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Szanowni Państwo!

Ladies and Gentleman,

W tym czasie bardzo ważnym dla przyszłości przemysłu

In this so important times for the future of the chemical

chemicznego w Polsce przekazujemy Państwu, kolejną 20
już edycję Raportu Rocznego.

industry in Poland we would like to present to you our subsequent, already 20. Edition of our Annual Report.

Miniony, 2011 rok był bardzo dobry dla przemysłu chemicznego, szczególnie w Polsce ale tempo wzrostu nieco
się obniżyło w stosunku do roku 2010. W ubiegłym roku
przedsiębiorstwa osiągnęły lepsze wyniki finansowe niż
rok wcześniej, szczególnie w firmach średnich i dużych.
W roku 2011 wartość sprzedaży przemysłu chemicznego
w Polsce bez farmacji wzrosła o 12,1%. Znaczące wzrosty
produkcji odnotował sektor nawozowy o ok 10% , PCW
o 43%, wyroby z gumy o 15% oraz kauczuk syntetyczny
o 13%. Również w innych działach przemysłu chemicznego w Polsce odnotowano wzrost wartości sprzedaży oraz
dalszą poprawę uzyskanych marż. W związku z tym branża chemiczna plasuje się na drugim miejscu po przemyśle
spożywczym ale jej udział ciągle stanowi tylko 11,3% całej
produkcji przemysłowej Polski co skutkuje ogromnym deficytem w handlu zagranicznym przekraczającym 7 mld
€ czyli 50 % całego deficytu. W zakresie konsolidacji nastąpiło wzmocnienie Grupy Tarnów poprzez zakup ZCh
Police S.A. oraz dalsze przegrupowania w Grupie Puławy
oraz w CIECH S.A.

The last year 2011was a very good year for the chemical industry, especially in Poland, although the growth rate
moderated somewhat in relation to the year 2010. The
companies achieved last year better financial results than
the year before, in particular in medium and large companies. In 2011, the sales value of the chemical industry
in Poland, excluding pharmacy, has increased by 12.1%.
A significant production increase noted by the fertilizers
sector with approx. 10%, PVC by 43%, rubber products by
about 15% and synthetic rubber by 13%. Also in other sectors of the chemical industry in Poland, has been noted an
increase in sales and continued improvement of margins.
Therefore the chemical industry is the second, just after
the food industry although its participation still provides
only 11.3% of the total Polish industrial production which
results in a huge deficit in foreign trade exceeding 7 billion or in other words - 50% of the total deficit. In area
of consolidation it came to a reinforcement of the Tarnów
Group by purchasing ZCh Police S.A. and further regrouping within the Puławy Group and CIECH S.A.

Kolejnym elementem poprawy sytuacji było efektywne
funkcjonowanie wybudowanej przez Polimex-Mostostal
S.A. dla PKN Orlen S.A. instalacji kwasu tereftalowego
we Włocławku o zdolności 600 tys.t/r oraz nowej instalacji
kwasu azotowego w ZAK S.A. Ponadto intensywnie budowano nowe instalacje produkcyjne mocznika w Zakładach
Azotowych w Puławach, środków ochrony roślin w Sarzynie i epichlorohydryny na bazie gliceryny w Zachem SA
w grupie CIECH, uruchomiono innowacyjną instalację
kauczuku polibutadienowego w Synthos S.A. i przebudowano instalację chloru w PCC Rokita S.A.

Another factor influencing the improvement of the situation
was an effective start-up of the terephthalic acid plant built
in Włocławek by Polimex-Mostostal S.A. for PKN Orlen
S.A. with a capacity of 600 000 t/year and new nitric acid
installation in ZAK S.A. In addition, new urea production
installations were extensively being built at the Nitrogen
Plant in Puławy, along with the installation of crop protection chemicals in Sarzyna and Epichlorhydrin basing on
glycerol installation in Zachemie at CIECH group, an innovative installation of rubber polibutadiene in Synthos has
been launched and the chlorine installation at PCC Rokita
S.A. redevelopped.
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Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do
najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki a jednocześnie jest najbardziej nastawiony proekologicznie. Z jednej strony wysokie nakłady na zmniejszenie oddziaływania
na środowisko a z drugiej konieczność podporządkowania się lawinowo rosnącej liczbie uregulowań prawnych
zdecydowanie ukierunkowało cały przemysł chemiczny
na ochronę środowiska . Nadal problemy związane z polityką klimatyczno-energetyczną UE stanowiły w minionym
roku największe wyzwanie dla dalszego funkcjonowania
branży chemicznej w Polsce. Unijne restrykcje związane
z handlem emisjami CO2 wskazują, że w najbliższej przyszłości nastąpi kolejny wzrost cen energii.

The chemical industry in Poland counts since many years
to the most innovative sectors of economy and at the same
time it is the most eco-minded sector. High expenditures
on reducing the environmental impact, on the one hand,
and the need to comply with the rapidly growing number
of regulations, on the other hand, have made the entire
chemical industry more concerned about environmental
protection issues. Still problems associated with the climate and energy policy of the European Union accounted
in the past year for the biggest challenge for further operation of the chemical industry in Poland. EU restrictions
associated with CO2 emissions indicate that in the near
future there will be a further increase in energy prices.

Zdecydowane działania na rzecz zmiany niekorzystnej polityki zarówno unijnej jak i jej krajowej implementacji były
głównym motywem działania czołowych firm chemicznych
oraz PIPC. Rozwój aktualnej sytuacji wskazuje na to , że
również w bieżącym roku sprawy emisji gazów cieplarnianych, akcyzy, kosztów energii i surowców będą stanowiły
największe wyzwanie dla całego przemysłu chemicznego
w Polsce. PIPC oraz przedsiębiorstwa chemiczne poprzez
konsekwentne zwracanie się do Rządu RP, Sejmu i Senatu oraz Europarlamentu i Komisji Europejskiej starają się
uzyskać poprawę warunków konkurencyjności dla branży
i zapobiec wyjściu przemysłu chemicznego z Polski.

Decisive actions to change the unfavorable policies, both
at the European Union and national level was the main
focus of leading chemical companies and the PIPC itself.
The development of the current situation indicates that issues such as greenhouse gas emissions, excise tax, costs
of energy and raw materials will constitute to be the greatest challenge for the entire chemical industry in Poland.
PIPC and chemical enterprises are seeking to improve the
conditions of competitiveness for the industry to stop the
Polish chemical industry from leaving the country which is
done by constant addressing the Government of Poland,
the Parilament and Senate, the European Parliament and
the European Commission.

Jesteśmy przekonani, że branża chemiczna była, jest i będzie potrzebna dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Trzeba więc stworzyć jej równorzędne z innymi

We are convinced that the chemical industry has always
been and is going to be essential for a sustainable development of the Polish economy. It is therefore necessary
to assure the same operating conditions in Poland as in
other European Union countries.

Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

Prezes Zarządu / President of the Board

Konrad JASKÓŁA

Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council
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Lista członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego /
Members of the Polish Chamber of Chemical Industry
stan na 31.03.2012 r. / status on 31.03.2012
PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY / REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY

Prezes Zarządu

Przewodniczący Rady Izby

President of the Board

Chairman of the Council

Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

Konrad JASKÓŁA
ZARZĄD / BOARD

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT BOARD

Prezes Zarządu / President of the Board
Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

Przewodnicząca Komisji / Chairman of the Audit Board
• Elżbieta LECH – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania / Proxy of the President
of the Board for Integrated Management System, TIKKURILA
POLSKA S.A.

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

Członkowie Komisji / Members of the Commision

Członkowie Rady Izby / Members of the Council
• Czesław BUGAJ Dyrektor / Director, Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
• Marek CHOJNACKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej /
Chairman of Supervisory Board, BIS Izomar Sp. z o.o.
• Jerzy GRABSKI – AHAG Sp. z o.o.
• Zenon HRYŃ – Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman
of Supervisory Board, FLUOR S.A.
• Krzysztof JAŁOSIŃSKI – Prezes Zarządu / President of the
Board, Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
• Wiesław KLIMKOWSKI – Prezes Zarządu, PCC ROKITA S.A.
• Józef KOZIEŁ – Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the
Board, PPG POLIFARB CIESZYN S.A.
• Elizabeth LURENBAUM – 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., ZAK 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
• Zenon POKOJSKI – Członek Zarządu / Member of the Board,
Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
• Karol Marek SĘP – Dyrektor / Director, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
• Andrzej SIKORA – Prezes Zarządu / President of the Board,
Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
• Jarosław STĘPNIEWSKI – Prezes Zarządu / President of the
Board, PROCHEM S.A.
• Zbigniew WARMUZ – Prezes Zarządu / Predient of Board,
Synthos Dwory Sp. z o.o.
• Jerzy WIERTELORZ – Prezes Zarządu / President of the
Board, PETROCHEMIA-BLACHOWNIA S.A.
• Ewa WOŁYNKIEWICZ – BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
• Kazimierz ZAGOZDA – Prezes Zarządu / President of the
Board, LUVENA S.A.
• Tomasz ZIELIŃSKI – Członek Zarządu / Memeber of the
Board, ANWIL SA

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

• Jan NIEDZIELA – Dyrektor Zakładu / Director, WARTER Spółka Jawna
• Jerzy SOSIN – BIPROZAT TARNÓW Sp. z o.o.
BIURO IZBY / OFFICE OF THE CHAMBER
• Jerzy MAJCHRZAK – Dyrektor, współpraca z KIG, instytutami
naukowo-badawczymi, Platformy Technologiczne, 7. Program
Ramowy, ChemLog, NanoForce / Director, cooperation with
the Chamber of Commerce and scientific-research institutes,
Technological Platforms, 7th Frame Program, ChemLog,
Nanoforce
• Hanna KILEN – Sekretarz Rady Izby, współpraca z CEFIC,
stowarzyszeniami UE i ECEG, koordynator ds. transportu
i logistyki, koordynator ChemLog, sprawy organizacyjne /
Secretary to the Council, cooperation with CEFIC, UE Federations and ECEG, Transport and Logistics Manager, ChemLog
manager, organizational issues
• Anna GIETKA – ochrona środowiska, koordynator Programu
Odpowiedzialność i Troska, współpraca z CEFIC i ECEG,
CARE+, Nanoforce / environment protection, Responsible
Care Manager, cooperation with CEFIC and ECEG, CARE+,
Nanoforce
• Edyta GOŁĘBIEWSKA – nawozy sztuczne, ekonomia i statystyka, ochrona rynku, współpraca z CEFIC i Fertilizers Europe
/ fertilizers, economics and statistics, market protection,
cooperation with CEFIC and Fertilizers Europe
• Krzysztof ŁOKAJ – energetyka, rozdział emisji, redukcja emisji gazów cieplarnianych, współpraca z CEFIC, współpraca
z Parlamentem Europejskim, CARE+, koordynator projektu
Nanoforce / energy, emision trading, reduction of green house
gas emission, environment protection, cooperation with CEFIC and European Parliament, CARE+, Manager of Nanoforce
• Katarzyna SKRZYPCZYŃSKA – asystentka Prezesa Zarządu,
sekretariat Izby, sprawy organizacyjne, rozliczenie finansowe
projektu Nanoforce / assistant to the President of Board,
secretariat of the Chamber, organizational issues, financial
manager of Nanoforce
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1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Jacek KRAWIEC - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 365 00 00, 365 31 50, 365 20 65
fax +48 24 365 40 40
e-mail: zarzad@orlen.pl
e-mail: radanadzorcza@orlen.pl
http://www.orlen.pl

2. PETROCHEMIA-BLACHOWNIA S.A.
Jerzy WIERTELORZ - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 488 68 01, 488 63 71
fax +48 77 488 67 21, 488 68 34
e-mail: petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl
http://www.borsodchem-pl.com

CHEMIA ORGANICZNA I NIEORGANICZNA, NAWOZY, TWORZYWA SZTUCZNE /
ORGANIC & INORGANIC PRODUCTS, FERTILIZERS, PLASTICS
1. BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

6. SYNTHOS S.A.

Steve DWYER - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Tomasz KALWAT - Prezes Zarządu

Jerzy NOWALIŃSKI - Wiceprezes Zarządu

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

ul. Padlewskiego 4, 09-402 Płock

tel. +48 33 844 18 21 -25

tel. +48 24 364 7474

fax +48 33 842 42 18

fax +48 24 364 73 01

e-mail: synthos-pl@synthosgroup.com

e-mail: info@basellorlen.pl

http://www.synthosgroup.com

http://www.basellorlen.pl
7. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
2. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Krzysztof JAŁOSIŃSKI - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

Jerzy MARCINIAK - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. +48 913 17 17 17

tel. +48 14 633 07 81-85

fax +48 91 317 36 03

fax +48 14 633 07 18

e-mail: kontakt@zchpolice.pl

e-mail: azoty@azoty.tarnow.pl

http://www.zchpolice.pl

http://www.azoty.tarnow.pl
8. LUVENA S.A .
3. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Kazimierz ZAGOZDA - Prezes Zarządu

Paweł JARCZEWSKI - Prezes Zarządu

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

Al. 1000-Lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

tel. +48 61 890 0100

tel. +48 81 886 34 31

fax +48 61 890 0400

fax +48 81 565 2856

e-mail: luvena@luvena.pl

e-mail: zapulawy@azoty.pulawy.pl

http://www.luvena.pl

http://www.zapulawy.pl
9. LERG Spółka Akcyjna
4. ZAK Spółka Akcyjna

Marian KWIECIEŃ - Prezes Zarządu

Jerzy MARCINIAK - Prezes Zarządu

Agnieszka KOZUBEK-BESPALENKO - Wiceprezes Zarządu

ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

39-206 Pustków 3, Pustków-Osiedle 59D

skr. Pocztowa 163

tel. +48 14 680 6211

tel. +48 77 481 20 00

fax +48 14 670 2469

fax +48 77 481 29 99

e-mail: lerg@lerg.pl

e-mail: zak@zak.com.pl

http://www.lerg.pl

http://www.zak.eu
10.Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
5. ANWIL SA

Sławomir LITWIN - Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny

Krzysztof WASIELEWSKI - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

tel. +48 15 8565555

tel. +48 54 236 3091

fax +48 15 822 97 97

fax +48 24 367 7634

e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl

e-mail: anwil@anwil.pl

http://www.zchsiarkopol.pl

http://www.anwil.pl
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11. BIS IZOMAR Sp. z o.o.

