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1. Od Autorów 

 

Szanowni Państwo, 

 

Jednym z zadań stawianych przed Komisją ds. Ekologii działającą w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest analiza 

funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych należących do PIPC pod kątem różnych aspektów korzystania ze środowiska  

naturalnego. Informacje, pozwalające na realizację tego zadania, uzyskiwane są poprzez ankietyzację firm chemicznych  

prowadzoną za pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankietach jest rokrocznie uzgadniany i dostosowywany  

do aktualnych potrzeb i pojawiających się problemów. Stąd też w niniejszej publikacji znajdziecie Państwo dane dotyczące 

rodzaju i skali oddziaływania firm sektora branży chemicznej na środowisko, jak również kluczowe aspekty w zakresie wymagań 

prawnych odnoszące się do sfery działalności przemysłowej, zagadnień środowiskowych wynikających z przepisów prawnych. 

Zawarte w Raporcie informacje pokazują zarówno dokonania branży, jak i problemy oraz trudności, na które napotykają  

przedsiębiorstwa w swej działalności gospodarczej i środowiskowej.  

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które przesłały do PIPC wypełnione ankiety „Baza Danych Ekologicz-

nych dane za rok 2015”, zarówno tym współpracującym z Izbą od wielu lat, jak i tym, które udostępniły swoje dane  

po raz pierwszy.  

Równie serdeczne podziękowania kierujemy do laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Złap Zająca” 

oraz III edycji Konkursu „Złap Zająca – Junior”, organizowanych w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Zdjęcia  

konkursowe zostały zamieszczone w niniejszym opracowaniu. 

Mamy nadzieję, że niniejszy Raport pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie specyfiki branży chemicznej oraz poszerzy wiedzę 

o szeregu podejmowanych przez sektor działań mających na celu dbałość o środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.  

Będziemy również wdzięczni za przesłanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących opracowania, co pozwoli nam na doskona-

lenie kolejnych jego edycji. Uwagi można przesyłać na adres Izby lub za pomocą poczty elektronicznej: pipc@pipc.org.pl 

 

           

 

           Autorzy 
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2. Informacje ogólne 

 

Raport został opracowany w oparciu o ankiety pt. „Baza Danych Ekologicznych - dane za rok 2015”, które zostały wypełnione  

i odesłane do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przez 22 firmy chemiczne lub firmy ściśle związane z sektorem chemicz-

nym. Lista ankietowanych podmiotów znajduje się na końcu Raportu. 

W ankietowanych zakładach, na koniec 2015 roku, liczba zatrudnionych osiągnęła wartość ponad 21 tysięcy osób. Zdecydowana 

większość ankietowanych podmiotów (73%) to spółki akcyjne. Pozostali respondenci posiadają status spółek z ograniczoną  

odpowiedzialnością (27%). 

 

3. Ekonomiczne aspekty korzystania ze środowiska 

 

Korzystanie ze środowiska zawsze wiąże się z ponoszeniem przez podmioty określonych kosztów, które coraz częściej stanowią 

istotną część struktury kosztów przedsiębiorstw. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa to nie tylko opłaty za korzystanie ze 

środowiska oraz opłaty wynikające z zagospodarowania odpadów czy prowadzenia monitoringu, ale także szereg realizowanych 

działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska.  

Obowiązujący system instrumentów ochrony środowiska, charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji bezpośredniej 

(prawno-administracyjnych) i pośredniej (ekonomicznych). Instrumenty ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce 

ekologicznej, są stosowane w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków korzystania z zasobów, walorów i funkcji 

środowiska, które zostały określone przez pozwolenia prawno-administracyjne, standardy (normy) oraz inne środki regulacji 

bezpośredniej.  

Zatem koszty ponoszone przez podmioty z tytułu korzystania ze środowiska, można podzielić na dwie zasadnicze grupy: 

 koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska, do których zalicza się: opłaty z tytułu poboru wód (powierzchniowych 

i podziemnych), odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza, 

składowanie odpadów na składowiskach; 

 koszty pośredniego korzystania ze środowiska związane z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania oraz oczysz-

czaniem ścieków przez inne podmioty gospodarcze. 

 

Wyżej wymienione obciążenia finansowe należy uzupełnić o koszty związane m.in. z monitoringiem środowiskowym oraz reali-

zacją działań inwestycyjnych przyczyniających się do minimalizacji oddziaływania na środowisko. 

Całkowite koszty z tytułu korzystania ze środowiska poniesione przez ankietowane przedsiębiorstwa w 2015 roku wynio-

sły niemalże 131 milionów złotych. Największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania gazów  

i pyłów do powietrza (34%) oraz opłaty z tytułu poboru wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (29%). Natomiast 

opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do wód i do ziemi stanowią 19% całkowitych kosztów korzystania ze środowiska,  

a opłaty za składowanie odpadów 18%.  

Wykres 1. Struktura opłat za korzystanie ze 

środowiska, poniesionych przez  

ankietowane przedsiębiorstwa w 2015 roku. 
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Kary za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska 

Kara pieniężna za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska jest środkiem odpowiedzialności administracyjnej 

za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące prowadzić do degradacji środowi-

ska. 

