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Szanowni Państwo,

W kolejnym roku działania Polskiej Izby Przemysłu Chemiczne-
go, z przyjemnością przekazujemy Państwu 17. już edycję Raportu 
Rocznego.

Miniony, 2008 rok, trwale zapisze się w historii gospodarczej 
świata. Można go podzielić na dwa zdecydowanie różne okresy. 
Pierwsze trzy kwartały to kontynuacja szybkiego wzrostu gospodar-
czego poprzednich lat, którego symbolem jest osiągnięcie apogeum 
ceny ropy naftowej na poziomie 147 $/baryłkę. Czwarty kwartał 
rozpoczął dramatyczny kryzys na rynkach finansowych obejmujący 
następnie całą gospodarkę światową ze spadkiem ceny ropy naf-
towej poniżej 40$/baryłkę. Koniec ubiegłego roku to początek kry-
zysu w przemyśle motoryzacyjnym, budownictwie mieszkaniowym 
i wielu innych segmentach gospodarki, będących głównymi odbior-
cami przemysłu chemicznego. Sytuacja branży chemicznej w Polsce 
uległa pogorszeniu ze względu na gwałtownie spadający popyt 
oraz fluktuację kursu złotego. 

Zakończył się pewien etap rozwoju gospodarczego i rozpo-
czął nowy. W obecnej fazie załamania, której przebiegu i cza-
su trwania nikt nie jest w stanie przewidzieć, wystąpił przede 
wszystkim spadek popytu na surowce i produkty chemiczne. 
Kształtuje to całkowicie nowy, znacznie niższy poziom cen i marż. 
W celu szybszego przezwyciężenia kryzysu, pod koniec ubiegłego 
roku Rada Europy przyjęła Europejski Plan Poprawy Gospodar-
czej. Zawarte w nim konkretne propozycje poprawy warunków 
działania gospodarki dotyczą również przemysłu chemicznego 
w Polsce. Jednym z najważniejszych zadań ma być intensyfika-
cja działań w zakresie wdrażania innowacyjności (między innymi 
w celu poprawy efektywności energetycznej), zwiększenie stop-
nia wykorzystania surowców odnawialnych, poprawa ochrony 
środowiska. Stanowisko Rady Europy potwierdza konieczność 
lepszego wykorzystania dźwigni innowacyjnej do wyjścia obron-
ną ręką z obecnego kryzysu. W tym względzie pomocne mogą 
być fundusze unijne.

Rekapitulując, z analizy całego minionego roku wynika, że sytu-
acja w przemyśle chemicznym w Polsce w ciągu ostatnich lat ule-
gała poprawie. Sprzedaż chemikaliów wzrastała w ciągu ostatnich 
lat średnio o 10% rocznie, aż do załamania w 4. kwartale ubiegłego 
roku. Najgorzej było na rynku nawozów NPK i niektórych tworzyw 
dla motoryzacji. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu chemiczne-
go osiągnęła w 2008 roku 86 miliardów złotych czyli 24,5 miliarda 
euro, co stanowiło około 10% wartości sprzedaży całego przemysłu. 

Nowym elementem jest coraz większy wpływ działań Komisji Eu-
ropejskiej na sytuację branży chemicznej w zakresie realizacji Pakie-
tu Klimatycznego i koncepcji Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja 
tych zaleceń przełożyła się w pierwszym rzędzie na skokowy wzrost 
cen energii elektrycznej i konieczność przeznaczenia na energetykę 
ogromnych nakładów inwestycyjnych. Nie pozostanie to bez zna-
czenia dla możliwości inwestycyjnych branży chemicznej. 

Nowa, trudna sytuacja gospodarcza wymaga szybszego wdraża-
nia przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Pakietu Antykryzysowego, 
w celu pobudzenia zagrożonych kryzysem sektorów gospodarki. 

Ladies and Gentlemen,

In the consecutive year of the activities of the Polish Chamber 
of Chemical Industry, we are happy to provide you with 17. edition 
of our Annual Report. 

The past 2008 year will permanently record itself in the econo-
mic history of the world. It can be divided into two significantly
different periods. Its first three quarters were the continuation 
of the rapid growth of the previous years, the symbol of which 
was reaching peak oil prices at $147/barrel. The fourth quar-
ter began with a crisis in the financial markets, later covering 
the entire global economy with a decline in oil prices below $40 
/barrel. The end of the last year was the beginning of a sharp 
crisis in the automotive industry, residential construction and many 
other segmentsof the economy, being the main customers 
of the chemical industry. The situation of chemical industry 
in Poland has deteriorated sharply due to the falling demand 
and the fluctuation of Polish zloty exchange rate.

A certain stage of the economic development finished and 
the new one has started. No one is able to predict the duration and 
the course of the current phase of the collapse; however, we have 
to deal with a significant decrease in demand for raw materials and 
chemical products. It creates a new, much lower, level of prices and 
margins. At the end of the last year, in order to overcome the crisis, 
the Council of Europe adopted the European Economic Recovery
Plan. Substatial propositions contained in it, focused on the 
improvement of the operating conditions of the economy,
also affect the chemical industry in Poland. One of its most 
important tasks is the acceleration of activities within the scope 
of the implementation of innovativeness (among other things, 
to improve energy efficiency), increase in application of renewa-
ble raw materials, improvement of the environmental protection. 
The position of the Council of Europe confirms the necessity 
of making better use of the innovative leverage to come out on top 
out of the current crisis. In this regard, EU founds may be useful. 

Summing up, the analyses of the entire past year shows that 
the situation in the chemical industry in Poland has improved. 
In the recent years, sales of chemicals had been increasing on average 
by 10% per annum, until the collapse in 4. quarter of the last year. 
The worst situation was on the market of NPK fertilizers and some 
plastics for the automotive industry. In 2008, the value of production 
sold in the chemical industry reached 86 billion zlotys (24.5 billion 
euros), representing about 10% of the sales of the entire industry.

A new element is the growing impact of the European Com-
mission activities on the situation of chemical industry within the 
Climate Package and the concept of Sustainable Development. 
The implementation of this recommendations has been reflected, first 
of all, in the jumping rise in prices of electricity and in the demand 
of making huge investment. It does not remain without significance 
for the investment opportunities of chemical industry.

New and difficult economic situation requires fast implementation
of the Anti-Crisis Package by the Government of the Republic 
of Poland in order to boost those sectors of the economy which 
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are endangered by the crisis. This would bring a rise in demand 
for chemicals. Reasonable and proper formulation of the natio-
nal and the EU legislation is of particular importance. A negative 
example of this is overly restrictive exercising of the excise 
and environmental laws. The much monopolized market of the natural 
gas and electric power supplies also asks for greater liberalization. 

As for the fertilizers companies, the core element is the price 
and stability of natural gas supplies. Fortunately, reduction 
of gas supplies during last winter’coincided with the decrease 
in theproduction of fertilizers, but the problem remained. This was 
partially due to the involvement of the sector in coal gasification 
projects, namely the diversification of the resource base.

Therefore, the primary task of the Chamber was its active 
participation in creating new legislation, both at the domestic 
and especially at the European Commission level, within the scope 
of the Climate Package, amendments in the IPPC Directive, the propo-
sed revision of BREF and BAT’s. Due to the rising energy costs and its 
impact on chemical industry competitiveness, Polish Chamber of Che-
mical Industry actively cooperates with CEFIC and CAPE on implemen-
tation of CARE+ – pilot project on energy efficiency effectiveness in 
chemical branch. In addition, the Polish Chamber of Chemical Industry 
participated in the work of the Electric Power and Gas Consumer 
Forum, the objective of which is the rationalization of energy prices. 
The Polish Chamber of Chemical Industry critically opinioned the 
subsequent versions of the Polish Energy Strategy until 2030. 
Considerable effort was also devoted to the further modification 
of the excise law. Another element of PIPC’s support was also its par-
ticipation in the EXPOCHEM Fair 2009, held once again in Katowice.

The current situation of the chemical sector is difficult due to the 
extensive nature of the economic slowdown. On the other hand, 
the cyclicality of the development of the chemical industry has 
taught the chemical branch, that any slump should be actively used 
to improve competitiveness and efficiency, before a new boom 
comes. More accelerated process of privatization and consolidation 
of the chemical industry could be helpful; unfortunately, it is lagging 
behind, despite of the successful issuance of 48% of public shares 
of Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce on the Stock Exchange. 
Many years of experience have proved that the chemical 
industry has been, if and will be needed to meet the demand 
of the national economy for chemicals and also to reduce the 
negative trade balance. That is why it is worth to create 
conditions for the operations equivalent to the other countries 
of the European Union.

Przełoży się to na wzrost popytu na chemikalia. Szczególne zna-
czenie ma rozsądne i sprawne kształtowanie legislacji krajowej 
i unijnej. Negatywnym tego przykładem jest funkcjonowanie nad-
miernie restrykcyjnej ustawy akcyzowej i środowiskowej. Bardzo 
zmonopolizowany w Polsce rynek dostaw gazu ziemnego i energii 
elektrycznej wymaga również większej liberalizacji. 

W przypadku firm nawozowych, szczególnie istotna jest cena 
i stabilność dostaw gazu ziemnego. Szczęśliwie, zimowe ogranicze-
nia dostaw gazu zbiegły się ze zmniejszeniem produkcji nawozów, 
ale problem pozostał. Było to częściowo związane z zaangażowa-
niem się sektora w projekty zgazowania węgla, czyli dywersyfikacji 
bazy surowcowej. 

W związku z tym, najważniejszym zadaniem Izby było aktywne 
uczestnictwo przy tworzeniu nowych rozwiązań legislacyjnych, za-
równo w kraju, jak i przede wszystkim przed Komisją Europejską, 
w zakresie Pakietu Klimatycznego, zmian w Dyrektywie IPCC, pro-
ponowanej rewizji BREF-ów i BAT-ów. Ze względu na wpływ, jaki 
mają wzrastające koszty energii na konkurencyjność sektora che-
micznego, Polska Izba Przemysłu Chemicznego aktywnie współdzia-
łała z CEFIC oraz KAPE przy prowadzeniu pilotażowego programu 
poprawy efektywności energetycznej CARE+ w branży chemicznej. 
Ponadto Polska Izba Przemysłu Chemicznego brała udział w pra-
cach Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, którego celem 
jest racjonalizacja cen energii. Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
krytycznie opiniowała kolejne wersje Strategii Energetycznej Polski 
do 2030 roku. Sporo wysiłków poświęcono kolejnym modyfikacjom 
ustawy akcyzowej. Innym elementem wspierania był też udział 
Izby w Targach EXPOCHEM 2009, zorganizowanych po raz kolejny 
w Katowicach.

Bieżąca sytuacja sektora chemicznego jest trudna, ze względu 
na rozległy charakter spowolnienia gospodarczego. Z drugiej stro-
ny cykliczność rozwoju chemii nauczyła branżę chemiczną, że okres 
dekoniunktury należy aktywnie wykorzystać dla poprawy konkuren-
cyjności i efektywności, zanim nadejdzie kolejny cykl koniunktury. 
Pomocny byłby szybszy proces prywatyzacji i niezbędnej konsoli-
dacji sektora chemicznego, który opóźnia się pomimo zakończone-
go sukcesem upublicznienia na Giełdzie Papierów Wartościowych 
48% akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Wieloletnie 
doświadczenie wskazuje, że branża chemiczna była, jest i będzie 
potrzebna w celu zabezpieczenia potrzeb gospodarki na chemikalia 
oraz zmniejszenia ujemnego bilansu handlowego; warto więc jej 
stworzyć równorzędne z innymi krajami Unii Europejskiej warunki 
działania.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

Prezes Zarządu / President of the Board

Konrad Jaskóła

Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council
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ZARZĄD / BOARD
Prezes Zarządu / President of the Board
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

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

Członkowie Rady / Members of the Council
Czesław Bugaj – Dyrektor / Director, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Jerzy Grabski – Prezes Zarządu / President of the Board, EVONIK DEGUSSA POLSKA Sp. z o.o.
Zenon Hryń – Prezes Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board, FLUOR S.A.
Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu / President of the Board, Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Krzysztof Kamiński – Dyrektor / Director, Członek Zarządu, ANWIL SA 
Józef Kozieł – Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Board, PPG POLIFARB CIESZYN S.A.
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu / President of the Board, CIECH S.A.
Elizabeth Lürenbaum – Prezes Zarządu / President of the Board, SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu / President of the Board, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Jarosław Mazur – Prezes Zarządu / President of the Board, PCC ROKITA S.A.
Józef Menes – Dyrektor / Director, Instytut Chemii Przemysłowej
Jacek Miłkowski – Prezes Zarządu / President of the Board, ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z o.o.
Cezary Możeński – Dyrektor / Director, Instytut Nawozów Sztucznych
Krystian Pater – Członek Zarządu / Member of the Board, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Karol Marek Sęp – Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Board, BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Maria Skorupka – Prezes Zarządu / President of the Board, PROZAP Sp. z o.o.
Andrzej Sikora – Prezes Zarządu / President of the Board, Instytut Studiów Energetycznych
Jarosław Stępniewski – Prezes Zarządu / President of the Board, PROCHEM S.A.
Zbigniew Warmuz – Dyrektor / Director, SYNTHOS S.A.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Zarządu / President of the Board, Petrochemia-Blachownia S.A.
Ewa Wołynkiewicz – BRENTAG POLSKA Sp. z o.o.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu / President of the Board, LUVENA S.A.

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT BOARD
Przewodnicząca Komisji / Chairman of the Commission
Elżbieta Lech –  TIKURILLA POLSKA S.A., Pełnomocnik Prezesa Zarządu do spraw Zintegrowanych Systemów Zarządzania / 
Proxy of the President of Board for IMS
Członkowie Komisji / Members of the Commission
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, 
Projekt ChemLog / Director, cooperation with the Chamber of Commerce and scietntific-research institutes, Technological Platforms, 
7th Frame Program, ChemLog Project
Hanna Kilen – Sekretarz Rady Izby, współpraca z CEFIC, stowarzyszeniami UE, ECEG, koordynator do spraw transportu i logistyki, 
sprawy organizacyjne, Projekt ChemLog / Secretary to the Council, cooperation with CEFIC, UE Federations and ECEG, Transport and 
Logistics Manager, organizational affairs, ChemLog Project
Anna Gietka – ochrona środowiska, rozdział emisji, współpraca z CEFIC i ECEG, koordynator projektu CARE+ / environmental pro-
tection, emission trading, cooperation with CEFIC and ECEG, CARE+ Project Coordinator
Edyta Gołębiewska – nawozy sztuczne, ekonomia i statystyka, energia, współpraca z CEFIC, EFMA oraz z PKPP Lewiatan / fertilizers, 
economy and statistics, energy, cooperation with CEFIC, EFMA and with Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Katarzyna Palicka – Sekretariat 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
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1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Jacek Krawiec – 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: zarzad@orlen.pl
http://www.orlen.pl

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

stan na 31 grudnia 2008 / status on 31 December 2008

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY /
REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

2. Petrochemia-Blachownia S.A.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 15, 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

3. CIECH S.A.
Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa
tel.: +48 22 639 11 00
faks: +48 22 639 14 51
e-mail: ciech@ciech.com
http://www.ciech.com

4. 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@basellorlen.pl
http://www.basellorlen.pl

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

6. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu
Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 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

7. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Krzysztof Jałosiński – Prezes Zarządu
ul. Mostowa 30A, 47-220 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

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

9. 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

10. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Ryszard 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 36 03
e-mail: kontakt@zchpolice.pl
http://www.zchpolice.pl

11. LUVENA S.A.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu
ul. Dr Romana May’a 1, 62-030 Luboń
tel. +48 61 890 01 00
fax +48 61 890 04 00
e-mail: luvena@luvena.pl
http://www.luvena.pl
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12. 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: sekretariat@sulzer.com 
http://www.sulzerchemtech.com

13. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie
Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
Osiedle 59d, 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

14. 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, 855 42 72
faks: +48 15 822 97 97, 822 72 08
e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl
http://www.zchsiarkopol.pl

15. BIS Izomar Sp. z o.o.
Marek Chojnacki – Prezes Zarządu
ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa
tel.: +48 22 340 91 00
faks: +48 22 340 92 80
e-mail: sekretariat@izomar.com
http://www.izomar.com

16. Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.
Wojciech Czyż – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel./faks: +48 17 240 79 00, 240 72 31
e-mail: sekretariat@silikony.pl
http://www.silikonypolskie.pl

17. 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@degussa.com
http://www.degussa.com

18. 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
e-mail: Michael.sojka@evonik.com  
http://www.evonik.com

19. 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

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

21. Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA S.A.
Andrzej Miazga – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. +48 17 240 7111
fax +48 17 240 7122
e-mail: zch@zch.sarzyna.pl
http://www.zch.sarzyna.pl

22. YARA POLAND Sp. z o.o.
Marek Konieczny – 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. PCC SYNTEZA S.A.
Adam Basta – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 15; 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 11 10
faks: +48 77 405 11 33
e-mail: synteza@pcc.com
http://www.synteza.biz

25. WARTER Spółka Jawna
Wojciech Rychlik – Prezes Zarządu
ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa
tel. +48 22 756 85 30
fax +48 22 885 44 00
e-mail: biuro@warter.pl
www.warter.pl

26. POLYNT Sp. z o.o. 
Massimo Pucinelli – 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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FARBY I LAKIERY / PAINTS AND VARNISHES

28. PPG POLIFARB Cieszyn S.A.
Ruud Jacobs – Prezes Zarządu
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 8517100
fax: +48 33 852 2493
e-mail: Gabriela.Staszkiewicz@ppg.com
http://www.ppg-polifarb.pl

29. PPG 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
serwis.klienta@ppg.com 
http://www.dekoral.pl

30. AkzoNobel Farby Dekoracyjne Polska 
Janusz Naglik – Prezes Zarządu 
http://www.akzonobel.com

30a. ICI Polska Sp. z o.o., Oddział w Pilawie
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa
tel.: +48 22 321 20 20
fax: +48 22 321 20 21
e-mail: danuta.baprawska@akzonobel.com

30b. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o.
ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek 
tel.: +48 54 230 00 00, 411 40 00
fax: +48 54 230 06 00 
e-mail: danuta.baprawska@akzonobel.com

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 303, 02-785 Warszawa
tel.: +48 22 310 95 00, fax: +48 22 310 95 75
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.sniezka.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. POCH S.A.
Tomasz Wałęsa – Prezes Zarządu 
ul. Sowińskiego 11, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 239 20 00

fax: +48 32 239 2370
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. Trasa Północna 1, 65-119 Zielona Góra
tel.: +48 68 328 88 00
faks: +48 68 328 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 21
faks: +48 32 299 01 13
e-mail: kancelaria@ctlmaczki.pl
http://www.ctlmaczki.pl

27. LANXESS CENTRAL EASTERN EUROPE s.r.o.
Tomasz Bergier – Country Group Manager CEE
ul. Grzybowska 2 lokal 38, 00-131 Warszawa 
tel.: +48 22 460 8230

fax: +48 22 460 0069
e-mail: tomasz.bergier@lanxess.com / lanxess.cee@lanxess.com 
http://www.lanxess.com
http://www.lanxess.pl
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POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA / OTHER COMPANIES

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. 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

40. TEXTILIMPEX Co. Ltd.
Marcin Granosik – Prezes Zarządu
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
tel.: +48 42 636 18 19
faks: +48 42 636 16 38
e-mail: sekretariat@textilimpex.com.pl
http://www.textilimpex.com.pl

41. 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

42. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
Zenon Maślona – Prezes Zarządu
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 472 15 28, 472 15 00
faks: +48 77 405 60 17
e-mail: Biuro@brenntag.pl
http://www.brenntag.pl

43. Polska Fundacja Gazów Technicznych
Tadeusz Steinhoff – Prezes Zarządu
ul. Pory 59, 02-757 Warszawa
tel.: +48 22 440 32 90
fax: +48 22 440 32 91
e-mail: biuro@pfgt.org.pl
http://www.pfgt.org.pl

44. FUNDACJA PLASTICS EUROPE
Grzegorz Rytko – Dyrektor Zarządzający
ul. Trębacka 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

45. 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

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

47. 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
www.borealisgroup.com

48. 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
e-mail: TChelbicki@dow.com

49. ROHM & HAAS POLSKA Sp. z o.o.
Gilbert Pfau – Prezes Zarządu
Budynek „Orion”, I piętro
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

50. 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

51. 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

52. 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

53. 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

54. Instytut Nawozów Sztucznych
Cezary Możeński – Dyrektor
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13a, 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

55. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„BLACHOWNIA”
Marian Gryta – Dyrektor Naczelny
ul. Energetyków 9, 47-225 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

56. 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

57. Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
Andrzej Sikora – Prezes Zarządu
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
tel.: +48 22 629 97 46 
e-mail: office@ise.com.pl
http://www.ise.com.pl
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58. 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

59. 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

60. FLUOR S.A.
Antonius Rouwhorst – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice
tel.: +48 32 239 15 00
faks: +48 32 231 22 45
e-mail: fluor.gliwice@fluor.com
www.fluor.com/gliwice

61. PROCHEM S.A.
Jarosław Stępniewski – Prezes Zarządu
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel.: +48 22 326 01 00
faks: +48 22 326 01 01
e-mail: jstepniewski@prochem.com
http://www.prochem.com.pl

62. KTI POLAND S.A. 
Marco de Palma – Prezes Zarządu 
Al. Wojska Polskiego 27/26, 01-515 Warszawa
tel.: +48 22 869 99 45
fax: +48 22 869 99 48
e-mail: ktipoland@ktip.pl
http://www.ktip.pl

63. 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

64. Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji i Rozwoju 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. „PROZAP” Sp. z o.o.
Maria Skorupka – Prezes Zarządu
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel.: +48 81 473 16 00
faks: +48 81 886 25 59
e-mail: prozap@prozap.com.pl
http://www.prozap.com.pl

65. 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, 633 23 19
e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl
http://www.biprozat.tarnow.pl

66. 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

67. 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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68. SOLVENTRADE s.c., Reanata Pruska, Andrzej Stasiak
ul. Smolika 16, 91-357 Łódź
tel.: +48 42 658 04 05, 658 07 02;
fax: +48 42 658 01 21
e-mail: solventrade@its-ltd.com.pl

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY / SUPPORTING MEMBERS
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Komisja zajmuje się szeroko pojętymi problemami związanymi 
z transportem, logistyką i dystrybucją produktów chemicznych.

W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele zakładów che-
micznych oraz firm, zajmujących się transportem i dystrybucją 
produktów chemicznych, takich jak: Polski Koncern Naftowy ORLEN 
S.A., Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIE-
RZYN S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ANWIL 
SA, PCC Rokita S.A., ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o., GATX 
RAIL POLSKA Sp. z o.o., Transchem Sp. z o.o., CIECH S.A., BRENN-
TAG POLSKA Sp. z o.o., SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 

Przewodniczącym Komisji jest Adam Leszczyński, GATX RAIL 
POLSKA Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącą – Ewa Wołynkiewicz, 
BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

Komisja spotykała się trzykrotnie. Tematyka obrad koncentrowa-
ła się na takich zagadnieniach, jak:
� Bezpieczeństwo w transporcie produktów chemicznych;
� Nowe rozwiązania techniczne w transporcie kolejowym;
� Zmiany w przepisach ADR;
� Zmiany w przepisach RID;
� Realizacja Projektu ChemLog, który ma wypracować rozwiązania   

poprawiające infrastrukturę logistyczną w Polsce.
Jedno z posiedzeń miało charakter wyjazdowy i odbyło się na 

zaproszenie GATX RAIL Polska Sp. z o.o. w Zakładach Naprawczych 
Transportu Kolejowego GATX Ostróda. W czasie zwiedzania zakła-
dów członkowie Komisji zapoznali się między innymi z budową cy-
stern oraz procesem naprawy rewizyjnej wagonu-cysterny.

Na posiedzenia Komisji zapraszani są eksperci, którzy  przedsta-
wiają informacje na temat nowych rozwiązań w transporcie i dystry-
bucji, komentują przepisy i udzielają wyjaśnień. W ostatnim okresie 
zaproszeni zostali: Grzegorz Karczmarek – doradca DGSA (przepisy 
ADR) oraz Paweł Mularz – ChemLog.

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

Komisja do spraw Transportu i Dystrybucji / Transport and Distribution Commission

The Commission is addressing broad issues related to transport, 
logistics and distribution of chemical products.

Representatives of chemical entities and companies involved 
in transport and distribution of chemical goods, such as Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A., Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A., 
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Zakłady Azotowe in Tarnów-Mo-
ścice S.A., ANWIL SA, PCC Rokita S.A., ANNEBERG TRANSPOL INT 
Sp. z o.o., GATX RAIL POLSKA Sp. z o.o., Transchem Sp. z o.o., CIECH 
S.A., BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o., SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 
participate in the work of the Commission.

Adam Leszczyński, of GATX RAIL POLSKA Sp. z o.o., is the Chair-
man of the Commission and Ewa Wołynkiewicz, of BRENNTAG POL-
SKA Sp. z o.o. is its Vice-Chairwoman.

The Commission was meeting three times. The subject matter 
of those debates was focused on the issues of:
� Chemical transport safety;
� New technical solutions in railway transport;
� Amendments to ADR regulations;
� Amendments to RID regulations;
� Implementation of ChemLog Project which is designed to deve-

lop solutions improving the logistics infrastructure in Poland. 
One of the meetings was of travelling character and was held at 

the invitation of Gatx RAIL Poland Sp. z o.o. in the Repair Plant of 
Railway Transport, Gatx Ostróda. During the tour to the plant, the 
members of the Commission got familiar – among others – with the 
construction of tanks and the process of service repairs of a tanker.

Experts ar invited to the meetings of the Commission, to present 
information on new developments in transport and distribution, 
provide comments on new laws and explanations. In the recent pe-
riod, Grzegorz Karczmarek, a DGSA adviser (ADR regulations) and 
Paweł Mularz, of ChemLog have been innvited.

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 przy Polskiej Izbie Prze-
mysłu Chemicznego głównie w celu wspierania działalności Izby 
w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Prace Ko-
misji nabrały większego znaczenia w momencie przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, kiedy to polskie firmy branży chemicznej 
zobowiązane zostały do wypełniania przepisów unijnych w zakre-
sie ochrony środowiska, a co się z tym łączy – muszą monitorować 
również działania Komisji Europejskiej w tym obszarze. 

Przewodniczącą Komisji do spraw Ekologii jest Magdalena Ozi-
mek, Chemeko Sp. z o.o. Do głównych zadań Komisji należy współ-
praca z jednostkami administracji państwowej w zakresie opiniowania 
i tworzenia regulacji prawnych dotyczących problemów środowisko-
wych. Uwaga Komisji skupia się głównie na opiniowaniu projektów 
aktów prawnych przekazywanych przez Ministerstwo Środowiska 
i Ministerstwo Gospodarki. Niejednokrotnie stają się one podstawą 
do zmiany stanowiska  rządowego.

W 2008 roku Komisja do spraw Ekologii wydała między innymi 
opinie do następujących aktów prawnych:  

� Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów;

� Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 
instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposo-
bów ich prezentacji;

� Projekt stanowiska rządu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie pro-
pozycji nowej dyrektywy w spawie emisji przemysłowych;

� Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska 
(w zakresie poważnych awarii);

� Projekt ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

� Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 2008 roku 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska;

� Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-
dliwych dla środowiska wodnego;

� Projekt ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (druk sejmowy nr 768);

� Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego roz-
porządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz 
może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organi-
zacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku.

Wszelkich informacji na temat prac Komisji udziela:
Magdalena Ozimek: magdalena.ozimek@chemeko.pl
Anna Gietka: anna.gietka@pipc.org.pl

Komisja do spraw Ekologii / Ecology Commission

The Ecology Commission was established at the Polish Chamber 
of Chemical Industry mainly to support activities of the Chamber on 
the issues related to the environmental protection. The Commis-
sion’s work had grown in importance at the time Poland accessed 
to the European Union; since then, all the Polish chemical industry 
companies have been obliged to carry out provisions of the EU envi-
ronmental legislation, and what is connected with that, they must 
also monitor activities of the European Commission in this area. 

Magdalena Ozimek, Chemeko Sp. z o.o. is the Chairman of Eco-
logy Commission. The main task of the Commission is the coope-
ration with the government bodies in the field of creating and opi-
nion-giving on legal regulations relating to the environmental issues. 
The attention of the Commission focuses mainly on preparing of opi-
nions the draft bills submitted by the Ministry of the Environment 
and the Ministry of Economic Affairs. They often become the basis 
for the government to change its position.

In 2008, the Ecology Commission released, among others, 
opinions to the following acts:

� The draft Regulation of the Minister of the Environment 
amending the Regulation on the detailed requirements for 
the location, construction, operation and closure, to which 
different types of landfills should correspond to;

� Draft regulation of the Minister of the Environment on the results
of measurements, conducted in connection with the operation 
of an installation or equipment, and other data and terms, 
and methods of their presentation; 

� The draft position of the Polish Government in respect to the 
proposal of a new directive on industrial emissions;

� The draft bill amending the Environmental Protection Law 
(in terms of major failures);

� Draft bill on the access to the information on the environment 
and its protection, and on the environmental  impact asses-
sment;

� Draft regulation of the Council of Ministers of 28 May, 2008 on 
the charges for the use of the environment; 

� Draft regulation amending the regulation on the conditions to be met 
when discharging sewage into ground waters or to the ground, and 
on the substances particularly harmful to the aquatic environment.

� The draft bill on the participation of public in the environmental 
protection and on the environmental impact assessments (Sejm’s 
print No 768). 

� Draft regulation of the Ministry of the Environment amending 
the regulation on the specification of waste types that the owner 
can transfer to individuals or organizational units being not entre-
preneurs, and the permissible methods for their recovery.

Information on the Commission’s work is provided by:
Magdalena Ozimek: magdalena.ozimek@chemeko.pl
Anna Gietka: anna.gietka@pipc.org.pl
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Komisja Nawozowa / Fertilizer Commission

W 2008 roku, działania Komisji Nawozowej, skupiającej wszyst-
kich polskich producentów nawozów azotowych, skoncentrowa-
ne były na monitorowaniu bieżącej, dynamicznie zmieniającej się 
z powodu kryzysu, sytuacji na rynku nawozów, toczących się po-
stępowaniach antydumpingowych oraz na pracach nad wnio-
skiem Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie zmian dyrek-
tywy Rady 76/796/EWG 
w odniesieniu do ograni-
czeń we wprowadzaniu 
do obrotu i stosowaniu nie-
których substancji i prepara-
tów niebezpiecznych.

W związku z wyżej wy-
mienioną problematyką, 
Polska Izba Przemysłu Che-
micznego organizowała 
oraz brała udział w spo-
tkaniach przedstawicieli 
przemysłu nawozowego 
z przedstawicielami struktur 
rządowych, przedstawicie-
lami organów Unijnych oraz Europejskim Stowarzyszeniem Produ-
centów Nawozów (EFMA). Opinie i raporty Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego prezentowane były przez EFMA w ramach przesłuchań 
i konsultacji w Komisji Europejskiej. Na poziomie krajowym, anali-
zy i stanowiska odnoszące się do sytuacji na polskim, europejskim 
i światowym rynku nawozów przekazywane były odpowiednim 
ministerstwom.

Aby zapewnić konkurencyjność wytwarzanych w Unii Euro-
pejskiej nawozów azotowych, Komisja Europejska wprowadziła 
w 2008 roku następujące instrumenty ochronne:
� Saletra amonowa (lipiec 2008 roku) – wprowadzono zobowiąza-

nia cenowe z minimanlną ceną importową i ograniczeniami ilo-
ściowymi dla producentów rosyjskich (Eurochem i Akron) oraz dla 
ukraińskiego (Cherkassy). Poza tym, na saletrę amonową pocho-
dzącą z Rosji i Ukrainy nałożono cło, niezależnie od ww. wytwór-
ców.

� Roztwór saletrzano-mocznikowy (lipiec 2008 roku) – wpro-
wadzono zobowiązania cenowe z minimalną ceną importową 
i ograniczeniami ilościowymi dla Eurochem. Dla pozostałych 
eksporterów roztworu saletrzano mocznikowego obowiązują 
cła ochronne.

� Brudna saletra amonowa (wrzesień 2008 roku): Sąd Pierwszej 
Instancji Wspólnot Europejskich w Luksemburgu anulował cło na 
ten produkt na wniosek rosyjskiego producenta Uralchem. Cło 
przestanie obowiązywać w 2009 roku, gdy zostanie wyjaśnione, 
czy zniesienie cła dotyczyć będzie tylko Uralchem czy wszystkich 
producentów w Rosji.

Informacji na temat prac Komisji udziela:
Edyta Gołębiewska: edyta.golebiewska@ppipc.org.pl

In 2008, the activities of the Fertilizer Commission, associating 
all the Polish producers of nitrogen fertilizers, were focused on the 
monitoring of the current and dynamically changing situation on 
the fertilizers market resulting from the crisis, the ongoing anti-
dumping proceedings and the works over the motion of the European
Parliament and the Council concerning the amendments to the 

Council’s Directive (76/796/
EEC) on the restrictions 
on the marketing and use 
of hazardous substances 
and preparations.

In connection with the 
above-mentioned issues,
the Polish Chamber of 
Chemical Industry had 
been organizing and 
participating in the me-
etings with the represen-
tatives of the fertilizers 
industry, government 
bodies, EU institu-

tions and the European Fertilizer Manufacturers Association 
(EFMA). The opinions and reports of the Polish Chamber of 
Chemical Industry were presented by EFMA within the scope 
of the hearings and consultations of the European Commission. 
At the national level, its surveys and the standpoints concerning 
the situation on the Polish, European and world market were passed 
on to the appropriate ministries.