17. SILEKOL Sp. z o.o.

Piotr GĘBICKI - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny

Janusz ZOWADE - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

ul. Augustówka 24

ul. Mostowa 30K, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

02-981 Warszawa

tel. +48 77 405 4200

tel. +48 22 340 91 00

fax. +48 77 405 4205

fax +48 22 340 92 80

e-mail: silekol@silekol.pl

e-mail: sekretariat@izomar.com

http://www.silekol.pl

http://www.izomar.com
18. WARTER Sp. z o.o. z/s w Warszawie
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FARBY I LAKIERY / PAINTS AND VARNISHES
1. PPG POLIFARB Cieszyn S.A.

TIKKURILA POLSKA S.A.

WIM WAEGHE - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

Biuro w Warszawie: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

ul. Chemików 16

tel. +48 22 310 95 00, fax +48 22 310 95 75

43-400 Cieszyn

e-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com, http://www.tikkurila.pl

tel.+48 33 851 71 00
fax +48 33 852 2493

5. Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

e-mail: polifarb@ppg.com

Piotr MIKRUT - Prezes Zarządu

http://www.ppg-polifarb.pl

39-102 Lubzina 34a,

12. Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.

Jan Niedziela - Dyrektor Zakładu

Andrzej MIAZGA - Prezes Zarządu

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Chemików 1

ul. Szkolna 15

37-310 Nowa Sarzyna

47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 17 240 79 00

tel. +48 77 488 6804

fax +48 17 240 72 31

fax. +48 77 488 6421

e-mail: silikony@silikony.pl

e-mail: biuro.kk@warter.pl

http://www.silikonypolskie.pl

http://www.warter.pl

13. Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.

19. POLYNT Sp. z o.o.

Ryszard ROZWADOWSKI - Prezes Zarządu

Enrico CARREA - Członek Zarządu

ul. 3 Maja 83

ul. Grabska 11d

38-200 Jasło

32-005 Niepołomice

tel. +48 13 446 6390

tel. +48 12 281 4200

fax +48 13 446 6497

fax +48 281 4201

e-mail: jas@orioneacarbons.com

e-mail: anna.wozniak@polynt.com

http://www.orioncarbons.com

http://www.polynt.com

14. BASF Polska Sp. z o.o.

20. LANXESS CENTRAL EASTERN EUROPE s.r.o.

Dirk ELVERMANN - Prezes Zarządu

Flemming-Bjoern BJOERNSLEV - Dyrektor Naczelny

Al. Jerozolimskie 154

ul. Grzybowska 2 lokal 38

02-326 Warszawa

00-131 Warszawa

tel. +48 22 570 99 99

tel. +48 22 460 8230

fax +48 22 570 95 99

fax +48 22 460 0069

e-mail: recepcja.basfpolska@basf.com

e-mail: lanxess.cee@lanxess.com

http://www.basf.pl

http://www.lanxess.pl

15. PCC ROKITA S.A

21. FOSFAN S.A.

Wiesław KLIMKOWSKI - Prezes Zarządu

Jacek CIUBAK - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

ul. Sienkiewicza 4

ul. Nad Odrą 44/65

1. ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.

3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne

56-120 Brzeg Dolny

71-820 Szczecin

Jacek MIŁKOWSKI - Prezes Zarządu

„AUTOZAK” Sp. z o.o.

tel. +48 71 794 2000

tel. +48 91 453 83 94

ul. Trasa Północna 1

Adam DANKO - Prezes Zarządu

fax +48 71 794 2189

fax +48 91 453 84 90

65-119 Zielona Góra

ul. Mostowa 30 E

e-mail: kontakt@pcc.rokita.eu

e-mail: biuro@fosfan.pl

tel. +48 68 328 8800

47-223 Kędzierzyn-Koźle

http://www.pcc.rokita.pl

http://www.fosfan.pl

fax +48 68 328 8811

tel. +48 77 405 4300

e-mail: jm@anneberg.com.pl

fax +48 77 405 4302

http://www.anneberg.com.pl

e-mail: autozak@autozak.pl

tel: +48 14 680 54 17
2. PPG Deco Polska Sp.z o.o.

fax: +48 14 6805428

David PARROTT - Prezes Zarządu

e-mail: sekretariat@sniezka.com

ul. Kwidzyńska 8,

http://www.sniezka.pl

51-416 Wrocław
tel.+48 71 788 07 00

6. PLANTAG Sp. z o.o.

fax +48 71 788 07 02

Hanno BAUMANN - Prezes Zarządu

e-mail: serwis.klienta@ppg.deco.com

Parkowa 4a

http://www.ppg.com

55-140 Żmigród
tel. +48 71 380 8200

4. TIKKURILA POLSKA S.A.

fax +48 71 380 8201

Ilari Juhani Hyyrynen - Prezes Zarządu

e-mail: info@plantag.pl

ul. Mościckiego 23

http://www.plantag.pl

39-200 Dębica
tel. +48 14 680 56 00;
fax +48 14 680 56 01

ODCZYNNIKI CHEMICZNE / CHEMICAL REAGENTS
1. POCH S.A.

tel. +48 32 239 2000

Anna NIEDBAŁA POZIEMBA - Prezes Zarządu

fax +48 32 239 2370

ul. Sowińskiego 11

e-mail: poch@poch.com.pl

44-101 Gliwice

http://www.poch.com.pl

FIRMY TRANSPORTOWE / TRANSPORT COMPANIES

16. Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA S.A.

22. PCC SYNTEZA S.A.

Andrzej MIAZGA - Prezes Zarządu

Adam BASTA - Prezes Zarządu

ul. Chemików 1

ul. Szkolna 15;

2. GATX Rail Poland Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna

47-225 Kędzierzyn-Koźle

Johannes MANSBART - Prezes Zarządu

tel. +48 17 240 71 11

tel. +48 77 405 1110

ul. Przyokopowa 31

fax +48 17 240 71 22

fax +48 77 405 1133

01-208 Warszawa

e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

e-mail: synteza@pcc.eu

tel. +48 22 697 9100

http://www.zch.sarzyna.pl

http://www.pccsynteza.pl

fax +48 22 697 9200

http://www.autozak.pl

e-mail: info@gatx.pl
http://www.gatx.pl
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POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA / OTHER COMPANIES
1. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