W rozpatrywanym czasie jedynie trzy spośród dwudziestu dwóch ankietowanych przedsiębiorstw poniosły kary pieniężne z tytu-

łu przekroczenia warunków korzystania ze środowiska. Sankcje dotyczyły wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza oraz 

emisji hałasu. 

Opłata produktowa 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888,  

z późn. zm.) określa sposoby rozliczenia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Natomiast 

ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) zmienia, zgodnie z którą opłata produktowa rozumiana jest jako 

opłata obliczana i wpłacana w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi obowiązek rozliczania wymaga-

nych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań danego rodzaju wprowadzonych do obrotu  

w poprzednim roku rozliczeniowym. Natomiast na podstawie art. 20 ust. 3 ww. ustawy w przypadku rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w danym roku kalendarzowym, poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych liczony jest za ten rok  

w stosunku do masy wprowadzonych przez przedsiębiorcę do obrotu opakowań w tym roku. Jeżeli wprowadzający produkty  

w opakowaniach nie uzyska poziomów wymaganych w roku w 2014 roku to zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce opako-

waniami i odpadami opakowaniowymi ma obowiązek naliczyć i wpłacić opłatę produktową. Opłata powinna być naliczana, 

zgodnie z art. 34 ust.3 ww. ustawy, w odniesieniu do masy w kilogramach opakowań danego rodzaju, w których produkty zosta-

ły wprowadzone do obrotu. 

Obowiązek odzysku i recyklingu może być realizowany przez zakłady poprzez organizację odzysku lub samodzielnie lub też,  

w przypadku opakowań po substancjach niebezpiecznych lub opakowań wielomateriałowych, przy pomocy Izby Gospodarczej. 

Wszystkie spośród ankietowanych przedsiębiorstw realizują obowiązek w zakresie gospodarowania opłatami korzystając  

z pomocy organizacji odzysku. W przypadku odzysku oraz recyklingu opakowań po substancjach niebezpiecznych lub  

opakowań wielomateriałowych ponad połowa podmiotów skorzystała z pomocy Izby Gospodarczej. 

Największym udziałem wśród poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowaniach wprowadzanych wraz z produktem  

na rynek, odznaczają się opakowania z tworzyw sztucznych (33%), opakowania z drewna (30%) oraz opakowania z papieru  

i tektury (21%). Natomiast najmniejszy udział stanowią opakowania z metali (14%) oraz opakowania z aluminium (2%). 

 

Wykres 2. Udział poszczególnych typów opakowań w procesie odzysku/recyklingu. 
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4. Bilans emisji substancji do środowiska 

 

„Baza danych ekologicznych – dane za rok 2015” dostarcza również informacji na temat wielkości oddziaływania na środowisko 

badanych przedsiębiorstw. W ankiecie zwrócono szczególną uwagę na główne aspekty mogące mieć negatywny wpływ  

na środowisko, czyli na rodzaje i wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ilość i jakość odprowadzanych 

ścieków oraz ilość unieszkodliwianych odpadów poprzez składowanie.  

Zawarte w kwestionariuszu informacje oparte zostały na definicjach zgodnych z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska, gdzie przez: emisję rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowie-

ka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne. 

Natomiast wielkość emisji definiowana jest jako rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz 

stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, ściekach oraz wytwarzanych odpadach.  

4.1. Emisja substancji do powietrza  

Poniżej zestawiono wielkość emisji gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza przez ankietowane firmy w 2015 roku,  

przedstawiając procentowy udział zakładów, które ograniczyły emisję kluczowych zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Tabela 1. Wielkość emisji substancji do powietrza przez ankietowane zakłady w 2015 roku. 

Wyszczególnienie 

Wielkość emisji w 

2015 r. 

[tys. Mg] 

Zmiana w stosunku do 

roku 2014 

[%] 

Procentowy udział zakła-

dów, które ograniczyły 

emisję [%] 

Emisja ogółem, w tym: 16 824,86 3,40 67,0 

- SO2 36,41 -3,11 56,3 

Z procesów energetycznych 351,77 -12,80 64,0 

Z procesów technologicznych 4,64 13,00 30,0 

- NOx 23,79 0,30 61,1 

Z procesów energetycznych 15,32 0,00 59,0 

Z procesów technologicznych 7,87 -6,58 73,3 

- CO2 16 760,27 3,40 60,0 

Z procesów energetycznych 12 261,84 22,90 66,7 

Z procesów technologicznych 4 461,06 -28,60 56,3 

Z innych źródeł 0,29 41,30 0,0 

- lotne związki organiczne (LZO) 0,75 -5,80 57,1 

- pyły ogółem 3,81 27,17 47,6 

Udział poszczególnych substancji w całkowitej emisji substancji do powietrza przedstawia się następująco: 

 

 dwutlenek węgla (CO2) - 99,62% 

 dwutlenek siarki (SO2) - 0,22% 

 tlenki azotu w przeliczeniu na NO2 – 0,14% 

 pyły – 0,02% 

 

Należy jednak podkreślić, że zdecydowana ilość emitowanych do powietrza substancji w postaci SO2 i NOX pochodzi z proce-

sów energetycznego spalania paliw. Odpowiednio jest to 90,2% dla dwutlenku siarki i 64,4% dla tlenków azotu.  
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4.2. Gospodarka wodno - ściekowa 

4.2.1. Pobór wody  

Głównym źródłem zaopatrzenia zakładów w wodę są własne ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, które w 2015 roku 

stanowiły aż 93,5% całkowitej ilości pobranej wody. Zatem 6,5% całkowitej ilości wykorzystanej wody pochodziła z wodociągo-

wej sieci miejskiej lub sieci innego podmiotu. 