In order to ensure the competitiveness of nitrogen fertilizers 
produced in the EU, the European Commission introduced 
the following protecting tools in 2008:
� Ammonium nitrate (July 2008) – prices commitments with 

minimum import prices and quantitive limitations for the 
producers from Russia (Eurochem and Akron) and Unkraine 
(Cherkassy) have been introduced. Additionaly custom duty 
has been imposed on ammonium nitrate from Russia and 
Ukraine, independently from m.a. producers.

� Saltpetre ammonium nitrate solution (July 2008) – prices com-
mitments with minimum import price and quantitive limita-
tions for Eurochem have been introduced. Protective export for 
other exporters of saltpetre smmonium nitrate solution were 
imposed.

� Dirty ammonium nitrate (September, 2008): The Court of First 
Instance of the European Communities in Luxembourg annulled 
the duty on that product at the request of the Russian producer 
Uralchem. The duty is to expire after clarification if the abolition 
of this custom duty will apply to Uralchem only or to all the pro-
ducers in Russia.

Information on the Commission’s work is provided by:
Edyta Gołębiewska: edyta.golebiewska@ppipc.org.pl
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Komisja Producentów Farb i Lakierów „Paints and Varnishes Polska” / 
Commission of Paints and Varnishes Producers „Paints and Varnishes Poland”

W skład Komisji wchodzą producenci farb i lakierów stowarzy-
szeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego: PPG POLIFARB Cie-
szyn S.A., PPG 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., PLANTAG Sp. z o.o.

Przewodniczącym Komisji jest Józef Kozieł, członek zarządu PPG 
POLIFARB Cieszyn S.A. W skład Komitetu Sterującego wchodzą: 
Jarosław Rogoża, PPG Deco Polska Sp. z o.o. oraz Tapio Saarela, 
Prezes Zarządu TIKKURILA POLSKA S.A.

Posiedzenia Komisji odbywały się w siedzibie Izby w Warsza-
wie.

Prace Komisji koncentrowały się na takich zagadnieniach, jak:
� Rejestracja produktów biobójczych

Kontynuował prace Zespół do spraw Produktów Biobójczych, 
którego przewodniczącą jest Mariola Świder, główny technolog 
w PPG POLIFARB Cieszyn S.A.

W styczniu 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie z wicepre-
zesem Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych 
dr  Antonim Kunikowskim ce-
lem omówienia problemów 
związanych z rejestracją. Ce-
lem zwiększenia efektywno-
ści działań nawiązana została 
współpraca w tym zakresie 
z Polskim Stowarzyszeniem 
Producentów Kosmetyków 
i Środków Czystości Czyste 
Piękno.

Przedstawiciele przedsię-
biorstw uczestniczą w cyklu 
szkoleń poświęconych reje-
stracji produktów biobójczych, organizowanych przez Urząd.
� Podatek akcyzowy

W 2008 roku trwały dalsze prace Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego w ścisłej współpracy z Ernst&Young nad zmianą nieko-
rzystnej dla przemysłu chemicznego ustawy o podatku akcyzowym. 
Przedstawiciele przemysłu farb i lakierów uczestniczyli w opiniowa-
niu dokumentów oraz partycypowali w kosztach opracowań.
� Ustawa o towarach paczkowanych

Komisja przedstawiła propozycje modyfikacji i zmian tej ustawy. 
W Ministerstwie Gospodarki odbyło się kilka spotkań poświęconych 
temu zagadnieniu, w których uczestniczyli przedstawiciele Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego. 
� REACH

Na spotkaniach Komisji omawiane były problemy poszczegól-
nych członków Komisji związane z prerejestracją oraz wpływ tego 
uregulowania na sytuację w branży. Szczególną uwagę poświecono 
sprawie komunikacji z dostawcami surowców, stosowanym rozwią-
zaniom oraz przygotowaniem scenariuszy narażania. 
� Współpraca z CEPE (Europejska Rada Farb, farb Drukarskich i Artsy-

stycznych

The Commission consists of manufacturers of paints and varnishes 
associated at the Polish Chamber of Chemical Industry: PPG POLIFARB 
Cieszyn SA, PPG Deco Poland Sp. z o.o., ICI Polska Sp. z o.o. Pilawa 
Branch, AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., TIKKURILA Polska S.A., 
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., PLANTAG Sp. z o.o.

The President of the Commission is Józef Kozieł, a member of the Ma-
nagement Board of PPG POLIFARB Cieszyn S.A. The Steering Committee in-
cludes: Jaroslaw Rogoża, of PPG Deco Poland Sp. z o.o., and Tapio Saarela, 
President of Board of TIKKURILA POLSKA S.A.

The headquarters of the Chamber in Warsaw hosted all the meet-
ings of the Commission. 

In 2008 the Commission’s work focused on such issues as:
� Biocide products registration

Biocide Product Team continued it works, under the direction 
of Mariola Świder, the Chief Technologist at PPG POLIFARB Cieszyn 
S.A., the Chairman. 

In January 2009, a subsequent meeting with Dr. Antoni Kuni-
kowski, the Vice-President 
of the Office for Registration 
of Medicinal Products, Medical
Devices and Biocidal Products 
was held to discuss issues 
related to the registration. 
In order to increase the 
efficiency of the activities, 
the cooperation has been 
established in this regard with 
the Polish Association of Pro-
ducers of Cosmetics and Clean-
ing Products, Pure Beauty. 

Representatives of the 
above companies have been 
involved in a series of training 
courses organized by the 

Office and devoted to the registration of biocide products.
� The excise duty 

In 2008, further work of PIPC in close cooperation with Ernst&
Young was continued in order to change the Excise Duty Act, 
unfavorable to the chemical industry. Representatives of paints and 
varnishes producers participated in opinion-giving on documenta-
tion and contributed to the costs of studies. 
� The Act on packaged goods

The Commission presented its proposals for the modifications 
and revision of this Act. The Ministry of Economic Affairs held 
several meetings on this subject, which were attended by the 
representatives of PIPC. 
� REACH 

During the meetings of the Commission, there were discussed 
the problems of the individual members of the Commission related 
to preregistration and the impact of this regulation on the situation 
in the industry. Particular attention was paid to the communication 
issue with raw materials suppliers, applied solutions and to the 
preparation of exposure scenarios.
� Cooperation with CEPE (European Council of Paints, Printing Inks 

and Artists Colours)



PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE    CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND

Raport Roczny 2008             Annual Report 2008  19

SP
OT

  –
 E

LE
M

EN
T 

IC
E

SP
OT

 –
 e

le
m

en
t o

f I
CE

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych 
(SPOT) – element ICE / System of Assistance in Hazardous 

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

Chemikalia są przewożone codziennie w dużych ilościach trans-
portem drogowym, kolejowym, morskim, a ostatnio lotniczym. 
Bezpieczeństwo podczas transportu chemikaliów ma ogromne 
znaczenie. Jednakże pomimo podejmowania wszelkich środków 
bezpieczeństwa, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wy-
padków. 

W trosce o bezpieczeństwo społeczeństwa i środowisko, reali-
zując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego dzia-
łającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, producenci zrze-
szeni w tej organizacji służą swoją pomocą w razie awarii związanej 
z transportem materiałów niebezpiecznych. Wiedza, doświadczenie 
i sprzęt ratowniczy, jakim dysponują, może przyczynić się do znacz-
nego ograniczenia skutków awarii. 

Producenci, przy współdziałaniu instytucji współpracujących 
z przemysłem, powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów 
Niebezpiecznych SPOT – w oparciu o porozumienie podpisane po-
między Polską Izba Przemysłu Chemicznego i Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej w dniu 14 grudnia 2000 roku. Podsta-
wę systemu stanowi sieć regionalnych ośrodków wyposażonych 
odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej 
pomocy. W systemie uczestniczy obecnie 11 zakładów o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki krajowej, a ich działalność koordynowana 
jest przez Krajowe Centrum SPOT prowadzone przez Polski Koncern 
Naftowy ORLEN S.A. 

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków 
awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wspiera-
nie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb 
ratowniczych na terenie kraju. 

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 zdarzenia. Na wezwanie kieru-
jącego działaniami  ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje 
skierowany specjalista  z ośrodka systemu. 

�� 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 ratowni-

czymi i ekspertami świadczą szybką i fachową pomoc w razie zda-
rzenia z udziałem produktów chemicznych. 

SPOT wiąże się z zasadami programu „Odpowiedzialność i Tro-
ska” co świadczy o wadze, jaką przy-
wiązuje przemysł chemiczny do od-
powiedzialności za bezpieczeństwo, 
zdrowie i ochronę środowiska. 

SPOT jest bezpośrednim dowodem 
na to, że odpowiedzialność za wyroby 
wyprodukowane przez zakłady che-
miczne nie kończy się z chwilą przekro-
czenia bram tych zakładów.

Chemicals are transported in large volumes by road, railway, 
sea and, recently, by air on daily basis. Safety during chemicals’ 
transport is of a great importance. However, even though all 
the security measures are followed to prevent accidents, eliminating 
all the accidents is not possible. 

For the sake of a human beings’ safety and of the environ-
ment, the producers associated in the Polish Chamber of Chemical 
Industry execute the initiative of the Polish Chemical Safety Group 
and provide their help in case of any failure taking place during 
transport of hazardous materials. Their expertise, experience and 
rescue equipment being in their possession can contribute to the 
significant limitation of the effects of possible failures.

The producers, co-acting with the institutions cooperating with 
the industry, established the System of Assistance in Hazardous 
Materials Transport, called SPOT, on the grounds of the agreement 
concluded between the Polish Chamber of Chemical Industry and 
the National Headquarters of the State Fire Brigades on 14 Decem-
ber, 2000.

The base of the system is the network of regional centres 
equipped adequately to the degree of the assistance provided by 
them. Eleven entities of key importance to the Polish economy par-
ticipate in the system, and their activity is coordinated by the Natio-
nal SPOT Centre run by Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

The overriding objective of the SPOT system is the minimization 
of the potential consequences of any failure during the transport of 
hazardous materials, supporting operational activities of the Natio-
nal Fire Brigades and other rescue assistance services in Poland.

SPOT System includes three stages of the assistance:
�� Stage 1 – Specialist’s assistance via the telephone; during rescue 

activities, specialists employed in entities provide of the rescue 
services information, useful for carrying out rescue operations, to.

�� Stage 2 – Assistance at the accident / failure spot; after the 
emergency call of the person in charge of rescue activities, 
a specialist from the System’s facilities is directed to the spot 
of the incident.

�� Stage 3 – provision of technical assistance by emergency servi-
ces at the accident spot. Departure of rescuers equipped with 
emergency respond equipment along with a specialist’s advice 
on site.
Entities associated in SPOT provide prompt and professional 

assistance in case of any accidents and failures related to chemical 
products by the mean of their rescue teams and experts.

SPOT is associated with the principles of the Responsible Care 
Program, and is the proof what 
importance the chemical industry at-
taches to its responsibility for safety, 
health and environmental protection. 

SPOT also directly proves that 
the responsibility for the products 
produced by chemical plants does not 
end when they leave the area of these 
establishments.
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Pomoc świadczona jest w każdym przypadku. Stanowiska kiero-
wania Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowni-
czych są czynne przez całą dobę i w sprawach SPOT osiągalne pod 
numerami telefonów zarezerwowanymi dla tego systemu. 

 
Cele SPOT:
� Działanie niezwłocznie na wezwanie, w sposób profesjonalny, 

dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska; 
� Udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z zasadami 

działania systemu;
� Współpraca i wymiana informacji pomiędzy ośrodkami działają-

cymi w systemie;
� Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm chemicznych; 
� Minimalizacja szkód i kosztów ratowniczych; 
� Zapobieganie stratom materialnym;
� Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii;
� Propagowanie idei systemu SPOT.

Działalność operacyjna:
W 2008 roku została udzielona przez Sygnatariuszy następująca 

pomoc w zakresie systemu SPOT:

Podsumowanie
W 2008 roku, odnotowano dwadzieścia (20) zgłoszeń w Sys-

temie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. 
W porównaniu z 2007 rokiem odnotowano spadek ilości zgłoszeń, 
biorąc pod uwagę sumaryczną ich liczbę wśród wszystkich jedena-
stu Sygnatariuszy.

Najwięcej zgłoszeń – sześć, stanowiących trzydzieści procent (30%) 
z ich ogólnej liczby, zostało skierowanych do Krajowego Centrum SPOT 
przy Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. Dużą aktywnością wy-
kazały się SYNTHOS Dwory Sp. z o.o., (dawny „Dekochem” Sp. z o.o. 

Wykres 1. Zestawienie zgłoszeń w systemie SPOT w latach 2003–2008 /
Chart 1. Summarization of notifications within SPOT System 2003–2008
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The assistance is provided in each case. Dispatch posts of Plant 
Fire Brigades and Plant Rescue Teams are working 24/7 and they are 
available for any information related to SPOT under a few telephone 
numbers reserved only for this purposes.

Objectives of SPOT:
� Professional, iimmediate response to the call, in order to secure 

safety of human beings and the environment;
� Providing assistance to rescue teams in accordance to the 

principles of the System;
� Cooperation and exchange of information between the centres 

of the System;
� Performance focused on the best interest of the SPOT members 

and chemical companies;
� Minimization of damages and costs of rescue operation;
� Prevention against material loss;
� Cooperation with other institutions at the spot of failure;
� Promotion of the idea of SPOT System.

Operational Performance
In 2008, the following assistance was provided to the Signato-

ries of the SPOT System:

Summary
In 2008, there were twenty (20) entries in the SPOT System 

of Assistance in Hazardous Materials Transport. Compared to the year
2007, there was a decrease in the number of notifications taking 
into account their total number among all the eleven Signatories.

The largest number of applications (6), representing thirty 
percent (30%) of their total number, were sent to the National SPOT 
Center at Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Great activity has 
been also shown by SYNTHOS Dwory Sp. z o.o. (formerly “Deko-
chem” Sp. z o.o. in Oświęcim), and Zakłady Azotowe “PUŁAWY” 
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Największą liczbę udzielonej pomocy stanowiły zapytania w ra-
mach I stopnia – 59,1% wszystkich zgłoszeń. Krajowe Centrum SPOT, 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., SYNTHOS Dwory Sp. z o.o. 
i Zakłady Chemiczne „ZACHEM” S.A. udzieliły pomocy III stopnia 
w 8. zdarzeniach, co daje 36,4% wszystkich zgłoszeń. W roku 2008 
Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. udzieliły  pomocy II stopnia, 
związanego z wysłaniem specjalisty na miejsce zdarzenia.

Wykres 2. Zestawienie zgłoszeń dla poszczególnych sygnatariuszy w systemie SPOT w 2008 roku /
Chart 2. Summarization of notifications addressed to SPOT signatories  within the system in 2008
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The largest number of the assistance provided were enquiries within 
the second stage (59.1% out of all the notifications). The National SPOT 
Center, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., SYNTHOS Dwory Sp. z o.o. 
and the Zakłady Chemiczne “ZACHEM” S.A. provided their assistance 
in 8 incidences within 3rd stage which is 36.4% of all the notifications. 
In 2008, the Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. provided 2nd-stage 
assistance related with sending a specialist to the spot of the accident.

w Oświęcimiu) oraz Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. odnotowując po 
cztery zgłoszenia, co stanowi po dwadzieścia procent (20%) zgłoszeń. 

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

each having recorded 4 notifications which is which twenty percent 
(20%) of each one. 

Four Regional Signatories did not record any case of assisatance 
provided within the SPOT System.
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Znaczący udział, sięgający pięćdziesięciu dziewięciu procent 
(59%) stanowiły zapytania, w których został udzielony I stopień 
pomocy. Zgłoszenia, w których udzielany jest  II stopień pomocy 
stanowiły cztery i pół procenta  (4,5%) ogólnej liczby zgłoszeń, 
a pomoc III stopnia została udzielona w trzydziestu sześciu i czte-
rech dziesiątych procenta (36,4%) zgłoszeń.

Wykres 4. Udział procentowy poszczególnych stopni udzielonej pomocy w programie SPOT /
Chart 4. Contribution of provided assistance within SPOT system by stages

System SPOT – działalność i rozwój
Zintegrowane podejście do ryzyka  w zakresie bezpieczeństwa 

transportu substancji niebezpiecznych realizowane w systemie 
SPOT pozwala na wypracowywanie nowych standardów. W trakcie 
przeprowadzanych narad krajowych SPOT dokonywane są analizy 
systemów stosowanych  w transporcie i produkcji. Wypracowuje 
się wspólne wnioski i uwagi, które mają w przyszłości poprawić 

Wykres 5. Udział procentowy poszczególnych stopni udzielonej pomocy w programie SPOT w latach 2003–2008
Chart 5. Contribution of individual stages of provided assistance within SPOT system (2003–2008)
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A significant proportion, up to fifty-nine percent (59%), 
had enquiries in which 1st stage of assistance was provided. 
Notifications with 2nd stage were accounted for four point half 
percent (4.5%) of the total number of notifications, and the 
assistance of 3rd degree was granted in the thirty-six point four 
percents (36.4%) of all the notification.

SPOT System  – performance and development
An integrated approach to the risk within the scope of safety 

in transport of dangerous substances carried out within the SPOT 
system allows for developing new standards. In the course of na-
tional deliberations on SPOT surveys of systems used for transport 
and production are performed. Common questions and sugges-
tions are elaborated that may improve safety issues related to the 
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bezpieczeństwo w obrocie materiałów niebezpiecznych. Analizo-
wane są również sygnały z jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
i Policji, dzięki bardzo cennym uwagom przedstawicieli tych jedno-
stek, sygnatariusze zwracają uwagę na problemy transportu ma-
teriałów niebezpiecznych nie tylko od strony producenta. System 
SPOT wspomaga uzyskiwanie danych związanych ze zdarzeniami 
ratowniczymi, jakie miały miejsce w zakładach przemysłowych. 

Działalność SPOT jest również związana z wprowadzaniem i sto-
sowaniem sieciowych systemów wspierania decyzji. Dzięki współ-
pracy z firmą NOMA 2, sygnatariusze uczestniczą w nowatorskich 
projektach informatycznych służących wspieraniu decyzji i poprawie 
bezpieczeństwa w zakładach chemicznych. Wszyscy sygnatariusze 
dzięki bardzo dużemu doświadczeniu w przemyśle chemicznym 
i obrocie materiałów niebezpiecznych, wspierają firmę NOMA 2 
w takich projektach, jak monitorowanie obiektów szczególnie nie-
bezpiecznych – monitoring wizyjny.

  
Ponadto System SPOT prowadzi: 
�� W trakcie działalności systemu na bieżąco są opracowywane 

i doskonalone zasady współpracy z przewoźnikami oraz udo-
stępniania i wykorzystywania gromadzonych danych na temat 
taboru drogowego i kolejowego;

�� SPOT występuje z wnioskami do odpowiednich instytucji pań-
stwowych z prośbą o wydanie nowych uregulowań prawnych 
w zakresie znakowania zbiorników, rurociągów technologicznych 
oraz miejsc, w których składowane są znaczące ilości substancji 
lub preparatów niebezpiecznych;

�� SPOT w ramach działań prorozwojowych przeprowadza ak-
tualizację oprogramowania i unowocześnia oprogramowanie  
– SPOT-KOM (elektroniczna wymiana informacji pomiędzy sy-
gnatariuszami);

�� Rozszerzanie formuły SPOT o nowe przedsiębiorstwa i instytu-
cje mające na celu rozwój i zapewnienie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie dużych zakładów 
chemicznych;

�� SPOT współtworzy program do obsługi pomocy w transporcie 
materiałów niebezpiecznych w obszarze przewoźników ADR 
i RID. Program ma na celu pomoc w znalezieniu informacji 
o przewoźniku i jego zasobach transportowych (cysternach, au-
tocysternach itp.) i wielu innych danych pomocnych w doborze 
środków transportu w trybie awaryjnym; 

�� System SPOT współpracuje z ośrodkami na terenie kraju oraz 
nawiązał współpracę z organizacjami europejskimi. Z udzia-

distribution of hazardous goods in the future. Any suggestion from 
the units of the State Fire Brigades and the Police are also analyzed; 
thanks to very precious comments of the representatives of these 
bodies, the awareness of Signatories on the issues of the transport
of hazardous materials, do not only come from the manufacturer.
SPOT system helps to collect data related to any emergency 
incidents that took place in industrial plants.

The performance of SPOT is also associated with the 
introduction and application of network systems of decision 
support. Thanks to cooperation with NOMA 2, the Signa-
tories participate in innovative IT projects devoted the 
decision support and the improvement of safety at chemical 
plants. Due to their great expertise within the chemical industry
and distribution of hazardous materials, all the Signatories 
support NOMA 2 company in such projects as the monitoring 
of high-risk premises, i.e. visual monitoring.

Furthermore, the SPOT system provides:
� On a regular basis, during the operation of the Program, 

the principles of the cooperation with the carriers has been 
being developed and improved along with regulations on 
providing and using data collected on the road and railway 
stock;

� SPOT applies to the relevant government institutions asking 
for new legal regulations regarding the labeling of tanks, 
pipelines and sites, in which significant quantities of hazardous 
substances or preparations are stored;

� Within the scope of development activities. SPOT conducts 
updates and upgrades of the SPOT-COM (electronic exchange 
of information between the Signatories) software;

� Expanding SPOT formulas for businesses and institutions in 
order to develop and provide a high safety level in the immediate 
vicinity of large chemical plants;

� SPOT co-create a program maintaining the assistance in transport 
of hazardous materials in the field of ADR and RID carriers. The 
program is designed to help in finding information on a carrier 
and its transportation resources (tanks, cisterns, etc.), and many 
other data helpful at the selection of the means of transport 
in emergency mode;

� SPOT system cooperates with its centers throughout the country 
and has initiated cooperation with European organizations, with 
the participation of the Polish Chamber of Chemical Industry. 
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łem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego rozpoczęto działania 
integracyjne z systemami ICE w Europie. W pierwszej kolej-
ności nawiązano współpracę z ośrodkami w Czechach i na 
Słowacji;

�� W ramach systemu utworzono na serwerze FTP bazę kart cha-
rakterystyki substancji i preparatów produkowanych przez sy-
gnatariuszy. W ramach rozwoju tej gałęzi systemu realizowana 
jest również możliwość umieszczania w bazie kart dostarczanych 
przez innych dostawców. Uzasadnione jest zamieszczenie na 
serwerze kart udostępnionych przez sieciowych międzynarodo-
wych dystrybutorów chemikaliów w Polsce. W pierwszej kolej-
ności powinno się wprowadzać dane firm zrzeszonych w Polskiej 
Izbie Przemysłu Chemicznego;

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

Activities to enhance integration with ICE in Europe have 
been also initiated; at first, the cooperation with the 
centers in the Czech Republic and Slovakia has been established;

� Within the frameworks of the system, a database with 
technical sheets of substances and preparations manufactured 
by the Signatories was set up on the FTP server. There has been 
also being developed a possibility in the system to place cards 
submitted by other supplier. It is justified to place cards which 
were made accessible by the international chemical network 
distributors in Poland on the server. In the first place, data on 
the companies associated in the Polish Chamber of Chemical 
Industry should be entered;

� SPOT system makes the data collected on the FTP server 
directly available by the command centers of the National Fire 
Brigades.
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Stan świadomości ekologicznej Polaków – ich poziom zaangażo-
wania w działania na rzecz ochrony przyrody, wiedza o stanie śro-
dowiska naturalnego, postrzeganie pewnych działań, jako zagroże-
nia dla środowiska – jest coraz częstszym tematem w mediach oraz 
na forum społecznym. Działania proekolo-
giczne, takie jak: skuteczniejsza egzekucja 
prawa dotyczącego ochrony środowiska 
i wprowadzenie idei zrównoważonego roz-
woju, systemu REACH czy wielu wytycznych 
związanych z ograniczeniem emisji do śro-
dowiska, przynoszą coraz lepsze efekty. 

Przedsiębiorstwa chemiczne nie istnieją 
bez otoczenia, nie istnieją w próżni. Jest 
wokół nich audytorium, które decyduje 
o ich sukcesie bądź porażce. Nie są to tylko 
klienci, ale wszelkie grupy związane po-
średnio lub bezpośrednio z firmą. Branża 
chemiczna, będąc świadoma obaw spo-
łecznych dotyczących funkcjonowania firm 
wytwarzających i dystrybuujących różnego 
rodzaju chemikalia, szczególnie w kontekście ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy instalacji produkcyjnych, zainicjowała już 
w latach 80. program pod nazwą „Responsible Care”® (w Polsce 
pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”®). Program ten na prze-
strzeni lat zyskał czołowe miejsce wśród systemów zarządzania śro-
dowiskowego, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, o czym świadczy 
wdrażanie jego wytycznych w 53 krajach. Odgrywa on również 
istotną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współod-
powiedzialności za stan środowiska oraz sprzyja rozwiązywaniu 
problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dia-
logu i współdziałania instytucji publicznych ze sferą biznesu. 

Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” definiują 
corocznie cele, uwzględniając zadania określone dla osiągnięcia 
poprawy i/lub zarządzania oraz kontroli ryzyka w następujących 
obszarach:
� ochrona środowiska;
� bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo pracy; 
� profilaktyka zdrowotna; 
� obrót chemikaliami (w tym dystrybucja i transport);
� komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. 

Cele i zadania wywodzą się najczęściej z zatwierdzonej i przy-
jętej do stosowania polityki firmy, a przy ich określaniu istotny ele-
ment stanowi dobrowolność niewymuszona przez normy i nakazy 
prawne. Istotnym elementem pozostaje również systematyczne 
rozliczanie przyjętych do realizacji zobowiązań, w tym określanie 
uzyskanych z tego tytułu efektów.

Podejmowane na przestrzeni ostatnich lat przez realizatorów 
działania przedstawiają poniższe  wykresy.

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

ODPOWIEDZIALNOŚĆ za dziś i TROSKA o jutro RESPONSIBLE for today and CAREful for tomorrow

Ecological awareness of Polish citizens, i.e. their level of invo-
lvement in the activities focused on the conservation of the nature, 
knowledge about the state of the environment, perception of cer-
tain actions as being a threat to the environment, is a more and 

more popular topic in the media and among 
the society. Pro-ecological activities, such 
as  more effective enforcement of the envi-
ronmental protection law and introduction 
of the sustainable development concept, 
the REACH system and many guidelines 
related to the limitation of emissions into 
the environment, bring better and better 
results.

Chemical entities do not exist without 
their surroundings. They do not operate 
in the void. Either their success or failure 
is determined by their environment. These
are not only the customers, but also all 
the groups directly or indirectly affiliated 
with a company. Chemical industry, being 
aware of the public concern related to the 

operations performed by companies producing and distributing 
different kinds of chemicals, particularly within the environmen-
tal protection and work safety issues, initiated a program called 
“Responsible Care”® as early as in 1980’s. In the course of the 
years, this program is highly ranked among environmental mana-
gement systems, not only in Poland, but also all round the world; 
the proof of this is that its guidelines are being introduced in 53 
countries. It also plays a significant role in the formation 
of ecological awareness and common responsibility for the state 
of the environment, and helps solve many environmental 
problems throughout the partnership dialogue and cooperation 
of public institutions with the business sector.

On yearly basis, the executors of the “Responsible Care” Program 
define their goals, taking into consideration all the tasks aimed 
at the improvement and risk management and control within 
the following areas:
� environment protection;
� process and work safety;
� health prevention;
� chemicals turnover (incl. distribution and transport);
� internal and external communication.

Their objectives and tasks usually origin from the policies 
of the companies, and as they are being established, a free choice 
constitutes a significant factor, not strained by any legal standards 
and regulations. Another important factor is also reporting on all 
the tasks accepted for the execution along with defining results 
achieved in this respect. 

The tasks undertaken by the executors during the last few years 
are presented by the below charts.
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Wykres 6. Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach Programu „Odpowiedzielność i Troska” w latach 2004–2008 /
Chart 6. Number and type of tasks executed within Responsible Care Program for the years 2004–2008
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Wykres 7. Porównanie lat 2008 i 2007 /
Chart 7. Comparison of the years 2008 and 2007
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W roku 2008 procentowy udział poszczególnych grup tematycz-
nych (to jest ochrona środowiska, ochrona zdrowia i profilaktyka, 
obrót chemikaliami oraz inne działania) pozostał na porównywal-
nym poziomie z rokiem 2007. Jedynie komunikacja wewnętrzna 
i zewnętrzna zmniejszyła się o 7%, a bezpieczeństwo procesowe 
i pracy zwiększyło się o 6% w stosunku do roku 2007.

Obrót chemikaliami / Chemicals turnover

Ochrona środowiska / Environmental protection
Bezpieczeństwo procesowe i pracy / Process and work safety

Inne działania / Other activities

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca 
Programu „OiT” /  RCP internal and external communication
Ochrona zdrowia i profilaktyka / Healthcare 
and prevention
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zrealizowanych zadań / 
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In 2008, the contribution of the individual groups of tasks (environ-
mental protection, healthcare and prophylaxis, chemicals turnover 
and other activities) remained at the level comparable with 2007; 
only the internal and external communication decreased by 7% 
and the process and work safety increased by 6% in comparison 
with 2007.
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         Komunikacja
   Bezpieczeństwo Ochrona  wewnętrzna 
  Ochrona procesowe  zdrowia Obrót i zewnętrzna dot. Inne
 Rok / środowiska / i pracy / i profilaktyka / chemikaliami / Programu „OiT” / działania /
 Year Environmental Process Healthcare Chemicals Internal and Other
  protection and work and turnover external  activities
   safety prophylaxis  communication
      on RCP

 2004 70 642 675 4 608 741 1 216 061 8 273 242 286 063 1 402 565
 2005 431 103 894 15 667 362 418 040 10 773 063 590 966 1 995 222
 2006 88 059 765 18 127 992 452 634 6 489 332 3 003 392 444 686
 2007 84 053 475 9 965 417 529 577 937 327 312 546 300 000
 2008 253 340 687 31 202 859 1 702 672 9 028 965 751 308 73 200

Tablica 1. Nakłady poniesione na realizację działań w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” w latach 2004–2008 /
Table 1. Expenses incurred for the execution of tasks within RCP in 2004–2008

„Drzewko za butelkę®”
„Przyrody nie chronimy po coś czy dla czegoś.
Jej ochrona jest naszą moralną powinnością...”

Firmy coraz częściej doceniają ekologiczne działania edukacyjne 
skierowane do najmłodszych. Coraz więcej czasu poświęcają za-
gadnieniom związanym z kwestiami ekologicznymi i ochroną śro-
dowiska. Coraz częściej jesteśmy świadkami podejmowania przez 
przedsiębiorców inicjatyw, które są jednocześnie społecznie odpo-
wiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe. 
W ten nurt wpisuje się organizowana od 2003 roku przez sekretariat 
oraz firmy skupione w Programie „Odpowiedzialność i Troska”®, 
akcja edukacji ekologicznej o nazwie „Drzewko za butelkę®”.  

Akcja ta polega na zbieraniu przez dzieci ze szkół i przedszkoli 
jak największej ilości plastikowych butelek „PET”. Zebrane butel-
ki, za pośrednictwem zaangażowanych w akcję organizacji odzy-
sku, trafiają do powtórnego przerobu, a symbolem ich recyklingu 
są sadzone drzewka. Wszyscy uczestnicy akcji otrzymują upominki 
i dyplomy.

Dotychczasowe edycje tego ogólnospołecznego przedsięwzięcia 
– łączącego walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dba-
łości o środowisko naturalne i o własną gminę, skupiły tysiące dzieci 
z miast, gmin, miasteczek i wsi w rejonach, w których mają siedziby 
firmy realizujące założenia Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

”Tree for bottle”®
“We do not protect the nature for a reason. 

It is our moral responsibility”.

Educational activities addressed to children are much more 
and more appreciated by the companies. They devote more and 
more time on the issues related the ecology and environmental 
protection. Increasingly, we are the witnesses of the entrepreneurs 
undertaking initiatives which are socially responsible, ecologically 
friendly and economically precious. In line with this trend, there 
is an educational pro-ecological action called “Three for bottle” 
organized by the Secretariat and the companies participating 
in the “Responsible Care” Program since 2003. The objective of the 
action is collecting maximally high number of plastic PET bottles 
by school and kindergarten children. By the agency of some 
recycling organizations, those bottles are recycled and the symbol 
of this process is the trees planted. All the participants of the action 
are given gifts and diplomas.

Previous editions of this social enterprise connecting the 
virtues of ecological education, public activity, care about the 
natural environment and about own parish, gathered thousands 
of children from towns, villages and hamlets in the regions where 
the companies involved in “Responsible Care” Program have their 
headquarters.
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„Złap zająca”
 „Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda 
bez człowieka będzie istniała, 
ale człowiek bez przyrody nie…”

Misją wpisaną w realizację Programu „Odpowiedzialność i Tro-
ska” jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, jako 
standardu obowiązującego w przemyśle chemicznym. Firmy uczest-
niczące w Programie „Responsible Care” tworzą swoistą społecz-
ność, ruch, promujący odpowiedzialne i proekologiczne działania. 
Każde z działań opiera się na pozytywnych przykładach praktyk 
biznesowych, zwłaszcza w dziedzinie ekologii. Wśród takich roz-
ważań nad wartościami ekologicznymi powstała koncepcja konkur-
su „Złap Zająca”. Pomysł zrodził się w Zakładach Azotowych 
KĘDZIERZYN S.A. i został szybko zaszczepiony na grunt Programu 
i jego uczestników. 