7. OVERLACK Sp. z o.o.

Konrad JASKÓŁA - Prezes Zarządu

Krzysztof KRYSZEWSKI - Wiceprezes Zarządu,

ul. Czackiego 15/17, skr. poczt. 815

Dyrektor Zarządzający

00-950 Warszawa

ul.Łęczycka 3A

tel. +48 22 829 7101 do 09

95-035 Ozorków

fax +48 826 0493

tel. +48 42 270 4400

e-mail: kontakt@polimex-mostostal.pl

fax +48 42 270 4401

http://www.polimex-mostostal.pl

e-mail: biuro@overlack.com.pl
http://www.overlack.com.pl

2. CIECH S.A.
Dariusz KRAWCZYK - Prezes Zarządu

8. Polska Fundacja Gazów Technicznych

ul. Puławska 182

Tadeusz STEINHOFF - Prezes Zarządu

02-670 Warszawa

ul. Pory 59,

tel. +48 22 639 1100

02-757 Warszawa

fax +48 22 639 1451

tel. +48 22 22 440 3290

e-mail: ciech@ciech.com

fax +48 22 440 3291

http://www.ciech.com

e-mail: biuro@pfgt.org.pl
http://www.pfgt.org.pl

3. AZELIS POLAND Sp. z o.o.
Zsombor BERECZKI - Prezes Zarządu

9. FUNDACJA PLASTICS EUROPE POLSKA

ul. Warszawska 39/41

Kazimierz BORKOWSKI - Dyrektor Zarządzający

61-028 Poznań

ul. Trębacka 4, lok.109

tel. +48 61 874 7016

00-074 Warszawa

fax +48 61 874 7024

tel. +48 22 630 9901

e-mail: azelis@azelis.pl

fax. +48 22 650 9910

http://www.azelis.pl

e-mail: info@plasticeurope.org
http://www.plasticseurope.pl

4. TEXTILIMPEX Sp. z o.o.
Marcin GRANOSIK - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny

10. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

ul. Traugutta 25,

Barbara FARMAS - Wiceprezes Zarządu

90-113 Łódź

ul. Koksownicza 16

tel. +48 42 636 18 19

42-523 Dąbrowa-Górnicza

fax +48 42 636 1638

tel. +48 32 639 50 01

e-mail: sekretariat@textilimpex.com.pl

fax. +48 32 639 50 20

http://www.textilimpex.com.pl

e-mail: odpady@sarpi.pl
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PRZEDSTAWICIELSTWA FIRM ZAGRANICZNYCH / REPRESENTATION OF THE FOREIGN COMPANIES
1. ALBIS POLSKA Sp. z o.o.

4. DOW Polska Sp. z o.o.

Jerzy Marek URBAŃCZYK – Członek Zarządu

Robert Stankiewicz - Dyrektor Generalny

ul. Bystra 7

ul. Domaniewska 50A

61-366 Poznań

Budynek Alfa

tel. +48 61 842 5861

02-672 Warszawa

fax +48 61 821 9802

tel. +48 22 833 2222

e-mail: biuro@albis.com

fax +48 22 833 2119

http://www.albis.pl

e-mail: aaknap@dow.com
http://www.dow.com

2. ARKEMA Polska Sp. z o.o.
Artur KALICKI - Dyrektor Naczelny

5. SOLVAY CHEMIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 219

Leszek CHWALISZ - Prezes Zarządu

88-100 Inowrocław

ul. J.Kubickiego 19/10,

tel. +48 52 355 57 10

02-954 Warszawa

fax +48 52 355 57 20

tel. +48 22 642 7343

e-mail: varosovie@arkema.com

fax +48 22 651 7816

http://www.arkema.com
6. TICONA Sp. z o.o., Oddział w Polsce
3. BOREALIS Polska Sp. z o.o.

Jerzy KORTHALS - Dyrektor Oddziału

Jerzy PAWLICKI - Dyrektor

ul. Puławska 303

ul. Bagatela 14,

02-785 Warszawa

00-585 Warszawa

tel. +48 22 549 4241

Adres do korespondencji: Warszawa 10 skr. poczt. 10

fax +48 22 549 4205

tel: +48 22 629 772,

e-mail: korthals@ticona.pl

fax: +48 22 6213498

http://www.ticona.pl

e-mail: jerzy.pawlicki@borealisgroup.com
http://www.borealisgroup.com

http://www.sarpi.pl
5. SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
Elisabeth LUERENBAUM - Prezes Zarządu

11. AHAG Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 74

Joanna Grabska - Prezes Zarządu

50-020 Wrocław

ul. Czerniakowska 73/79 2-2A

tel. +48 71 799 5500

00-718 Warszawa

fax +48 71 799 5555

tel. +48 22 452 06 49

e-mail: kontakt@solvadis.pl

fax +48 22 452 07 18

http://www.solvadis.pl

e-mail: ahag@ahag.pl

6. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

12. Martin & Jacob Sp. z o.o.

Zenon MAŚLONA - Prezes Zarządu

Marcin CHROBOT - Prezes Zarządu

ul. J.Bema 21,

ul. Fabryczna 14D

47-224 Kędzierzyn-Koźle

53-609 Wrocław

tel. +48 77 472 1528; 472 1500

tel. +48 71 7920690

fax. +48 77 472 16 00

fax +48 71 3497335

e-mail: biuro@brenntag.pl

e-mail: office@martin-jacob.com

http://www.brenntag.pl

http://www.martin-jacob.com
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INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE, BIURA PROJEKTOWE, FIRMY CONSULTINGOWE /
R&D INSTITUTES, ENGINEERING OFFICES AND CONSULTING COMPANIES
1. Instytut Chemii Przemysłowej

8. FLUOR S.A.

Józef MENES - Dyrektor

Grzegorz CZUL - Prezes Zarządu

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice

tel. +48 22 568 2000, fax +48 22 568 2390

tel. +48 32 239 1500, fax +48 32 231 2245, 238 2738

e-mail: ichp@ichp.pl

e-mail: fluor.gliwice@fluor.com

http://www.ichp.pl

http://www.fluor.com/gliwice
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Komisja dO sPRAW Transportu i Dystrybucji /
Transport and Distribution Commission
Komisja zajmuje się problemami związanymi z transportem,
logistyką i dystrybucją produktów chemicznych.

The Commission addresses such issues as transport, logistics and distribution of chemical products.