Tabela 2. Wielkość poboru wody przez ankietowane zakłady w 2015 roku.  

  

  

Wyszczególnienie 

Ilość pobranej 

wody w 2015 r. 

[tys. m3] 

Zmiana w stosunku do 

roku 2014 [%] 

Procentowy udział zakładów, 

które ograniczyły pobór wody 

[%] 

Ilość pobranej wody ogółem, w tym: 392 474,40 0,02 38,1 

Z ujęć zakładowych 367 221,73 -2,25 45,0 

- w tym woda powierzchniowa 357 734,18 1,66 41,0 

- w tym woda podziemna 9 492,55 16,50 43,0 

Z sieci miejskiej lub innego podmiotu 25 252,68 70,64 42,0 

Należy podkreślić fakt, że niemalże 40% ankietowanych firm w stosunku do roku ubiegłego, obniżyła całkowite zużycie wody. 

 

4.2.2.Odprowadzanie ścieków 

Wśród ankietowanych firm zasadniczym odbiornikiem ścieków są wody powierzchniowe. W oparciu o posiadane pozwolenia 

wodnoprawne do wód powierzchniowych i ziemi odprowadzono ponad 98,5% wytworzonych ścieków. Pozostała część (1,5%) 

skierowana została do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. 

W porównaniu z rokiem ubiegłym ankietowane przedsiębiorstwa odprowadziły ponad 2,5% mniej ścieków, przy czym ponad 

56% ankietowanych zakładów ograniczyło ilość zrzucanych ścieków.  

Ponadto 64% ankietowanych przedsiębiorstw przyjmuje ścieki od innych podmiotów przemysłowych. 

 

Tabela 3. Ilość odprowadzanych ścieków przez ankietowane zakłady w 2015 roku. 

  

  

Wyszczególnienie 

Ilość odprowadzanych 

ścieków w 2015 r. 

[tys. m3] 

Zmiana w stosunku 

do roku 2014 

[%] 

Procentowy udział zakła-

dów, które ograniczyły ilość 

zrzucanych ścieków [%] 

Ilość odprowadzanych ścieków ogó-

łem, w tym: 
330 987,08 -2,5 56,5 

- odprowadzanych własnym wylotem 326 010,74 4,3 37,5 

- odprowadzanych do urządzeń kana-

lizacyjnych innego podmiotu 
4 976,34 -2,7 57,1 
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Tabela 4. Zmiany ładunków substancji odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika przez ankietowane zakłady w 2015 roku. 

Wyszczególnienie 
Ilość w 2015 r. 

[Mg/rok] 

Zmiana w stosunku 

do roku 2014 

[%] 

Procentowy udział  

zakładów, które zmniej-

szyły ładunek [%] 

ChZT 4 411,56 -5,7 46,7 

Zawiesina ogółem 1 529,46 4,9 42,9 

Azot amonowy 2 107,43 5,3 25,0 

Azot azotanowy 902,72 6,7 14,3 

Chlorki 598 125,15 0,5 36,4 

Siarczany 69 608,96 9,6 18,2 

Fosfor ogólny 28,17 -14,7 77,8 

Fenole 0,36 3,3 43,0 

Fluorki 691,73 -4,9 66,7 

Metale ciężkie 8,14 4,0 36,4 

W stosunku do roku 2014, odnotowano spadek ładunku w ściekach odprowadzanych przez ankietowane zakłady, takich zanie-

czyszczeń jak:  

 

 Fosfor ogólny (-14,7%) 

 ChZT (-5,7%) 

 Fluorki (-4,9%) 

 

Warto zauważyć, że ponad 75% respondentów zmniejszyło ładunek fosforu w odprowadzanych ściekach, ładunek fluorków  

ponad 66%, a ładunek ChZT zredukowało ponad 45% podmiotów. 

 

4.2.3. Gospodarka odpadami  
 

W 2015 roku zarejestrowano zwiększenie masy wytworzonych odpadów o około 6,0% oraz odpadów niebezpiecznych o około  

4%, przy czym niemalże połowa ankietowanych podmiotów wykazała tendencję redukowania ilości wytwarzanych odpadów. 

Odnotowano nieznaczne zmniejszenie ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwiania odpadów (z wyłączeniem  

składowania – o około 22%). 