Jednym z zasadniczych fundamentów działań w ramach Progra-
mu jest nie tylko aktywizacja lokalnej społeczności, ale i – może 
przede wszystkim – załóg pracowniczych zakładów chemicznych. 
To właśnie one są wizytówką branży chemicznej, ich działania 
przekładają się na postrzeganie branży przez ogół społeczeństwa, 
dlatego też działalność kulturalna i artystyczna z zakresu ekologii 

  Rok 2003 / Rok 2004 /  Rok 2005 / Rok 2006 / Rok 2007 /  Rok 2008 / Lata 2003–2008 /
  Year 2003 Year 2004  Year 2005 Year 2006 Year 2007  Year 2008 Years 2003–2008

 Ilość dzieci biorących udział 
 w Akcji / Number of children  11 000 20 000 22 000 17 500 23 657 29 444 123 601
 participating in the Action
 Razem zebranych butelek /
 Collected bottles in total 232 880 280 776 687 303 825 288 1 501 923 1 561 412 5 089 582

 Ilość posadzonych drzewek / 
 Planted trees in total 989 1 027 871 992 1 687 1 912 7 478

Tablica 2. Statystyki akcji „Drzewko za Butelkę®” /
Table 2. Statistical data on ”Tree for bottle®” Action
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Wykres 8. Ilość zebranych butelek i posadzonych drzew w akcji „Drzewko za Butelkę®” w latach 2003–2008 /
Chart 8. Number of collected bottles and planted trees during the ”Tree for bottle®” Action (2003–2008)
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”Catch the hare”
”It is time to understand that the nature 

will still exist without a human being but 
a human being without the nature will not...”

The mission of the “Responsibility Care” Program is to popularize
the idea of the responsible business as a standard obligating 
in the chemical industry. The companies participating in the 
“Responsible Care” Program create a specific society – a movement 
promoting responsible and pro-ecological activities. Each activity 
is based on positive examples of business practices, particularly 
in the area of ecology. The concept of the “Catch the hare” com-
petition originates from such contemplations on the environmental 
values. The idea was initiated by the Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN 
S.A. and was immediately inoculated in the Program and its parti-
cipants.

The stimulation of local communities but also – and maybe first 
of all – of the staff of chemical companies are the core foundations 
of the activities related to the Program. These are those teams which 
are the flagship of the chemical industry and their activities are reflected 
in the perception of the industry by the general society. Therefore, any 
cultural or artistic activity within the area of ecology deserves particular 
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zasługuje na szczególną uwagę. Priorytetową ideą konkursu jest 
uchwycenie na fotografii piękna otaczającej nas fauny i flory, nie-
zwykłych – naturalnych kompozycji artystycznych otaczającego nas 
świata, zachowanie pięknych i często trudno uchwytnych chwil 
przyrody. Rywalizacja ma na celu konsolidację załóg pracowniczych 
firm branży chemicznej skupionych w Programie we wspólnym celu, 
jakim jest ochrona środowiska, poznanie i chęć ochrony świata roślin 
i zwierząt, z którym nieustannie 
się stykamy.

Wymiar konkursu jest ogól-
nospołeczny, bowiem uczy, by 
nie patrzeć na świat z perspek-
tywy nas samych, ale dostrzec 
codzienne życie otaczającego 
nas środowiska. Doświadczenia 
poprzednich konkursów poka-
zały, że na zwykłej fotografii 
wykonanej w miejscu pracy, czy 
przydomowym ogródku moż-
na uchwycić niezwykłą chwilę, 
daną nam przez matkę naturę, 
która na zawsze pozostanie 
w pamięci.

W 2008 roku odbyła się już II edycja konkursu. Do rywalizacji 
zgłosiło się 13 firm realizujących Program, a jury konkursu spośród 
65 nadesłanych zdjęć wyłoniło 3 zwycięzców i wyróżnionych.

Wystawa pokonkursowa prac nagrodzonych i wyróżnionych 
towarzyszyła Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO 
2008 w Poznaniu. Podczas otwarcia galerii wszystkim laureatom 
konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody. Ponadto wszystkie 
nagrodzone prace zostały opublikowane w katalogu wystawy, we 
wznowieniu albumu „Fauna i Flora” i zostaną wykorzystane w ka-
lendarzu programowym na 2009 rok.

attention. The priority of the competition is catching the beauty of the 
nature in the picture – unusual natural artistic compositions of our sur-
rounding world – and preserving some beautiful and vague images of 
the nature. The objective of this rivalry is the consolidation of chemical 
industry working teams concentrated around the Program within the 
rallying point which is the environmental protection and the willingness 
to learn about and protect the world of animals and plants that we are 

in touch with on everyday basis.
The scope of the competi-

tion addressed to the whole 
society since it teaches not to 
look at the world only from our 
own perspective, but also to 
make out everyday life of our 
environment. The history of the 
previous editions of this compe-
tition has shown that a glimpse 
of usual moment given to us by 
the mother nature can be caught 
in an ordinary photograph made 
at work or in our home garden 
and which will stay in our mind 
forever.

In 2008, the second edition of this competition took place. There 
were 13 companies executing the Program that applied for the com-
petition. Its jury awarded 3 winners out of as many as 65 pictures 
sent. The post-competition exhibition of awarded and distinct works 
accompanied the POLEKO 2008 Ecological International Fair in Po-
znan. During the opening of the gallery, diplomas and awards were 
handed in to all the laureates. In addition, all the awarded pictures 
were published in the catalogue of the Fair and in the reprint of the 
album titled “Fauna and Flora” and are used in the 2009 calendar 
popularizing the Program.
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Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Chemii  / 
Polish Technological Platform of Sustainable Chemistry (PPTZCh)

W 2003 roku. został zapoczątkowany proces tworzenia Euro-
pejskich Platform Technologicznych, w tym Europejskiej Platfor-
my Technologicznej Zrównoważonej Chemii – SusChem założonej 
6 lipca 2004 roku w Brukseli z inicjatywy Komisji Europejskiej 
i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Platformy Tech-
nologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, 
przemysłu oraz instytucji naukowych i finansowych w celu opraco-
wania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodar-
ki i przyszłościowych technologii. Platformy Technologiczne są też 
jednym z fundamentów 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju 
Technologicznego Unii Europejskiej, który w zakresie badań i roz-
woju technologicznego jest największym mechanizmem finanso-
wania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. 
Jest to program siedmioletni (2007–2013) o budżecie wynoszącym 
prawie 54 miliardów euro. 7. Program Ramowy składa się z czterech 
programów szczegółowych – współpraca, pomysły, ludzie, możli-
wości, które odpowiadają głównym celom polityki Unii Europejskiej 
dotyczącej badań. Program ma na celu wspieranie kluczowych 
aspektów europejskiego 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. 

Aktualnie w Europie działa trzydzieści Platform Technologicznych. 
Pierwsze platformy technologiczne w Polsce zaczęły powstawać 
w 2004 roku, obecnie jest ich w Polsce 29. Polska Platforma 
Technologiczna Zrównoważonej Chemii (PPTZCh) powstała nato-
miast w styczniu 2005 roku z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego, a główne cele jej działalności to: 
� Przygotowanie krajowych programów badawczo-rozwojowych 

dotyczących przemysłu chemicznego, które stałyby się elemen-
tem Krajowego Programu Ramowego;

The year 2003 began the process of creating European 
Technology Platforms, including the European Technology Plat-
form of Sustainable Chemistry, SusChem, founded as the initiative 
of the European Commission and the European Chemical Industry 
Council (CEFIC) in Brussels on 6 July 2004. Technological Platforms 
are a joint venture of the European Commission, industry, and scientific
and financial institutions established for the elaboration strategies 
focused on the development of important sectors of the economy 
and future technologies. In regard to research and technological 
development, Technological Platforms are also one of the 
cornerstones of the EU 7th Framework Program for Research and 
Technological Development, which is the largest mechanism 
of funding and research and development at the European level. 
This is a seven-year program (2007–2013) with a budget of nearly 
54 billion EUR. The 7th Framework Program consists of four specific
programs (cooperation, ideas, people, and possibilities) that 
correspond to the main policy of the European Union on research 
and development. The program is designed to support key aspects 
of the European potential within the scope of research, technolo-
gical development and innovations, such as R&D infrastructure, 
regional research clusters, researches for small and medium-sized 
enterprises, coordination of the research policy and horizontal 
activities in the field of the international cooperation.

There are thirty Technological Platforms currently operating 
in Europe. The first technological platforms in Poland were being 
established in 2004; there are currently 29 of them in Poland. The 
Polish Technological Platform of Sustainable Chemistry (PPTZCh) was 
established in January 2005 as the initiative of the Polish Chamber 
of Chemical Industry, and its main objectives are:
� Preparation of national research and development programs 

related to the chemical industry, which would become parts 
of the National Framework Program;
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� Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych 
wokół tworzonych strategii, optymalne wykorzystanie funduszy 
strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności branży che-
micznej w latach 2007–2013;

� Promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych 
dla przemysłu chemicznego. 
Potencjalnie najważniejszym sposobem wzrostu innowacyjności 

krajowego przemysłu chemicznego jest jego zaangażowanie się 
w realizację programów finansowanych ze środków unijnych. 
Przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce są nadal zbyt słabo zaintere-
sowane ich wykorzystywaniem, co opóźnia proces poprawy konku-
rencyjności branży chemicznej. Niezwykle istotne jest, aby sytuacja 
ta uległa zmianie. Dobrym przykładem nowej formuły współpracy 
pomiędzy przemysłem i nauką jest podpisanie 8 stycznia 2009 roku 
przez CIECH S.A. umów ramowych o współpracy z siedmioma uczel-
niami wyższymi.

W celu wspierania przedsiębiorstw chemicznych w realizacji pro-
jektów 7. Programu Ramowego Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
utworzyła przy Polskiej Platformie Technologicznej Zrównoważonej 
Chemii Branżowy Punkt Kontaktowy (BPK), który powstał i działał 
w oparciu o porozumienie podpisane w dniu 10 sierpnia 2007 roku 
pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, a Ministerstwem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkt kontynuował swoją działal-
ność w 2008 roku. Głównym adresatem działalności Branżowego 
Punktu Kontaktowego w 2008 roku były firmy należące do Polskiej 
Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii i Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego. Działalność Branżowego Punktu Kontak-
towego polegała na inicjowaniu działań i tworzeniu warunków dla 
przygotowania projektów zgodnych z celami wyznaczonymi przez 
opracowaną w ramach PPTZCh Strategiczną Agendę Badawczą, jak 
również pomocy w  przygotowywaniu się do uczestniczenia i re-
alizacji projektów w ramach 7. Programu Ramowego oraz innych 
Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Zgodnie z założeniami działalność Branżowego Punktu Kontakto-
wego obejmowała takie grupy zagadnień jak:
� Promowanie poszczególnych konkursów w miarę ich ogłaszania 

w ramach programu COOPERATION;
�� Inicjowanie udziału firm w projektach innowacyjnych w ramach 

7. Programu Ramowego;
�� Opracowanie i rozpowszechnienie wśród członków Polskiej  

Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii Strategicznej 
Agendy Badawczej;

� Concentration of all the key business and R&D partners around 
the created strategies, and optimal use of structural funds from 
the point of view of the competitiveness of the chemical industry 
in the years 2007–2013;

� Promotion and advocacy of any research and development 
activities in favor of the chemical industry.
Potentially, the most important way to increase domestic 

innovativeness of the national chemical industry is its com-
mitment to the implementation of the programs financed from 
the EU funds.

Chemical companies in Poland are still too poorly inter-
ested in their use what delays the process of improving the 
competitiveness of the chemical industry. It is crucial to have this 
situation changed. A good example of a new formula of cooperation 
between industry and science is the framework cooperation 
agreements concluded by CIECH SA with 7th universities, on 8 
January, 2009.

In order to support chemical enterprises in the implementation 
of the 7th Framework Program projects, the PIPC set up at PPTZCh 
a Branch Contact Point (BCP), which was established and acting 
on the basis of the agreement signed between PIPC and the 
Ministry of Science and Higher Education on 10 August 2007. 
The Point continued its activities in 2008. In 2008, the main 
target of BCP was companies belonging to PPTZCh and PIPC. 
The performance of BCP laid in initiating activities and creating 
conditions for the preparation of projects consistent with the 
objectives set out by the Strategic Research Agenda developed 
within the frameworks of PPTZCh, as well as the assistance 
in preparing to attend and carry out projects under FP7 and other 
research programs of the EU. 

In line with the guidelines BCP’s activities include such groups 
of topics as:
� Promotion of due competitions as they were announced under 

the COOPERATION program;
� Initiation of participation of the companies in the innovative 

projects under FP 7th; 
� Development and propagation of the Strategic Research Agenda 

among the members of PPTZCh;
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�� Inicjowanie i rozwijanie działań innowacyjnych, które umożliwią 
skuteczne wdrażanie Strategicznej Agendy Badawczej;

�� Promowanie idei konsorcjum dla realizacji projektów w 7. Pro-
gramie Ramowym, zgodnych z celami wyznaczonymi przez Stra-
tegiczną Agendę Badawczą.
Działalność Branżowego Punktu Kontaktowego realizowana 

była w ścisłej współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym, 
w oparciu o porozumienie dwustronne z dnia 27 sierpnia 2007 roku. 
W ramach szkoleń 2 grudnia 2008 roku Branżowy Punkt Kontaktowy 
wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym zorganizował w Warsza-
wie spotkanie poświęcone 7. Programowi Ramowemu. Na spotka-
niu przedstawiono uczestnikom prezentację poświęconą tematyce 
chemicznej w priorytecie NMP (Nanonauki, nanotechnologie, ma-
teriały i nowe technologie produkcyjne) w 7. Programie Ramowym, 
w tym problematykę chemiczną w dotychczasowych konkursach 
oraz tematy związane z przemysłem chemicznym w nowych konkur-
sach  NMP. Wskazano w programie na rok 2010 tematy, które mogą 
być ciekawe dla chemików (rozwój nowych materiałów z wykorzy-
staniem nanotechnologii, opracowywanie technologii wykorzysty-
wania tych materiałów, oszczędzanie energii, materiały hybrydowe 
organiczne i nieorganiczne, materiały dla inżynierii tkankowej, ma-
teriały oparte na biomasie).

Przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego uczestni-
czył również w 6. Kongresie Europejskich Regionów Chemicznych 
w Brukseli w dniu 27 października 2008 roku, który przyjął deklara-
cję „Regiony Chemiczne – Wyznacznik Konkurencyjności i Innowa-
cyjności w Europie”.

Materiały otrzymywane z Krajowego Punktu Kontaktowego sys-
tematycznie rozsyłane były do członków Polskiej Platformy Techno-
logicznej Zrównoważonej Chemii i Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego oraz wyznaczonych przez przedsiębiorstwa osób kontaktowych 
do spraw 7. Programu Ramowego. Ponadto systematycznie analizo-
wano i syntetycznie opracowywano informacje związane z udziałem 
w programach unijnych zawarte na portalu innowacji PARP, biulety-
nach Krajowej Izby Gospodarczej i Suschem Newsletter oraz stronach 
internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Obok szkoleń i spotkań informacyjnych popularyzacja 7. Programu 
Ramowego odbywała się również podczas konferencji i seminariów 
ogólnopolskich, tematycznie związanych z branżą chemiczną. Krótkie 
szkolenia i spotkania informacyjne były w 2008 roku organizowane 
dla członków Rady Izby. Informacje o działalności Branżowego Punktu 
Kontaktowego, prezentacje, informacje o organizowanych imprezach, 
zamierzeniach, i tym podobnych,  zamieszczane były na stronach in-
ternetowych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w linku Branżo-
wego Punktu Kontaktowego. Prezentacje dotyczące zasad udziału 
w 7. Programie Ramowym oraz programach operacyjnych były 
ponadto rozsyłane do wytypowanych przez firmy przedstawicieli. 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego ściśle współpracuje z Eu-
ropejską Platformą SusChem działającą przy Europejskiej Radzie 
Przemysłu Chemicznego. W ramach tej współpracy przedstawiciele 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wygłosili prezentacje o dzia-
łalności Polskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Chemii  
29 stycznia 2008 roku w Berlinie na 6. Spotkaniu Interesariuszy 
SusChem i na posiedzeniu Mirror Group oraz 15 września 2008 roku 
w Turynie na dorocznym spotkaniu SusChem i narodowych platform 
technologicznych. 

� Initiation and development of innovative measures that will 
enable the effective implementation of the Strategic Research 
Agenda;

� Promotion od the idea of a consortium for the implementation 
of projects under FP 7th, in line with the objectives set by the 
Strategic Research Agenda.

The performance of the Branch Contact Point was execu-
ted in close cooperation with the National Contact Point, on the 
basis of the bilateral agreement of 27 August, 2007. In Warsaw, 
on 2 December 2008, as a part of the training, BCP and NCP held 
a meeting devoted to the 7th Framework Program. At the meeting, 
participants were presented a presentation on chemical issues 
in the priority of NMP (nano-sciences, nano-technologies, materials 
and new production technologies) under FP 7th, including the issue 
of the chemical industry in the past competitions and topics rela-
ted to the chemical industry in the new NMP competitions. The 
program for 2010 indicated topics that may be interesting for chemists 
(development of new materials using nanotechnology, development 
of technologies for using these materials, saving energy, materials, 
hybrid organic and inorganic materials for tissue engineering, 
materials based on biomass). 

The representative of PIPC participated also in the 6th Europe-
an Congress of Chemical Regions in Brussels on 27 October 2008, 
during which a declaration, “Chemical Regions – Determinant 
of Competitiveness and Innovation in Europe” was adopted.

Materials obtained from the National Contact Point have been 
regularly distributed among the PIPC and PPTZCh members and 
contact persons designated by companies for the 7th Framework 
Program. In addition, all the information – related to the partici-
pation in the EU programs, contained on innovation website of 
PARP, newsletters of the National Chamber of Commerce (SusChem 
Newsletter) and the websites of the Ministry of Science and Higher 
Education, the Ministry of Economy and the Ministry of Regional 
Development – was regularly reviewed and synthetically developed.

In addition to training and briefings, the popularization 
of the 7th Framework Program took also place during nationwide 
conferences and seminars thematically related to the chemical 
industry. In 2008, short training and briefings for the members of 
the Chamber’s Council were organized. Information on the activities 
of BCP, presentations, information on the events, plans, etc. was 
placed on the websites of PIPC, in the link of the Branch Contact 
Point. Presentations on the principles of participation in FP 7th 
and on the operational programs were also distributed to the 
representatives selected by the companies.

PIPC is closely cooperating with the European Platform SusChem 
acting at the European Chemical Industry Council. Within the 
frameworks of this cooperation, PIPC’s representatives demonstra-
te presentations on the activities of PPTZCh and national techno-
logy platforms (during the 6th SusChem Stakeholder Meeting and 
the Mirror Group meeting on 29 January 2008 in Berlin; and at the 
annual SusChem meeting in Turin on 15 September 2008).
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Zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/
WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę 
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 roku, 
miała miejsce tak zwana rejestracja wstępna substancji chemicz-
nych, dająca producentom i importerom chemikaliów prawo do 
skorzystania przy rejestracji pełnej z okresów przejściowych, uza-
leżnionych głównie od zakresu tonażowego produkowanej lub 
importowanej spoza Unii Europejskiej substancji. 

Dla Centrum do spraw REACH działającym w Instytucie Chemii 
Przemysłowej oznaczało to przede wszystkim konieczność zintensy-
fikowania działalności doradczej i szkoleniowej oferowanej przed-
siębiorstwom krajowym. Realizacja założonych zadań polegała na 
konsultacjach i akcji promocyjno-informacyjnej w oparciu o roz-
mowy telefoniczne, pocztę elektroniczną, publikacje w regionalnej 
i ogólnopolskiej prasie codziennej oraz periodykach specjalistycz-
nych, a także na udziale w konferencjach i seminariach. Prowa-
dzono intensywną działalność szkoleniową z zakresu wymogów 
rozporządzenia REACH oraz IUCLID (podstawowego narzędzia 
komputerowego mającego służyć do przedkładania danych w ra-
mach rejestracji wstępnej, a przede wszystkim rejestracji pełnej).

W 2008 roku, na podstawie porozumienia zawartego 12 lipca 
2007 roku pomiędzy Polską Izbą Przemysłu Chemicznego a In-
stytutem Chemii Przemysłowej, Centrum do spraw REACH nadal 
pełniło rolę Punktu Konsultacyjnego do spraw REACH dla przed-
siębiorstw członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Niezależnie od tych działań, w wyniku wygrania postępowania 
konkursowego ogłoszonego 6 marca 2008 roku przez Minister-
stwo Gospodarki i w oparciu o umowę z dnia 30 czerwca 2008 
roku, podpisaną przez Instytut Chemii Przemysłowej i Minister-
stwo Gospodarki, rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny do 
spraw REACH Ministerstwa Gospodarki.

SZKOLENIA I WARSZTATY
W roku 2008, Centrum do spraw REACH kontynuowało szko-

lenia warsztatowe z zakresu obsługi aplikacji IUCLID 5 i korzysta-
nia z portalu REACH IT Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zajęcia 
na ten temat, prowadzone przez Jacka Cieśla, Pełnomocnika do 
spraw Informatyzacji Biura do spraw Substancji i Preparatów Che-
micznych w Łodzi, odbyły się w dniach 20–21 marca 2008 roku 
w siedzibie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Wzięło 
w nich udział 20 uczestników. 

Podobne szkolenia w 2008 roku zorganizowano jeszcze trzy-
krotnie. Dedykowane one były pracownikom poszczególnych firm 
lub produkcyjnych grup kapitałowych. 5 maja przeprowadzono 
szkolenie w Brzegu Dolnym dla pracowników PCC ROKITA S.A., 
12–14 maja w Warszawie dla przedstawicieli przedsiębiorstw na-
leżących do Grupy Kapitałowej CIECH S.A.  26–27 maja w Płocku 
dla przedstawicieli Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.

In accordance with the provisions of the (EC) Regulation 
No 1907/2006 of the European Parliament and the Council of 
18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), establishing 
a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/
EC and repealing (EEC) Council Regulation No 793/93 and 
Commission Regulation (EC) No 1488/94 and Council Directive 
76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 
93/105/EEC 2000/21/EC, from 1st June to 1st December 2008, 
the so-called pre-registration of chemicals took place, giving 
producers and importers of chemicals the right to make use 
of the transitional period mainly dependent upon the volume 
of substances produced or imported from outside the EU, before 
the full registration. 

For the REACH Center operating at the Industrial Chemistry 
Research Institute, this meant – above all – the need to intensify 
training and advisory support offered to the national companies. 
Implementation of the established tasks was lying in consulta-
tions and promotional and information actions based on phone
calls, electronic mail, publications in national and regional 
daily newspapers and specialist journals, as well as participation 
in conferences and seminars, along with conducting intensive 
training on the requirements of REACH and IUCLID (basic 
computer tool to be used to submit data during the pre-registra-
tion and – above all – full registration).

In 2008, under the agreement entered into between the Polish
Chamber of Chemical Industry and the Industrial Chemistry 
Research Institute on 12 July 2007, the REACH Center was still 
acting as the Consultative Point on REACH for the member 
companies of PIPC.

Notwithstanding these actions, as a result of winning the 
competitive tender announced by the Ministry of Economy on 
6 March 2008 and on the basis of the agreement concluded 
between the Industrial Chemistry Research Institute and the 
Ministry of Economy of 30 June 2008, the REACH Consultation 
Point of the Ministry of Economy started its activities.

TRAININGS AND WORKSHOPS
In 2008, the REACH Center continued organizing its training 

workshops on handling the IUCLID 5 application and using 
REACH IT, the Website of the European Chemicals Agency. 
Classes on this subject, conducted by Jacek Cieśla, an IT Agent 
of the Office for Chemical Substances and Preparations in Lodz, 
took place on 20–21 March 2008 at the headquarters of the 
Industrial Chemistry Research Institute in Warsaw with the 
participation of 20 persons.

Similar trainings were organized three times more in 
2008. They were dedicated to the employees of individu-
al companies or capital production groups. On 5 May, such 
training was provided for the employees of PCC ROKITA S.A. 
in Brzeg Dolny, on 12–14 May, for the representatives of the 
companies belonging to the CIECH S.A. Group in Warsaw, 
and – on 26–27 May – for the ORLEN Capital Group S.A. 
in Plock.
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W dniach 9–11 kwietnia i 7–9 maja, Centrum zorganizowa-
ło dla reprezentantów firm związanych z przemysłem chemicz-
nym seminaria zatytułowane „Szkolenie REACH”, przybliżające 
obowiązki wynikające z rozporządzenia oraz zagadnienia ściśle 
związane z procesem rejestracji wstępnej substancji chemicznych. 
W każdym z nich wzięło udział około 20. osób reprezentujących 
firmy o zróżnicowanej wielkości.

W związku z trwającą rejestracją wstępną i ogromnym za-
potrzebowaniem na szkolenia w tym zakresie, zwłaszcza wśród 
pracowników przedsiębiorstw należących do kategorii małych 
i średnich, podjęto decyzję o zorganizowaniu w okresie od wrze-
śnia do listopada łącznie 4. szkoleń, poświęconych dwóm blokom 
tematycznym. Dwa trzydniowe szkolenia (w dniach 24–26 wrze-
śnia i 19–21 listopada) pod hasłem „REACH – kto?, co?, kiedy 
i dlaczego?”, były dedykowane pracownikom małych i średnich 
przedsiębiorstw, posiadającym niewielką wiedzę na temat roz-
porządzenia REACH i wynikających z niego obowiązków. Wzięli 
w nich udział przede wszystkim producenci i importerzy, a także 
dalsi użytkownicy chemikaliów. Zajęcia były połączone z ćwicze-
niami warsztatowymi, podczas których każdy uczestnik otrzymał 
do dyspozycji laptopa do indywidualnego wykorzystania. Szko-
lenie prowadzili Marcela Plczewska-Tulińska i Andrzej Krześlak. 
Dwa dwudniowe szkolenia pod tytułem. „Rejestracja wstępna 
w REACH – łatwo, szybko i bezpłatnie. Jeszcze zdążysz” dla pra-
cowników zajmujących się wdrażaniem systemu REACH i przy-
gotowaniem dokumentacji do rejestracji wstępnej w przedsię-
biorstwach odbyły się w dniach 2–3 października i 6–7 listopada 
w siedzibie Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Zaję-
cia połączono również z ćwiczeniami warsztatowymi, w ramach 
których – pod okiem prowadzących – większość uczestników 
dokonała rejestracji wstępnej wybranej substancji dla swojego 
przedsiębiorstwa. Prelegentami byli: Marcela Palczewska-Tu-
lińska, Andrzej Krześlak i Paweł Skiba, pełnomocnik do spraw 
REACH w POCH S.A.

ORGANIZACJA DWÓCH OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI
W związku z koniecznością szerokiego promowania i przy-

bliżania zagadnień oraz tematyki związanej z wymogami rozpo-
rządzenia REACH, Centrum do spraw REACH – we współpracy 
z Ministerstwem Gospodarki, przy współudziale Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego – zorganizowało w Ministerstwie Gospo-
darki w Warszawie w dniach 30 czerwca oraz 7 lipca dwie ogól-
nopolskie konferencje „Uwertura do REACH – rejestracja wstępna 
rozpoczęta”. Na każdej z nich udało się zgromadzić około 350. 
uczestników reprezentujących zarówno krajowych producentów 
i importerów substancji chemicznych, dalszych użytkowników 
chemikaliów, jak i przedstawicieli organów państwowych odpo-
wiedzialnych za kontrolę wdrażania postanowień rozporządzenia 
REACH w przedsiębiorstwach (przedstawiciele Wojewódzkich 
i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Wojewódz-
kich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji 
Pracy, służb celnych itp.). Swoimi doświadczeniami z wdrażania 
rozporządzenia REACH podzielili się: Blanka Chmurzyńska-Brown 
(Polski Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej), 
Paweł Papuga (SYNTHOS S.A.), Zbigniew Ślęzak (Zakłady Azotowe 
KĘDZIERZYN S.A.), Grzegorz Margas (CIECH S.A.) i Paweł Skiba 
(POCH S.A.). Wśród prelegentów byli także przedstawiciele Biu-

On 9–11 April and 7–9 May, the Center organized a series 
of seminars entitled “REACH Training” for the representatives 
of companies associated with the chemical industry, which were 
to zoom in the obligations arising from this regulation and the 
issues closely related to the pre-registration process of chemical 
substances. There were approximately 20 people attending each 
of them, representing companies of various sizes.

In the light of the ongoing pre-registration and a huge demand 
for training within this scope – especially among the employees 
of business belonging to the category of small and medium-
sized companies – it was decided to hold a total of 4 trainings 
devoted to two thematic blocks in the period from September to 
November. Two three-day trainings (on 24–26 September and 
19–21 November) under the heading “REACH – Who? What? 
When and Why?” were dedicated to the employees of small and 
medium-sized enterprises having little knowledge on the REACH 
Regulation and any duties resulting from it. They were mainly 
participated by producers and importers, but also by other users 
of chemicals. The classes were combined with practical work-
shops, during which each participant was given a laptop for his/
her personal use. Those trainings were conducted by Marcela 
Plczewska-Tulińska and Andrzej Krześlak. Two two-day trainings 
titled “Pre-Registration under REACH – easy, fast and free. You 
will not miss it”, for the workers involved in the implementation 
of the REACH system and the documentation preparation for the 
pre-registration, took place on 2–3 October and 6–7 November 
on the premises of the Industrial Chemistry Research Institute in 
Warsaw. The classes were combined with practical workshops
within the scope of which – under the watchful eye of the 
leaders – the majority of the participants made a pre-regi-
stration of a substance selected for their own companies. The 
lecturers were Marcela Palczewska-Tulińska, Andrzej Krześlak 
i Paweł Skiba, a REACH Agent of POCHE S.A.

ORGANIZATION OF TWO NATIONAL CONFERENCES
In the view of the need of broad promoting and bringing 

in the issues and topics related to the requirements of REACH, 
the REACH Center – in cooperation with the Ministry of Econo-
my, with the participation of the Polish Chamber of Chemical 
Industry and the Association of Engineers and Technicians 
of Chemical Industry – organized two national conferences 
“Overture for REACH – Pre-registration has started” at the Ministry 
of Economy in Warsaw on 30 June and 7 July. Each of them was 
attended by approx. 350 participants, representing both domestic
producers and importers of chemicals, downstream users 
of chemicals, as well as representatives of government bodies 
responsible for monitoring the implementation of the REACH Re-
gulation in the individual enterprises (representatives of the District 
and Provincial Sanitary-Epidemiological Stations, the Voivodship 
Environmental Protection Inspectorates, the State Labor Inspecto-
rate, customs, etc.). Among those shared their experiences on the 
implementation of REACH were: Blanka Chmurzyńska-Brown (Po-
lish Union of Private Employers of Cosmetics Industry), Paweł Papu-
ga (SYNTHOS S.A.), Zbigniew Ślęzak (Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN 
S.A.), Grzegorz Margas (CIECH S.A.) i Paweł Skiba (POCH S.A.).

Among the speakers, there were representatives of the 
Office for Chemical Substances and Preparations of Lodz 
(Jerzy Majka and Michael Andrijewski), the Executive Board 
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ra do spraw Substancji i Preparatów Chemicznych z Łodzi (Jerzy 
Majka i Michał Andrijewski), Zarządu Europejskiej Agencji Chemi-
kaliów (Katarzyna Kitajewska), Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego (Magdalena Nogańska), Śląskiego Punktu Konsultacyjnego 
w Instytucie Chemii Nieorganicznej (Barbara Walawska), Punktu 
Konsultacyjnego do spraw REACH przy Instytucie Przemysłu Or-
ganicznego (Krzysztof Kaczorowski), Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego (Wojciech Lubiewa-Wieleżyński) oraz przedstawiciele 
współorganizatorów obydwu Konferencji (Józef Menes, Marcela 
Palczewska-Tulińska i Andrzej Krześlak).

UDZIAŁ W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I SEMINARIACH
Prowadzenie przez pracowników Centrum akcji promocyj-

no-edukacyjnej w zakresie przybliżania i pogłębiania zagadnień 
związanych z wdrażanym systemem REACH wiązało się z uczest-
nictwem i wygłaszaniem referatów podczas konferencji i semina-
riów organizowanych przez różne stowarzyszenia i organizacje:
� „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozporzą-

dzenia REACH”, spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Producentów Cementu, 14 lipca 2008 roku, Kra-
ków;

� „REACH – założenia i wdrażanie”, Seminarium Międzynarodowe 
pod tytułem „REACH, a uboczne produkty spalania z energetyki”, 
zorganizowane przez Polską Unię Ubocznych Produktów Spala-
nia, 12 sierpnia 2008 roku, Warszawa;

� „Wymogi REACH z perspektywy polskich hut szkła”, konferencja 
zorganizowana przez Związek Pracodawców „Polskie Szkło”, 
16–17 września 2008 roku, Łódź, na której wygłoszono refe-
raty:

of the European Chemicals Agency (Katarzyna Kitajewska), 
the Chief Sanitary Inspectorate (Magdalena Nogańska), 
the Silesian Consultatation Point at the Institute of Inorga-
nic Chemistry (Barbara Walawska), the REACH Consultation 
Point of the Committee on REACH at the Institute of Indu-
strial Organic Chemistry (Krzysztof Kaczorowski), the Polish 
Chamber of Chemical Industry (Wojciech Lubiewa-Wiele-
żyński), along with the representatives of the co-organizers 
of these two Conferences (Józef Menes, Marcela Palczewska-
Tulińska i Andrzej Krześlak).

PARTICIPATION IN TRAININGS, CONFERENCES AND SEMINARS
Running the promotional and educational actions by the 

employees of the Center in terms of bringing in and explo-
ration of the issue of REACH system implementation was 
connected with the participation and provision of lectures at the 
conferences and seminars organized by various associations and 
organizations:
� “Obligations of the entrepreneurs within the implementation of 

the REACH Regulation” – a consultation meeting organized by 
the Cement Manufacturers Association (Krakow, 14 July 2008); 

� “REACH – assumptions and implementation” – International 
Seminar “REACH, and By-Products of Combustion in Energy 
Industry” organized by the Polish Union of Combustion By-Pro-
ducts” (Warsaw, 12 August 2008);

� “Requirements of REACH from the perspective of Polish glass 
industry” – conference organized by the “Polish Glass” 
Employers Union where the following papers were given (Lodz, 
16–17 September 2008): 
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– Rejestracja wstępna w REACH;
– Firmy sektora szklarskiego jako importerzy chemikaliów;
– Firmy sektora szklarskiego jako dalsi użytkownicy chemikaliów;
– Substancje w wyrobach;
– Zakres i wyłączenia spod REACH;
– Rejestracja właściwa – krok po kroku;
– Rejestracja substancji, zakres niezbędnych badań;
– Punkt Konsultacyjny do spraw REACH Ministerstwa Gospodarki.
� Konferencja REACH organizowana przez BMP Sp. z o.o., w Warsza-

wie, 22 października 2008 roku, na której wygłoszono referaty:
– Wyłączenia;
– Informacje w łańcuchu dostaw;
� „REACH na 1,5 miesiąca przed zakończeniem rejestracji wstęp-

nej; konsorcja, założenia i aktualne fakty”, Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej, 8–10 października 2008 roku, Toruń.