W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele zakładów

In works of the Commission participate representatives of

chemicznych oraz firm zajmujących się transportem i dystrybucją

chemical plants and companies providing transport and distribu-

produktów chemicznych. Są to: Polski Koncern Naftowy ORLEN

tors services of chemical products. These are: PKN ORLEN S.A.,

2. Instytut Nawozów Sztucznych

9. PROCHEM S.A.

S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., ZAK S.A., Zakłady Azotowe

Nitrogen Plant Puławy S.A., ZAK S.A., Nitrogen Plant in Tarnów-

Cezary MOŻEŃSKI - Dyrektor

Jarosław STĘPNIEWSKI - Prezes Zarządu

w Tarnowie-Mościcach S.A., Anwil S.A., PCC Rokita S.A., Syn-

Mościce S.A., Anwil S.A., PCC Rokita S.A., Synthos S.A., Chemi-

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa

thos S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Chemiczne

cal Plant Police S.A., Chemical Plant Zachem S.A., Anneberg

tel. +48 81 473 1400, tel./fax +48 81 473 14 10

tel. +48 22 326 0100, fax +48 22 326 0101

Zachem S.A., Anneberg Transpol Int Sp. z o.o., GATX Rail Polska

Transpol Int Sp. z o.o., GATX Rail Polska Sp. z o.o., Transchem

e-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl

e-mail: jstepniewski@prochem.com.pl

Sp. z o.o., Transchem Sp. z o.o., CIECH S.A., Brenntag Polska

Sp. z o.o., CIECH S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., Solvadis Pol-

http://www.ins.pulawy.pl

http://www.prochem.com.pl

Sp. z o.o., Solvadis Polska Sp. z o.o., Overlack Sp. z o.o., Au-

ska Sp. z o.o., Overlack Sp. z o.o., Autozak Sp. z o.o., Lanxess

tozak Sp. z o.o., Lanxess Central Eastern Europe s.r.o.; Fosfan

Central Eastern Europe s.r.o.; Fosfan S.A.

3. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”

10. CHEMEKO Sp. z o.o.

Andrzej KRUEGER - Dyrektor Naczelny

Piotr Chojniak - Prezes Zarządu

ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

ul.Toruńska 248, 87-805 Włocławek

tag Polska Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym - Pan Adam Lesz-

tel. +48 77 487 3470, fax +48 77 487 3060

tel. +48 54 237 3506, fax +48 54 237 2412

czyński, GATX Rail Polska Sp. z o.o.,

e-mail: info@icso.com.pl

e-mail: chemeko@chemeko.pl

http://www.icso.com.pl

http://www.chemeko.pl

S.A.

The Chairman of the Commission is Mrs Ewa Wołynkiewicz of

Przewodniczącą Komisji jest Pani Ewa Wołynkiewicz, Brenn-

Meetings of the Commissions were focused on such issues as:

• Safety in transport of chemical products

• Bezpieczeństwo w przewozie produktów chemicznych

• Vision of the logistics of chemicals for the year 2020
• The position of CEFIC on the report of the European Commis-

11. Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji

• Wizja logistyki chemikaliów na rok 2020

Urszula WYRZYKOWSKA – Dyrektor Naczelny

i Rozwoju Z.A.Puławy S.A. „PROZAP” Sp. z o.o.

• Stanowisko CEFIC wobec raportu Komisji Europejskiej n/t

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Maria SKORUPKA - Prezes Zarządu

mapy drogowej w kierunku ujednoliconego europejskiego

tel. +48 22 811 1231, fax +48 22 811 0799

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy

obszaru transportowego

e-mail: ipo@ipo.waw.pl

tel. +48 81 473 1600, tel./fax +48 81 886 2559

• Współpraca z Instytutem Logistyki i Magazynowania

http://www.ipo.waw.pl

e-mail: prozap@prozap.com.pl

• Wytyczne w/s standardów pomiarów emisji gazów cieplarnia-

5. Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

of GATX Rail Polska Sp. z o.o. ,

Tematyka obrad koncentrowała się na takich zagadnieniach jak:

4. Instytut Przemysłu Organicznego

http://www.prozap.com.pl

Brenntag Polska Sp. z o.o., Vice-President - Mr Adam Leszczyński

sion about the road map towards a unified European area of
transport
• Cooperation with the Institute of Logistic and Warehousing
• Guidelines on standards for measuring greenhouse gas

nych dla różnych rodzajów transportu

emissions for different modes of transport
• Directive of the European Commission on the so-called

• Dyrektywa KE w/s tak zwanych Eurowieniet

Eurovignettes

Andrzej SIKORA - Prezes Zarządu

12. Biuro Projektów Zakładów Azotowych BIPROZAT

• Zmiany w ustawie dotyczącej transportu drogowego

• Amendments to the Act on the road transport

ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

- Tarnów Sp. z o.o.

• Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

• Development of intermodal transport in Poland

tel. +48 22 629 97 46, fax. +48 22 621 74 88

Jerzy WOLIŃSKI - Prezes Zarządu

• Realizacja Projektu ChemLog

• Realization of ChemLog Project

e-mail: office@ise.com.pl

ul. E.Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów

http://www.ise.com.pl

tel. +48 14 637 2320, fax +48 14 637 4495, 633 2319

6. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o.

W posiedzeniu Komisji w październiku 2011 uczestniczył Pan

The meeting of the Commission in October 2011 was attend-

e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl

Jos Verlinden, szef logistyki CEFIC, który przedstawił prezentację

ed by Mr. Jos Verlinden, head of logistics in CEFIC, who gave

http://www.biprozat.tarnow.pl

na temat działań i inicjatyw CEFIC w zakresie najlepszych praktyk

a presentation on the activities and initiatives of CEFIC on best

w transporcie i logistyce produktów chemicznych.

practices in transport and logistics of chemical products.

Henryk PROMNY - Prezes Zarządu
ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 11, skr.poczt.53, 44-100 Gliwice

13. GLORIA CORPORATION Sp. z o.o.

Komisja nawiązała współpracę ze Zrzeszeniem Międzynarodo-

The Commission established cooperation with the Association

tel./fax +48 32 231 5365, 231 3954

Janusza ZAWADA - Prezes Zarządu

wych Przewoźników Drogowych w Polsce, którego przedstawiciel

of International Road Transport Carriers in Poland, which rep-

e-mail: inorg@inorg.pl

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

uczestniczył w jednym z posiedzeń i udzielił obszernych wyja-

resentative participated in one of the meetings and provided

http://www.inorg.pl

tel. +48 22 869 9955, fax +48 22 869 9951

śnień dotyczących ustawy o transporcie drogowym. Na posie-

comprehensive explanations about changes in the Act on Road

e-mail: gloria@gloria.waw.pl

dzenia zapraszani są eksperci, którzy przedstawiają członkom

Transport. The above mentioned meetings are visited by experts

Komisji informacje na temat nowych rozwiązań w transporcie

who provide members of the Commission information on new

7. Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o.
Grażyna WINIOWSKA - Prezes Zarządu

14. Ventor Sp. z o.o.

i dystrybucji, komentują przepisy i udzielają wyjaśnień zmian

developments in transport and distribution, and also comments

ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 11, skr.poczt.406, 44-100 Gliwice

Janusz URBANIK - Prezes Zarządu

w Ustawie o transporcie drogowym.

regulations and give explanations.

tel./fax +48 32 231 3954, 231 5365

ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica

e-mail: modus@iemodus.pl

tel. +48 14 681 8010, fax +48 14 681 8178

http://www.iemodus.pl

e-mail: info@ventor.com.pl
http://www.ventor.com.pl
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Z uwagi na rosnące znaczenie transportu intermodalnego gośćmi Komisji byli przedstawiciele PCC Intermodal S.A.