Julia Waligóra  

II miejsce w Konkursie „Złap Zająca” - kategoria Uczniowie Gimnazjum 
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Tabela 5. Ilość odpadów wytworzonych przez ankietowane zakłady w 2015 roku. 

Wyszczególnienie 
Ilość w 2015 r. 

[Mg/rok] 

Zmiana w stosunku 

do roku 2014 [%] 

Udział zakładów, które  

ograniczyły wytwarzanie  

odpadów [%] 

Odpady wytworzone ogółem 4 757 834,13 5,9 47,8 

- w tym niebezpieczne 180 292,4 4,1 42,9 

Odpady poddane odzyskowi 1 180 994,1 -5,8 65,0 

unieszkodliwione (z wyłączeniem składo-

wania) 
1 375 267,0 21,9 42,9 

unieszkodliwione poprzez składowanie 2 085 845,6 22,0 38,5 

Na podstawie danych zawartych w nadesłanych ankietach stwierdzono, że w żadnym z ankietowanych zakładów nie ma odpa-

dów (urządzeń) zawierających PCB, zaś na terenie zaledwie 25% ankietowanych firm znajdują się odpady (urządzenia) zawiera-

jące związki zubożające warstwę ozonową.  

Bartosz Nowakowski 

I miejsce w Konkursie „Złap Zająca” - kategoria Krajobraz i jego elementy  
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5. Inwestycje proekologiczne  

Inwestycje proekologiczne stanowią dla sektora chemicznego ważny element wzmocnienia wizerunku branży.  

Są dowodem tego jak wiele zakłady chemiczne dokonały w ciągu ostatnich latach w zakresie zmniejszenia oddziaływania na 

środowisko. W rozumieniu zakładów działania proekologiczne to nie tylko rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, ale rów-

nież poprawa bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych, a także edukacja ekologiczna pracowników  

i społeczności lokalnej. 

Zdecydowana większość ankietowanych zakładów poczyniła kolejne inwestycje proekologiczne w 2015 roku.  

Poniżej przytoczono wybrane, najważniejsze działania proekologiczne. 

 

Tabela 6. Wybrane przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, poprawy warunków pracy 

oraz ochrony zdrowia przeprowadzone w 2015 roku w ankietowanych zakładach branży chemicznej. 

Nazwa zakładu Nazwa zadania Efekt ekologiczny 

  
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 

  
  

ANWIL S.A. 

Likwidacja układu freonowego 

W192. 

  

Fizyczna likwidacja źródła potencjal-

nej emisji freonu R-22 do atmosfery. 

Modernizacja węzła wody tech-

nologicznej oziębionej. 

  

Zmniejszenie strat energii w węźle w 

wyniku zwiększenia jego sprawności. 

Budowa nowego zbiornika 

T-6601/2. 

  

Brak ewentualnej niekontrolowanej 
emisji związków chloroorganicznych 

do atmosfery. 

BASELL ORLEN POLYOLEFINS 
SP. Z O. O. 

Organizacja i udział w akcji 

Sprzątanie Świata. 

  

Podniesienie świadomości społeczno-
ści płockiej w zakresie oddziaływania 
poliolefin na środowisko naturalne. 
Zaangażowanie pracowników, mło-
dzieży oraz społeczności lokalnej w 
działania proekologiczne i prospołecz-

ne. 

Organizacja forum proekologicz-

nego BOP Perspektywy. 

Zaangażowanie pracowników firmy w 

działanie proekologiczne. 

Konkursy wiedzy dla pracowni-
ków Spółki w zakresie ochrony 

środowiska. 

Edukacja ekologiczna pracowników 

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o 

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. 

Kontynuacja polepszania warun-

ków przechowywania towarów. 

Poprawa warunków magazynowania 
towarów, stanu BHP, stanu zabezpie-

czeń p. poż. i ochrony środowiska 

Organizacja "Drzwi otwartych". 

  

Zwiększenie świadomości ekologicz-
nej uczniów szkoły średniej o profilu 
chemicznym. Kształtowanie wizerun-

ku firmy bezpiecznej. 

Utrzymanie zasad bezpiecznych 
operacji logistycznych prowa-

dzonych u klienta-kontynuacja. 

Podniesienie stopnia bezpieczeństwa 
pracowników, wyeliminowanie możli-
wych zagrożeń podczas rozładunku. 
Kształtowanie wizerunku firmy bez-
piecznej. 
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CIECH SODA POLSKA S.A. 

Zamontowanie 2 filtrów taśmo-
wych na Instalacji Sody Surowej. 

Zmniejszenie zużycia wody, energii i 
obniżenie poziomu hałasu. 

Modernizacja 2 elektrofiltrów na 
Elektrociepłowni w Inowrocła-
wiu. 

Redukcja emisji pyłu do poziomu po-
niże 30 mg/Nm3. 

GDAŃSKIE ZAKŁADY 
NAWOZÓW FOSFOROWYCH 

„FOSFORY“ Sp. z o.o. 

Kontynuowano zawracanie ście-
ków ze składowiska fotogipsu w 
Wiślince oraz ich odzysk na in-
stalacji produkcji nawozów GZNF 
Fosfory Sp. Z o.o. 