� „REACH na niecałe 1,5 miesiąca przed zakończeniem rejestracji 
wstępnej; konsorcja, założenia i aktualne fakty”, spotkanie robocze 
Branży Koksowniczej,  27 października 2008 roku, Bielsko-Biała.

� „Pytania i odpowiedzi z zakresu REACH”, spotkanie producentów 
i przetwórców alkoholu etylowego zorganizowane przez Polski 
Przemysł Spirytusowy, 30 października 2008 roku, Warszawa.

� „Obowiązki przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozporządze-
nia dotyczącego systemu REACH”, spotkanie z przedstawicielami 
GCB Centrostal, 13 listopada 2008 roku, Bydgoszcz.

� „UPS w REACH… I co dalej?”, spotkanie założycielskie kon-
sorcjum do spraw Rejestracji Ubocznych Produktów Spalania 
w REACH, zorganizowane przez Polską Unię Ubocznych Produk-
tów Spalania, 16 grudnia 2008 roku, Warszawa.

PUBLIKACJE W MEDIACH
Działalność informacyjną realizowano też poprzez wywiady, 

artykuły i ogłoszenia publikowane w regionalnej i ogólnopolskiej 
prasie codziennej oraz periodykach specjalistycznych.

Ukazały się trzy wywiady, udzielone przez Andrzeja Krze-
ślaka, kierownika Centrum do spraw REACH: „Nie należy bać 
się rejestracji” (wywiad Anny Gruszki z A. Krześlakiem, Chemia 
Przemysłowa nr 3/2008, dwumiesięcznik, sierpień 2008), „Re-
ach – kosztowny dodatek w branży chemicznej” (wywiad Artura 
Andrzejewskiego z A. Krześlakiem, miesięcznik, Ekopartner, nr 
(9), 2008) oraz „REACH zacznie zbierać krwawe żniwo” (tekst 
Anny Bytniewskiej, Puls Biznesu, 5–7 grudnia 2008 roku).

W miesięczniku „Chemik” opublikowano artykuł A.Krześlaka, 
M.Palczewskiej-Tulińskiej, „Obowiązki przedsiębiorców w zakre-
sie wdrażania postanowień rozporządzenia REACH, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem rejestracji wstępnej” (Chemik, nr 7–8, 
316–324, 2008).

Z okazji konferencji zorganizowanej w dniu 22 października 
w Warszawie,  tekst autorstwa A. Krześlaka i M. Palczewskiej-
Tulińskiej, dotyczący rozporządzenia REACH ze szczególnym 
uwzględnieniem rejestracji wstępnej, zamieszczono również 
w materiałach konferencyjnych wydanych przez BMP Sp. z o.o.

W pierwszej połowie listopada, w związku ze zbliżającym 
się końcem okresu rejestracji wstępnej, z inicjatywy Centrum 
do spraw REACH zamieszczono ogłoszenia przypominające pro-
ducentom/importerom chemikaliów o obowiązkach dotyczących 
rejestracji wstępnej, wynikających z rozporządzenia REACH, 
w prasie lokalnej (Białostocka Gazeta Współczesna, Kurier Lubel-
ski, Gazeta Olsztyńska).

– Pre-Registration under REACH; 
– Glass sector companies as importers of chemicals; 
– Glass sector companies as downstream users of chemicals;
– Substances in products; 
– Scope of and exemptions from REACH; 
– Substantial Registration – step by step; 
– Registration of substances; the scope of essential researches; 
– REACH Consultation Point of the Ministry of Economy.
�. REACH Conference organized by the BMP Sp. z o.o., where 

the following papers were given (Warsaw, 22 October 2008):
– Exemptions; 
– Information in the supply chain; 
� “REACH – one month and a half before the end of the pre-regi-

stration; consortia, assumptions and current developments”, the 
Ecological Forum of Chemical Industry (Torun, 8–10 October 2008);

� “REACH – one month and a half before the end of the pre-
registration; consortia, assumptions and current developments”
– operative meeting of the Coke Industry (Bielsko-Biala, 
27 October 2008);

� “Questions and Answers on REACH” – meeting of producers 
and manufacturers of ethanol organized by the Polish Spirits 
Industry (Warsaw, 30 October 2008);

� “Obligations of the entrepreneurs within the implementation 
of REACH” – meeting with representatives of GCB Bydgoszcz 
Centrostal (13 November 2008, Bydgoszcz);

� “UPS AND REACH... what’s next?” – Consortium for the 
Registration of Combustion Side-Products in REACH founding 
meeting, organized by the Polish Union of Combustion By-Products 
(Warsaw, 16 December 2008).

PUBLICATIONS IN THE MEDIA
Informational activities were carrying out through interviews, 

articles and advertisements published in regional and national daily 
newspapers and specialist journals. 

There were three interviews published, given by Andrzej Krze-
ślak, the Manager of the REACH Center: “Do not be afraid of the 
registration (interview by Anna Gruszka with A.Krześlak, Chemistry
Industry No 3/2008, bimonthly, August 2008), “Reach – costly 
additive to the chemical industry” (an interview with Arthur 
A. Andrzejewski with A. Krześlak, Ekopartner monthly, No 9, 2008), 
and “REACH is to collect its bloody harvest” (text by Anna Bytniew-
ska, Business Pulse, 5–7 December 2008).

An article by A. Krześlak and M. Palczewska-Tulińska, 
“Obligations of the entrepreneurs within the scope the implementation
of the provisions of REACH regulation, with the particular emphasis
on pre-registration” was published in the Chemist monthly 
(Chemist, No. 7–8, 316–324, 2008).

On the occasion of the conference organized in Warsaw on 
22 October, the text by A. Krześlak and M.Palczewska-Tulińska 
on the REACH regulation with the particular emphasis on pre-regi-
stration was printed in the conference materials issued by the BMP 
Sp. z o.o.

In the first half of November – in connection with the impending 
end of the pre-registration – on the initiative of the REACH Center 
there were notices reminding the producers / importers of chemicals 
about their obligations related to the pre-registration and arising 
from the REACH Regulation, published in the local press (Białostoc-
ka Gazeta Współczesna, Kurier Lubelski, Gazeta Olsztyńska).
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PROWADZENIE STRON INTERNETOWYCH
W 2008 roku – oprócz istniejącej strony Centrum http://www.

ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm – w wyniku realizacji jednego 
z założeń umowy z Ministerstwem Gospodarki, została uru-
chomiona niezależna strona Punktu Konsultacyjnego do spraw 
REACH Ministerstwa Gospodarki pod adresem www.reach-info.pl.

Istnienie obu stron internetowych przede wszystkim stwarza 
możliwość publikowania informacji o planowanych szkoleniach, 
aktualności w zakresie prac legislacyjnych nad kolejnymi spro-
stowaniami rozporządzenia REACH, linków do aktów prawnych 
powiązanych z rozporządzeniem, łączy do pozostałej legislacji 
unijnej i polskiej dotyczącej kontroli i zarządzania chemikaliami, 
ważniejszych dokumentów Europejskiej Agencji Chemikaliów, po-
radników i tym podobnych dokumentacji. Na stronach interneto-
wych umieszczane są też tłumaczone przez pracowników Centrum 
różne dokumenty wspomagające oraz przewodniki, które wydają 
się być użyteczne z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorstw. Na 
stronie internetowej Punktu Konsultacyjnego do spraw REACH 
Ministerstwa Gospodarki można znaleźć również zakładkę Forum 
o adresie: http://forum.reach-info.pl/, która prowadzi do Forum 
Wymiany Informacji, gdzie potencjalni respondenci mogą złożyć 
zapytania do pracowników Punktu między innymi w kwestiach 
obowiązków producentów/importerów, laboratoriów wykonują-
cych badania zgodnie z wymogami REACH, istniejących i two-
rzonych konsorcjów, istnienia podmiotów posiadających dane 
niezbędne do przedłożenia w trakcie rejestracji pełnej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Od października 2008 roku współpraca ta została znacznie 

zintensyfikowana. Skoncentrowano się na tych jej obszarach, 
które w znaczący sposób mogły przyczynić się do wsparcia me-
rytorycznego przedstawicieli Centrum przy prowadzeniu ich dzia-
łalności konsultacyjnej i szkoleniowej. Była ona głównie związana 
z udziałem w spotkaniach grup roboczych CEFIC (Europejskiej 
Rady Przemysłu Chemicznego), Komisji Europejskiej i Brytyjskie-
go Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CIA – Chemical In-
dustries Association) oraz z uczestnictwem w międzynarodowych 
warsztatach organizowanych przez wspomniane organizacje.

Aktywne uczestnictwo pracowników Centrum w pracach Gru-
py Roboczej CEFIC tzw. REACH Experts Network (REN) było szcze-
gólnie cenne, gdyż umożliwiło zapoznawanie się z najbardziej 
praktycznymi pytaniami – z punktu widzenia przemysłu – pocho-
dzącymi z tak istotnych źródeł, jak przedsiębiorstwa członkowskie 
stowarzyszone w federacjach przemysłu chemicznego, z konfe-
rencji i warsztatów dotyczących REACH, biuletynów i wytycznych 
opracowanych przez inne grupy robocze CEFIC. Znajomość treści 
pytań, jak i udział w dyskusjach nad odpowiedziami, pozwoliły 
na bieżąco wzbogacać wiedzę pracowników Centrum z zakresu 
REACH, co często ułatwiało prowadzenie codziennej działalności 
konsultacyjnej na rzecz polskich przedsiębiorstw. Udział w pra-
cach REN polegał głównie na uczestnictwie w telekonferencjach 
i korzystaniu z dostępnego przez internet systemu informatyczne-
go opracowanego przez specjalistów IT z CEFIC. Posiedzenie Gru-
py Roboczej, podsumowujące działania w 2008 roku, odbyło się 
11 grudnia 2008 roku w Brukseli przy okazji warsztatów „REACH 
Implementation Workshop IV”.

Przedstawiciele Centrum uczestniczyli także w pracach nad projek-
tem TESS (Toolbox to support Environmental and Sustainable Systems 

MANAGEMENT OF WEBSITES 
In 2008 – in addition to the already existing site of the REACH 

Center http://www.ichp.pl/pl/centrum_REACH.htm – as a result 
of the implementation of a contract with the Ministry of Economy,
an independent site of the REACH Consultation Point of the 
Ministry of Economic Affairs under the address- www.reach-info.pl 
was established.

The existence of the two websites gives the opportunity to 
provide information on the planned trainings, any news within the 
legislative work over further corrigenda to REACH, links to legal 
acts related to the regulation, and to the rest of the EU and Polish 
legislation on control and management of chemicals, most 
important documents of the European Chemicals Agency, handbooks
and similar documents. On the Internet websites there are also 
other various supporting documents and guidebooks, translated by 
the staff of the Center, that seem to be useful from the point of view
of companies’ business needs. On the website of the REACH 
Consultation Point of the Ministry of Economy, you can also find 
a tab titled “Forum” of http://forum.reach-info.pl/ address which leads
to the Information Exchange Forum, where potential respondents 
may submit queries to the staff of the Point – among others – on the 
responsibilities of producers / importers, laboratories performing 
tests in accordance with the requirements of REACH, the existing and 
currently created consortia, the existence of entities having data 
necessary for the submission during the course of the full registration.

INTERNATIONAL COOPERATION
This cooperation has been significantly intensified since October 

2008. It has been focused on those areas that could significantly 
contribute to the merit support of the representatives of the Center 
while conducting their business consulting and training activities. 
It was mainly related to the participation in the meetings of CEFIC 
(European Chemical Industry Council) working groups, the Europe-
an Commission and the British Chemical Industry Association (CIA 
– Chemical Industries Association), The European Commission and 
the British Chemical Industry Association (CIA – Chemical Industries
Association) and to participating in international workshops 
organized by these organizations.

Active participation of the staff of the Center in works of the 
CEFIC Working Group, the so-called REACH Experts Network (REN) 
was particularly valuable since it allowed to get familiar with 
the most practical questions – from the point of view of industry 
– originating from major sources such as companies affiliated 
in federations of chemical industry, from conferences and 
workshops on REACH, bulletins and guidelines developed by 
the other working groups of CEFIC. Knowing the content of the 
questions and participation in discussions over the responses, 
helped to keep the staff of the Center to enrich their knowledge 
within the scope of REACH what often helped to conduct everyday 
business consultation for the Polish companies. The participation in 
the REN works mainly lied in the participation in teleconferences
and the making use of the available online information system 
developed by the CEFIC IT professionals. The meeting of the 
Working Group, summarizing all the action undertaken in 2008, 
was held in Brussels on 11 December 2008, on the occasion of the 
workshop “REACH Implementation Workshop IV”.

The representatives of the Center also participated in the 
development of the TESS project (Toolbox to support Environ-
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for chemicals manufacturers SMEs). Projekt dotyczył użytecznego opra-
cowania, oferowanego małym i średnim przedsiębiorstwom, to jest 
internetowego narzędzia szkoleniowego ze szczególnym uwzględnie-
niem systemu REACH i zrównoważonego rozwoju. Niezależne moduły 
szkoleniowe opracowywanego narzędzia dotyczą między innymi za-
gadnień legislacji z zakresu REACH, toksykologii chemicznej i ścieżek 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku, a także „zrówno-
ważonej” chemii. Przedstawiciele Centrum, z ramienia CEFIC, uczest-
niczyli w pracach, których celem było rozpowszechnianie informacji 
o narzędziu dostępnym w internecie oraz ewentualne prowadzenie 
szkoleń w oparciu o to narzędzie. Przedstawiciel Centrum zapre-
zentował je między innymi na odbywających się w dniach 17–18 
listopada w Sofii warsztatach zatytułowanych. „REACH and Product 
Stewardship”, współorganizowanych przez Komisję Europejską, CE-
FIC oraz Bułgarską Izbę Przemysłu Chemicznego.

W ramach współpracy międzynarodowej, przedstawiciele Cen-
trum wzięli udział w dwóch warsztatach organizowanych przez 
CEFIC w Brukseli: 
�� REACH Workshop, Exposure Scenarios and Chemical Safety As-

sessment, Practical Application”, czyli warsztaty poświęcone 
praktycznemu podejściu do opracowywania scenariuszy nara-
żenia oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego, stanowiących 

mental and Sustainable Systems for chemicals manufacturers 
SMEs). The project concerned the development, offered to small 
and medium-sized enterprises, i.e. an online training tool with 
a particular focus on REACH and the sustainable development. 
Independent training modules of the developed tool include, 
among others, the issues of legislation within the scope of 
REACH, chemical toxicology and spread pathways of pollutants 
in the environment, as well as “sustainable” chemistry. On 
behalf of CEFIC, the representatives of the Center participated 
in the work, the purpose of which was to disseminate information
about this tool available on the Internet and the possible 
provision of training based on this tool. A representative of the 
Center presented them, among others, during the workshops
“REACH and Product Stewardship” co-organized by the 
European Commission, CEFIC and the Bulgarian Chamber of 
Chemical Industry hold in Sofia on 17–18 November.

Within the frameworks of the international cooperation, the 
Center took part in two workshops organized by CEFIC in Brussels: 
� “REACH Workshop, Exposure Scenarios and Chemical Safety 

Assessment, Practical Application”, i.e. workshops on practical 
approach to the development of exposure scenarios and the 
assessment of chemical safety, which are the elements 
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elementy niezbędne w przygotowaniach dokumentacji rejestra-
cyjnej substancji,  (27–28 października 2008 roku);

�� „REACH Implementation Workshop IV”, czyli cyklicznym wyda-
rzeniu (10–11 grudnia 2008), podczas którego dokonano pod-
sumowania procedury rejestracji wstępnej, odniesiono się do 
praktycznych aspektów udzielania zezwoleń, przedyskutowano 
kwestię sporządzania raportów bezpieczeństwa chemicznego 
i scenariuszy narażenia oraz zaprezentowano narzędzia IT słu-
żące wymianie informacji między przedsiębiorstwami w łań-
cuchu dostaw. Omówiono tam także zagadnienia współpracy 
w ramach forum wymiany informacji o substancjach (tak zwany 
SIEF) i zawiązywanych konsorcjów, poruszono też kwestię roz-
porządzenia CLP (GHS) i jego wpływu na działania wynikające 
z REACH. Uczestnicy zapoznali się także z dokonaniami omówio-
nej już wcześniej Grupy Roboczej REN.

DZIAŁALNOŚĆ KONSULTACYJNA I DORADCZA
Rok 2008 upłynął przede wszystkim pod znakiem intensyw-

nych prac konsultacyjno-doradczych na rzecz przedsiębiorstw, 
związanych głównie z rejestracją wstępną. Przeprowadzono 37 
wielogodzinnych konsultacji indywidualnych. Zagadnienia poru-
szane w czasie konsultacji dotyczyły przede wszystkim kart cha-
rakterystyki i zmian wprowadzanych wymogami rozporządzenia 
REACH, importu substancji chemicznych oraz zakresu obowiąz-
ków dalszych użytkowników. Pracownicy Centrum odpowiedzieli 
na ponad 700 zapytań skierowanych drogą e-mailową i prze-
prowadzili podobną liczbę rozmów telefonicznych. Bardzo dużo 
zapytań napłynęło od dalszych użytkowników oraz producentów 
i importerów wyrobów. Natomiast w końcowym okresie rejestra-
cji wstępnej niejednokrotnie udzielano pomocy producentom/im-
porterom substancji chemicznych w przeprowadzaniu ich przez 
jej poszczególne etapy.

W celach ewidencyjnych oraz dla łatwiejszej obsługi pod-
miotów, które nawiązały kontakt z przedstawicielami Centrum 
do spraw REACH, rozpoczęto opracowywanie bazy danych firm 
sektora przemysłu chemicznego i innych sektorów pokrewnych 
z uwzględnieniem substancji produkowanych lub importowanych.

PODSUMOWANIE
W roku 2008 rozpoczęło się egzekwowanie od producentów 

i importerów chemikaliów pierwszych wymogów nowego pra-
wa, to jest konieczności dokonania rejestracji wstępnej w okresie 
od 1 czerwca do 1 grudnia 2008 roku. Dla Centrum do spraw 
REACH i jednocześnie Punktu Konsultacyjnego do spraw REACH 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz działającego od pół roku 
Punktu Konsultacyjnego do spraw REACH Ministerstwa Gospo-
darki wiązało się to z wyjątkowo zintensyfikowaną działalnością 
szkoleniowo-edukacyjną, doradczą, konsultacyjną i informacyjną, 
odpowiadającą na zapotrzebowanie firm sektora chemicznego 
i branż z nim powiązanych. Na przestrzeni lat 2009–2010 wielu 
producentów oraz importerów substancji chemicznych spoza Unii 
Europejskiej będzie musiało przygotować dokumentację rejestra-
cyjną, gdyż pierwsze rejestracje pełne (w większości dla substan-
cji wielkotonażowych, powyżej 1000 ton rocznie) będą musiały 
być dokonane do 1 grudnia 2010 roku. Dlatego zainteresowa-
nie zagadnieniami wiążącymi się z opracowaniem dokumentacji 
rejestracyjnej będzie stale wzrastało. Pomoc przedsiębiorstwom 
w tym zakresie wydaje się więc niezwykle wskazana i potrzebna.

necessary to prepare registration documentation of substances, 
(27–28 October, 2008); 

� “REACH Implementation Workshop IV”, i.e. a cyclic event 
during which the summary of the pre-registration procedu-
re was made, practical aspects of licensing were discussed 
along with the issue of preparing chemical safety reports 
and exposure scenarios; IT tools for information exchange 
between enterprises in the supply chain were also presen-
ted. The issues of cooperation within the frameworks of the 
forum on the information exchange of substances (so-called 
SIEF) and consortia established were discussed; also the issue 
of CLP (GHS) regulation and its impact on operations resul-
ting from REACH was also addressed. Its participants got also 
familiar with the achievements of the previously discussed 
REN Working Group.

BUSINESS ADVISORY AND CONSULTATIONS
The year 2008 passed under a sign of the intense 

consultancy and advisory work to businesses, primarily related 
to the pre- registration. 37 multi-hour individual consultations 
were provided; most of the issues raised during them were 
focused on technical data safety sheets and changes in the 
requirements of the REACH Regulation, imports of chemicals 
and the scope of the responsibilities of potential downstream
users. The staff of the Center responded to more than 700 
inquiries addressed through email and conducted a similar 
number of telephone calls. Lots of queries originated from the 
downstream users, manufacturers and importers of products. 
During the final pre-registration period, the assistance was 
mainly provided to producers/importers of chemicals in 
escorting them through its various stages.

For the purposes of records and for the easier management 
of the entities that established contact with the REACH Center, 
the elaboration of the database for the chemical industry and 
other related sectors started, including produced or imported 
substances.

CONCLUSION 
In the year 2008, the execution of the requirements of the 

new laws began for the manufacturers/importers of chemicals, 
i.e.  the obligation of pre-registration during the period from 
1 June to 1 December 2008. The REACH Center, the PIPC REACH 
Consultation Point at the same time, and the REACH Consulta-
tion Point of the Ministry of Economy were intensively involved 
in the activities of educational training, advisory, consultation 
and information activities in response to the needs of firms 
of the chemical industry and industries linked to it. Over 
the years 2009–2010, many manufacturers and importers of 
chemicals from the outside of the EU will have to prepare 
registration documentation, since the first full registration 
(mostly for substances produced in high-volumes over 1,000 tons 
per year) will have had to be completed by 1 December 2010. 
Therefore, the interest in the issues related to the development 
of registration documentation will be constantly increasing. 
Any assistance provided for businesses within this scope seems 
to be highly desirable and necessary.
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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, Zdrowia, Środowiska i Lo-

gistyki (Program Council, Energy, HSE and Logistics.
 W pracach Grupy uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, 

Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 
� Grupa do spraw Polityki Przemysłowej (Industrial Policy SIG).
 Grupa zajmuje się problemami polityki przemysłowej i jej uwa-

runkowaniami. W pracach Grupy uczestniczy Wojciech Lubiewa-
-Wieleżyński.

� Grupa Robocza do spraw Prognozowania Rozwoju Sektora Prze-
mysłu Chemicznego w Europie i na świecie (Economic Outlook 
Task Force).

 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, a w jej pracach uczestniczy Edyta Gołębiewska.

� Zespół Lobbujący do spraw Energii, Ochrony Zdrowia i Środowi-
ska (Advocacy Team on Energy and HSE).

 Zespół zajmuje się oddziaływaniem na legislatorów w Unii Eu-
ropejskiej na potrzeby europejskiego przemysłu chemicznego. 
W pracach Zespołu biorą udział Anna Gietka i Wojciech Lubiewa-
-Wieleżyński.

�� Europejska Grupa Pracodawców Przemysłu Chemicznego ECEG 
(European Chemical Employers’ Group).

 ECEG jest organizacją zrzeszającą pracodawców przemysłu che-
micznego w Europie. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest 
członkiem tej organizacji od 2004 roku; Wojciech Lubiewa-Wie-
leżyński jest członkiem Zarządu ECEG, a Hanna Kilen członkiem 
Komitetu Sterującego.

�� Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach grup roboczych 
ECEG/EMCEF działających w strukturach Komisji Europejskiej:

–  Grupa Robocza do spraw Polityki Przemysłowej, Konkurencyjno-
ści i Zatrudnienia (Industrial Policy, Competitiveness and Employ-
ment) – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński.

– Grupa Robocza do spraw Edukacji i Szkolenia Ustawicznego (Tra-
ining and Lifelong Learninig) – Hanna Kilen.

– Grupa Robocza do spraw Zdrowia, Bezpieczeństwa i Responsible 
Care (Health and Safety and Responsible Care) – Anna Gietka.

�� Stowarzyszenie Europejskich Producentów Nawozów Sztucznych 
EFMA (European Manufacturers; Association).

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

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński jest członkiem Komitetu Wyko-
nawczego EFMA (Executive Committee) oraz członkiem Komitetu 
do spraw Rolnictwa i Środowiska (Agriculture and Environment 
Committee).

�� Stowarzyszenie Europejskiego Przemysłu Chloro-alkalicznego 
Euro Chlor.

 Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem Euro Chloru 
i uczestniczy w pracach Komitetu, zajmującego się sprawami legis-
lacyjnymi w Unii Europejskiej, mającymi wpływ na tę branżę.

Współpraca z CEFIC i innymi stowarzyszeniami europejskimi  / 
Cooperation with CEFIC and other European associations

European Chemical Industry Council (CEFIC)
� AFEM
 At meetings, the Chamber is represented by Wojciech Lubiewa-

Wieleżyński, President of PIPC Board.
� Energy, HSE and Logistics Program Council
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, President of PIPC Board, 

participates in the works of the Group 

� Industrial Policy SIG
 The Group deals with the issues of industrial policy and its 

determinants. Wojciech Lubiewa-Wieleżyński participates in 
the works of the Group 

� Economic Outlook Task Force
 Members of this Group develop and provide statistical infor-

mation on chemical industries of their countries. Information 
and forecasts for individual branches of chemical industry are 
published basing on these data. The Group meets twice a year 
and Edyta Gołębiewska is involved in its work.

� Advocacy Team on Energy and HSE
 The team deals with influencing EU legislators in favor of the 

European chemical industry. Anna Gietka and Wojciech Lubiewa-
Wieleżyński participate in the works of this Team.

� European Chemical Employers’ Group
 ECEG is an organization associating the employers of the chemi-

cal industry in Europe. The Polish Chamber of Chemical Industry 
is a member of this organization since 2004. Wojciech Lubiewa-
Wieleżyński and Hanna Kilen are members of the ECEG Manage-
ment Board and the Steering Committee respectively. 

� Representatives of the Chamber are involved in ECEG / EMCEF 
working groups, operating within the structures of the European 
Commission:

– Working Group on Industrial Policy, Competitiveness and Em-
ployment – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński 

– Working Group on Education and Lifelong Training – Hanna 
Kilen

– Working Group on Health, Safety and Responsible Care – Anna 
Gietka 

� European Fertilizer Manufacturers’ Association
 Polish Chamber of Chemical Industry cooperate closely with 

EFMA. Beside the representatives of the Polish fertilizer 
companies associated in EFMA, there are representatives of the 
Chamber participating in its work: Wojciech Lubiewa-Wieleżyń-
ski and Edyta Gołębiewska. 

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is a member of the EFMA Executi-
ve Committee and a member of the Agriculture and Environment 
Committee.

� European Federation of the Chlor-Alkali Industry (Euro Chlor)
 Polish Chamber of Chemical Industry is a member of Euro 

Chlor and participates in the works of the Committee 
dealing with those legislative issues within the EU which affect 
the industry.
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Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego – ChemLog / 
EU Projects being implemented by the Polish Chamber of Chemical Industry – ChemLog

Od listopada 2008 roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
uczestniczy w projekcie ChemLog. Projekt jest finansowany ze 
środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego. 

ChemLog to europejski projekt realizowany przez władze re-
gionalne, stowarzyszenia przemysłu chemicznego oraz instytuty 
naukowe z Niemiec, Polski, Czech, 
Słowacji, Austrii i Węgier celem po-
prawy konkurencyjności przemysłu 
chemicznego poprzez usprawnienie 
łańcucha dostaw w Europie Central-
nej i Wschodniej.

Realizacja projektu ma pozwolić na 
likwidację barier w transporcie tran-
zytowym w relacji Zachód–Wschód poprzez zainicjowanie wymiany 
doświadczeń oraz przyspieszenie rozwoju międzynarodowych pro-
jektów w zakresie infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb przemysłu chemicznego.

Główne cele projektu to:
� Wzmocnienie roli transportu kolejowego i wodnego w przewo-

zie produktów chemicznych, co przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i ochrony środowiska, redukcji kosztów oraz zwiększo-
nej szybkości i elastyczności logistyki produktów chemicznych;

� Wspieranie rozwoju lepszych połączeń rurociągowych, co po-
zwoli na rozwój efektywnej sieci surowcowej w Europie Central-
nej i Wschodniej i zintegrowanie jej z pozostałą częścią Europy;

� Zainicjowanie międzynarodowego transferu know-how i technolo-
gii dla rozwoju efektywnych systemów transportu Wschód-Zachód;

� Wspieranie uruchomienia transeuropejskich korytarzy transpor-
towych.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań: 
� Analiza i wymiana doświadczeń, analiza SWOT, najlepsze prakty-

ki, transfer wiedzy;
� Przygotowanie inwestycji – opracowanie 4. analiz wykonalności 

dla transportu rurociągami, transportu intermodalnego, trans-
portu kolejowego oraz transportu wodnego;

� Opracowanie Strategii oraz głównych kierunków rozwoju;
� Działalność popularyzacyjna.

Projekt będzie realizowany do listopada 2011 roku
W pierwszym półroczu realizacji projektu Polska Izba Przemysłu 

Chemicznego, podobnie jak pozostali partnerzy projektu, opraco-
wała analizę SWOT oraz raport dotyczący aktualnej sytuacji w za-
kresie transportu produktów chemicznych w kraju ze wskazaniem 
mocnych i słabych stron. Kolejnym etapem będzie opracowanie 
najlepszych dostępnych praktyk. Niezwykle istotną sprawą jest jak 
najszerszy udział w przygotowaniu dokumentów zainteresowanych 
stron – to jest przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystry-
bucja i transportem produktów chemicznych. Mamy nadzieję, że 
przedstawiciele tych firm będą aktywnie uczestniczyć w dalszej re-
alizacji projektu oraz w konferencjach poświęconych popularyzacji 
rezultatów projektu.

Since November 2008, Polish Chamber of Chemical 
Industry has been involved in the ChemLog project. The project 
is funded by the European Union (European Regional 
Development Fund). 

ChemLog is the European project carried out by regional 
authorities, associations of the chemical industry and research 

institutes from Germany, Poland, 
Czech Republic, Slovakia, Austria 
and Hungary in order to improve 
the competitiveness of the chemi-
cal industry through streamlining 
the supply chain in Central and 
Eastern Europe.

Project implementation is to 
allow for the elimination of barriers in transit transport betwe-
en West and East by launching the exchange of experiences and 
accelerating the development of the international infrastructure pro-
jects with particular emphasis on the needs of the chemical industry. 

The main objectives of the project are:
� Strengthening the role of rail and water transport in the transport 

of chemical products, thus improving safety and environmental
protection, cost savings and increased speed and flexibility 
of chemical products logistics, 

� Supporting the development of better pipe connections, thus 
allowing for the development of an efficient network of raw 
material in Central and Eastern Europe and its integration with 
the rest of Europe,

� Initiating the international transfer of know-how and technology 
for the development of efficient East-West transport systems, 

� Supporting the opening of trans-European transport corridors.

The project includes the following tasks: 
� Analysis and exchange of experiences, SWOT analysis, best 

practices, knowledge transfer; 
� Preparation of investments – elaboration of 4th feasibility studies 

for pipeline, intermodal, rail and water transport; 
� Development of the Strategy and the main lines of 

development; 
� Promotion activities.

The project will be implemented by November 2011
In the first half of year of the implementation of the project, 

the Polish Chamber of Chemical Industry – as well as the other 
partners in the project – has developed a SWOT Analysis and Report 
on the current situation of chemicals transport in Poland indicating 
its strengths and weaknesses. The next step will be to develop 
the best available practices. An extremely important factor is 
the widest possible participation of the companies engaged 
in production, distribution and transport of chemical products 
in the preparation of documents of the interested parties. We 
hope that the representatives of these companies will continue 
to actively participate in the project and in conferences devoted 
to popularizing the results of the project.
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Projekty Unii Europejskiej realizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego – CARE+ / 
EU Projects being implemented by the Polish Chamber of Chemical Industry – CARE+

A huge potential for improving energy efficiency lies with the 
small and medium-sized enterprises, which are an essential part in 
the European chemical industry. 96% out of the 27,000 chemical 
companies employ fewer than 250 employees and has 30%-contri-
bution in sales and 37%-contribution in the employment. National 

programs, conducted in the Netherlands 
and Great Britain, have shown the potential
of small and medium-sized enterprises 
in improving energy efficiency.

The importance of energy efficien-
cy in small and medium-sized enter-
prises has also been acknowledged 

by the politicians. The European Chemical Industry Council 
(CEFIC) proposed the project called CARE+ as a certain kind 
of answer to the First Report of the High Level Group on 
Competitiveness, Energy and Environment, in which there 
was a statement on the need of carrying out a project, which 
would show increased energy efficiency. Three countries, 
in which – up to now – there was no initiative in this re-
gard, were invited to the project at the national level: 
Bulgaria, Italy and Poland.

At the end of 2008 – within the frameworks of the CARE+ 
Project – the Polish Chamber of Chemical Industry sent out 230 
questionnaires surveying energy efficiency in small and 
medium-sized enterprises of the chemical industry. In response, we 
received 17 completed questionnaires. Basing on the information
provided, we prepared a report about the current state 
of awareness and progress of works leading to the improvement 
of energy efficiency. General conclusion, which was drawn 
by the authors of the report, is as follows: small and medium-sized 
businesses in the chemical industry in Poland still do not attach 
too much importance to the increase of energy efficiency, and 
only few employ a person responsible for energy management. 
In the context of the forthcoming changes in legislation and all 
the forecasts predicting continuous increase in energy prices, very 
little interest and participation in the project is incomprehensi-
ble. From among the companies that responded to the survey, 
11 reported their desire to participate in the further stages of the pro-
ject. For comparison, you can cite the results of an Italian and Bulga-
rian survey, with 23th and 42th companies respectively, willing to.