In view of the growing importance of intermodal transport,
guests of the Commission were representatives of PCC Intermo-

Z inicjatywy i na wniosek Komisji, na prośbę polskich kok-

dal S.A.

sowni oraz firm eksportujących smołę węglową i firmy GATX Rail

On the initiative and at the request of the Commission, upon

Poland wydzierżawiającej cysterny do przewozu smoły, Minister-

request of the Polish coking plants and companies exporting coal

stwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wynego-

tar as well as the company GATX Rail Poland, leasing tanks for

cjowało i podpisało w grudniu 2011 z niemieckim Ministerstwem

the carriage of tar, the Ministry of Transport, Construction and

17
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Transportu Specjalne Porozumienie RID 10/2011, przesuwające

Maritime Economy of Poland negotiated and signed in December

o rok, na koniec 2012 r., skutki zakwalifikowania smoły węglowej

2011 with the German Ministry of Transport a Special Agreement

jako towaru niebezpiecznego w zakresie koniecznej modernizacji

RID 10/2011 postponing by one year, which means till the end of

cystern kolejowych, umożliwiając tym samym kontynuację pro-

2012, the effects of the qualification of coal tar as a dangerous

dukcji i transportu smoły.

product in terms of necessary modernization of rail cisterns thus

Pan A.Leszczyński, Wiceprzewodniczący Komisji, uczestni-

Mr. A. Leszczyński, Vice-President of the Commission, par-

na spotkaniach Komisji ds. Transportu i Dystrybucji PIPC informa-

ticipates in the works of the CEFIC Working Group on Logistics

cje na temat bieżących spraw Grupy.

and presents at the meetings of the PIPC Commission on Trans-

Ważniejsze dokumenty opracowane przez Grupę są rozsyłane

port and Distribution all information about the current affairs of the

do członków Komisji.

Group. The most important documents drawn up by the Group

Grupa stanowi doskonałe forum do prezentowania stano-

Komisja dO sPRAW EKOLOGII / ECOLOGY Commission
Komisja ds. Ekologii powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu

allowing the continuation of tar production and transport.

czy w pracach Grupy Roboczej CEFIC ds. Logistyki i przedstawia

are distributed to the members of the Commission.

wiska polskich firm w sprawach związanych z logistyką i trans-

The Group is the perfect forum to present the position of

portem chemikaliów zgłaszanych na posiedzeniach Komisji ds.

Polish companies in matters related to logistics and transport

Transportu i Dystrybucji PIPC. Ważnym dla polskiej chemii tema-

of chemicals reported on the meetings of the PIPC Commission

tem, nad którym intensywnie pracuje ostatnio Grupa, jest n. p.

on Transport and Distribution. An important topic for the Polish

wprowadzony w szeregu krajów zakaz ruchu tzw. pojedynczych

chemistry, on which the Group recently worked intensively is i.e.

(Single Wagons) wagonów kolejowych w składach nie całopocią-

the traffic prohibition of single wagons in a draft of non-block

gowych.

trains introduced in a number of countries.

Tradycyjnie już posiedzenia Komisji odbywają się bardzo

Traditionally, the meetings of the Commission are held very

często na zaproszenie firm – w ostatnim okresie Gospodarzami

often at the invitation of a company – recently the meetings were

posiedzeń był CIECH S.A., Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. oraz

hosted by CIECH S.A., Anneberg Transpol int. Sp. z o.o. and

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Taka formuła spo-

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. Such a meeting

tkań sprzyja aktywizacji i integracji członków Komisji.

formula promotes activation and integration of members of the
Commission.

Wszelkich informacji na temat prac Komisji udzielają:
• Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl

For more information on the work of the Commission ple-

• Adam Leszczyński: adam.leszczynski@gatx.pl

ase contact:

• Hanna Kilen: hanna.kilen@pipc.org.pl

• Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl
• Adam Leszczyński: adam.leszczynski@gatx.pl
• Hanna Kilen: hanna.kilen@pipc.org.pl
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The

Ecology Commission was established at the Polish

Chemicznego głównie w celu wspierania działalności Izby w za-

Chamber of Chemical Industry mainly with the aim to support the

kresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Prace Komi-

activities of the Chamber within the scope of matters relating to

sji nabrały większego znaczenia w momencie przystąpienia Pol-

environmental protection. The works of the Commission became

ski do Unii Europejskiej, kiedy to polskie firmy branży chemicznej

more important at the time of Poland’s access to the European

zobowiązane zostały do wypełniania przepisów unijnych w zakre-

Union, when Polish companies of the chemical sector have been

sie ochrony środowiska. Wiąże się to z koniecznością śledzenia

obliged to fulfill EU regulations within the scope of environmental

bieżących prac legislacyjnych prowadzonych w instytucjach unij-

protection. This implies the necessity to track current legislative

nych.

work carried out in EU institutions.

Do głównych zadań Komisji należy współpraca z jednostkami

The main tasks of the Commission is the cooperation with the

administracji państwowej w zakresie opiniowania i tworzenia

state administration units in the field of assessment and creation

regulacji prawnych dotyczących problemów środowiskowych.

of regulations concerning environmental problems. The Commis-

Uwaga Komisji skupia się głównie na projektach aktów prawnych

sion is mainly focused on deed projects passed by the Ministry

przekazywanych przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo

of Environment and the Ministry of Economy. Thanks to the co-

Gospodarki. Dzięki współpracy firm, które uczestniczą w pracach

operation with companies participating in works of the Ecology

Komisji ds. Ekologii, ale również tych, które nie są członkami Pol-

Commission, but also those which are not members of the Polish

skiej Izby Przemysłu Chemicznego w 2011 roku został wydany

Chamber of Chemical Industry, in 2011 a subsequent Environ-

kolejny raport środowiskowy.

mental Report was released.

W 2011 roku Komisja ds. Ekologii opiniowała następujące

In 2011, the Ecology Commission issued its opinion on the

akty prawne:

following legislation acts:

•

Projekt ustawy w sprawie założeń do projektu ustawy

•

o fluorowanych gazach cieplarnianych;
•

greenhouse gases;

Projekt ustawy o systemie zarządzania krajowym pułapem

•

emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji;
•

•

Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości

•

Assumptions to the draft bill on suppression of odor
nuisances;

Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami

•

Draft bill on packaging and packaging wastes management;

opakowaniowymi;

•

New guidelines on state aid in the context of changes in the

Nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa w kontekście

EU system of trading greenhouse gas emission

zmian w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji

authorizations;

gazów cieplarnianych;
•

Draft bill on the national management system of greenhouse
gas or other substances emissions;

zapachowej;
•

Draft bill on the assumptions to the draft bill on fluorinated

•

Assumptions project for the draft bill amending the Act of

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy

sharing information on the environment and its protection,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

public participation in environmental protection and on

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

environmental impact assessments and certain other acts.

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych
innych ustaw.