Zawracanie odcieków oprócz pozy-
tywnego działania na środowisko na-
turalne w Wiślince, pozwala na osz-
czędność zasobów naturalnych po-
przez zmniejszenie zużycia wody głę-
binowej i kwasu fosforowego. 

Specjalistyczna firma usunęła z 
kaskady taśmociągów i przekaza-
ła do unieszkodliwienia, 2231 m2 
azbestu w postaci płyt eternito-
wych. 

Usunięcie i unieszkodliwienie azbe-
stu, zmniejsza zagrożenie dla zdrowia 
ludzi pracujących na terenie GZNF, 
oraz poprawia stan środowiska natu-
ralnego na terenie GZNF. 

GRUPA AZOTY S.A. 
  
  
  

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin i instalacji odazotowania 
spalin. 

Zmniejszenie emisji SO2 i NOx i pyłu z 
instalacji Elektrociepłowni 

Wdrożenie Polityki Energetycz-
nej. 

Optymalizacja procesów technolo-
gicznych i wdrażania rozwiązań w 
celu obniżenia energochłonności. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZO-
TOWE „KĘDZIERZYN” S.A. 

Modernizacja punktu przeładun-
ku amoniaku. W ramach zadania 
wykonano nowe tace zabezpie-
czające w punktach załadunku 
amoniaku i wody amoniakalnej. 

Uzyskano zabezpieczenie środowiska 
gruntowo-wodnego w miejscach zała-
dunku amoniaku i wody amoniakalnej 
do autocystern/cystern kolejowych. 

Remont kapitalny elektrofiltru nr 
4 w zakładowej elektrowni. 

Brak przekroczeń emisji dopuszczal-
nej pyłu z instalacji. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZO-
TOWE „PUŁAWY” S.A. 

Budowa instalacji odazotowania 
spalin na kotłach nr 4 i 5. 

Ograniczenie poziomu emisji spalin 
NOx, z K4 i K5 poniżej 200 mg/m3. 

Modernizacja instalacji odwróco-
nej osmozy w celu zwiększenia 
wydajności. 

Zmniejszenie zrzutu azotanu amonu i 
amoniaku do kanalizacji ścieków 
przemysłowych; odzysk azotanu amo-
nu. 

Renowacja kanalizacji opadowej 
wraz z inspekcją telewizyjną. 
  

Zapewnienie sprawności technicznej 
kanalizacji opadowej i drożności ka-
nalizacji, wydłużenie okresu użytko-
wana kolektora kanalizacji opadowej. 

Nazwa zakładu Nazwa zadania Efekt ekologiczny 

  
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 

  
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHE-

MICZNE „POLICE” S.A. 
  

Modernizacja separatora komi-
nowego oraz wymiana płuczki 
wtórnej na instalacji do produk-
cji nawozów. 

Poprawa niezawodności pracy węzła 
oczyszczania gazów. 

Modernizacja układu gospodarką 
kondensatami na instalacji do 
produkcji kwasu siarkowego. 

Ograniczenie zużycia pary, zagospo-
darowanie kondensatu. 
  

Zakup i budowa instalacji dru-
giego młyna walcowego. 

Ograniczenie zużycia energii elek-
trycznej, obniżenie emisji hałasu. 



 Raport Środowiskowy 2015 

13 

Grupa LOTOS S.A. 
Modernizacja instalacji 1300. 
  

Znaczące ograniczenie emisji substan-
cji chlorowcopochodnych do atmosfe-
ry. 

LUVENA S.A. 

Budowa osadnika i separatora na 
południowym kolektorze ścieków 
deszczowych 

Ograniczenie zanieczyszczenia wód. 
  

Kontynuacja prowadzenia cało-
dobowych pomiarów imisji fluoru 
w otoczeniu zakładu. 

Monitorowanie imisji w obrębie od-
działywania zakładu. 
  

Włączenie do wizualizacji dwóch 
czujników pyłu na emitorach na 
instalacji granulacji metodą 
zgniatania-stały monitoring pra-
cy filtrów workowych. 

Ograniczenie emisji pyłu. 
  

  
  

PCC ROKITA S.A. 

Elektroliza Membranowa - II 
etap. 
  

Obniżenie średniego wskaźnika zuży-
cia energii elektrycznej technologicz-
nej na ok. 2350 kWh. Zaniechanie 
stosowania rtęci w procesie elektroli-
zy - brak emisji rtęci. 

Wykorzystanie kondensatorów 
parowych i ługu wypadowego z 
wydziału produkcji sody kau-
stycznej na wydziale produkcji 
tlenku propylenu. 

Zmniejszenie zużycia wody przemy-
słowej i zrzutu ścieków, oszczędność 
ciepła, oszczędność zużycia wapnia. 

Nowy sulfonator na wydziale 
produkcji fosforopochodnych. 

Zmniejszenie uciążliwości odorowej 
par naftalenu. 

  
Petrochemia Blachownia S.A. 

  
  

Modernizacja tac zbiorników 
magazynowych oraz budowa tacy 
przeznaczonej do mycia urzą-
dzeń technologicznych. 