In the subsequent stages of the project, ”Best Practices Guide 
On Energy Efficiency For Small And Medium-sized Enterprises 
Of The Chemical Industry” will be brought under practical 
verification; in the first place, in the two companies that are partners 
in the project, and later, in the other 25th enterprises of the 
chemical industry. The completion of the project is scheduled for the 
beginning of 2011.

Ogromny potencjał zwiększenia efektywności energetycznej 
leży po stronie małych i średnich przedsiębiorstw, które mają 
zasadniczy udział w europejskim przemyśle chemicznym. 96% 
z 27 000 firm chemicznych zatrudnia poniżej 250 pracowników, 
posiada 30% udział w sprzedaży i 37% udział w zatrudnieniu. Kra-
jowe programy prowadzone w Holandii 
i w Wielkiej Brytanii pokazały potencjał 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
zwiększaniu efektywności energetycznej. 

Waga efektywności energetycznej 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
dostrzeżona została również przez polity-
ków. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) zapropono-
wała projekt CARE+ jako pewnego rodzaju odpowiedź na Pierw-
szy Raport Grupy Wysokiego Szczebla dotyczącej Konkurencji, 
Energii i Środowiska, w którym zamieszczone zostało stwierdzenie 
o potrzebie przeprowadzenia projektu, pokazującego zwiększenie 
efektywności energetycznej. Do projektu zaproszone zostały trzy 
państwa, w których do tej pory nie było inicjatywy w tym zakresie 
na poziomie krajowym: Bułgarię, Włochy i Polskę.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w ramach projektu CARE+ 
pod koniec 2008 roku rozesłała 230 kwestionariuszy dotyczących 
efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębior-
stwach branży chemicznej. W odpowiedzi otrzymaliśmy 17 wy-
pełnionych ankiet. Na podstawie dostarczonych informacji opra-
cowany został raport mówiący o obecnym stanie świadomości 
i zaawansowaniu prac prowadzących do polepszenia efektywno-
ści energetycznej. Generalny wniosek, który nasunął się autorom 
raportu jest następujący: małe i średnie przedsiębiorstwa z branży 
chemicznej w Polsce wciąż nie przywiązują wagi do podnoszenia 
efektywności energetycznej, nieliczne posiadają osobę odpowie-
dzialną za zarządzanie energią. W kontekście nadchodzących 
zmian w prawodawstwie oraz wszelkich prognoz mówiących 
o ciągłym wzroście cen energii, niezrozumiałym wydaje się bardzo 
niewielkie zainteresowanie tematem i uczestnictwem w projekcie. 
 Spośród firm, które odpowiedziały, 11 zgłosiło chęć uczestnictwa 
w dalszych etapach projektu. Dla porównania można przytoczyć 
wynik włoskiej ankiety – 23. chętnych oraz bułgarskiej – 42. chęt-
ne firmy.

W kolejnych etapach projektu opracowany „Przewodnik Najlep-
szych Praktyk W Zakresie Efektywności Energetycznej Dla Małych 
I Średnich Przedsiębiorstw Branży Chemicznej” poddany zostanie 
weryfikacji praktycznej. W pierwszej kolejności w dwóch przedsię-
biorstwach, które są partnerami w projekcie, w drugiej kolejności 
w 25. przedsiębiorstwach branży chemicznej. Ukończenie projektu 
nastąpi na początku 2011 roku.



PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE    CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND

Raport Roczny 2008             Annual Report 2008  43

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
� Zwycięstwo w europejskim finale konkursu „Best of European 

Business” w kategorii „Fuzje i przejęcia”;
� I nagroda na I Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego 

EXPOCHEM 2008 w kategorii „Produkt Chemiczny” za Bioester;
� Tytuł „Superbrand Polska” (po raz trzeci) w kategorii marek kon-

sumenckich;
� Tytuł Produktu Flotowego roku dla Kart flotowych Polskiego Kon-

cernu Naftowego ORLEN przyznany po raz trzeci w ogólnopol-
skim plebiscycie Fleet Awards;

� Tytuł „Produkt Roku” dla bioestru na Międzynarodowych Targach 
Stacja Paliw 2008 w kategorii „Biopaliwa”;

� Marka ORLEN uhonorowana tytułem Marki Wysokiej Reputacji 
w kategorii „Biznes” Niezależnego Rankingu Reputacji Marek 
„Premium Brand”;

� Ósmy Diament do Statuetki Lidera Polskiego Biznesu;
� Lider „Listy 2000” przygotowywanej przez dziennik Rzeczpospolita;
� Medal Europejski dla paliwa VERVA 98 przyznany przez Urząd 

Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Euro-
pejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny;

� Trzecie miejsce w gronie Liderów Filantropii, według wielkości 
przekazanych środków, w rankingu przeprowadzonym przez Fo-
rum Darczyńców we współpracy z Giełdą Papierów Wartościo-
wych oraz polską edycją miesięcznika Forbes;

� Tytuł „Wybitny Eksporter roku 2008” i Puchar Stowarzyszenia 
Eksporterów Polskich;

� ORLEN najcenniejszą polską marką w Rankingu Najcenniejszych 
Polskich Marek MARQA 2008 zorganizowanym przez dziennik 
Rzeczpospolita;

� Certyfikat XI edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla OR-
LEN Gaz Sp. z o.o. nadany przez Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

Petrochemia-Blachownia S.A.
� „Firma Bliska Środowisku 2008” – wyróżnienie „Ekostrateg” za 

doskonalenie procesów technologicznych na potrzeby minimali-
zacji ryzyka ekologicznego;

� „Junior Eksportu 2008” przyznany przez Ministra Gospodarki;  
celem konkursu jest wyróżnienie wyrobów odznaczających się 
szczególnymi walorami ekonomicznymi i jakościowymi, które są 
dobrym przykładem osiągnięć eksportowych;

� Medal Europejski za główny produkt (benzen) – nagroda przy-
znana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business 
Center Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny;

� „Przedsiębiorstwo Fair Play” – „Platynowy Laur”;
� „Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Duże”.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Wyróżnienie na VIII Targach Przemysłu Drzewnego i Gospodarki 

Zasobami Leśnymi „Las-Expo 2008” za nowoczesną aranżację 
stoiska;

� Wyróżnienie na XII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych „Plastpol 2008” za nowoczesność i wyróż-
niający się sposób prezentacji targowej;

� Wyróżnienie na XII Międzynarodowych Targach Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych „Plastpol 2008” za Tarnmid T T-30 MHLS na 
siedziska stadionowe;

Nagrody i wyróżnienia / 
Awards and Distinctions
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Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
� Victory in the European finals of the competition „Best of Euro-

pean Business” in the category of „Mergers and Acquisitions”; 
� First Prize at the 1st International Chemical Industry Fair EXPO-

CHEM 2008 in the category of “Chemical Product” for bioester;
� Honorable Title “Superbrand Poland” in category of consumer 

brands (for the third time); 
� Title of the “Fleet Product of the Year” for PKN Orlen feet card gran-

ted for the third time in the national plebiscite “Fleet Awards”; 
� Title “Product of the Year” for bioester at the “Fuel Station” Inter-

national Fair in 2008 in the category  of “Biofuels”;
� ORLEN brand mark honored with the title of the “High-Repu-

tation Brand” in the category of “Business” in the Independent 
Brand Reputation Ranking, “Premium Brand”;

� 8th Diamond to the Statuettes “Polish Business Leader”;
� Leader of the “List of 2000” prepared by the Rzeczpospolita daily 

newspaper; 
� European Medal for VERVA 98 fuel awarded by the Office of the 

Committee for European Integration, Business Center Club and 
the European Economic and Social Committee;

� Third place among the Leaders of Philanthropy by the size of fi-
nancial means provided in the ranking carried out by the Donors 
Forum in cooperation with the Stock Exchange and the Polish 
edition of the Forbes monthly; 

� Honorable Title “Outstanding Exporter of the Year 2008” and the 
Cup of the Association of Polish Exporters;

� “ORLEN – the most valuable Polish brand” in the Ranking of the 
Most Valuable Brands in 2008 organized by Rzeczpospolita daily 
newspaper;

� Certificate of 11th Edition of the “Fair Play Enterprise” for ORLEN 
Gaz Sp. z o.o. granted by the Institute for Private Enterprise and 
Democracy and the National Chamber of Commerce.

Petrochemia-Blachownia S.A.
� “Company Close to Environment 2008” – “Eco-Strategist” 

distinction for the improvement of technological processes 
focused to minimize the environmental risk; 

� “Junior of Export 2008” awarded by the Minister of Economy 
– the aim of the competition is to highlight products distin-
guished by their economic value and quality and which are good 
examples of export achievements;

� European Medal for the main product (benzene) – the award given 
by the Office of the Committee for European Integration, Business 
Center Club and the European Economic and Social Committee;

� “Fair Play Enterprise” – “Platinum Laurel”; 
� “Pearls of the Polish Economy” in the category of “Largest Pearls”.

Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A.
� Honorable Distinction during the 8th “Forest-Expo 2008” Timber 

Industry and Forest Resources Management” Fair for the modern 
arrangement of the stand;

� Honorable Distinction during 12th “Plastpol 2008“  International 
Trade Fair for Plastics Processing for the modernity and outstand-
ing presentation at the fair; 

� Honorable Distinction during 12th “Plastpol 2008“  International 
Trade Fair for Plastics Processing for Tarnmid T for T-30 MHLS ® 
for stadium seats; 
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� KLON, wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska S.A. za wybitne 
dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy 
z Bankiem Ochrony Środowiska;

� „Perła Gospodarki 2008” w kategorii „Perły Wielkie” – nagroda 
miesięcznika Polish Market oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
� Zwycięzca Konkursu „Filary Polskiej Gospodarki”;
� „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Wielkie” przyznana 

przez miesięcznik Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicz-
nych PAN „za konsekwentną realizację polityki i strategii przed-
siębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych 
i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce”.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� „Złota Wiktoria” dla Salmagu z borem oraz Nagroda Specjalna 

Wicepremiera – „Orzeł Przedsiębiorczości” w VII Edycji Konkursu 
„Polskie Nawozy”, organizowanego przez Zielony Sztandar;

� „Opolska Marka” w kategorii „Eksport i Przedsiębiorstwo”;
� Złota karta „Lidera Bezpiecznej Pracy” (po raz trzeci);
� Nominacja nawozów Salmag do Godła Promocyjnego „Teraz Pol-

ska”;
� Puchar Redakcji kwartalnika Zagroda za 60-letnią solidność, wyso-

ką jakość produktów i idealną współpracę z polskimi rolnikami;
� Tytuł „Lider Polskiego Eksportu” przyznany przez Stowarzyszenie 

Eksporterów;
� „Opolska Nagroda Jakości” – konkurs organizowany przez Opol-

ską Izbę Gospodarczą pod patronatem Wojewody Opolskiego 
i Marszałka Województwa Opolskiego;

� Wyróżnienie w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” 
zainicjowanym przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w ra-
mach kampanii „Polska Przyjazna Pracownikom”.

ANWIL SA
� Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira za osiągnięcia w dzia-

łalności inwestycyjnej i wspieranie polskich wynalazków;
� Tytuł „Sponsor Roku” w dziedzinie kultury przyznany przez Pre-

zydenta Miasta Włocławek;
� Siódmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 

przyznany przez jury konkursu Lider Polskiego Biznesu;
� Medal Europejski dla płyt z litego PCW – Anwidur przyznany 

przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komite-
tu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club;

� Wyróżnienie (po raz szósty) „Perła Wielka Gospodarki Polskiej” 
przyznane przez magazyn ekonomiczny Polish Market we współ-
pracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

SYNTHOS S.A.
� Tytuł „Wybitny Polski Eksporter Roku 2008” w konkursie organi-

zowanym przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich;
� Zwycięzca polskiej edycji konkursu „Best of European Business” 

w kategorii „Fuzje i Przejęcia” za zakończoną sukcesem akwizy-
cję czeskiej spółki Kauczuk a.s.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� „Laur Eksportera” – nagroda w konkursie „Wybitny Polski Eks-

porter” organizowanym przez redakcję Rynków Zagranicznych, 
pisma wydawanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przyznany pod 

honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

� KLON – the award granted by the Bank Ochrony Środowiska S.A. 
– for the outstanding economic and environmental performance 
achieved in cooperation with this bank;

� “Pearl of the Polish Economy 2008” in the category of “Largest 
Pearls” – the award of Polish Market monthly and the Institute 
of Economics Sciences of the Polish Academy of Sciences (PAN).

Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.
� Winner of the competition “Pillars of the Polish Economy”; 
� “Pearl of the Polish Economy” in the category of “Big Pearls” gran-

ted by the Polish Market monthly and the Institute of Economics 
Sciences of PAN “for the consistent implementation of the policy
and strategy of the enterprise and its leading position among 
the most dynamic and most efficient enterprises in Poland”.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
� „Golden Victoria” for Salmag® with boron and “Eagle Enterprises”, 

the Special Award of the Deputy Prime Minister,  in the 7th Edition of 
the “Polish fertilizers” competition, organized by Zielony Sztandar;

� “Opole Region Brand” in the category of “Export and Company”; 
� Gold Card of “Safe Work Leader” (for the third time); 
� Nomination of Salmag® fertilizer to the Promotional Emblem 

“Teraz Polska”; 
� Cup granted by Zagroda quarterly for 60 years of reliability, high 

quality products and perfect cooperation with Polish farmers;
� Honorable Title “Leader of Polish Exports” awarded by the 

Association of Exporters; 
� “Quality Award of Opole Region” a competition organized by 

the Chamber of Commerce of Opole, under the auspices of the 
Voivode of Opole and the Marshal of the Opole Voivodship; 

� Honorable Distinction in the competition “Worker Friendly 
Employer” launched by the National Commission of 
“Solidarność” within the “Worker Friendly Poland” campaign. 

ANWIL SA
� Honorable Medal under the name of Tadeusz Sendzimir for achieve-

ments in investment activities and the promotion of Polish inventions; 
� Title “Sponsor of the Year” in the field of culture awarded by the 

President of Wloclawek; 
� The Seventh Diamond to the “Golden Statuette” of the “Polish 

Business Leader” awarded by the jury of the competition of “Po-
lish Business Leader”;

� European Medal for the plates of solid PVC - Anwidur granted by 
the European Economic and Social Committee, the Office of the 
Committee for European Integration and Business Center Club; 

� Award “Large Pearl of the Polish Economy” granted by the Polish 
Market economic magazine in the cooperation with the Institute of 
Economics of the Polish Academy of Sciences (for the sixth time).

SYNTHOS S.A.
� Honorable Title “Outstanding Polish Exporter of the Year 2008” 

in a competition organized by the Association of Polish Exporters; 
� Winner of the Polish edition of the “Best of European Business” 

competition in the category of “Mergers and Acquisitions” for 
the successful acquisition of Czech company, Kauczuk a.s.

Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
� “Exporter’s Laurel“ – the award in the “Outstanding Polish 

Exporter” competition organized by the editor of Rynki Zagra-
niczne, a magazine issued by the National Chamber of Commerce.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� “Worker Friendly Employer” Certificate granted under the hono-

rary patronage of the President of the Republic of Poland; 
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� „Srebrna Victoria” w VII edycji Konkursu „Polskie Nawozy”, or-
ganizowanego przez wydawnictwo Zielony Sztandar dla nawozu 
WIGOR S.

LUVENA S.A.
� Certyfikat „Przejrzysta Firma” przyznany przez Dun and Bradstreet;
� Laur „Złota Victoria” za nawozy typu Lubofos w VII edycji konkur-

su „Polskie Nawozy” organizowanego przez Zielony Sztandar;
� „Lider Polskiej Ekologii” – nagroda specjalna Wiceprezesa Rady 

Ministrów i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

BASF Polska Sp. z o.o.
� Złoty Medal Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 

dla systemu ociepleniowego BASF Multi Therm Neo;
� Złoty Medal Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 

dla systemu napraw betonu Maco Nanocrete;
� Nagroda „Acanthius Aures” za stoisko BASF na Międzynarodo-

wych Targach Budownictwa BUDMA.

PCC ROKITA S.A.
� Laureat „Nowych Impulsów” podczas V Kongresu Nowego Przemy-

słu, największej imprezy branży energetyczno-gazowej w kraju.

Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
� Laureat plebiscytu w ogólnopolskim rankingu „Filary Polskiej Go-

spodarki 2008” przyznany przez Redakcję dziennika Puls Biznesu 
i wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet;

� „Szmaragdowa Kula” w konkursie „Lider Województwa Podkar-
packiego na okres od lipca 2008 do czerwca 2009” przyznana 
przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie i Marszałka 
Województwa Podkarpackiego;

� Certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego na 
okres od 20 czerwca 2008 do 16 czerwca 2009” przyznany przez 
Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie.

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
� Nominacja do nagrody „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii „Najle-

piej zarządzana spółka w 2008 roku” w konkursie organizowa-
nym przez gazetę giełdy Parkiet;

� Tytuł „Filar Polskiej Gospodarki 2008 roku” w rankingu firm – li-
derów regionalnego biznesu;

� Laureat rankingu najcenniejszych polskich marek opublikowane-
go przez dziennik Rzeczpospolita;

� „Krajowy Lider Innowacji 2008” – tytuł „Innowacyjna Firma” 
w kategorii „Firmy Duże”;

� Wyróżnienie w konkursie „Wybór roku” w kategorii producent 
farb i lakierów, organizowanym na Ukrainie;

� „Złote Godło” w konkursie „Laur Konsumenta 2008” i tytuł 
„Grand Prix” (po raz czwarty);

� Tytuł „Marka Wysokiej Reputacji Spółek Giełdowych 2008” 
w kategorii „Przemysł”;

� Wyróżnienie w konkursie „Podkarpacki Pracodawca Równych 
Szans” w kategorii „Firma Duża”.

POCH S.A.
� Certyfikat „Firma Bliska Środowisku 2007”;
� Wyróżnienie – „Innowacja roku 2008”.

ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
� Certyfikat Kompetencji Zawodowych przyznany Jackowi Miłkow-

skiemu i Romanowi Miłkowskiemu;

� “Silver Victoria” for the WIGOR S. fertilizer during the 7th edition 
of the “Polish fertilizers” competition organized by the publisher 
of Zielony Sztandar.

LUVENA S.A.
� “Transparent Company” Certificate awarded by Dun and Brad-

street; 
� “Golden Victoria” Laurel for the fertilizer of type Lubofos in the 7th edition 

of the “Polish fertilizers” competition organized by the Zielony Sztandar; 
� ”Leader of Polish Ecology” – special award granted by Waldemar 

Pawlak, the Deputy Prime Minister and the Minister of Economy. 

BASF Polska Sp. z o.o.
� Gold Medal of International Fair for Construction BUDMA ocie-

pleniowego BASF Multi Therm Neo; 
� Gold Medal of the BUDMA International Construction Fair for 

repair system of concrete, Nanocrete; 
� “Acanthius Aures” award for the stand at the BUDMA Internatio-

nal Construction Fair.

PCC ROKITA S.A.
� Winner of “New Impulses” during the 5th Congress of New Industry, 

the largest event of the energy and gas industry in the country.

Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
� Laureate of the national ranking of “Pillars of the Polish Economy 

2008” awarded by the editors of Pulse of Business journal and 
the business information agency, Dun & Bradstreet; 

� “Emerald Sphere” in the “Leader of the Podkarpackie Voivod-
ship for the period from July 2008 to June 2009” granted by the 
Chamber of Industry and Commerce in Rzeszów and the Marshal 
of the Podkarpackie Voivodship;

� Certificate of “Reliable Company of Podkarpackie Voivodship for 
the period from 16th, June 2009 to 20th, June 2008” granted by 
the Chamber of Industry and Commerce in Rzeszow.

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
� Nomination to “Bulls and Bears” award in the category of the 

“Best managed company in 2008” in the competition organized 
by the Parkiet daily; 

� Honorable Title of the “Pillar of the Polish Economy 2008” in the 
ranking of companies – regional business leaders; 

� Laureate of the ranking for the most valuable brands, published 
by Rzeczpospolita; 

� National Leader of Innovation 2008 – honorable title of the 
“Innovative Company” in the category of “Large Companies”;

� Honorable Distinction in the Selection of the Year” competition 
organized in Ukraine, in the category of paints and varnishes 
producers; 

� “Golden Emblem” in “Consumer’s Laurel 2008” and the honora-
ble “Grand Prix” Title (for the fourth time);

� “High Reputation Brand among Listed Companies in 2008” 
in the category “Industry”;

� Honorable Distinction in the competition “Equal Opportunities 
Employer in Podkarpacie Region” in the category “Large Company”.

POCH S.A.
� “Company Close to Environment 2007” Certificate;
� Honorable Distinction “Innovation of the Year 2008”.

ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
� Certificate of Professional Competences for Jacek Miłkowski, 

Roman Miłkowski; 
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� Certyfikat „Solidna Firma”;
� Złoty Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Nominacje do nagród „Best of European Business” w katego-

riach „Wzrost” oraz „Konkurencyjność Międzynarodowa”;
� „Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Wielkie”;
� „Spółka wysokiej reputacji 2008” w kategorii „Budownictwo” 

– wyróżnienie w Niezależnym Rankingu Spółek Giełdowych 
wśród Inwestorów Instytucjonalnych;

� „Pracodawca roku 2007 w budownictwie” w grupie firm dużych. 
Nagroda dla Prezesa Zarządu Konrada Jaskóły przyznana przez 
Polski Związek Pracodawców Budownictwa w ramach XI edycji 
Konkursu „Pracodawca Roku” (wrzesień 2008);

� I miejsce w rankingu TOP TSR (Total Shareholder Return) 
2003–2007 WIG 20 Giełda Papierów Wartościowych;

� I miejsce w rankingu TOP TSR (Total Shareholder Return) 
2003–2007 WIG Budownictwo – Giełda Papierów Wartościowych;

� „Lider Polskiego Eksportu” i Puchar Stowarzyszenia Eksporterów 
Polskich;

� Tytuł i statuetka „Orły Zarządzania” dla Prezesa Zarządu Konrada 
Jaskóły, za II miejsce w plebiscycie Rzeczpospolitej na menedżera 
XX-lecia;

� „Medal Europejski” za system duplex (cynkowanie i malowa-
nie);

� „Menedżer Roku” – tytuł przyznany Prezesowi Zarządu Konrado-
wi Jaskóle, przez magazyn ekonomiczny Home & Market.

CIECH S.A.
� Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla produktu Grupy 

Ciech Sól Kujawska”;
� wyróżnienie za „Integrację Organizacyjną i Budowanie Toż-

samości Grupy” w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 
w prestiżowym konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi”, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

� Portal www.ciech.com zwycięzcą konkursu „Złota Strona Emi-
tenta”.

SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
� „Gazela Biznesu” – nagroda Pulsu Biznesu;
� Certyfikat „Przejrzysta Firma”.

ALBIS POLSKA Sp. z o.o.
� „Gazele 2008”.

Instytut Chemii Przemysłowej
Technologia wytwarzania kompozytów polimerowych 
z odpadów poliwęglanu, zwłaszcza płyt kompaktowych
� Złoty Medal na 57. Światowej Wystawie Wynalazków, Badań 

Naukowych i Nowych Technologii EUREKA 2008 (Bruksela);
� 2 Złote Medale: na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Au-

torstwa Kobiet Wynalazców (Seul) oraz na VI Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków Su Zhou (Szanghaj);

� Medal na Międzynarodowych Targach TECHNICKON – „Innowa-
cje 2008” (Gdańsk).

Wysokiej jakości biodegradowalne folie ze skrobi termoplastycznej
� Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Autor-

stwa Kobiet Wynalazców (Seul);
� Srebrny Medal oraz nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Wy-

nalazców na 35. Międzynarodowym Salonie Wynalazków, No-
wych Technik i Wyrobów, GENEVA PALEXPO;

� “Solid company” Certificate; 
� Golden Certificate of “Fair Play Enterprise”.

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
� Nominations to the awards “Best of European Business” in the 

categories of “Growth” and “International Competitiveness”;
� “Pearl of Polish Economy” in the category of “Big Pearls”; 
� “High Reputation Company 2008” in the category of 

“Construction” – honorable distinction in the Independent 
Ranking of Listed Companies among Institutional Investors;

� “Employer of the Year 2007 in the construction industry” in 
the group of large companies; the prize for Konrad Jaskóła, the 
Chairman of Board granted by the Polish Association of 
Construction Employers in the 11th edition of the “Employer 
of the Year” (September 2008); 

� First position in the ranking of TOP TSR (Total Shareholder 
Return) 2003–2007 WIG 20, Stock Exchange;

� First position in the ranking of TOP TSR (Total Shareholder 
Return) 2003–2007 WIG Construction, Stock Exchange;

� “Leader of the Polish Export” and the Cup of the Association 
of Polish Exporters; 

� Honorable Title and statue of “Eagles of the Management” 
for Konrad Jaskóła, the President of the Board, for 2nd position 
in the plebiscite of Rzeczpospolita for the two-decade manager;

� “European Medal” for the duplex system (galvanizing and painting); 
� “Manager of the Year” – the title given to Konrad Jaskóła, the Cha-

irman of the Board, by the economic magazine Home & Market.

CIECH S.A.
� Polish Promotional Emblem “Teraz Polska” for the product 

of Groups Ciech, “Kujawy Salt”; 
� Honorable Distinction for “Organizational Integration and Building 

Group Identity” within the area of human resource management in 
the prestigious competition “Leader of the Human Resources Mana-
gement”, organized by the Institute of Labor and Social Affairs; 

� Winner of the “Golden Site of Issuers”  ompetition for www.
ciech.com. 

SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
� “Business Gazelle” – award of Puls Biznesu;
� “Transparent Company” Certificate. 

ALBIS POLSKA Sp. z o.o.
� ”Gazelles 2008”.

Industrial Chemistry Research Institute
Technology of manufacturing polymer composites from waste 
polycarbonate, especially CDs
� Gold Medal at the 57th World Exhibition of Inventions, Research 

and New Technology Eureka 2008 (Brussels);
� 2 Gold Medals at the International Women Inventions Fair 

(Seoul) and at the 6th International Exhibition of Inventions 
Su Zhou (Shanghai);

� Medal at the TECHNICON International Fair – “Innovations 2008” 
(Gdansk).

High quality biodegradable films 
of thermoplastic starch
� Gold Medal at the International Women Inventions Fair (Seoul); 
� Silver Medal and the award of the German Association 

of Inventors during the 35th International Salon of Inventions, 
New Techniques and Products, GENEVA PALEXPO;
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� Srebrny Medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
Su Zhou (Szanghaj);

� Brązowy Medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 
IWIS 2008 (Warszawa).

Kosmetyki funkcjonalne o działaniu przeciwzapalnym 
i przeciwuczuleniowym
� Złoty medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 

2008 (Warszawa);
� Medal na Międzynarodowych Targach TECHNICKON – „Innowa-

cje 2008” (Gdańsk).
Niskocząsteczkowe dendrymery peptydowe jako nowa generacja 
związków przeciwbakteryjnych
� Złoty Medal na 35. Międzynarodowym Salonie PALEXPO;
� Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Innowacji Autor-

stwa Kobiet Wynalazców (Seul).

Nowa generacja poliestroli do wytwarzania poliuretanów
� Złoty Medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków 

i Nowych Technologii (Sewastopol);
� 2 Srebrne Medale: na II Międzynarodowej Wystawie Wynalaz-

ków IWIS 2008 (Warszawa) oraz na 57. Światowych Targach 
Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS 
INNOVA 2008.

Zastosowanie przeterminowanego masła do wytwarzania 
biopaliw do silników
� Złoty Medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków 

i Nowych Technologii (Sewastopol).

Modyfikacja biodiesla eterami gliceryny
� Srebrny Medal na II Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 

IWIS 2008 (Warszawa) oraz na 35. Międzynarodowym Salonie 
GENEVA PALEXPO.

Technologia wytwarzania poliestru z surowców odpadowych 
i bioodnawialnych
� Srebrny Medal na 35. Międzynarodowym Salonie GENEVA PALE-

XPO.

Biodiesel z oleju palmowego
� Brązowy Medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków 

Su Zhou (Szanghaj).

Instytut Nawozów Sztucznych 
Wielka Gala Nauki i Biznesu
� Nagroda Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk za wybitne 

osiągnięcia w zakresie komercjalizacji wyników badań za pro-
jekt „Obniżenie zużycia energii – szczególnie gazu ziemnego 
– w procesie produkcji amoniaku”.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008
� Złoty Medal za wynalazek: „Katalizator do niskotemperaturowe-

go rozkładu podtlenku azotu”;
� Brązowy Medal za projekt „Płynny nawóz wapniowy z niską 

zawartością azotu i chlorków”.

Belgijskie i Międzynarodowe Targi Innowacji Technologicznych 
BRUSSELS EUREKA
� Brązowy Medal za projekt „Dwutlenek węgla o czystości 99,95% 

dla przemysłu spożywczego i nawozowego”;

� Silver Medal at the 6th International Exhibition of Inventions 
Su Zhou (Shanghai); 

� Bronze Medal at the 2nd International Exhibition of Inventions 
IWIS 2008 (Warsaw).

Functional cosmetics with antiphlogistic 
and anti-allergic action
� Gold medal at the 2nd International Exhibition of Inventions IWIS 

2008 (Warsaw);
� Medal at the TECHNICON International Fair – “Innovations 2008” 

(Gdansk).
Low molecular weight peptide dendrimers as a new generation 
of antibacterial compounds
� Gold Medal at the 35th PALEXPO International Salon; 
� Silver Medal at the International Women Inventions Fair (Seoul). 

New generation of poly-estroles for the manufacture 
of polyurethanes
� Gold Medal at the International Salon of Inventions and New 

Technologies (Sevastopol); 
� 2 Silver Medals: at the 2008 IWIS International Exhibition 

of Inventions, (Warsaw), and at the 57th BRUSSELS 2008 
INNOVA  World Fair of Innovation, Research and New 
Technology. 

Use of after-expiry-date butter for manufacturing 
engines biofuels 
� Gold Medal at the International Salon of Inventions and New 

Technologies (Sevastopol).

Modification of biodiesel with glycerol ethers
� Silver Medal at the 2008 IWIS International Exhibition of 

Inventions (Warsaw), and during the 35th GENEVA PALEXPO 
International Salon.

Technology of manufacturing polyester from waste 
and bio-renewable raw materials 
� Silver Medal at the 35th GENEVA PALEXPO International Salon. 

Biodiesel from palm oil 
� Bronze Medal at the 6th International Exhibition of Inventions 

Su Zhou (Shanghai).

Fertilizers Research Institute
Grand Gala of Science and Business 
� Award of the President of the Polish Academy of Sciences 

for the outstanding achievements in the field of commerciali-
zation of research results for the project “Reduction of energy 
consumption – especially of natural gas – during the process 
of ammonia production”.

International Exhibition of Inventions IWIS 2008 
� Gold Medal for the invention: “A catalyst for the low-temperatu-

re decomposition of nitrous suboxide“;
� Bronze Medal for the project: “Liquid calcium fertilizer with a low 

content of nitrogen and chloride”.

Belgian and International Exhibition of Technological Innovations, 
BRUSSELS EUREKA 
� Bronze Medal for the project “Carbon dioxide of 99.95% purity 

for food and fertilizers industry”.
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� Brązowy Medal za projekt „Katalizator do niskotemperaturowe-
go rozkładu podtlenku azotu”.

XXIV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech 2008, 
Kielce
� Medal za koncentrat nawozowy INSOL 7 stosowany w uprawach 

ziemniaka, ograniczający rozwój zarazy i alternariozy.

VII Edycja Konkursu „Polskie Nawozy” organizowanego 
przez dziennik Zielony Sztandar
� „Srebrna Victoria” za nawóz INSOL 7.

Naczelna Organizacja Techniczna, Federacja SNT w Lublinie
� I Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki za projekt 

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania nawozów 
zawiesinowych na bazie szlamu z procesu neutralizacji ekstrak-
cyjnego kwasu fosforowego”;

� I Nagroda za opracowanie „Instalacja do ciśnieniowej dezynsek-
cji ziół przy użyciu gazowego dwutlenku węgla”.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
� Grand Prix w kategorii „Technologie Chemiczne” za „Opracowa-

nie i wdrożenie procesu wytwarzania nowych żywic fenolowo-
formaldehydowych” podczas Międzynarodowych Targów Prze-
mysłu Chemicznego EXPOCHEM 2008 (Katowice).

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008, Warszawa
� Dyplom i statuetka IFIUA ECO Prize oraz Złoty Medal za „Sposób 

odzysku epichlorohydryny i rozpuszczalników z gazów odloto-
wych”;

� Brązowy medal za „Katalizator utwardzania żywic aminowych 
i sposób otrzymywania katalizatorów utwardzania żywic amino-
wych”.

Międzynarodowe Targi Poznańskie ITM
� Złoty Medal za „Wytwarzanie gazów o wysokiej czystości meto-

dami PSA i VPSA”.

Wystawa Wynalazków Inventor Festiwal, Szanghaj, Chiny
� Srebrny Medal za „Proces produkcji bisfenolu A”;
� Brązowy Medal za „Sposób wytwarzania tlenu o wysokiej 

czystości”.

Światowa Wystawa Innowacji, Badań Naukowych 
i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova – Brussels Eureka 
Contest 2008, Bruksela
� Złoty Medal za „Proces Produkcji Bisfenolu A”.

Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny
� Nagroda Główna w Konkursie „Opolskie Euro 2008” w kategorii 

„Innowacyjność”.

