an ecological base for grease means”;

� Research ordered project: “Materials and technologies for hydro-
gen management development basing on the industrial hydro-
gen gases”;

� Research ordered project: “Flexi grease on the base of modified 
rape oil for small and average companies;

� Research ordered project: “Adhesive mean for coating formwork 
forms and structural matrixes in the construction industry and 
for coating containers used for transporting asphalt-bitumen 
mixtures”

� Research ordered project: “Chemistry of prospect processes and 
byproducts of coal conversion”

� Research ordered project: “Environment safe recycling of used 
functional polymers (ionites) by coking with coal mixture”
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� Projekt badawczy zamawiany: „Chemia perspektywicznych pro-
cesów i produktów konwersji węgla”;

� Projekt badawczy zamawiany: „Bezpieczny dla środowiska recy-
kling zużytych polimerów funkcyjnych (jonitów) poprzez kokso-
wanie z mieszanką węglową”;

� Prace badawczo-rozwojowe realizowane na zlecenie przemysłu:
– Prowadzenie wspólnych prac badawczych – rozwój produkcji 

żywic fenolowo-formaldehydowych
– Przeprowadzenie badań mających na celu zweryfikowanie kon-

cepcji syntezy dichloropropanoli z uwzględnieniem zwiększone-
go ciśnienia i zawrotu katalizatora”;

� Wdrożenie środka antykorozyjnego i antyosadowego w Eko-
chem  Sp. z o.o. PUB, Rzeczyce Śląskie k. Gliwic;

� Wdrożenie żywicy Fenoplast PF 7 w Zakładach Tworzyw Sztucz-
nych „ERG” S.A. w Pustkowie.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
� Modernizacja węzła Benfielda na instalacji amoniaku TEC 1360 t/d

dla OAO NAK Novomoskovsk w Rosji – zakończenie kontraktu, 
(licencja, know-how, dokumentacja techniczna, dostawa głów-
nych aparatów i urządzeń).

� Technologia wytwarzania nawozów wieloskładnikowych – wdr-
ożenie w Zakładach Chemicznych „Alwernia” S.A.

� Projekt i budowa instalacji do ciśnieniowej fumigacji ziół za po-
mocą CO2 – wdrożenie „HERBAPOL - LUBLIN” S.A.

� Realizacja 11 projektów: badawczych własnych, rozwojowych, 
celowych, zamawianych oraz EUREKA.

� Patenty Instytutu uzyskały 5 medali na Międzynarodowych Tar-
gach Innowacji (BRUSSELS EUREKA, INNOWACJE 2007, IWIS 
2007).

� Research and development works realized for the order of indu-
stry:

– Conducting common research works: development of phenyl-
formaldehyde resins production;

– Conducting researches focused on the verification of the dichlo-
ro-propanol synthesis concept with regard to the increased pres-
sure and vertigo of the catalyst”. 

�� Implementation of the anticorrosive and anti-sedimentation 
agent in Ekochem Sp. z o.o. PUB, Rzeczyce Śląskie near Gliwice

� Implementation of the resin Fenoplast PF 7 at Zakłady Tworzyw 
Sztucznych ”ERG” S.A. in Pustków.

Fertilizers Research Institute in Puławy
� Modernization of TEC 1360 t/d Benfield center on the ammo-

nia installation for OAO NAK Novomoskovsk in Russia – closing 
the contract (license, know-how, technical documentation, supp-
ly of essential apparatuses and equipment);

� Technology of multi-component fertilizers and implementation 
in Zakłady Chemiczne “Alwernia” S.A.

� Project and construction of the installation for CO2 herbs fumiga-
tion: implementation in ”HERBAPOL - LUBLIN” S.A.

� Realization of own research, own development, strategic, orde-
red and EUREKA projects (11 in total);

� Patents of the Institute were awarded with 5 medals during the 
International Innovation Fair (BRUSSELS EUREKA, INNOVATIONS 
2007, IWIS 2007).
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