Zmniejszenie ilości ścieków przemy-
słowych; zmniejszenie emisji niezor-
ganizowanej do powietrza (efekt nie-
wymierny). 

Modernizacja kolumny K-410. 
  

Zastąpienie półek kołpakowych wy-
pełnieniem strukturalnym: obniżenie 
profilu temperatury w kolumnie; 
zmniejszenie zawrotu wywaru z kuba 
kolumny oraz destylatu ze szczytu; 
zmniejszenie zużycia pary przez układ 
wyparny kolumny; zwiększenie ilości 
benzenu odbieranego z linii 400 o ok. 
20% oraz poprawa jego jakości o ok. 
0,1% w zależności od ilości odbierane-
go benzenu. 

Modernizacja rurociągu solwent-
nafty. 
  

Adaptacja istniejącego, nieużywane-
go rurociągu do przesyłu solwentnafty 
z instalacji przerobu benzolu do 
zbiornika magazynowego na polu 51 - 
obniżenie emisji NMLZO o ok. 148 kg/
rok dzięki likwidacji stanowiska zała-
dunkowego solwentnafty przy instala-
cji benzolu. 

Nazwa zakładu Nazwa zadania Efekt ekologiczny 

  
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 
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Nazwa zakładu Nazwa zadania Efekt ekologiczny 

  
DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA 

PKN ORLEN S.A. 

Instalacja Odsiarczania Spalin 
(ISO) dla 8 kotłów Elektrocie-
płowni 
  

Zakończono budowę instalacji ISO, 
infrastruktury i magazynu gipsu. Prze-
kazano instalacje do eksploatacji. 
Odsiarczanie na poziomie wymaga-
nym Dyrektywą oraz Umową. 
  

Budowa Instalacji Odazotowania 
i Odpylania Spalin z Elektrocie-
płowni. 
  

Dokonano zabudowy SCR/EF na ko-
tłach K1, K4, K5, K6, K7. W trakcie 
realizacji jest zabudowana SCR/EF na 
kotle K2 oraz planowana zabudowa na 
kotle K3. Efekty dla SCR/EF K1, K4, 
K5, K6, K7 spełniają parametry gwa-
rantowane w zakresie kryteriów śro-
dowiskowych, a tym samym poziom 
emisji NOx i pyłu, które obowiązują 
od stycznia 2016 r. dla w/w kotłów. 
Pozostałe SCR-y będą realizowane w 
kolejnym roku. 

Modernizacja 6 sztuk zbiorników 
magazynowych Zakładu Petro-
chemicznego w Płocku. 
  

Zabezpieczenie przed możliwością 
przedostania się produktów nafto-
wych do gruntu i wód gruntowych. 
Poprawa bezpieczeństwa techniczne-
go i p. poż zbiorników magazynowych 
instalacji Ekspedycji Fenolu. 

ZAKŁADY CHEMICZNE 
„SIARKOPOL” TARNO-

BRZEG Sp. z o.o. 

Modernizacja układów odpylania 
gazów odlotowych z I nitki pro-
dukcyjnej nawozów granulowa-

nych. 

Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń 
odprowadzanych do kanalizacji z pro-

dukcji nawozów granulowanych. 

Modernizacja i rejestracja 
dwóch stanowisk do rozładunku 
siarki płynnej oraz stanowiska 
rozładunku cystern kwasu siarko-
wego – kontynuacja. 

Efekt niewymierny - ograniczenie 
możliwości awaryjnych wycieków 
kwasu siarkowego podczas jego rozła-

dunku. 

Modernizacja oczyszczalni ście-
ków - opracowanie projektu i 
wykonanie nowego węzła przy-
gotowanie mleczka wapiennego i 

neutralizacji ścieków. 

Poprawa skuteczności pracy oczysz-
czalni, poprawa jakości ścieków od-

prowadzanych do Wisły. 

  

MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

FOSFAN S.A. 

Budowa nowej kanalizacji ście-
kowej (sanitarnej i deszczowej) 
- II etap. 

Zmniejszenie uciążliwości dla rzeki 
Odry, odprowadzenie ścieków do 
miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Modernizacja instalacji oczysz-
czania gazów odlotowych z pro-
dukcji SSP. 

Poprawa sprawności absorpcji, 
zmniejszenie zanieczyszczeń z insta-
lacji. 

Zdecydowana większość dokonanych przez ankietowane zakłady inwestycji ekologicznych została sfinansowana ze środków 

własnych przedsiębiorstw, przy czym 20 % ankietowanych zakładów starała się o dofinansowanie z innych źródeł.  
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6. Nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowi-

ska naturalnego i społeczności lokalnej 

 

Przedsiębiorstwa chemiczne biorące udział w ankietyzacji otrzymały liczne nagrody za działalność na rzecz ekologii i ochrony 

środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej. 

 

Tabela 7. Nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego i społeczności lokalnej otrzy-

mane przez ankietowane zakłady branży chemicznej w 2015 roku. 

Nazwa zakładu Nagrody i wyróżnienia 

ANWIL S.A. 