FLUOR S.A.
� „Cezar Śląskiego Biznesu 2008”;
� „Grand Prix” Targów Expochem 2008 – główna nagroda w kate-

gorii „Usługi dla przemysłu chemicznego”.

PROCHEM S.A.
� Wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku 2007” w kategorii 

„Obiekty użyteczności publicznej” za modernizację kompleksu 
budynków IRYDIUM w Warszawie;

� Drugi „Diament” do Złotej Statuetki „Lidera Polskiego Biznesu” 
przyznany przez Business Centre Club.

� Bronze Medal for the “Catalyst for low-temperature decomposi-
tion of nitrous suboxide”

14th International Fair of Agricultural Technology 
AGROTECH 2008 (Kielce) 
� Medal for the concentrated fertilizer, INSOL 7, applied for crops 

of potatoes that reduces the development of pestilence and 
alternariosis.

7nd Edition of the “Polish Fertilizers”, organized by the journal 
Zielony Sztandar 
� “Silver Victoria” for INSOL 7 fertilizer. 

Supreme Technical Organization, SNT Federation (Lublin)
� 1st Prize for the outstanding achievements in the field of 

technology for the project “Development and implementation
of suspension fertilizers production technology based on 
sludge originating from the neutralization of extractive phosphoric
acid”; 

� 1st Prize for the elaboration of the “Installation for the pressure 
herbs desensitization using carbon dioxide gas”.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”BLACHOWNIA”
� “Grand Prix” in the category of “Chemical Technologies” for 

the “Development and implementation of the manufacturing 
process of new phenol-formaldehyde resins” during EXPOCHEM 
2008 International Chemical Industry Fair (Katowice). 

International Exhibition of Inventions IWIS 2008 (Warsaw) 
� Diploma and statuette “IFIUA ECO Prize” and Gold Medal for the 

“Method of the recovery of epichlorohydrin and solvents from 
outlet gases”; 

� Bronze Medal for the “Catalyst for hardening amino resins and 
the method of obtaining hardening catalytic of amine-cured 
resins”.

ITM Poznan International Fair 
� Gold Medal for the “Manufacture of high purity gases using PSA 

and VPSA methods” 

“Inventor Festival” Inventions Exhibition (Shanghai, China) 
� Silver Medal for “The production process of biphenyl A”; 
� Bronze Medal for “Method of manufacturing high-purity 

oxygen”.

World Exhibition of Innovation, Research and Modern Technology 
INNOVA BRUSSELS – Brussels Eureka Contest 2008 (Brussels)
� Gold Medal for “The production process of biphenyl A”. 

Technological Innovation Platform of Opole Region
� Main Prize in the Competition “Opole Region Euro 2008” in the 

category of “Innovativeness”.

FLUOR S.A.
� “Caesar of Silesia Business 2008”; 
� “Grand Prix” during the EPOCHEM Fair 2008 – the main prize 

in the category of services for the chemical industry.

PROCHEM S.A.
� Honorable Distinction in the “Modernization of the Year 2007” 

in the category of “Public Utility Structures” for the moderniza-
tion of the IRYDIUM building complex in Warsaw; 

� Second “Diamond” to the Golden Statuette of the “Polish 
Business Leader” awarded by the Business Center Club.
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Najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność fi rm / 
Most important events having impact on companies activities

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Debiut Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościo-

wych.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� Uruchomienie instalacji do suszenia siarczanu żelaza II, produktu 

ubocznego przy produkcji bieli tytanowej;
� Uruchomienie nowoczesnego paletyzatora umożliwiającego 

szybki załadunek nawozów na TIR-y;
� Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Strategii Rozwoju Zakładów Che-

micznych „POLICE” S.A. na lata 2008–2015.

LUVENA S.A.
� Zmiana formy organizacyjnej ze spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością na spółkę akcyjną oraz zmiana nazwy firmy z Zakłady 
Chemiczne Luboń S.A. na Luvena S.A.;

� Wygranie przetargu dotyczącego zakupu Fabryki Nawozów Fos-
forowych w Uboczu.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Dokonanie wstępnej rejestracji produkowanych przez Spółkę 

substancji zgodnie z wymogami Rozporządzenia REACH.

PCC ROKITA S.A.
� Zmiana w składzie Zarządu PCC ROKITA S.A.;
� Zakończenie rozruchu mechanicznego i technologicznego nowej 

instalacji anionowych środków powierzchniowo-czynnych „Siar-
czanowane 2” o wartości 90 milionów złotych;

Zakłady Azotowe in Tarnów-Mościce S.A.
� Stock Market Debut of the Company on the Warsaw Stock 

Exchange.

Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A.
� Launching the installation for drying iron sulfate (II), a by-

product from the manufacture of titanium white;
� Starting up a modern palletizer enabling fast loading of fertilizer 

on TIR trucks; 
� Adoption of the Development Strategy for the period of 2008–

2015 by the Supervisory Board of Chemical Plant ”POLICE” S.A. 

LUVENA S.A.
� Changing the organizational formula from a limited liability 

company to a joint-stock company and change of the company’s 
name (previously Luboń Chemical Plant S.A.);

� Winning of the tender for the acquisition of phosphate fertilizers 
factory in Ubocze.

Zakłady Chemiczne ”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Making pre-registration of substances produced by the Company 

in accordance with the requirements of the REACH Regulation.

PCC ROKITA S.A.
� Change in the composition of the PCC ROKITA S.A. Board; 
� Completion of  mechanical and technological start-up of a new 

installation of anionic surface-active, “Siarczanowane 2”, of 90 
mln PLN value; 
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� Podpisanie umowy przyrzeczonej o nabycie 90% akcji Rokita-
Agro z izraelską spółką Makhteshim Agan Industries;

� Zakończenie realizacji projektu „Budowa Elektrociepłowni EC-3 
celem spełnienia wymogów BAT przez Energetykę-Rokita”;

� Uzyskanie dofinansowania dla projektu „Rozszerzenie dzia-
łalności badawczo-rozwojowej w Kompleksie Rokopole PCC 
ROKITA S.A.” w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007–2013;

� Dokonanie wstępnej rejestracji 150. substancji podlegających 
Rozporządzeniu REACH.

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Połączenie koncernu Yara International Asa i fińskiej firmy Kemi-

ra Grow How Oyi – rozszerzenie portfolio nawozów o produkty 
Kemira wzmocniło pozycję YARA POLAND na rynku;

� Zdobycie 75% polskiego rynku azotanów technicznych;
� Przejęcie przez YARA POLAND  dostawcy AdBlue, firmy Dureal 

i jej lokalnego dystrybutora w Polsce, firmy Univar Polska.

POCH S.A.
� Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu SPA (koncepcja 

restrukturyzacji aktualnej działalności, wzrostu i rozwoju firmy).

ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z o.o.
� Przeprowadzka do nowo wybudowanego budynku administra-

cyjnego – poprawa warunków pracy.

CIECH S.A.
� Powołanie Polskiego Konsorcjum Chemicznego Sp. z o. o., 

w skład którego weszli: CIECH S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIE-
RZYN S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.;

� Zwiększenie udziałów CIECH S.A. w kapitale Zakładów Azo-
towych w Tarnowie-Mościcach S.A. i Soda Deutschland Ciech 
GmbH;

� Wzrost zaangażowania kapitałowego CIECH S.A. w Zakładach 
Chemicznych ORGANIKA-SARZYNA S.A. oraz w Zakładach Che-
micznych Zachem S.A.;

� Dokonanie wstępnej rejestracji chemikaliów produkowanych 
bądź importowanych przez spółki Grupy CIECH zgodnie z wymo-
gami rozporządzenia REACH.

� Signing a contract to purchase 90% of the shares of Rokita-Agro 
with an Israeli company, Makhteshim Agan Industries; 

� Completion of the project “Construction of EC-3 Heat and Power 
Plant  in order to meet the BAT requirements by Energetyka-
Rokita;

� Obtaining funds for the project “Extension of the research 
and development in Rokopole PCC ROKITA S.A. complex under 
the Operational Program “Innovative Economy” for the period of 
2007–2013; 

� Pre-registration of 150th substances subject to the REACH 
Regulation.

YARA POLAND Sp. z o.o.
� Merge of Yara International Asa with a Finnish company, Kemira 

Grow How Oyi; extention of the portfolio of fertilizers by Kemira’s 
products strengthened the position of YARA POLAND in the market; 

� Acquisition of 75% of the Polish technical nitrates market; 
� Acquisition of AdBlue supplier, Dureal company and its local 

distributor in Poland, Univar Poland Company, by Yara. 

POCH S.A.
� Elaboration, approval and implementation of the SPA project 

(the concept of restructuration of  the current activities, growth 
and development of the company).

ANNEBERG TRANSPOL Int. Sp. z o.o.
� Moving to a newly built administration building – improvement 

working conditions.

CIECH S.A.
� The establishment of the Polish Chemical Consortium Sp. z o.o., 

which included: CIECH S.A., Zakłady Azotowe KEDZIERZYN S.A., 
Zakłady Azotowe in Tarnow-Mościce S.A.; 

� Increasing the share capital of SA in CIECH Zakłady Azotowe 
in Tarnow-Mościce S.A. Ciech Soda Deutschland GmbH; 

� Increase the involvement of in the capital CIECH S.A. Zakłady 
Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A. and Zakłady Chemiczne
Zachem S.A.; 

� Making pre-registration of chemicals imported or manufactured 
by the Group companies in accordance with the requirements 
of CIECH REACH.
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Instytut Chemii Przemysłowej
� Uzyskanie znaczącego finansowania rozpoczętych w 2008 roku 

dwóch projektów badawczych w ramach „Inicjatywy Technolo-
gicznej I”: „Strategiczne modyfikowane nanoproszki krzemion-
kowe o znaczeniu przemysłowym” oraz w ramach podziałania 
1.3.1. Innowacyjna Gospodarka: „Synteza kwasu akrylowego 
i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym 
frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych”;

� Wygranie dwóch konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo 
Gospodarki: na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego REACH 
w latach 2088–2010 oraz na dokonanie oceny sytuacji sektora 
chemicznego w nowych państwach członkowskich Unii Euro-
pejskiej, uwzględniającej czynniki ekonomiczne, technologiczne 
i regulacje międzynarodowe;

� Sprzedaż dwóch licencji między innymi na modernizację procesu 
usuwania żelaza z elektrolitu na złożu jonitowym w ArcelorMittal 
Poland S.A.;

� Zakończenie realizowanego od 2006 roku Foresight w zakresie 
materiałów polimerowych.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
� Aktywność w zakresie ochrony patentowej – w 2008 roku złożo-

no w Urzędzie Patentowym RP 33. zgłoszenia patentowe i uzy-
skano 24 patenty na wynalazki zgłoszone w latach ubiegłych;

� Aktywność w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej;

� Rozwój współpracy z przemysłem;
� Rozwój współpracy międzynarodowej – w 2008 roku zrealizo-

wano 3 projekty w programie Eureka oraz sprzedano do Hiszpa-
nii technologię wytwarzania tlenu o wysokiej czystości;

� 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 nowych projektów;
� Podejmowanie tematyki badawczej ważnej dla gospodarki.

Instytut Nawozów Sztucznych
� Podpisanie 24. umów z przemysłem na realizację prac badaw-

czo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz kontynuacja 7. prac zle-
conych przez przemysł w poprzednich latach;

� Realizacja 10. projektów badawczych własnych, rozwojowych, 
zamawianych i 1. projektu celowego, finansowanych przez bu-
dżet.

FLUOR S.A.
� Zakup dalszej powierzchni dla stworzenia nowych miejsc pracy 

w biurze FLUOR S.A. w Gliwicach;
� Realizacja projektu EPCM (Engineering, Procurement Construc-

tion Management) dla Lotos S.A.;
� Wysoki poziom bezpieczeństwa na budowie – przepracowanie 

1. miliona godzin bez wypadku;
� Zakończenie Projektu Technicznego dla budowy Infrastruktury 

Wytwórni Kwasu Tereftalowego dla Polskiego Koncernu Nafto-
wego ORLEN S.A.

Industrial Chemistry Research Institute
� Acquisition of significant funds for two research projects (started 

in 2008) under the “Technological Initiative I”: “Strategic and 
modified silica nanopowders of industrial significance”, and 
within the frameworks of post-performance 1.3.1. Innovative 
Economy: “Synthesis of acrylic acid and acrylic esters based 
on renewable raw materials, including glycerin fraction from 
the production of methyl esters of fatty acids”;

� Winning two competitions announced by the Ministry of 
Economy for: conducting a REACH Consultation Point for the 
years 2088–2010; the assessment of the situation of chemical 
industry in the new EU Member States, taking into account 
economic and technological factors and international regulations;

� Sale of two licenses, inclusive of for the modernization of the 
process of removing iron from electrolyte on the ion-exchanger 
deposit in ArcelorMittal Poland S.A.; 

� Completion of the Foresight in terms of polymeric materials 
having been implemented since 2006. 

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”BLACHOWNIA”
� Activities in terms of patent protection; in 2008, 33th patent 

applications were submitted to the Polish Patent Office and 24 
patents were granted for the inventions made in previous years;

� Activities focused on obtaining financial resources from the Euro-
pean Union structural funds; 

� Development of cooperation with industry; 
� Development of international cooperation; in 2008, 3 projects 

within the Eureka projects were carried out and the high purity 
oxygen production technology  was sold to Spain; 

� Development of research infrastructure; 
� Participation in scientific networks, technological platforms, 

consortia;
� Obtaining funds for two projects within the EUREKA program 

promoting market-oriented project implemented in international 
cooperation; 

� Activities within the acquisition of new projects; 
� Undertaking research topics important to the economy.

Fertilizers Research Institute
� Concluding 24th contracts with industry to carry out research and 

development and implementation works, and the continuation 
of the work commissioned by the industry in the previous years; 

� Implementation of 10th own research projects, development 
of commissioned by others and 1th target project financed 
by the budget.

FLUOR S.A.
� Acquisition of further areas in order to create new jobs in the 

office of FLUOR S.A. in Gliwice; 
� Implementation of the EPCM (Engineering, Procurement 

Construction Management) project for Lotos S.A.;
� High level of safety at the construction site – 1. million man-ho-

urs with no accident; 
� Completion of the Technical Design for the construction of 

Infrastructure at the terephthalic acid Plant for PKN ORLEN S.A.
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ChemLog – Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe

www.ChemLog.info
Kontakt – Partner Wiodący
Ministry of Economy and Labour,  Saxony-Anhalt
Hasselbachstraße 4
D 39104 Magdeburg
phone: +49 391 567 4452, fax: +49 391 567 4722
web: www.mw.sachsen-anhalt.de
email: catrin.gutowsky@mw.sachsen-anhalt.de

Projekt ChemLog jest finansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu CENTRAL EUROPE 

www.central2013.eu

� To Europejski projekt realizowany przez władze regionalne, sto-
warzyszenia przemysłu chemicznego oraz instytuty naukowe 
z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii i Włoch celem zwięk-
szenia konkurencyjności przemysłu chemicznego poprzez usprawnienie 
łańcucha dostaw w Europie Centralnej i Wschodniej.

� Ma pozwolić na likwidację barier w transporcie tranzytowym 
w relacji Zachód-Wschód i Wschód-Zachód poprzez zainicjowanie szero-
kiego procesu wymiany doświadczeń i przyspieszenie rozwoju międzyna-
rodowych projektów w zakresie infrastruktury ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb przemysłu chemicznego.

ChemLog
� Partnerzy uczestniczący w projekcie będą starali się nawiązać owocną 

współpracę z odpowiednimi władzami administracyjnymi na szczeblu 
regionalnym, krajowym i europejskim, izbami, stowarzyszeniami, fir-
mami oraz dostawcami usług logistycznych, celem określenia prioryte-
tów i znalezienia wspólnych rozwiązań celem poprawy infrastruktury 
logistycznej w Europie Centralnej i Wschodniej.

� Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w realizacji tych 
celów.

� Wzmocnienie roli transportu kolejowego i wodnego w przewozie pro-
duktów chemicznych w porównaniu do transportu drogowego, celem 
poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, redukcji kosztów oraz 
zwiększonej szybkości i elastyczności logistyki produktów chemicznych.

� Wspieranie rozwoju centrów logistycznych dla transportu intermodal-
nego oraz ich uwzględnienie w planowanej infrastrukturze.

� Wspieranie rozwoju lepszych połączeń rurociągowych celem rozwoju 
efektywnej sieci surowcowej w Europie Centralnej i Wschodniej.

� Zainicjowanie międzynarodowego know-how i transferu technologii 
celem rozwoju efektywnych systemów transportu w relacji Zachód-
Wschód.

� Wspieranie uruchomienia trans-europejskich korytarzy transportowych,

� Udział w harmonizacji przepisów, skoordynowanego planowania infra-
struktury oraz skoordynowanego wykorzystania Funduszy Struktural-
nych.

Cele

� Analiza i wymiana doświadczeń, analiza SWOT, rozpoznanie, naj-
lepsze praktyki, transfer wiedzy.

� Przygotowanie inwestycji.
 Opracowanie 4 feasibility studies dotyczących transportu rurociągami, 

transportu intermodalnego, transportu kolejowego oraz transportu 
wodnego

Działania
� Opracowanie Strategii oraz głównych kierunków rozwoju.
 Development of Central and Eastern European Feedstock Network,  

Development of Joint Strategy and Action Plan.

� Popularyzacja i komunikacja.
 3 imprezy popularyzacyjne, strona internetowa, biuletyn, broszury, 

spotkania regionalne zainteresowanych stron.

Partnerzy
� Ministerstwo Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt (DE)
� Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saxony-Anhalt (DE)
� isw Instytut Polityki Strukturalnej i Rozwoju Regionalnego, Halle/S. 

(DE)
� Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PL)
� Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego Republiki Czech (CZ)

� Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego Republiki 
Słowacji (SK)

� Region Usti (CZ)
� Prowincja Novara (IT)
� FHoÖ Research and Development GmbH / Logistikum Steyr (AT)
� Holding Rozwoju Regionalnego, Budapeszt (HU)
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ROZDZIAŁ 1 / CHAPTER 1

Ogólna charakterystyka 
sytuacji gospodarczej kraju w roku 2008 

na tle wyników lat poprzednich

General characteristics of the economic 
situation in Poland in 2008 in comparison 

to the results of the previous years
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Po wysokim wzroście produktu krajowego brutto w latach 2006 
i 2007 odpowiednio o 6,2% i 6,7%, 2008 rok przyniósł spadek dy-
namiki PKB do 4,9% w stosunku rocznym. Wartość produktu krajo-
wego brutto wyniosła 1 266 600,4 milionów złotych. W kolejnych 
kwartałach obserwowaliśmy coraz niższy przyrost PKB z 6% w I 
kwartale  do 2,9% w IV kwartale 2008 roku.

Spadło tempo dynamiki wartości dodanej brutto, która w opisy-
wanym okresie wyniosła  4,9%, wobec 6,6% w 2007 roku. Niższe 
w stosunku do poprzedniego roku wskaźniki gospodarcze związa-
ne były z osłabieniem koniunktury. Wzrost wartości dodanej brutto 
w przemyśle osiągnął 4,9%, w usługach rynkowych 5,6%, w bu-
downictwie 11,3%.

W 2008 roku odnotowano dalszy wzrost presji inflacyjnej. Inflacja 
wynosząca w 2007 roku 2,5%, w 2008 roku osiągnęła poziom 4,2%.

Odnotowano istotny spadek dynamiki obrotów handlu zagranicz-
nego: w eksporcie z 9,4% w 2007 roku do 5,3% w 2008 roku oraz 
w imporcie z 15,1% w 2007 roku do 5,7% w opisywanym okresie. 
W 2008 roku ujemny bilans wymiany handlowej wyniósł 24,6 mi-
liardów euro, to jest o 6 miliardów euro więcej niż w 2007 roku. 
Słabnąca w pierwszej połowie 2008 roku względem dolara i euro 
złotówka przyczyniała się do kreowania korzystniejszej sytuacji dla 
eksporterów. Tendencja ta odwróciła się w drugiej połowie roku.

Poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Po raz pierwszy w bie-
żącej dekadzie stopa bezrobocia spadła poniżej 10% osiągając na 
koniec roku 9,5%.

Nastąpiło zdecydowane pogorszenie wyników finansowych 
przedsiębiorstw przemysłowych. W 2008 roku wynik finansowy ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 47 039,00 mi-
lionów złotych, to jest o 22% mniej niż w 2007 roku.

Upon strong increase in domestic product in 2006 and 2007, 
by 6.2% and 6.7% respectively, the year 2008 brought the decline 
of the dynamics of GDP to 4.9% on an annual basis. The value of the 
gross domestic product amounted to 1,266,600.4 mln PLN. In the 
subsequent quarters we saw lower and lower growth in GDP from 
6% in the 1st quarter to 2.9% in the 4th of 2008.

The dynamics of gross value added decreased; in the above
mentioned period it was 4.9% against 6.6% in 2007. Lower 
economic indicators compared to the previous year were associated
with the weakening of the boom. The increase in gross value 
added in industry reached 4.9%, in market services – 5.6% and 
construction industry – 11.3%.

In 2008, there was further increase in the inflationary pressure. 
Inflation of 2.5% in 2007 reached the level of 4.2% in 2008. 

There was a significant decline in the dynamism of foreign trade 
turnover noted: in exports from 9.4% in 2007 to 5.3% in 2008; 
in imports from 15.1% in 2007 to 5.7% in the period of our interest. 
In 2008, the negative balance of trade amounted to 24.6 mln EUR, 
i.e. about 6 mln more than in 2007. Failing value of PLN to the 
dollar’s and the EUR’s in the first half of 2008 contributed to the 
creation of more favorable situation for exporters. This trend 
reversed in the second half of the year.

The situation on the labor market improved. For the first time 
in the current decade, the unemployment rate fell below 10%, 
reaching 9.5% at the end of the year. 

There was a strong deterioration of the financial results 
of industrial enterprises. In 2008 financial reults from the sale of 
products, goods and materials reached 47 039,0 mln PLN, i.e. 22% 
less than in 2007.
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Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto w Polsce (analogiczny okres ubiegłego roku = 100) / 
Chart 1. The dynamics of Poland’s gross domestic product (corresponding period of the previous year = 100)

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2009 r. /  Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2009
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Tablica 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2005–2008 (rok poprzedni = 100) /
Table 1. Basic indicators characterizing the economic situation of Poland in the years 2005–2008 (previous year = 100).

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2009 r.
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2009

         Wyszczególnienie /  Rok / Year
          Specification 2005 2006 2007 2008

Dynamika produktu krajowego brutto / Dynamics of the gross domestic product 103,5 106,2 106,7 104,9
Dynamika wartości dodanej brutto w, w tym: / 
Dynamics of gross value added in, including: 103,3 106,0 106,6 104,9
przemysł / industry  103,9 110,0 109,9 103,7
budownictwo / construction sector 107,2 112,5 112,5 111,3
usługi rynkowe / market services  103,6 105,3 106,4 105,6

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys. osób /
Average employment in the sector of enterprises in thousands 4 773,0 4 918,0 5 150,0 5 392

Stopa bezrobocia (na koniec roku) w % / 
Unemployment rate ( state for the end of the year) in % 17,6 14,8 11,2 9,5

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w gospodarce narodowej / 
Dynamics of aggregate average wage in the  national economy   101,8 104,0 105,5 106,0

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu / 
Dynamics of sold production of industry  103,7 111,2 109,5 102,5

Dynamika produkcji rolniczej / 
Dynamics of sold production of industry 95,8 98,2 106,0 103,5

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna) / 
Dynamics of prices of consumption goods and services (average inflation rate)  102,1 101,0 102,5 104,2

107,2

106,4
106,4

106,1
106,0 105,8

104,8

102,9
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Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego 
na tle sytuacji przemysłu krajowego

2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego /
 Economic results of chemical industry ................................................................................. 60

2.2. Dynamika cen produktów chemicznych /
 Dynamics of prices of chemical products ............................................................................. 62

ROZDZIAŁ 2 / CHAPTER 2

Economic situation in chemical industry 
in comparison to the national industry
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2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego /
 Economic results of chemical industry

W 2008 roku wartość sprzedaży przemysłu chemicznego wynio-
sła 85 994,6 milionów złotych, to jest o 4,7% więcej niż w roku go 
poprzedzającym. Stanowi to 10,9% wartości sprzedaży przemysłu 
ogółem oraz 8,6% sprzedaży przetwórstwa przemysłowego.

Po zdecydowanej poprawie kondycji finansowej przedsiębiorstw 
przemysłu chemicznego w 2007 roku, w 2008 roku odnotowano 
znaczne pogorszenie ich wyników finansowych. Wynik finansowy net-
to przemysłu chemicznego ogółem wyniósł 3 856,8 milionów złotych, 
to jest o 31% mniej niż w roku poprzednim. Z tego na produkcję wyro-
bów chemicznych przypadło 2 978,9 milionów złotych (o 17% mniej 
niż w 2007 roku), a na produkcję wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 877,9 milionów złotych (o 44% mniej niż przed rokiem).

Tablica 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2008 roku w milionach złotych / 
Table 2. Economic results of chemical industry in 2008 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: “Statistical bulletin 2” – GUS, March 2009

          
2008

  Dynamika
      (dla PLN) 
 Lp. / Wyszczególnienie /    2007 = 100 /
 No. Specification 2007 

PLN* EURO*

 Dynamics 
      of 2007 
      (for PLN) 
      = 100  
    
 1. Przemysł chemiczny ogółem / 
  Chemical industry total    
  a) przychody ze sprzedaży / revenues from sales 82 144,6 85 994,6 24 453,9 104,7
  b) koszty wytworzenia / manufacture costs 75 390,6 79 236,8 22 532,2 105,1
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 6 496,5 4 821,3 1 371,0 74,2
  d) wynik finansowy netto / net financial result 5 581,1 3 856,8 1 096,7 69,1

 2. Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych / 
  Production of chemicals and pharmaceuticals products     
  a) przychody ze sprzedaży / revenues from sales  46 887,5 49 045,6 13 946,9 104,6
  b) koszty wytworzenia / manufacture costs 42 386,6 44 199,7 12 568,9 104,3
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 4 296,3 3 680,6 1 046,6 85,7
  d) wynik finansowy netto / net financial result 3 590,5 2 978,9 847,1 83,0

 3. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods    
  a) przychody ze sprzedaży / revenues from sales 35 257,1 36 949,0 10 507,0 104,8
  b) koszty wytworzenia / manufacture costs 33 004,0 35 037,1 9 963,3 106,2
  c) wynik finansowy brutto / gross financial result 2 200,2 1 140,7 324,4 51,8
  d) wynik finansowy netto / net financial result 1 990,6 877,9 249,6 44,1

*  wg średniego rocznego kursu euro za 2008 rok (1 euro = 3,5166 złotych) / accordingly to the average EURO rate for 2008 (1 EURO = 3.5166 PLN)

In 2008, the sales volume of the chemical industry amounted 
to 85,994.6 million PLN, i.e. 4.7% more than in the preceding year. 
This represents 10.9% of the total industry sales and 8.6% of the 
sales of industrial processing.

After the significant improvement in the financial condition of 
the chemical industry enterprises in 2007, there was a significant 
deterioration in their financial results in 2008. Net total profit of the 
chemical industry amounted to 3,856.8 mln PLN, i.e. about 31% 
less than in the previous year; out of it, the production of chemical 
goods accounted for 2,978.9 mln PLN (by 17% less than in 2007), 
and for the production of rubber and plastic goods – 877.9 mln PLN 
(by 44% less than last year).
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Wykres 2. Wynik finansowy netto działów przemysłu chemicznego w latach 2006–2008 w milionach złotych / 
Chart 2. Net financial result for chemical industry branches in the year 2006–2008 in million PLN

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2009 r. /
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009
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Spadkowi dynamiki przychodów ze sprzedaży towarzyszył niż-
szy niż przed rokiem wskaźnik rentowności. Zarówno w przemyśle 
ogółem jak i w przetwórstwie przemysłowym odnotowano pogor-
szenie rentowności. Jeśli chodzi o produkcję wyrobów chemicznych, 
rentowność obrotu netto wyniosła 4,5% wobec 7,0% w 2007 roku.  
W przypadku produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-
nych 2,3% wobec 5,5% w 2007 roku. Jedynie w przypadku produk-
cji wyrobów farmaceutycznych odnotowano poprawę wskaźnika 
rentowności obrotu netto w 2008 roku w stosunku do 2007 roku 
o 1,1 punktu procentowego.

Tablica 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2007–2008 /
Table 3. Standard financial ratios in the years 2007–2008

Źródło: „Biuletyn statystyczny nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009

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

Wyszczególnienie /
 Rok / Year 

Industry Manufacturing
  chemicznych / farmaceutycznych / rzyw sztucznych / 

 Specification  
in total industry

 Production of Production of Production of rubber
     chemical goods pharmaceuticals and plastic goods
       

 Wskaźnik rentowności  
2007 7,0 6,6 8,5 10,4 6,1 obrotu brutto w % /  
2008 4,4 3,6 5,7 12,1 3,0 Gross profitability in % 

 Wskaźnik rentowności  
2007 5,9 5,5 7,0 9,1 5,5 obrotu netto w % /   
2008 3,5 2,8 4,5 10,2 2,3 Net profitability in % 

1990,6
877,9

1382,1

3590,5
2978,9

2881

The decline in the dynamics of the revenues from sales was 
accompanied by the lower return index than a year ago. Both in 
industry and in total manufacturing, deterioration in profitabi-
lity was recorded. As for the production of chemical products, 
the profitability of the net turnover was 4.5% to 7.0% in 2007; 
in the case of the production of rubber and plastics goods, 
respectively 2.3% to 5.5%. Only in the case of production of 
pharmaceuticals, there was an improvement of the net turnover 
profitability ratio recorded in 2008 in comparison to 2007, by 1.1 
percentage points.
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2.2. Dynamika cen produktów chemicznych / 
 Dynamics of chemical products prices

O ile w 2008 roku nastąpiła niewielka obniżka dynamiki cen prze-
twórstwa przemysłowego o 0,7 punktu procentowego w stosunku 
do 2007 roku, to w przypadku wyrobów chemicznych, jak i wyrobów 
farmaceutycznych, dynamika średnioroczna cen wzrosła odpowiednio 
o 6,9% i 1,9% w stosunku rocznym. Odnośnie produkcji wyrobów gu-
mowych i z tworzyw sztucznych wskaźnik ten uległ obniżce o 3,1%.

Na przestrzeni kolejnych miesięcy 2008 roku w porównaniu 
z analogicznym  miesiącem roku poprzedniego, ceny produkcji wyro-
bów chemicznych najdynamiczniej rosły w drugim i trzecim kwarta-
le opisywanego okresu. Czwarty kwartał przyniósł spadek dynamiki 
ich wzrostu. Dynamika cen produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw 
sztucznych wykazywała tendencję spadkową w pierwszej połowie 
2008 roku, w drugiej połowie roku przybierając kierunek rosnący.

Wykres 3. Dynamika średnioroczna cen produktów chemicznych w latach 2007–2008 w % / 
Chart 3. The dynamics of average prices of chemical products in the years 2007–2008 in %

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009
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Wykres 4. Dynamika cen w 12 miesiącach 2008 roku w % (analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100%) /
Chart 4. Dynamics of prices for each month of 2008 in % (corresponding period of the previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009
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Produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych / Production 
of rubber and plastic goods

Wyroby chemiczne / Chemical products

Wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych / 
Rubber and plastic products

99,3

100,9
102,5 102,4 102,0 103,3

105,7
108,0

109,5

112,2

110,5

97,8 97,6
95,6 93,7 93,7 92,7 93,5

95,2

98,8 101,3
103,9

114,0 113,3

While in 2008, there was a slight decline in the price dynamics 
of the processing industry, by 0.7 percentage points compared 
to 2007, in the case of chemical products and pharmaceuticals, 
the dynamics of average prices rose by 6.9% and 1.9% on an 
annual basis. Regarding the production of rubber and plastic 
products, this ratio decreased by 3.1%.