In 2011, the Ecology Commission elaborated following
opinions:

W 2011 roku Komisja ds. Ekologii opracowała następujące
stanowiska:

•

Opinion regarding the withdrawing of mercury from
the chlorine-alkali industry in Europe;

•
•

Stanowisko dotyczące wycofania rtęci z przemysłu

•

Opinion of the Polish Chamber of Chemical Industry

chloro-alkalicznego w Europie;

regarding the changes of the Directive Seveso II, especially

Stanowisko Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego na temat

Annex I to the Directive 96/82/WE on danger control

zmian Dyrektywy Seveso II a w szczególności Załącznika I

of serious failures related to dangerous substances.

do dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa
poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

18

19

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

KOMISJE I GRUPY ROBOCZE / COMMISSIONS AND WORKING GROUPS

KOMISJE I GRUPY ROBOCZE / COMMISSIONS AND WORKING GROUPS

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2011

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2011

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

Komisja nawozowa / FERTILIZERS Commission
Zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego produ-

The producers of chemical fertilizers associated in the Polish

cenci nawozów tworzą Komisję Nawozową. Jej członkami są:

Chamber of Chemical Industry constitute the Fertilizers Commis-

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Azotowe

sion. Its members are: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

„Puławy” S.A., ZAK Spółka Akcyjna, ANWIL S.A., Zakłady Che-

S.A., Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., ZAK Spółka Akcyjna,

miczne „Police” S.A., LUVENA S.A., Zakłady Chemiczne „Siarko-

ANWIL S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A., LUVENA S.A.,

pol” Sp. z o.o., Fosfan S.A., Fosfory S.A. .

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Sp. z o.o., Fosfan S.A., Fosfory
S.A.

• stanowiska w dalszych negocjacjach odnośnie zawartości

• the position in further negotiations regarding the content of

kadmu w nawozach fosforowych; Polska Izba Przemysłu Che-

cadmium in phosphorus fertilizers; The Polish Chamber of

micznego przesłała do Ministerstwa Gospodarki oraz Fertilizers

Chemical Industry has sent to the Ministry of Economy and

Europe stanowisko polskich producentów nawozów w sprawie

Fertilizers Europe the position of Polish fertilizer producers re-

kadmu obejmujące analizę skutków wprowadzenia poszcze-

garding cadmium, including an analysis of the effects of the

gólnych progów ograniczeń zawartości kadmu w nawozach

introduction of specific limitation thresholds of cadmium con-

fosforowych zarówno na poziomie krajowym jak i dla poszcze-

tent in phosphorus fertilizers both at national level as well as for
individual fertilizer plants.

gólnych zakładów nawozowych.
• wpływu uregulowań Ogólnego Systemu Preferencji Taryfowych

In 2011, the Commission’s actions were focused on following issues:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego informowała Ministerzwiązanych ze zmianami stawek celnych w obrocie nawozami.
W ramach swoich zadań Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadziła współpracę z Fertilizers Europe i IFA polegającą

• zagrożeń ze strony wprowadzenia koncesjonowanego obrotu
nawozami saletrzanymi; Polska Izba Przemysłu Chemicznego

• threats resulting from the implementation of licensed nitric ferti-

na opracowywaniu wspólnych analiz: prognozy nawozowej, ze-

w imieniu Komisji Nawozowej przekazała Ministerstwu Gospo-

lizer turnover; The Polish Chamber of Chemical Industry, on be-

stawień z zakresu produkcji nawozów azotowych i NPK, aktuali-

darki opinię odnośnie skutków wprowadzenia Rozporządzenie

half of the Fertilizers Commission has forwarded to the Ministry

zacji informacji o producentach i zdolnościach produkcyjnych

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia do

of Economy its opinion on the effects of the implementation of

w sektorze nawozów.

obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych.

European Parliament’s and Council’s Decree about the market

• obrotu saletrą amonową w świetle przepisów REACH; Polska
Izba Przemysłu Chemicznego w imieniu Komisji Nawozowej

Fertilizers Commission has forwarded to the Main Sanitary Inspectorate its position on the requirement of acquiring licenses

wprowadzanie do obrotu azotanu amonu jako substancji mie-

nitrate as a substance mixture containing at least 16% of ni-

sunku do azotanu amonu jak również PIPC zwróciła się do Mi-

trogen mass in relation to ammonium nitrate as well as PIPC

nisterstwa Gospodarki z prośbą o opublikowanie wytycznych

turned to the Ministry of Economy with the request to publish

w tej sprawie.

In the framework of its tasks, the Polish Chamber of Chemical
Industry continued its cooperation with Fertilizers Europe and IFA
developing common analyses: fertilizing forecasts, statements
within the scope of the production of nitric fertilizers and NPK,
information update about producers and production capacities
in the sector of fertilizers.

W skład Komisji wchodzą przedstawiciele producentów farb

The Commission is composed of manufacturers of paints

• the conditions of ammonium nitrate traffic in Poland in the con-

i lakierów stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicz-

and varnishes associated at the Polish Chamber of Chemical In-

text of ADR and the RID; The Polish Chamber of Chemical In-

nego: PPG POLIFARB CIESZYN S.A., PPG DECO POLSKA Sp.

dustry, i.e.: PPG POLIFARB CIESZYN S.A., PPG DECO POLSKA

dustry on behalf of the Fertilizers Commission has forwarded

z o.o., AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., TIKKURILA Polska

Sp. z o.o., AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., TIKKURILA Pol-

to Fertilizers Europe opinions of eligible institutions regarding

S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

ska S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

the regulations governing the transport of ammonium nitrate in

Przewodniczącym Komisji jest Józef Kozieł, Członek Zarządu

The Chairman of the Commission is Józef Kozieł, a Member of

Poland.

PPG Polifarb Cieszyn S.A.

the Management Board of PPG Polifarb Cieszyn S.A.

of Russia’s accession to the WTO; The Polish Chamber of

Prace Komisji koncentrowały się głównie na takich zagad-

The Commission’s works were mainly focused on such

Chemical Industry has repeatedly raised issues related to the

nieniach jak:

issues, as:

resentatives of national authorities, as well as the European

• Problematyka GHS, klasyfikacja, etykietowanie, paczkowanie

• GHS issues, classification, labeling, packaging

Commission (e.g. during the seminar about trade policy, which

• Dyrektywa BPD dotycząca stasowania biocydów w wyrobach

• BPD directive on the utilization of biocides in varnish pro-

guidelines on this matter.

Nawozowej przekazała Fertilizers Europe opinie uprawnionych
instytucji odnośnie przepisów regulujących przewóz saletry
amonowej w Polsce.
• ewentualnych skutków dla polskiego przemysłu nawozowego
nego wielokrotnie podnosiła kwestie związane z przystąpie-

related to the change of tariff rates in fertilizer traffic.