W 2015 roku ANWIL znalazł się w elitarnym gronie firm uhonorowanych Listkami CSR 

przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte. Nagroda przyznawana jest za działal-

ność zgodnie z wytycznymi norm ISO 26000, w dziedzinach takich jak ład organizacyjny, 

prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, 

zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 

GRUPA AZOTY S.A. 

W "IX Rankingu odpowiedzialnych firm 2015", "Dziennik Gazeta Prawna" opublikował  

zestawienie największych polskich spółek ocenianych pod kątem jakości zarządzania 

społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) - Grupa Azoty znalazła się na 23. miejscu 

zestawienia. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY 

AZOTOWE „KĘDZIERZYN” 

S.A. 

W lutym 2015 r. Spółka pomyślenie przeszła kolejny audit nadzoru przeprowadzony przez 

firmę BUREAU VERITAS Polska Sp. z o.o. potwierdzający zgodność z wymaganiami norm, 

w tym systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004 oraz bezpieczeństwem i higie-

ną pracy PN-N-18001:2014, OHSAS 18001:2007 (certyfikaty ważne do dnia 13.04.2017 r.  

Z okazji jubileuszu 20-lecia uczestnictwa Grupa Azoty ZAK S.A. w Programie 

"Odpowiedzialność i Troska" Spółka została uhonorowana przez Sekretariat Programu oraz 

Polską Izbę Przemysłu Chemicznego okolicznościową statuetkę w podziękowaniu  

za aktywną realizację zasad Programu oraz wieloletnie zaangażowanie w jego propago-

wanie. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY 

AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. 

Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska" w XXV edycji konkursu na najlepsze produkty  

i usługi za RedNOx-grupa proekologicznych produktów NOXy, LIKAM, PULNOx do redukcji 

tlenków azotu. Statuetka z okazji 20-lecia realizacji Programu "Odpowiedzialność  

i Troska" przyznana decyzją Kapituły Programu. 

GRUPA AZOTY ZAKŁADY 

CHEMICZNE „POLICE” S.A. 
Nagroda w konkursie "Zielony Laur 2015" XI Edycja. 

GRUPA LOTOS S.A. Wyróżnienie w konkursie Ekoodpowiedzialni w Biznesie. 

Petrochemia Blachownia 

S.A. 

Firma Bliska Środowisku - za doskonalenie procesów technologicznych na potrzeby  

minimalizacji ryzyka ekologicznego, za działalność w oparciu o standardy proekologicz-

ne, zaangażowanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz promowanie idei zrówno-

ważonego rozwoju. 

PKN ORLEN S.A. 

Tytuł "Promotor Ekologii" w XV Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni 

Środowisku" za działalność edukacyjną oraz szereg działań w zakresie optymalizacji 

wpływu na środowisko. Jest to już kolejna nagroda otrzymana przez PKN ORLEN za dzia-

łalność w obszarze ekologii. W ramach konkursu "Przyjaźń Środowisku" Koncern otrzymał 

"Europejską Nagrodę Ekologiczną" (edycja XIII konkursu) oraz tytuł "Partnera Polskiej 

Ekologii" w Kategorii Przedsiębiorstwa (edycja XII). Ponadto Dyrektor Biura Ochrony  

Środowiska PKN ORLEN Arkadiusz Kamiński otrzymał tytuły: - "Wyróżniony inżynier"  

w kategorii nauka, XXI edycji ogólnopolskiego plebiscytu magazynu "Przegląd technicz-

ny"; "Optymistyczny Przyjaciel Przedszkola", za szerzenie wiedzy na tematy środowisko-

we wśród społeczności lokalnej, a zwłaszcza wśród najmłodszych. 
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7. Komisja ds. Ekologii  

 

Komisja ds. Ekologii powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego głównie w celu wspierania działalności Izby w zakresie 

zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Do głównych zadań Komisji ds. Ekologii należy współpraca z jednostkami admini-

stracji państwowej w zakresie opiniowania nowych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz inicjowanie procesu 

koniecznych zmian w aktach obowiązujących.  

W 2015 roku Komisja ds. Ekologii opiniowała m.in. następujące dokumenty:  

 

 projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

oraz projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem 

 konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) poświęconych metodom przetwarzania ścieków i gazów  

odpadowych w sektorze chemicznym (CWW) 

 projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 

 

W 2015 roku w skład Komisji d.s. Ekologii wchodzili reprezentanci poniższych podmiotów gospodarczych: 

 

 Alwernia S.A. 

 Anwil S.A. 

 Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o.  

 BASF Polska Sp. z o. o.  

 Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.p.  

 Ciech S.A.  

 DRUKPOL.FLEXO Sp. z o.o. Sp. k. 

 Fosfan S.A.  

 Grupa Azoty S.A.  

 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.  

 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  

 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Kędzierzyn” AK S.A.  

 Grupa LOTOS S.A.  

 ICSO „Blachownia”  

 Instytut Przemysłu Organicznego  

 Jars Sp. z o.o. 

 Luvena S.A  

 PCC Rokita S.A.  