Over the subsequent months of the year 2008, as compared 
to the respective months of the previous year, prices of production 
of chemical goods grew fastest in the second and third quarters of 
this period. The fourth quarter brought the decline in the dynamics 
of their growth. The dynamics of prices of the production of rubber 
and plastic goods showed a downward trend in the first half of 
2008, taking the increasing direction in the second half of the year.
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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 2008 rok / 
Table 4. Primary information on the selected chemical industry enterprises associated in PIPC in 2008
         
    

Przychody
 Wydajność  

       
ogółem

 pracy Wskaźnik Wskaźnik

       
w mln zł/

 w tys.  rentowności rentowności

 Lp. / Nazwa przedsiębiorstwa /  Zatrudnienie / 
Total

 zł/osobę /  brutto w % / netto w % /

 No. Entity’s name   Employment 
revenues

 Labor Gross Net

      
in million

  efficiency in profitability profitability

      
PLN

 thousand PLN index index

       per person in % in %

         

 1 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 4 692,0 58 842,0 12 541,0 bd bd

 2 Petrochemia-Blachownia S.A. 112,0 215,1 1 920,5 –12,2 –12,3

 3 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 2 389,0 1 276,8 534,4 5,5 4,6

 4 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 3 350,0 2 600,0 776,1 16,2 13,3

 5 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 3 115,0 2 402,0 771,1 1,8 1,3

 6 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 1 716,9 1 651,2 961,7 9,6 7,8

 7 ANWIL SA 1 432,0 2 013,8 1406,3 16,0 12,6

 8 LUVENA S.A. 290,0 251,3 866,6 12,4 10,0

 9 Grupa CIECH S.A. bd 3 792,0 bd 3,1 1,8

 10 PCC ROKITA S.A. 759,0 706,0 930,2 –4,6 –4,8

 11 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. bd 261,4 bd 15,9 bd

 12 FLUOR S.A. 549,0 128,7 234,4 19,2 13,6

 13 BIS Izomar Sp. z o.o. 833,0 137,6 165,2 7,4 5,7

 14 YARA POLAND Sp. z o.o. 37,0 267,0 7 216,2 bd 8,3

 15 POCH S.A. 406,0 88,5 218,0 9,1 5,4

 16 ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o. 151,0 44,0 291,4 bd bd

 17 SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 15,0 96,2 6 413,3 5,0 3,9

 18 ALBIS POLSKA Sp. z o.o. 14,0 61,2 4 371,4 3,0 1,63

 19 DOW  Polska Sp. z o.o. 39,0 23,0 589,7 bd 1,8

 20 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 285,0 26,0 91,2 0,8 0,8

 21 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 163,0 14,8 90,8 3,4 3,4

 22 Biuro Projektów Zakładów Azotowych 
  BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o. 129,0 12,1 93,8 5,8 5,0

 23 PROCHEM S.A. 262,0 365,0 1 393,1 5,8 4,4

 24 KTI POLAND S.A. 38,0 45,9 1 207,9  12,2 12,1

 25 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach  304,6 46,6 153,0 4,2 4,0

bd – brak danych / not available
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Wykres 5. Dynamika przeciętnego zatrudnienia w przemyśle chemicznym w latach 2006–2007 w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 5. Dynamics of average employment in chemical industry in 2006–2007 in % (previous year = 100%)

Tablica 5. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2006–2008 w tysiącach osób / 
Table 5. Average employment in chemical industry in 2006–2008 in thousand persons

Źródło: „Nakłady i wyniki przemysłu 2007” – GUS, kwiecień 2009 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 2009”. 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 

 2006 2007 2008

24 – Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 98,3 91,0 93,0

24.1 – Produkcja podstawowych chemikaliów / Production of basic chemicals 26,0 28,1 28,1

24.3 – Produkcja farb i lakierów / Production of paints and varnishes 5,5 5,7 4,3

24.4 – Produkcja wyrobów farmaceutycznych / Production of pharmaceuticals  23,4 23,7 24,0

24.5 – Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych / 
  Production of detergents and cleaners, cosmetics and toiletries 21,8 19,1 19,5

24.6 – Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych / Production of remaining chemical products 11,9 11,0 11,5

25 – Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / 
  Production of rubber and plastic goods  124,3 135,0 146,0

Razem 24 + 25 / Total 24 + 25 222,6 235,0 239,0

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical bulletin 2” – GUS, March 2009
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4.1. Zatrudnienie w przemyśle chemicznym / 
 Employment in chemical industry
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Przetwórstwo przemysłowe / 
Industrial procesing

Produkcja wyrobów chemicznych 
i farmaceutycznych / Production 
of chemical and pharmaceuticals

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

Według stanu na koniec 2008 roku liczba zatrudnionych 
w przetwórstwie przemysłowym wzrosła o 3,2%. W produkcji wyro-
bów chemicznych wzrost ten wyniósł 2,2%, a w produkcji wyrobów 
gumowych i z tworzyw sztucznych 8,1% w stosunku rocznym.

As for the end of 2008 the number of employees in industrial 
processing increased by 3.2%, in the production of chemicals this 
increase by 2.2% and in the production of rubber and plastics goods 
by 8.1% on an annual basis.
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Wykres 6. Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w 2008 roku w % (rok poprzedni = 100%) /
Chart 6. Dynamics of the average salary in chemical industry enterprises in 2008 in % (previous year = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 2 – GUS, March 2009”

105 106 107 108 109 110 111 112

Produkcja wyrobów gumowych 
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Manufacturing industry

Przemysł ogółem / 
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Tablica 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2007 i 2008 w tysiącach zł/osobę /
Table 6. Labor efficiency in chemical industry in the years 2007 and 2008 in thousands per person

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data

    Dynamika
 Wydajność pracy / 2007 2008 2008/2007 /
 Labor efficiency   Dynamics 
    for 2008/2007

Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry in total 377,4 360,0 95,4

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products 530,5 527,4 99,4

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /  
265,9 253,1 95,2Production of rubber and plastic goods

4.2. Wynagrodzenia w przemyśle chemicznym / 
 Remunerations in chemical industry

109,2

109,1

110,6

108,6

W 2008 roku w sektorze chemicznym odnotowano ponad 10% 
wzrost wynagrodzeń. Wartość ta była wyższa niż w przetwórstwie 
przemysłowym czy przemyśle ogółem. 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w produkcji wyrobów chemicz-
nych wzrosło do 3 690,86 złotych, w produkcji wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych osiągnęło poziom 2 841,08 złotych, 
a w produkcji wyrobów farmaceutycznych do 4 721,12 złotych.

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu che-
micznego ogółem liczona jako wartość przychodów na jednego za-
trudnionego zmniejszyła się o 4,6%, w 2008 roku. W przypadku 
produkcji wyrobów chemicznych wskaźnik ten był niższy o 0,6%, 
a w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych o 4,8%. 
Niższa wydajność pracy związana była z ograniczeniami produkcji, 
wynikającymi z kryzysu gospodarczego.

In 2008, more than 10% increase in salaries was recorded 
in the chemical sector. This value was higher than in the industrial 
processing or industry in general. 

The average gross wage in manufacturing of chemical products 
rose to 3,690.86 PLN, in the manufacture of rubber and plastic 
products reached the level of 2,841.08 PLN, and in the manufacture 
of pharmaceuticals 4,721.12 PLN.

Average labor productivity in the chemical industry in total,
counted as the amount of income per one employee fell 
by 4.6% in 2008. In the case of the production of chemicals, 
this ratio was lower by 0.6% and in the production of rubber 
and plastic goods by 4.8%. This lower labor productivity was 
the consequence of the constraints of production resulting from 
the economic crisis.
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5.1. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego /  
Production sold in chemical industry

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009

Wykres 7. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych i wyrobów gumowych 
 i z tworzyw sztucznych /
Chart 7. Comparison of the dynamics of sales for industrial processing, chemicals and rubber and plastic goods
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W 2008 roku, tak jak i w roku go poprzedzającym, odnotowa-
no dalsze spowolnienie w obszarze przetwórstwa przemysłowego, 
w tym w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.  
W przetwórstwie przemysłowym wzrost produkcji sprzedanej wy-
niósł 2,8%, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 13,5%. 
Dynamika sprzedaży produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych spadła z 13,7% w 2007 roku do 5% w opisywanym 
okresie. Jeśli chodzi o dynamikę produkcji wyrobów chemicznych 
i farmaceutycznych – nastąpił jej niewielki wzrost w stosunku rocznym 
do 4,1%, to jest o 1,5 punktu procentowego więcej niż w 2007 roku.

Wartość produkcji sprzedanej w przemyśle chemicznym (według 
cen bieżących) w roku 2008 wynosiła:
� w wyrobach chemicznych 47 525,6 milionów złotych,
� w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 41 764,8 milio-

nów złotych.

W 2008 roku udział przetwórstwa przemysłowego w strukturze 
produkcji sprzedanej zmniejszył się do 83,7%, to jest o 2,0 punktu 
procentowego mniej w porównaniu z 2007 rokiem. 

Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego i farmaceu-
tycznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem uległ, tak jak 
w 2007 roku, niewielkiemu zmniejszeniu o 0,3 punktu procento-
wego do 5,5%. Udział produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych zmniejszył się o 0,1 punktu procentowego do 4,9% w 
stosunku do 2007 roku.

In 2008, like in the previous years, there has been a further 
slowdown in the industrial processing recorded, including the 
production of rubber and plastic. The increase of production 
sold in the industrial processing amounted to 2.8%, while a year 
earlier the rate had been 13.5%. The dynamics of sales of rub-
ber and plastic goods decreased from 13.7% in 2007 to 5% 
in the period of our interest. As for the dynamics of production 
of chemicals and pharmaceuticals, a small increase of 4.1% 
occurred on an annual basis, i.e. by 1.5 percentage point higher 
than in 2007. 

In 2008, the value of production sold in the chemical industry 
was (at current prices):
� with reference to chemical products 47,525.6 mln PLN
� articles in rubber and plastic products 41,764.8 mln PLN

In 2008, the proportion of industrial processing in the structure 
of production sold decreased to 83.7%, i.e. was by 2.0 percentage 
point lower in comparison with the year 2007. 

The contribution of production sold in the chemical and 
pharmaceutical industries to the production sold in the industry 
in general decreased slightly in 2007: by 0.3 percentage points 
to 5.5%. The contribution of the production of rubber and plastic 
goods dropped, compared to 2007, decreased by about 0.1 per-
centage point to 4.9%.
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Tablica 7. Udział produkcji sprzedanej przemysłu chemicznego według działów w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w %
 (przemysł = 100%) /
Table 7. Contribution of production sold in chemical industry by branches to the production sold in industry in total in % 
 (industry = 100%)

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego 2” – GUS, marzec 2009 r. /
Source: Elaborated on the basis of ”Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009

 Wyszczególnienie / 
2006 2007 2008

 Zmiana /Change
 Specification      2008/2007

Przemysł ogółem / Industry in total 100 100 100 –

Przetwórstwo przemysłowe / Industrial processing  84,8 85,7 83,7 –2,0

Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych / 
Production of chemicals and pharmaceuticals 6,2 5,8 5,5 –0,3

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

4,8 5,0 4,9 –0,1

Tak jak w 2007 roku, obniżce wartości produkcji sprzedanej to-
warzyszyły pogarszające się drugi rok z rzędu nastroje w branży 
chemicznej  2008 roku.

Wykres 8. Produkcja sprzedana oraz wskaźnik koniunktury w ujęciu miesięcznym w sektorze wyrobów chemicznych /
Chart 8. Production sold and the present economy situation index in the sector of chemical products by month

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009
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The second year in a row, similarly to 2007, the reduced value 
of production sold was accompanied by the deteriorating moods 
in the chemical branch of 2008.
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Wykres 9. Produkcja sprzedana oraz wskaźnik koniunktury w ujęciu miesięcznym w sektorze wyrobów gumowych oraz 
 z tworzyw sztucznych /
Chart 9. Production sold and the present economy situation index in the sector of rubber and plastic goods by month

Źródło: Opracowano na podstawie „Biuletynu statystycznego nr 2” – GUS, marzec 2009 r. / 
Source: Elaborated on the basis of  “Statistical Bulletin 2” – GUS, March 2009
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5.2. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu chemicznego / 
 Manufacture of basic products of chemical industry

Po wynikającym z dobrej koniunktury wzroście produkcji 
w obszarze chemii w 2007 roku, pogłębiająca się niekorzystna sy-
tuacja rynkowa w 2008 roku przyczyniła się do niższej produkcji 
w wielu gałęziach sektora. W przypadku szeregu produktów spadki 
te wyniosły w stosunku rocznym od kilku do kilkunastu procent. 
Wśród chemikaliów, odnośnie których odnotowano wyższą produk-
cję należy wymienić: ciężką sodę bezwodną w przeliczeniu na 98%, 
polistyren do spieniania, pestycydy, farby, lakiery i podobne środki 
pokrywające oraz mydła i środki powierzchniowo czynne.

To the contrast to the growth of chemical production in 2007 
resulting from the boom, deepening of the unfavorable market 
situation in 2008 resulted in the lower production in many 
branches of the sector. In the case of many products, these 
declines on an annual basis totaled from a few to several percents. 
Among the chemicals for which higher production was reported 
are: heavy soda ash in terms of 98%, expandable polystyrene, 
pesticides, paints, varnishes and similar coating agents, and soaps 
and surface-active agents.

[wskaźnik koniunktury / 
economic situation index]
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Tablica 8. Chemikalia, wyroby chemiczne i tworzywa sztuczne w tysiącach ton* /
Table 8. 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 / Dynamika
 

Products

 In absolute numbers  2008/2007 /

  
2006 2007 2008

 
Dynamics

     

for 2008/2007

Wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) w przeliczeniu na 96% / 
Sodium hydroxide (caustic soda) in terms of 96% 

461,0 486,0 406,6 84,0

Soda bezwodna w przeliczeniu na 98% / Soda ash in terms of 98%
– lekka / light 360,0 367,0 329,0 89,6
– ciężka / heavy 840,0 849,0 885,0 

Etylen / Ethylene  593,0 611,0 540,0 104,2

Propylen / Propylene 413,0 404,0 365,0 88,4

Butadien / Butadiene 61,3 59,3 57,4 96,8

Toluen / Toluene 128,0 137,0 58,6 42,8

Fenol / Phenol 44,5 49,7 43,8 88,1

6-heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) / 6- hexanolactam (epsilon-caprolactam)   160,0 161,0 145,0 90,1

Kwas azotowy techniczny (w przeliczeniu na 100%) / Technical nitric acid (in terms of 100%) 2 235,0 2 306,0 2 263,0 98,1

Amoniak syntetyczny (w przeliczeniu na czysty składnik) / 
Technical nitric acid (in terms of 100%) 2 434,0 2 461,0 2 414,0 98,1

Nawozy mineralne lub chemiczne (w przeliczeniu na czysty składnik) /
Mineral and chemical fertilizers (in terms of  pure ingredient)   
– azotowe / nitrogenous 1 707,0 1 818,0 1 692,0 93,1
– fosforowe / phosphoric 588,0 650,0 525,0 80,8
– potasowe / potassium 260,0 328,0 293,0 89,3

Polietylen / Polyethylene 369,0 393,0 354,0 90,1

Polimery styrenu, w tym: / Polymers of styrene, incl.: 102,0 107,0 117,0 109,3
 – polistyren do spieniania / Expandable polystyrene 72,4 63,9 75,8 118,6

Polichlorek winylu nie zmieszany / Polyvinyl chlorine not mixed 278,0 303,0 234,0 77,2

Polipropylen / Polypropylene 324,0 256,0 252,0 98,4

Kauczuk syntetyczny / Synthetic rubber 122,7 125,7 122,6 97,5

Pestycydy / Pesticides 30,9 34,7 35,4 102,0

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska i gotowe sykatywy / 
Paints, varnishes and similar coating materials, printing inks and off-the shelf siccatives  877,0 1 003,0 1 067,0 106,4

Mydła i środki powierzchniowo-czynne / Soaps and surfactants 53,9 58,2 62,1 106,7

Włókna chemiczne, w tym: / Chemical fibers, incl.: 90,9 73,0 54,4 74,5
 – syntetyczne / synthetic 90,4 72,4 54,0 74,6

[%]



PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE    CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND

Raport Roczny 2008             Annual Report 2008

PR
OD

UK
CJ

A 
PR

ZE
M

YS
ŁU

 C
HE

M
IC

ZN
EG

O 
W

 L
AT

AC
H 

20
06

–2
00

8
Pr

od
uc

tio
n 

of
 c

he
m

ic
al

 in
du

st
ry

 in
 2

00
6–

20
08

 73

Po udanym 2007 roku w grupie wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych odnotowano niższą o około 5% produkcję opon. Nie-
znacznie zwiększyła się o 3,1% produkcja wykładzin podłogowych, 
ściennych lub sufitowych.

Utrzymujący się od lat napięty bilans petrochemikaliów przy-
czynił się do dalszego pogorszenia deficytu handlu zagranicznego 
w obszarze chemikaliów.

* 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 9. Wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych* w tysiącach sztuk /
Table 9. Rubber and plastic products* in thousand pcs

 Wyroby / Products 2006 2007 2008

Opony, w tym: / Tyres, incl.:  36 471,0 40 087,0 38 284,0
– do pojazdów samochodowych osobowych / for passenger cars 27 146,0 28 246,0 25 237,0
– do pojazdów samochodowych ciężarowych / for trucks 1 782,0 2 726,0 2 705,0
– ciągnikowe / for tractors 449,0 392,0 369,0
– do maszyn i urządzeń rolniczych / for agricultural machines and devices 192,0 213,0 226,0

Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych w km2 / 
Floor-, wall- and ceiling coverings made of plastic in sq km 15,8 16,1 16,6

Źródło: Opracowanie PIPC na podstawie danych GUS i Eurostat /
Source: Elaboration made on the basis of GUS data and Eurostat

Tablica 10. Bilans produktów petrochemicznych w 2008 roku w tonach /
Table 10. Balance of petrochemicals in 2008 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 540 000 29 432 539 597 403 100

Propylen / Propylene 365 000 133 221 5 647 492 574 –127 574 74

Butadien-1,3 / butadiene-1,3 57 400 17 863 577 74 706 –17 286 77

Toluen / Toluene 117 000 9 943 100 676 26 267 90 733 445

Kwas octowy / Acidic acid 7 500 19 210 6 505 20 205 –12 705 37

Polietyleny / Polyethylene 354 000 587 085 249 483 691 602 –337 602 51

Polipropylen, w formach podstawowych / 
Polypropylene in basic forms 252 000 199 542 143 307 308 235 –56 235 82

Polistyren do spieniania, w formach 
podstawowych (EPS) / Foam polyester 
in basic forms (EPS) 75 800 159 031 11 712 223 119 –147 319 34

Polichlorek winylu nie zmieszany /
Plain PCV 234 000 247 322 80 151 401 171 –167 171 58

After the successful 2007, the decreased production of tires, 
by about 5%, was recorded within the rubber and plastic goods 
group. Production of floor, wall or ceiling linings increased slightly 
(by 3.1%).

The tight balance of petrochemicals persisting for many years 
contributed to the further deterioration in the deficit of foreign trade 
in the area of chemicals.
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Wartość polskiego eksportu ogółem wyrażona w euro wyniosła 
114,6 miliardów euro, to jest o 12,6%  więcej niż w 2007 roku. Wartość 
importu wzrosła o 15,7% w ujęciu rocznym, osiągając wartość 139,3 
miliardów euro. W 2008 roku odnotowano obniżkę dynamiki obrotów 
handlu zagranicznego odpowiednio o 2,4 punktu procentowego od-
nośnie eksportu oraz 2,1 punktu procentowego w przypadku importu. 
Deficyt handlu zagranicznego uległ dalszemu pogłębieniu, osiągając 24,7 
miliardów euro, to jest  o 6,1 milionów euro więcej niż  w 2007 roku. 

W czwartym kwartale opisywanego okresu odnotowano zdecydo-
wany spadek zarówno eksportu jak i importu. Nie bez znaczenia dla 
kształtowania się handlu zagranicznego miała sytuacja na rynku waluto-
wym. Od sierpnia  obserwowano znaczne osłabienie złotego w stosunku 
do dolara i euro. Średni kurs złotego na koniec roku był o 44,4% niższy wo-
bec dolara oraz o 23,2% niższy wobec euro w stosunku do kursu z lipca.

Dominującą przyczyną spowolnienia dynamiki obrotów w handlu 
zagranicznym był ogólnoświatowy kryzys i wynikający z niego spa-
dek popytu u głównych partnerów Polski, jak i możliwości nabyw-
czych odbiorców krajowych.

Na przestrzeni 2008 roku wartość importu produktów przemysłu 
chemicznego ogółem wzrosła, tak jak w roku go poprzedzającym, 
o 14%. Dynamika eksportu wyrobów chemicznych oraz wyrobów 
z gumy i tworzyw sztucznych była o 7 punktów procentowych niższa 
niż w 2007 roku i wyniosła 11%. Niezmiennie głównymi partnerami 
wymiany handlowej były kraje Unii Europejskiej.

W przeciwieństwie do lat ubiegłych dynamika eksportu uplaso-
wała się na niższym poziomie niż dynamika importu. Nastąpiło dal-
sze zmniejszenie dystansu pomiędzy dynamiką importu i eksportu 
z 4 punktów procentowych do 3 punktów procentowych.

W opisywanym okresie utrzymująca się nadwyżka importu pro-
duktów chemicznych nad ich eksportem pogłębiła deficyt handlu che-
mikaliami o 0,8 miliarda euro – do 9,3 miliardów euro. Stanowiło to 
blisko 38% całkowitego deficytu salda handlu zagranicznego Polski.

Dodatnie wartości salda generowane były, tak samo jak w 2007 
roku, głównie przez: nawozy, olejki eteryczne, preparaty perfumeryj-
ne, mydła i preparaty piorące oraz kauczuki i artykuły z kauczuku. Naj-
większy deficyt odnotowano w przypadku farmaceutyków (3 miliardy 
euro), tworzyw sztucznych w formach podstawowych (2,3 miliarda 
euro), produktów chemicznych różnych (1,5 miliarda euro) czy chemi-
kaliów organicznych (1,1 miliarda euro).

6.1. Obroty handlu zagranicznego chemikaliami i produktami pokrewnymi /
 Foreign trade turnover with chemicals and related products

Źródło: Opracowano na podstawie EUROSTAT.
Source: Elaboration made on the basis of EUROSTAT.

Wykres 10. Dynamika eksportu, importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem (produkcji wyrobów 
 chemicznych + produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) w latach 2006–2008 w % /
Chart 10. Dynamics of exports, imports and foreign trade balance in chemical industry in total (production of chemical 
 goods and rubber and plastic goods) in 2006–2008 in %
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The value of Polish exports in general – expressed in euros 
– amounted to 114.6 bn EUR, i.e. by 12.6% more than in 2007. 
The value of imports increased by 15.7% and reached 139.3 bn EUR 
in respect to the whole year. In 2008, we could observe the reduc-
tion of the dynamics of the foreign trade turnover by 2.4 percentage 
points in respect of export and 2.1 percentage points in the case 
of imports. The deficit of foreign trade has reached further deepening
and reached 24.7 bn EUR, i.e. about 6.1 mln more than in 2007.

In the fourth quarter of this period a significant fall in both 
exports and imports occurred. Not without significance for the deve-
lopment of the foreign trade was the situation in foreign currencies. 
Since August, a significant drop of the value of PLN was observed 
against the dollar and the euro. At the end of the year, the average 
PLN exchange rate was 44.4% lower against the dollar and about 
23.2% lower against the euro in relation to its course in July.

The dominant causes of the slowdown in the dynamics 
of the foreign trade turnover were the global crisis and the 
consequent decline in demand from the main Polish partners and in 
the purchasing power of domestic customers.

During 2008, the import value of chemical industry products 
generally increased by 14%, like in the preceding year. The dynamics 
of exports of chemical products and rubber and plastic goods was 
by 7 percentage points lower than in 2007 and totaled 11%. Still, 
the main trade partners are the countries of the European Union.

In contrast to past years the dynamics of exports placed at 
a lower level than the dynamics of imports. Further decrease 
in the gap between import and export dynamics from 4 percentage 
points to 3 percentage points was recorded. 

During this period, the continued surplus of imports of chemi-
cal products in comparison to their exports made this trade deficit 
worse from 0.8 bn EUR to 9.3 bn EUR. This represented nearly 38% 
of the total deficit of the foreign trade balance in Poland.

Positive values of the balance were generated, the same as 
in 2007, mainly by: fertilizers, essential oils, perfumery, soap and 
washing preparations, and rubbers and rubber articles. The largest 
deficit was recorded in the case of pharmaceuticals (3 bn EUR), 
plastics in primary forms (2.3 bn EUR), various chemical products 
(1.5 bn EUR) and organic chemicals (1.1 bn EUR).
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Tablica 11. Import chemikaliów według grup towarowych w 2008 roku w milionach euro / 
Table 11. Import of chemicals by groups of commodities in 2008 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) 262,1 461,2 723,3
2007 = 100 106,7 109,1 123,5
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 473,3 1 632,5 2 105,8
2007 = 100 117,2 112,8 113,7
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) 535,6 3 603,3 4 138,9
2007 = 100 120,6 124,6 124,1
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 359,0 206,1 565,1
2007 = 1000 179,9 124,6 154,9
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 75,8 1 121,3 1 197,1
2007 = 100 102,0 106,6 106,3
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 74,9 1 088,4 1 163,3
2007 = 100 135,0 119,8 120,7
Mydło i preparaty piorące (dział 34) /
Soaps and detergents (section 34) 49,4 611,3 660,7
2007 = 100 113,3 118,5 118,1
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 80,8 326,9 407,7
2007 = 100 136,7 107,5 112,3
Materiały wybuchowe (dział 36) /
Explosives (section 36) 18,8 11,4 30,2
2007 = 100 145,7 112,9 131,3
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 5,2 117,6 122,8
2007 = 100 62,7 85,0 83,8
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Different chemical products (section 38) 177,3 1 633,1 1 810,4
2007 = 100 98,9 145,2 138,8
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914)  /
Plastics primary forms (section 39; item 3901–3914) 249,1 3 178,8 3 427,9
2007 = 100 101,8 106,7 106,4
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 428,0 3 437,0 3 865,0
2007 = 100 119,8 109,8 110,8
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 506,2 1 565,8 2 072,0
2007 = 100 111,6 101,7 104,0
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 140,1 445,7 585,8
2007 = 100 100,2 87,7 90,4
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 77,2 325,5 402,7
2007 = 100 87,5 90,6 90,0
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC*) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 2 578,6 14 763,1 17 341,7
2007 = 100 121,8 115,1 116,0
Łącznie wyroby chemiczne + produkcja wyrobów gumowych 
i z tworzyw sztucznych (suma dla całej tabeli) / 
Chemical industry and other related (total for the whole table) 3 512,8 19 765,9 23 278,7
2007 = 100 120,0 113,0 114,0
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Tablica 12. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2008 roku w milionach euro /
Table 12. Export of chemicals by groups of commodities in 2008 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 / do państw UE-27 / In total  outside UE-27 within UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28) / Inorganic chemicals (section 28) 81,4 484,8 566,2
2007 = 100 131,5 135,2 134,7
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) 289,3 682,8 972,1
2007 = 100 79,6 103,6 95,1
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / 
Pharmaceutical products (section 30) 289,4 829,1 1 118,5
2007 = 100 128,0 145,2 140,3
Nawozy (dział 31) / Fertiliers (section 31) 171,7 577,6 749,3
2007 = 1000 173,4 188,6 184,9
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) 242,2 220,7 462,9
2007=100 108,4 109,5 108,8
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) 631,4 842,1 1 473,5
2007 = 100 131,5 131,8 131,7
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) 184,6 641,4 126,4
2007 = 100 141,6 122,6 151,2
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) 99,6 51,6 151,2
2007=100 118,4 126,2 121,0
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) 6,6 24,8 31,4
2007=100 113,8 137,0 131,4
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinamatography materials (section 37) 1,5 11,5 13,0
2007 = 100 60,0 63,2 62,8
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) 136,2 170,7 306,9
2007 = 100 109,6 108,1 108,8
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) 216,2 932,0 1 148,2
2007 = 100 114,2 100,4 102,7
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) 851,6 2 647,0 3 498,6
2007 = 100 108,4 118,2 115,7
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) 386,9 1 985,6 2 372,5
2007 = 100 102,3 107,8 106,9
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) /
Endless chemical fibers (section 54) 38,9 154,7 193,6
2007 = 100 116,1 75,5 81,2
Włókna chemiczne cięte (dział 55) /
Cut chemical fibers (section 55) 18,1 42,2 60,3
2007 = 100 77,0 77,0 77,0
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) 2 407,1 5 666,0 8 073,1
2007 = 100 117,6 162,2 152,5
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) 3 645,6 10 298,6 13 944,2
2007 = 100 113,5 117,5 111,1
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Tablica 13. Saldo wymiany handlowej według grup towarowych w 2008 roku w milionach euro /
Table 13. Balance of trade exchange by groups of commodities in 2008 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 /
 Saldo  

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) [2008] –180,7 23,6 –157,1
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –101,2 –64,2 –165,4
Chemikalia organiczne (dział 29) / Organic chemicals (section 29) [2008] –184,0 –949,7 –1 133,7
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –40,6 –788,5 –826,1
Produkty farmaceutyczne (dział 30) / Pharmaceutical products (section 30) [2008] –246,2 –2 774,2 –3 020,4
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –218,1 –2 320,7 –2 538,8
Nawozy (dział 31) /
Fertiliers (section 31) [2008] –187,3 371,5 184,2
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –100,5 140,8 40,3
Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32) /
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32) [2008] 166,4 –900,6 –734,2
Saldo w 2007 / Balance in 2007 149,7 –850,1 –700,7
Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33) /
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33) [2008] 556,5 –246,3 310,2
Saldo w 2007 / Balance in 2007 424,6 –269,7 154,9
Mydło i preparaty piorące (dział 34) / Soaps and detergents (section 34) [2008] 135,2 30,1 165,3
Saldo w 2007 / Balance in 2007 86,8 7,2 94,0
Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35) /
Albuminoidal substancess, amylum, glues and enzymes (section 35) [2008] 18,8 –275,3 –256,5
Saldo w 2007 / Balance in 2007 25,0 –263,2 –238,2
Materiały wybuchowe (dział 36) / Explosives (section 36) [2008] –12,2 13,4 1,2
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –7,1 8,0 0,9
Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37) /
Photographical and cinematography materials (section 37) [2008] –3,7 –106,1 –109,8
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –5,8 –120,1 –125,9
Produkty chemiczne różne (dział 38) /
Miscellaneous chemical products (section 38) [2008] –41,1 –1 462,4 –1 503,5
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –55,0 –967,0 –1 022,0
Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39 sekcje 3901–3914) /
Plastics in primary forms (section 39; item 3901–3914) [2008] –32,9 –2 246,8 –2 279,7
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –55,5 –2 050,2 –2 105,7
Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39 sekcje 3915–3926) /
Plastics and articles thereof (section 39; item 3915–3926) [2008] 423,6 –790,0 –366,4
Saldo w 2007 / Balance in 2007 428,4 –891,7 –463,3
Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40) /
Synthetic rubber and articles thereof (section 40) [2008] –119,3 419,8 300,5
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –75,4 302,5 227,1
Włókna chemiczne ciągłe (dział 54) / 
Endless chemical fibers (section 54) [2008] –101,2 –291,0 –392,2
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –106,3 –303,5 –409,8
Włókna chemiczne cięte (dział 55) / 
Cut chemical fibers (section 55) [2008] –59,1 –283,3 –342,4
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –64,7 –304,6 –369,3
Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC* – PKD 24) /
Chemical industry in total (accordingly to CEFIC classification*) [2008] –171,5 –9 097,1 –9 268,6
Saldo w 2007 / Balance in 2007 –68,7 –8 145,8 –7 495,8
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) [2008] 132,8 –9 467,3 –9 334,5
Saldo w 2007 / Balance in 2007 284,3 –8 735,0 –8 450,7
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6.2. Prezentacja wybranych eksporterów – członków PIPC  / 
 Presentation of selected exporters – PIPC members

Tablica 14. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2008 w milionach złotych /
Table 14. Exports for selected companies of chemical industry in 2008 in million 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. 22 356,0

 2 Petrochemia-Blachownia S.A. 190,3

 3 Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A. 1 258,2

 4 Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A. 708,9

 5 ANWIL SA 567,2

 6 Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 1 146,0

 7 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 736,3

 8 LUVENA S.A. 16,6

 9 Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 21,3

 10 PCC ROKITA S.A. 350,0

 11 FLUOR S.A. 49,4

 12 Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT Tarnów Sp. z o.o. 1,8

 13 BIS Izomar Sp. z o.o. 50,3

 14 YARA POLAND Sp. z o.o. 8,0

 15 SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o. 16,0

 16 ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp. z o.o. 21,5

 17 BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. 27,2

 18 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego 1,1

 19 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 1,4

 20 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”  0,13

 21 POCH S.A 27,0

 22 PROCHEM S.A. 2,0
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Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne reali-
zowane w 2008 roku przez wybrane przedsiębiorstwa przemysłu 
chemicznego.

Petrochemia-Blachownia S.A.
� Instalacja odzysku kwasu siarkowego oparta na technologii WSA 

HALDOR TOPSOE A/S (planowane zakończenie inwestycji kwie-
cień 2010 roku);

� Modernizacja majątku trwałego. Rezultat: obniżenie jednostko-
wego zużycia energii cieplnej, poprawa jakości produktu;

� Instalacja doczyszczania ścieków. Rezultat: obniżenie ładunku 
węglowodorów w ściekach.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� Ekspander gazu;
� Ochrona elektrochemiczna rurociągów – teren Polic I;
� Przeprowadzenie próby termicznego odgazowania węgla;
� Adaptacja i modernizacja magazynów;
� Zakup wirówki pulsacyjnej P-80/2;
� Modernizacja chłodni wentylatorowej W-123 – II etap;
� Budowa instalacji do osuszania siarczanu żelazawego;
� Zakup elektrofiltru;
� Rekonstrukcja: suszarni obrotowej 311Y na PN-1, zespołu stacji 

przesypowych ob. 528; komina ob. 571; magazynu nawozów 
ob. 106 na Wydziale PE-1

� Zakup i montaż wymiennika ciepła wyparki „B” w ob. 239;
� Zakup 4 sztuk pomp cyrkulacyjnych kwasu siarkowego na 7. cią-

gu PS.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Intensyfikacja Wytwórni Poliamidu z 6 do 45 tysięcy ton/rok;
� Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 93,5 

tysięcy ton/rok;
� Instalacja mechanicznej granulacji nawozów 1200 ton/dobę;
� Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych – etap I + II;
� Modernizacja selektywnego uwodornienia fenolu na katalizato-

rze palladowym;
� Redukcja emisji podtlenku azotu w instalacji kwasu azotowego 

technicznego dwuciśnieniowego.

ANWIL SA
� Doprowadzenie mediów do Wytwórni PTA. Istotą tego przedsię-

wzięcia jest zapewnienie dostaw mediów energetycznych i po-
mocniczych dla funkcjonowania Wytwórni kwasu tereftalowe-
go (PTA) oraz przyjęcie ścieków przemysłowych generowanych 
przez Wytwórnię PTA;

� Zwiększenie wydajności instalacji nawozowych. Zadanie zostało 
zrealizowane w Zakładzie Saletry. Intensywniejsze wykorzysta-
nie posiadanego wyposażenia technicznego i obsługi liczone 
na jednostkę produktów, poprawa konkurencyjności Kompleksu 
Azotowego;

� Budowa instalacji tlenowni. Celem inwestycji jest zapewnienie 
stabilnych i wystarczających dostaw mediów dla Wytwórni PTA;

� Modernizacja linii produkcyjnych w Kompleksie PCW do produkcji 
340 tysięcy MG PCW/rok. Zadanie to realizowane jest w Zakładzie 

7.1. Nakłady inwestycyjne / Capital expenditures

Hereby we are presenting the most significant investments 
implemented in 2008 by some of the selected chemical industry 
companies.