 PKN Orlen S.A.  

 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "PRZYJAŹŃ" S.A.  

 Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. 

 SILEKOL Sp. z o.o.  

 Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.  

 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. kom. 

 YLIA Sp. z o.o. 

 Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. 
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8. Projekt SPICE3 

 

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego w kwietniu 2013 roku ogłosiła rozpoczęcie ogólnoeuropejskiego projektu, którego 

celem jest zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym, szczególnie w grupie małych i średnich firm. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w programie Intelligent Energy Europe. Projekt, nazwany został Sectoral  

Platform in Chemicals for Energy Efficiency Excellence’" (SPiCE3), koordynowany jest przez CEFIC, skupia 11 krajowych federa-

cji chemicznych, w tym Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, które razem reprezentują około cztery piąte wartości sprzedaży 

przemysłu chemicznego w Europie. Dwuletni projekt umożliwił przedsiębiorstwom korzystanie z istniejących już narzędzi efek-

tywności energetycznej oraz wymianę najlepszych praktyk za pomocą platformy on-line, w ramach projektu odbyły się również 

warsztaty branżowe i szkolenia. Inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorstwa chemiczne w zakresie efektywności energe-

tycznej będą również uznawane za realizację zobowiązań w zakresie Programu Responsible Care.  

W I połowie 2015 roku przeprowadzono w ramach realizacji Projektu warsztaty dotyczące efektywności energetycznej,  

w których udział wzięli przedstawiciel branży chemicznej. Tematyka warsztatów dotyczyła m.in. audytów i modernizacji insta-

lacji w zakresie WAGES (Water Air Gas Energy Steam), kompleksowej modernizacji pod kątem optymalizacji zużycia mediów 

instalacji przemysłowych czy zaawansowanych systemów monitoringu mediów i alokacji kosztów (Power Monitoring Expert).  

Rok 2015 to również zakończenie formalne realizacji projektu SPICE3. W maju 2015 roku odbyła się konferencja podsumowują-

ca projekt. 

Kinga Bartosiak  

I miejsce w Konkursie „Złap Zająca” — kategoria: Uczniowie szkoły podstawowej: klasy IV - VI  
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9. Wykaz ankietowanych przedsiębiorstw    

L.p. Nazwa Zakładu Dane adresowe 

1. ANWIL S.A. 
87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222 

www.anwil.pl 

2. BASELL ORLEN POLYOLEFINS SP. Z O.O. 
09-402 Płock, ul. Padlewskiego 4 

www.basellorlen.pl 

3. 
BORYSZEW S.A. ODZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZE-

WIE 

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106 

http://www.boryszew.com.pl/ 

4. BRENNTAG POLSKA S.A. 
47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 21 

brenntag.pl 

5. 
CIECH SODA POLSKA S.A ZAKŁAD PRODUKCYJNY  

JANIKOSODA 

88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 30 

www.ciechgroup.com 

6. CIECH PIANKI Sp. z o.o. 
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 

www.ciechpianki.pl 

7. CIECH SARZYNA S.A. 
37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1 

www.zch.sarzyna.pl 

8. CIECH SODA POLSKA S.A. 
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4 

www.ciechgroup.com 

9. FOSFAN S.A. 
71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65 

www.fosfan.pl 

10. 
GDAŃSKIE ZAKŁADY ZAWOZÓW FOSFOROWYCH 

„Fosfory” Sp. zo.o. 

80-550 Gdańsk, ul. Kujawska 2 

www.fosfory.pl 

11. Grupa Azoty S.A. 
33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8 

www.grupaazoty.com 

12. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „KĘDZIERZYN” S.A. 

47-220 Kedzierzyn-Koźle, 

ul. Mostowa 30A 

www.zak.grupaazoty.com 

13. GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. 
24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 

www.pulawy.com 

14. GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. 
72-010 Police, ul. Kuźnicka 1 

www.grupaazoty.com 

15. GRUPA LOTOS S.A. 
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135 

www.lotos.pl 

16. LERG S.A. 
39-206 Pustków 3, Pustków-Osiedle 59D 

www.lerg.pl 

17. LUVENA S.A. 
62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1 

www.luvena.pl 

18. 
PCC Rokita S.A. 

  

56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4 

www.pcc.rokita.pl 

19. 
PETROCHEMIA BLACHOWNIA S.A. 

  

47-225 Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15 

www.borsodchem-pl.com 

20. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 
09-411 Płock, ul. Chemików 7 

www.orlen.pl 

21. SILEKOL SP Z O.O. 
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30K 

www.silekol.pl 

22. 
ZAKŁADY CHEMICZNE „SIARKOPOL” TARNOBRZEG SP. Z 

O.O. 

39-400 Tarnobrzeg 4, ul. Chemiczna 3 

www.zchsiarkopol.pl 
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

ul. Śniadeckich 17 

00-654 Warszawa 

Tel.: (+48-22) 828-75-06, 828-75-07 

Fax: (+48-22) 203-43-78 

email: pipc@pipc.org.pl  

www.pipc.org.pl 

@PolskaChemia 

 

 