Blachownia-Refinery S.A.
� Installation of sulfuric acid recovery based on WSA HALDOR 

TOPSOE A/S technology (scheduled completion of the invest-
ment: April 2010); 

� Modernization of the fixed assets. Objective: reduction in heat energy 
consumption per unit, improvement of the quality of the product;

� Installation of extra sewage post-treatment. Objective: reduction 
of hydrocarbons loads in the effluent.

”POLICE” Chemical Plant S.A
� Gas expander;
� Electrochemical protection of pipelines in the area of Police I;
� Conduction of a trial of thermal coal degassing;
� Adaptation and modernization of warehouses;
� Purchase of P-80/2 pulse centrifuge;
� Modernization of W-123 ventilating cold room (2nd stage);
� Construction of the installation for the reclamation of ferric sulfate;
� Purchase of an electrofilter;
� Reconstruction of: the 311Y rotary drying chamber at PN-1, the complex 

of dumping stations in the area of 528, the chimney in the area of 571 
and the storage room for fertilizers in the area of 106 at PE-1 Plant;

� Purchase and montage of the heat exchanger in the “B” evapo-
rator in the area of 239;

� Purchase of 4 circulation pumps of sulfuric acid at the 7th PS 
thrust.

Nitrogen Plant in Tarnów-Mościce S.A
� Intensification of the Polyamide Plant from 6 up to 45 Kt/y;
� Modernization and intensification of the Kaprolaktam Plant up 

to the capacity of 93.5 Kt/y;
� Installation of mechanical granulation of fertilizers (1200 /d);
� Intensification of the Modified Plastics Plant (1st and 2nd stage);
� Modernization of the selective hydrogenation of phenol at the 

palladium catalyst;
� Reduction of nitrous oxide in the installation of double-pressure 

nitric acid of technical grade.

ANWIL SA
� Public media supply to the PTA Plant. The subject matter of this 

venture is to ensure supplies of energy and other utility media 
necessary for the operation of the PTA (purified terephthalic acid) 
Plant and taking over industrial sewage generated by the PTA Plant;

� Increasing the capacity of the fertilizer installations. The task
 has been realized in the Saltpeter Plant. More intensive 
exploitation of   the existing technical equipment and of the services 
calculated on a basis of a product unit; improvement of the 
competitiveness of the Nitrogen Complex;

� Construction of an installation at the Oxygen Plant; the objective 
is to provide stable and sufficient public utilities supply for the 
PTA Plant;

� Modernization of the production lines at the PVC Complex up 
to the capacity of 340 K MG of PCV per year. This task is execu-
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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;

� Zakup i wymiana membran elektrolizerów. W ramach zada-
nia  zakupiono i wymieniono komplet membran do wszystkich 
elektrolizerów wraz z materiałami pomocniczymi koniecznymi 
do kompleksowej realizacji wymiany, co wpłynęło na obniże-
nie kosztów eksploatocyjno-remontowych instalacji elektrolizy 
w Zakładzie Chloru i Ługu Sodowego;

� Modernizacja kompresorowni i magazynu chloru. Celem zadania 
inwestycyjnego, prowadzonego w Zakładzie Chloru i Ługu Sodo-
wego, było odtworzenie istniejących mocy produkcyjnych oraz 
poprawa bezpieczeństwa produkcji i stabilizacji pracy instalacji;

� Katalityczne redukcje podtlenku azotu N2O. Po zakończeniu reali-
zacji zadania uzyskano efekt proekologiczny w postaci ogranicze-
nia emisji gazu cieplarnianego, co przyniesie efekt ekonomiczny, 
który stanowić będą wpływy ze sprzedaży jednostek euro;

� Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego na linii A. Reali-
zacja zamierzenia przyniesie cały szereg korzyści technologicz-
nych (oszczędność pary wysokociśnieniowej, wzrost produkcji 
amoniaku), które przełożą się na efekty ekonomiczne, to jest 
zmniejszenie zużycia energii sprężania. Zadanie inwestycyjne 
wchodzi w skład Projektu „Zwiększenie energooszczędności 
i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym Zakładów Azoto-
wych ANWIL SA”. Całkowita wartość Projektu planowana jest na 
poziomie 40 milionów złotych, a planowany okres jego realizacji 
to lata 2009–2012;

� W 2008 roku ANWIL SA zrealizował szereg mniejszych warto-
ściowo zadań, które zmierzały do poprawy stanu technicznego 
poszczególnych instalacji, poprawy warunków BHP oraz popra-
wy efektywności i ciągłości produkcji.

LUVENA S.A.
� Nawozy ogrodnicze;
� Program wspomagania remontów MP2 – program umożliwiają-

cy sterowanie procesem remontowym instalacji produkcyjnych 
– kwiecień 2009 roku;

� Modernizacja rozdzielni – wyłączniki średniego napięcia – po-
lepszenie parametrów pracy i pewność bezawaryjnego zasilania 
instalacji produkcyjnych – zakończenie około 3–4 lata;

� Układ wizualizacji i sterownie instalacji produkcyjnej – kwiecień 
2009;

� Modernizacja pompowni – praca na etapie pozwoleń urzędo-
wych;

� Modernizacja magazynu – przystosowanie obiektu pod wynajem;
� Modernizacja chłodnicy 45% kwasu fluorokrzemowego – popra-

wa pracy instalacji produkcyjnej;
� Układ obrotu suszarni – umożliwienie obrotu suszarni w trakcie 

napraw bieżących i remontów;
� Instalacja klimatyzacji na sali głównej laboratorium – poprawa 

warunków pracy, związane z przygotowaniem laboratorium do 
akredytacji PCA;

� Budowa tacy chemoodpornej – zbiornik 570 m3 – zakończenie 
prac, główne nakłady w roku obrotowym 2008, ochrona środo-
wiska przed rozlaniem kwasów;

� Park przemysłowy – hala logistyczna, główne nakłady w roku 
2008.

ted at the Vinyl Chloride Plant and the Polyvinyl Chloride Plant, 
where the modernization of the already existing centers takes place; 
the purchase of new apparatus, devices and fitting; construction 
of new layouts and centers of production. The objective of the 
project is to improve the production capacity from 300 to 340 Kt/y;

� Purchase and replacement of the membranes to the electrolyzers.
Within the frameworks of the task the entire set of membra-
nes to all the electrolyzers was replaced, along with auxiliary 
materials necessary for the complex realization of the 
replacement; it decreased the operational and repair costs 
of the electrolyze installation in the Chlorine and Sodium Lye Plant;

� Modernization of the chlorine compression plant and chorine 
storage room. The objective of this capital investment task, introdu-
ced in the Chlorine and Sodium Lye Plant, was the recovery of the 
existing production capacity along with the improvement of the pro-
duction safety and stabilization of the operation of this installation;

� Catalytic reductions of nitrous oxide (N2O). Upon the implemen-
tation of the task, the pro-ecological result was achieved, i.e. the 
reduction of carbon dioxide what will bring economical (income 
from the sales of ERU);

� Construction of the installation for the dring of synthesis 
gas at A line. The investment will result lots of technological 
benefits (saving of high-pressure steam, increase of ammo-
nia production) reflected in the economy, i.e. decrease in the 
usage of compression energy. This investment task is a part 
of the Project called “Improvement of energy-savings and 
production capacity in the Fertilizer Complex of ANWIL S.A.”. 
The total cost of the Project is planned for 40 mln PLN and its 
implementation for the period of 2009–2012;

� In 2008, ANWIL implemented a number of less cost-consuming 
tasks that aimed at improving the technical state of individual 
installations, Work Safety and Hygiene, efficiency and continuity 
of production. 

LUVENA S.A.
� Garden fertilizers;
� Program for supporting repairs, MP2, enabling steering the 

repair process of production lines (4th April);
� Modernization of the switching station (medium- and high-

voltage switchers); improvement of labor parameters and the 
certainty of non-failure power supply to the production lines; 
completion within 3–4 years;

� Visualization system and steering of the production line 
(4th April);

� Modernization of the pump station; works at the stage of official 
permissions;

� Modernization of the storage room; adaptation of the structure 
for leasing;

� Modernization of the cooler of 45%-fluorosilic acid; improve-
ment of the production installation;

� Rotation system of the tumbler; making the rotation of the 
tumbler possible during regular service and repairs;

� Installation of air-conditioning in the main laboratory room; 
improvement of work conditions connected with the preparation 
of the lab to the PCA accreditation;

� Construction of the chemical-resistant tray – 570-cubic-meter 
tank; completion of works; major expenditures burdened in 
2007; environmental protection against acid spillage;

� Industrial park: logistics hall; major expenditures in 2007.



PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE    CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND

Raport Roczny 2008             Annual Report 2008

NA
KŁ

AD
Y 

NA
 IN

W
ES

TY
CJ

E 
I R

OZ
W

ÓJ
Ca

pi
ta

l a
nd

 d
ev

el
op

m
en

t e
xp

en
di

tu
re

s

 83

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Zakup i budowa nowego urządzenia do granulacji nawozów;
� Budowa budynku na pakowaczkę i paletyzer z foliomatem;
� Zakup i zabudowa pakowaczki do nawozów i paletyzera z folio-

matem;
� Budowa stacji rozdzielczej 6 kV;
� Zakup i budowa wag taśmowych;
� Instalacja filtra workowego (ciąg gorący) oraz kolumny absorp-

cyjnej;
� Modernizacja drogi;
� Budowa placu składowania i załadunku nawozów.

PCC ROKITA S.A.
� Budowa nowej wytwórni etoksylatów;
� Budowa nowej wytwórni siarczanowanych o zdolności produk-

cyjnej 30 tys. ton/rok zwiększającej zdolności produkcyjne siar-
czanowanych do 40 tysięcy ton/rok;

� Budowa nowej wytwórni polioli iPOL;
� Poliole – IV ciąg, budowa nowej wytwórni – zwiększenia zdolno-

ści produkcyjnej z 60 tysięcy ton/rok do 90 tysięcy ton/rok.;
� Fosforopochodne, rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 

i POCI3 – zwiększenie  bezpieczeństwa na podstawie analizy 
HAZOP, zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3600 do 7000 
tysięcy ton/rok.;

� Budowa wytwórni kwasu monochlorooctowego – poszerzenia 
oferty produktowej opartej na bazie chloru;

� Elektroliza membranowa – spadek kosztów produkcji, ograni-
czenie wpływu na środowisko poprzez eliminację emisji rtęci;

� Zwiększenie zdolności produkcyjnej sody kaustycznej do 65 ty-
sięcy ton/rok r.;

� Budowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NaOCl;
� Wykonanie bazy magazynowej rokopoli.

”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Chemical Plant Sp. z o.o.
� Purchase and construction of a new device for granulating fertilizers;
� Construction of the building for the packaging machine and the 

palletizer with a foliomat;
� Purchase and the development of the packaging machine for 

fertilizers and pallet with a foliomat;
� Construction of a 6 kV switching station; 
� Purchase and construction of a belt conveyor weigher;
� Installation of a sack filter (heat thrust) and absorption column;
� Modernization of the road;
� Construction of the storage ground;

PCC ROKITA S.A.
� Construction of a new ethoxylate plant;
� Construction of a new sulphurification plant of the production 

capacity of 30 K t/y increasing it up to 40 K t/y;
� Construction of a new plant of iPOL polyols;
� Polyols (4th line, construction of a new plant): increase in the 

production capacity from 60 K t/y to 90 K t/y;
� Phosphorous derivatives: extension and intensification of PCI3 

and POCl3 production; improvement of safety on the basis 
of HAZOP survey; increase in the production capacity from 3600 
to 7000 t/y;

� Construction of the monochloroacetic acid plant: extension 
of portfolio based on chlorine;

� Membrane electrolyze: decrease in production costs, reduction 
of the environmental impact by elimination of mercury emission;

� Increase in the production capacity of caustic soda up to 65 K t/y;
� Construction of NaOH and NaOCl formulation and loading 

station;
� Construction of the storage base for rokopols. 
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Grupa CIECH
� Budowa nowej instalacji  żywic poliestrowych – zwiększenie po-

ziomu produkcji z 15 tysięcy ton/rok do 25 tysięcy ton/rok.;
� Modernizacja instalacji i rozbudowa zdolności produkcyjnych pia-

nek poliuretanowych z 15 tysięcy ton/rok do 25 tysięcy ton/rok;
� Rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji do produkcji TDI 

z 60 tysięcy ton/rok do 75 tysięcy ton/rok;
� Budowa instalacji do produkcji fungicydów w formie WG;
� Budowa nowej instalacji do produkcji substancji czynnej środ-

ków ochrony roślin wraz z infrastrukturą;
� Rozbudowa instalacji do produkcji tabletek solnych do 65 tysięcy 

ton/rok;
� Instalacja do produkcji nawozów – druga suszarka oraz linia do 

pakowania;
� Zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu Pobiedziska do 75 

ton/dobę.

BIS IZOMAR Sp. z o.o.
�� Inwestycje odtworzeniowe na kwotę 1,6 miliona złotych po-

zwalające na utrzymanie sprzedaży na niezmienionym pozio-
mie.

YARA POLAND Sp. z o.o.
�� Zakup środków trwałych za 1 milion złotych w kategorii nowe 

produkty, technologie, instalacje, zwiększenie wydajności oraz 
inwestycje odtworzeniowe za 500 tysięcy złotych.

POCH S.A.
�� W zależności od potrzeb rynku poszerzenie możliwości (ilościo-

wych i jakościowych) produkcji rozpuszczalników do chromato-
grafii cieczowej i spektometrii na kwotę 1 miliona złotych.

ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp z o.o.
�� Odtworzenie taboru środków trwałych poprzez zakup nowych 

na kwotę 4,1 miliona złotych.

SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
�� Zakup oprogramowania CRM do zarządzania relacjami z klientami.

DOW Polska Sp z o.o.
�� Rozbudowa biura i laboratorium w Łazach.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
� Zakup wartości niematerialnych i prawnych, wytworzenia no-

wych technologii, modernizacja instalacji badawczych;
� Modernizacja budynków.

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
w Kędzierzynie Koźlu
� Prace badawcze w zakresie specjalizacji Instytutu w ramach 

projektów badawczych własnych, projektów rozwojowych, ce-
lowych, zamawianych oraz na zlecenie przemysłu.

 Wdrożenia:
 – Roteor 3S
 – Roteor 6S
 – Fenoplast CPL;

CIECH Group
� Construction of a new installation of polyester resins: increase 

in the production from 15 K t/y up to 25 K t/y;
� Modernization of the installation and increase in the production 

capacity of polyurethane foams from 15 K t/y up to 25 K t/y;
� Increase in the production capacity of TDI from 60 K t/y up 

to 75 K t/y;
� Construction of the installation for the production of fungicides 

of WG form;
� Construction of a new installation for the production of an active 

substance of plant protection agents, along with the infrastructure;
� Extension of the installation for the production of salt tablets 

up to 65 t/y;
� Installation for the production of fertilizers: the second dryer 

and a packaging line;
� Increase in the production capacity of the Pobiedziska plant 

up to 75 t per day.

BIS IZOMAR Sp. z o.o.
�� Reconstruction investments for the amount of 1.6 mln PLN, 

allowing maintaining the same level of sales. 

YARA POLAND Sp. z o.o.
�� Purchase of fixed assets worth 1 mln PLN within the category 

of new products, technologies, installations, and increase 
of production capacity, along with reconstruction investments 
for 0.05 mln PLN.

POCH S.A.
�� In accordance with the market demands: extension of qualitative

and quantitative production capabilities of solvents for liquid 
chromatography and spectrometry of the total value of 1 mln PLN. 

ANNEBERG TRANSPOL INT. Sp z o.o.
�� Reconstruction of the fixed assets (stock) by purchasing new 

ones at the amount of 4.1 mln PLN.

SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
�� Purchase of CRM software for the management of the relation 

with customers.

DOW Polska Sp z o.o.
�� Extension of the office and laboratory in Łazy.

Industrial Chemistry Research Institute 
� Purchase of intangible and legal assets, new technologies, 

modernization of research installments;
� Modernization of the buildings;

Heavy Organic Synthesis Institute ”BLACHOWNIA” 
in Kędzierzyn Koźle
� Research works within the scope of the specialization of the 

Institute, within the frameworks of own research projects, and 
development, purpose, ordered and commissioned-by-industry 
projects.

 Implementations:
 – Roteor 3S
 – Roteor 6S
 – Fenoplast CPL;
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� Realizowano projekt inwestycyjny pod nazwa „Modernizacja sys-
temu informatycznego wspomagania badań i sieciowych usług 
teleinformatycznych” w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„BLACHOWNIA”.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
� Opracowano technologię oraz projekt procesowy instalacji do 

produkcji nawozów ciekłych i zawiesinowych. Otrzymano na-
wozy typu: RSM, RSMS, RSMMg, RSMNa oraz opracowano 
procedury ich otrzymywania za zlecenie Zakładów Azotowych 
„KĘDZIERZYN” S.A.;

� Opracowano technologię otrzymywania nawozu płynnego NS 20 
+ 6 wykorzystując odpadowy roztwór siarczanu amonu z procesu 
odsiarczania spalin Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A. Istotą 
projektu jest wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych.

W poniższym rozdziale przedstawiono najistotniejsze prace na-
ukowo-badawcze i wdrożeniowe przeprowadzone w 2008 roku.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
� Prowadzone w 2008 roku prace naukowo badawcze związane 

były z realizacją przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach 
S.A. przyjętych zamierzeń strategicznych. Główna część środków 
przewidziana była na realizację tematów związanych ze znajdu-
jącymi się w rdzeniu Firmy obszarami produkcji tworzyw kon-
strukcyjnych, kaprolaktamu oraz nawozów saletrzanych. Prowa-
dzone były również prace nad dalszą dywersyfikacją produktową 
Firmy;

� W oparciu o wyniki własnych i prowadzonych we współpracy 
z zewnętrznymi jednostkami prac badawczych nad optymaliza-
cją układu stabilizującego Tarnoformu® zmieniono skład kom-
pozycji stabilizującej polimeru. W efekcie prac uzyskano dalszą 
poprawę jakości Tarnoformu®, minimalizując tendencję do two-
rzenia się osadów na powierzchni form wtryskowych;

� Prace prowadzone w obszarze tworzyw konstrukcyjnych obejmo-
wały również badania nad poszerzeniem asortymentu modyfiko-
wanych odmian produkowanych tworzyw. W wyniku własnych 
prac badawczych opracowano wysokomolekularne tworzywo 
poliamidowe o nazwie Tarnamid T-30 MHLS, przeznaczone na 
siedziska stadionowe;

� W roku 2008 wprowadzono również do oferty nowo opracowa-
ne kompozyty z włóknem szklanym i włóknem węglowym na ba-
zie poliamidu 6. Nowe odmiany modyfikowanego Tarnamidu® 
znajdują zastosowanie m. in. w takich sektorach jak transport 
oraz obronność.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
� Analiza techniczna i ekonomiczna modernizacji i rozbudowy in-

stalacji mocznika;
� Analiza techniczna i ekonomiczna modernizacji instalacji produ-

kujących nawozy NP i NPK;
� Próba przemysłowa produkcji koksiku;

7.2. Prace naukowo-badawcze  / 
Research and development and implementation

In this chapter, we are presenting the most significant R&D and 
implementation projects carried out in 2008.

Nitrogen Plant in Tarnów-Mościce S.A.
�� In 2008, R&D works of the Nitrogen Plant in Tarnów-Mościce 

were related to the implementation of the formerly accepted 
strategic plans. The main part of financial means was provided 
for the realization of the company’s core issues connected with 
construction plastics, kaprolaktam and saltpeter fertilizers. Along 
with it, the company was conducting works over further product 
diversification;

�� Basing on the results of its own researches and conducted 
in cooperation with the external units over the optimization 
of the stabilization arrangements for Tarnoform®, the compo-
sition of the stabilizing polymer was changed. In result of this 
works, further improvement of Tarnoform® was achieved, 
minimizing the tendency for the surface residues to create 
on the injection moulds;

�� The works were carried out within the area of construction 
plastics and also included researches over the extension 
of the assortment of the modified sorts of plastics produced. 
As the result of company’s own research highly-molecular 
polyamide plastic Tarnamid T-30 MHLS for stadium seats was 
developed;

�� In 2008, the portfolio was extended by newly elaborated 
composites from glass and carbon fiber on the basis of 
polyamide 6. New variety of the modified Tarnamid® can be 
also applied – among others – in transport and military sector.

„POLICE” Chemical Plant S.A.
� Technical and economical survey of the modernization and 

extension of the urea installation;
� Technical and economical survey of the modernization and 

extension of the NP and NPK installations;
� Dry-run of breeze production;

� The investment project titled “Modernization of IT research 
supporting system and network IT services” in the Heavy Organic 
Synthesis Institute “BLACHOWNIA” was prepared.

Fertilizers Research Institute in Puławy
� The technology and process project for the liquid and suspension 

fertilizers installation was elaborated. Fertilizers of RSM, RSMS, 
RSMMg, RSMNa types were obtained; procedures of their pro-
duction were elaborated for the commissioning of Nitrogen 
Plant KĘDZIERZYN S.A.;

� The technology for production of liquid fertilizer NS 20 + 6 was 
elaborated using waste solution of ammonium sulfate from the 
desulphurization of fumes from Nitrogen Plant “PUŁAWY” S.A. 
The subject matter of the project is the utilization of post-pro-
duction wastes.
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� Testy na strumieniach przemysłowych zastąpienia produkcji kwa-
su fosforowego metodą dwuwodzianową na metodę mieszaną 
półwodzianowo-dwuwodzianową;

� Koncepcja techniczno ekonomiczna wybudowania instalacji roz-
ładunku i przesyłania siarki płynnej z Portu Morskiego do Zakła-
du Kwasu Siarkowego;

� Opracowanie technologii otrzymywania fluorku wapnia z do-
stępnych w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. strumieni 
kwasu fluorokrzemowego;

� Inne projekty dotyczące koncepcji projektowych oraz wykonania 
badań analitycznych w placówkach zewnętrznych.

LUVENA S.A.
 � Prace nad zmodernizowaniem aktualnie wytwarzanego produk-

tu – badania nad barwnikami, które barwiłyby drewno na trwa-
ły, nie blaknący kolor, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
rozpuszczalności barwnika w wodzie, badania reakcji na ogień 
układu: solny impregnat ogniochronny + rozpuszczalnikowy im-
pregnat nawierzchniowy. Uzyskano zabezpieczenie ogniochron-
ne drewna preparatem solnym odporne na wypłukanie;

� Prace badawczo–rozwojowe nad wprowadzeniem nowych na-
wozów: 

 – badania nawozu przeznaczonego do rolnictwa ekologicznego;
 – badania nad skoncentrowanymi nawozami ogrodniczymi;
 – wprowadzenie na rynek nowych gatunków nawozów rolniczych;
 – technologia granulacji bębnowej.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
� Opracowanie formuł nowych asortymentów nawozów mineral-

nych NPK;
� Badania porównawcze utlenialności w glebie siarki elementarnej 

w różnych formach, z różnych źródeł oraz nawozu siarkowego 
zawiesinowego pn. „Pro Siarka S 800 SC”;

� Badania nad otrzymywaniem nowych asortymentów sorbentów 
bentonitowych.

PCC ROKITA S.A.
� Przeprowadzono prace badawcze i rozwojowe na rzecz produk-

cji wyrobów chemicznych na kwotę 3,8 milionów złotych.

Grupa CIECH
� Badania nad poprawą wydajności procesu sodowego;
� Badania nad modernizacją i intensyfikacją produkcji sody kalcy-

nowanej;
� Badania nad zagospodarowaniem gliceryny odpadowej z pro-

dukcji biodiesla;
� Modyfikacja technologii produkcji elastycznych pianek poliureta-

nowych uniepalnionych przy zastosowaniu nanocząstek;
� Prace badawcze zmierzające do opracowania technologii zmo-

dyfikowanej substancji aktywnej ŚOR;
� Produkcja nawozów PK w jednej granuli;
� Tanie nawozy na bazie dolomitu;
� Krzemionka strącana.

POCH S.A.
� Rozpuszczalniki HPLC i mieszanki – zwiększenie zdolności pro-

dukcyjnych i wprowadzenie nowych rozpuszczalników;
� Nanoproszki – otrzymanie nanoproszków o działaniu bakterio 

p fungistatycznym.

� Tests on industrial streams; replacement of the phosphorus 
acid production obtained by dihydrate method with the semi-
dihydrate-dihydrate method;

� Technical and economic concept of the installation of unloading 
and transporting liquid sulfur  from the Sea Port to the Sulfuric 
Acid Plant;

� Elaboration of the technology of obtaining calcium fluorides 
from the streams of the fluorosilicon accessible at the “POLICE” 
Chemical Plant S.A.;

� Other projects on the concepts of projects and performance 
of analytical researches in the internal divisions. 

LUVENA S.A.
� Works over the modernization of the presently produced 

product: researches over pigments that would dye timber 
with permanent and not-fading color, and simultaneously 
keeping high solubility of the pigment in water; researches 
on their inflammability: salt  fire-protection impregnation 
+ solvent-based surface impregnate. Fire protection 
of timber was achieved by coating it with the salt prepara-
tion, resistant to rinsing.

� R&D works over the introduction of new fertilizers, i.e.:
 – new fertilizer for ecological agriculture;
 – concentrated garden fertilizers;
 – introduction of new agricultural fertilizers;
 – technology of tumbler granulation.

”SIARKOPOL” Tarnobrzeg Chemical Plant Sp. z o.o.
� Elaboration of new formulas of mineral fertilizers of NPK 

type;
� Comparative researches of elementary sulfur oxidability 

of different forms, of different origins in soil, and sulfuric 
suspension fertilizer, „Pro Siarka S 800 SC”;

� Researches over the obtainment of new assortments 
of bentonite sorbents. 

PCC ROKITA S.A.
�� R&D works of the total value of 3.8 mln PLN were focused 

on the production of chemical goods. 

CIECH Group
� Researches over the improvement of sodium process efficiency;
� Researches over the modernization and intensification 

of calcined sodium production;
� Researches of the utilization of waste glycerin originating from 

biodiesel production;
� Modification of the production technology of flexible 

fireretardant polyurethane foams by using nano-particles;
� Research works aimed at the elaboration of the technology 

of the modified active substance of plant protection agent;
� Production of PK fertilizers in one granule;
� Cheap fertilizers based on dolomite;
� Precipitated silicone.

POCH S.A.
� HPLC solvents and mixtures: increase in the production capacity 

and introduction of new solvents;
� Nanopowders: obtainment of nanopowders of antibacterial and 

antifungal action. 
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Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Moscickiego
� Uruchomienie produkcji chlorowodorku (2R,3S)-3-fenyloizosery-

ny, głównego półproduktu w syntezie Paclitakselu;
� Badania transalkilacji frakcji diizopropylobenzenów z benzenem 

na stałym złożu katalizatora;
� Chiralne ciecze jonowe;
� Otrzymywanie na drodze hydrolizy enzymatycznej i fermentacji 

drożdżowej peptydów czynnych biologicznie z odpadowych su-
rowców białkowych;

� Opracowanie założeń technologii otrzymywania nanoproszków 
miedzi i innych metali ciężkich z niektórych ścieków przemysło-
wych;

� Opracowanie technologii recyklingu glikoli z różnego typu odpa-
dów;

� Opracowanie technologii odsalania i zatężania roztworów cynku 
i manganu pochodzących z przerobu zużytych baterii i ogniw;

� Opracowanie sposobu przetworzenia wosku polietylenowego 
powstającego przy produkcji polietylenu wysokiej gęstości na 
produkty handlowe;

� Modernizacja technologii fenolu kumenowego;
� Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do modyfikacji poliole-

fin oraz duroplastów. Metody otrzymywania i właściwości nano-
kompozytów;

� Przedmieszka PVC otrzymywana w etapie polimeryzacji;
� Kompozyty polimerowe z nanocząstkami krzemionkowymi;
� Polioksymetylen modyfikowany nanododatkami;
� Badanie polimeryzacji i kopolimeryzacji monomerów winylo-

wych i dienów wobec heterogenizowanych dwufunkcyjnych ka-
talizatorów tytanowych;

� Opracowanie metod recyklingu i wykorzystania na wyroby użyt-
kowe odpadów sztucznej skóry i tkanin obiciowych;

� Nowe blokowane poliizocyjaniany do stosowania jako środki 
sieciujące w materiałach powłokowych;

� Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicz-
nych wodnych dyspersji polimerów;

� Zastosowanie surowców odpadowych i bioodnawialnych w syn-
tezie żywic krezolowych;

� Uniepalnianie polistyrenu spienianego metodą modyfikacji bez-
halogenowej, dobór optymalnych antypirenów;

� Nowe półprodukty do poliuretanów z zastosowaniem odpado-
wego PET-u i surowców odnawialnych;

Industrial Chemistry Research Institute   
� Start-up of (2R-3S)-3-phenyl-eiseryne hydrochloride, main 

by-product from Paclitaxel synthesis;
� Research over the transalkylation of diizopropylobenzene 

fraction on the fix bed  of the catalyst;
� Hydrolyze-winning of biologically active peptides by enzymatic 

and yeast fermentation from waste protein material;
� Elaboration of the concept of nanopowders winning of copper 

and other heavy metals from some industrial sewage;
� Elaboration of the technology of glycols’ recycling from different 

sort of wastes;
� Elaboration of the technology of desalination and concentration 

zinc and manganese solutions originating from the processing 
of used batteries and cells;

� Elaboration of the method of polyethylene wax processing, 
created at the production of polyethylene of high density, 
for trade purposes;

�  Modernization of the technology of cumene phenol;
� Application of halloysite as filler for the modification 

of polyolephines and duroplasts; methods of obtaining and 
features nanocomposites; 

� PVC resin rubber obtained at the polymerization stage;
� Polymer composites with silicon nanoparticles;
� Polyoxymethylene modified by nano-additives;
� Research of polymerization and copolymerization of vinyl 

monomers and diens against hydrogenised double-function 
titanium catalysts;

� Elaboration of the recycling and utility methods of artificial 
leather and upholstery fabric leftovers;

� New blocked poly-isocyanines for the application as netting 
mean in covering materials;

� Association polyurethane modifiers of reological features 
of polymers’ water dispersions;

� Application of waste and bio-renewable materials at the 
synthesis of cresol resins;

� Fire-retardation of the polystyrene foamed by using a non-
halogen modification method; selection of optimal anti-pyrenes;

� New semi-finished products for polyurethanes using waste PET 
and renewable raw materials;
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� Elaboration of the technologies of stabilization and solidification 
of industrial wastes by using polyurethane adhesives obtained 
from polyestroles originating from waste and bio-renewable 
materials;

� Platinum alloys with intermediate metals of modified features 
of oxide coat in comparison to platinum for the application 
as anode and cathode materials in fuel cells;

� Theoretical survey of the process of reactions of the technological
importance and characteristics of such;

� New polymer materials for the application in fuel cells.

Institute of Heavy Organic Synthesis ”BLACHOWNIA” 
in Kędzierzyn Koźle

R&D works on the chemical processes, particularly within 
the scope of:
� organic synthesis and technology;
� petro- and carbochemical processes;
� homo- and hetero-catalysis;
� polymers and plastics chemistry and technology; 
� household chemistry;
� auxiliary agents for different branches of industry;
� physicochemistry;
� chemical engineering;
� environmental protection and waste utilization.

Fertilizers Research Institute in Puławy
�� New process of the winning of the synthesis gas.

� Opracowanie technologii stabilizacji i zestalania odpadów prze-
mysłowych za pomocą spoiw poliuretanowych otrzymanych 
z poliestroli z surowców odpadowych i bioodnawialnych;

� Stopy platyny z metalami przejściowymi o zmodyfikowanych 
w stosunku do platyny właściwościach warstwy tlenkowej do 
zastosowania jako materiały anodowe i katodowe w ogniwach 
paliwowych;

� Teoretyczna analiza przebiegu reakcji o znaczeniu technologicz-
nym i charakterystyka produktów takich reakcji;

� Nowe materiały polimerowe do zastosowań w ogniwach pali-
wowych

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA” 
w Kędzierzynie Koźlu

Prace badawczo–rozwojowe dotyczące procesów chemicznych, 
w szczególności w zakresie:
� syntezy i technologii organicznej;
� procesów petro i karbochemicznych;
� katalizy homo- i heterogennej;
� chemii i technologii polimerów i tworzyw sztucznych; 
� chemii gospodarczej;
� środków pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu;
� fizykochemii;
� inżynierii chemicznej;
� ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
� Nowy proces otrzymywania gazu syntezowego. 
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ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.
ul. Trasa Północna 1, 65-119 Zielona Góra

tel. + 48 68 328 88 00, fax. + 48 68 328 88 11
e-mail: jm@anneberg.com.pl

www.anneberg.com.pl

� Przewieziemy to, czego inni nie mogą

� Pojedziemy tam, gdzie inni nie dadzą rady

� Towary niebezpieczne

� Chemia

� Nadgabaryty

� Plandeki i cysterny

� Produkty gorące

� Cysterny podgrzewane

TWÓJ PROBLEM 

NASZYM WYZWANIEM

Realizacją zleconych przewozów 
zajmuje się nasz spedytor 
– opiekun klienta, osiągalny 
pod telefonem 24 godz./dobę.

Czołowa firma transportu drogowego 
specjalizująca się w przewozach materiałów 
chemicznych  w tym niebezpiecznych.

Nowoczesne środki transportu: 
naczepy plandekowe i autocysterny

ISO 9001:2000



Evonik – Power to create

Evonik Degussa Polska, Warszawa 
evonik.polska@evonik.com 
www.evonik.com