Commission OF PAINTS AND VARNISHES PRODUCERS
“Paints and Varnishes PolAND” /

or authorizations for the placing on the market of ammonium

szanin zawierających co najmniej 16% masowo azotu w sto-

przystąpienia Rosji do WTO; Polska Izba Przemysłu Chemicz-

The Polish Chamber of Chemical Industry informed the Ministry of Economy about the concerns of Polish fertilizer producers

Komisja Producentów Farb i Lakierów
„Paints and Varnishes Polska” /

The Polish Chamber of Chemical Industry on behalf of the

sko w sprawie wymogu pozyskiwania licencji lub zezwoleń na

i RID; Polska Izba Przemysłu Chemicznego w imieniu Komisji

Preferences(GSP).

introduction and use of precursors of explosives.
• traffic of ammonium nitrate in view of the REACH provisions;

przekazała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu stanowi-

• warunków obrotu saletrą amonową w Polsce w kontekście ADR

• the impact of the arrangements of the Generalized System of

(GSP).

stwo Gospodarki o obawach polskich producentów nawozów

W 2011 roku działania Komisji skupione były na następujących zagadnieniach:

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

• eventual consequences for the Polish fertilizer producers

niem Rosji do WTO zarówno w rozmowach z przedstawicielami
organów krajowych jak i Komisji Europejskiej (m.in. w trakcie
seminarium nt Polityki Handlowej, które odbyło się 8 listopada
2011 r.)

accession of Russia to WTO both in conversations with rep-

was held on November 8, 2011)

lakierowych

ducts

• Problemy związane z rejestracją produktów biobójczych

• Issues related to the registration of biocidal products

• Problematyka legislacyjna, m.in. ustawa o paczkowaniu

• Legislative issues, i.e.: act on packaging within the aspect of

w aspekcie przemysłu farb i lakierów

paint and varnish industry

• Zagadnienia REACH, Product Stewardship

• REACH issues, Product Stewardship

• Problematyka dotycząca zmian prawnych w zakresie LZO

• Issues related to legal changes within the scope of VOC

• Zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi dotyczą-

• Issues related to legal regulations concerning excise tax

cymi akcyzy

• Issues on security and environmental protection in industry

• Problematyka bezpieczeństwa i ochrony środowiska w prze-

• Issues related to the activity of the Polish Chamber of Chemi-

myśle

cal Industry on paint industry.

• Zagadnienia z działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego związanych z przemysłem farb.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry
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Kontynuował prace Zespół d/s Produktów Biobójczych, któ-

The team for Biocide Products, whose Chairman is Mariola

rego Przewodniczącą jest Mariola Świder, Główny Technolog

Świder, Chief Engineer at PPG Polifarb Cieszyn S.A., continued

w PPG Polifarb Cieszyn S.A.

its works.

Członkowie Zespołu opiniowali projekty rozporządzeń praw-

Members of the team were working on the evaluation of the

nych związanych z rejestracją produktów biobójczych oraz

draft regulations related to the registration of biocidal products

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

and the Regulation of the European Parliament and of the Council

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (PE-

concerning the making available on the market and use of bioci-

CONS 3/12)

dal products (PE-CONS 3/12)

Prowadzono ustalenia z Urzędem Rejestracji Produktów

Some negotiations were carried with the Office for registration

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

of Medicinal Products, Medical Devices and Biocides in Warsaw.

w Warszawie
In addition, the Commission was working on issues such as
Ponadto Komisja omawiała takie zagadnienia jak emisja ga-

greenhouse gas emissions, 7th Framework Program, integrated

zów cieplarnianych, 7 Program Ramowy, zintegrowane systemy

systems ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, cooperation with in-

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, współpraca z instytutami i pla-

stitutions and research and science institutes, cooperation with

cówkami naukowo-badawczymi, współpraca ze stowarzyszenia-

associations and federations CEPE, VDL and FATIPEC and many

mi i federacjami CEPE, VDL i FATIPEC i wiele innych.

others.

W marcu 2012 r. Pan Józef Kozieł, Przewodniczący Komisji,

In March 2012, Mr. Józef Kozieł, the Chairman of the Commis-

uczestniczył w trójstronnym spotkaniu we Frankfurcie Niemieckiej

sion, participated in a trilateral meeting in Frankfurt in the German

Izby Przemysłu Farb i Lakierów (VdL), Europejskiej Rady Produ-

Chamber of Paints and Varnish Industry (VdL), CEPE and the Po-

centów Farb i Farb Drukarskich (CEPE) oraz Polskiej Izby Prze-

lish Chamber of Chemical Industry. The discussions during the

mysłu Chemicznego. Podczas spotkania omówiono m.in. sytu-

meeting included the economic situation and the development

ację ekonomiczną i rozwój przemysłu farb i lakierów w Polsce

of the industry of paints and varnishes in Poland and in Germa-

i w Niemczech, działalność i zadania CEPE oraz przepisy prawne

ny, the activities and tasks of CEPE, as well as legal regulations

mające wpływ na przemysł farb i lakierów (REACH, GHS, stoso-

affecting the paint and varnish industry (REACH, GHS, use of co-

wanie kobaltu, biocydy, nanomateriały)

balt, biocides, nanomaterial).

Przedyskutowano opcjonalne możliwości utworzenia Stowarzy-

Optional possibilities were discussed to create the Association of

szenia producentów Farb w Polsce oraz współpracy pomiędzy

Paint Producers in Poland and the cooperation between the Po-

Polskim Przemysłem Wyrobów Lakierowych, Stowarzyszeniem

lish industry of Varnish Products, the Association VdL and CEPE.

VdL i CEPE.
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SPOT - SYSTEM POMOCY
W TRANSPORCIE MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH - ELEMENT ICE /
SYSTEM OF ASSISTANCE IN HAZARDOUS
MATERIAL TRANSPORT - ELEMENT OF ICE
(INTERVENTIONS IN CHEMICAL
TRANSPORT EMERGENCY)
In

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środo-

the interests of the safety of people and their property

wisko, realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Che-

and the environment, realizing the initiative of the Polish Group

micznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicz-

of Chemical Safety, operating at the Polish Chamber of Chemi-

nego, producenci zrzeszeni w tej organizacji powołali System

cal Industry, manufacturers associated in this organization have

Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Pod-

designated the System of Assistance in the Transport of Hazard-

stawą systemu jest sieć regionalnych ośrodków wyposażonych

ous Materials SPOT. Basis of the system is a network of regional

odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej

centers, properly equipped to the degree of declared aid.
The System of Assistance in the Transport of Hazardous Ma-

pomocy.
System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych

terials assists the liquidation of accidents consequences involv-

wspomaga likwidację skutków zdarzeń wypadkowych z udziałem

ing chemicals. The chemicals belong to the goods which in large

chemikaliów. Chemikalia należą do towarów, które codziennie

quantities are daily transported by road, rail, sea and recently by

w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kole-

air. The safety of chemicals in transport is vital. The loss of control

jowym, morskim i ostatnio lotniczym. Bezpieczeństwo transportu

over the transport of hazardous materials may lead to the release

chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli nad trans-

of substantial quantities of substances having combustible, ex-

portem materiałów niebezpiecznych doprowadzić może do uwol-

plosive, poisonous or other features. Despite protective actions

nienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych,

and any preventive steps it is however not possible to completely

wybuchowych, trujących itp. Pomimo podejmowanych działań

eliminate accidents.
The overriding aim of the SPOT system is to limit the effects of

zabezpieczających oraz wszelkich kroków prewencyjnych nie da

accidents in the transport of hazardous materials, by supporting

się jednak całkowicie wyeliminować wypadków.
Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skut-

operational activities of the State Fire Brigades and other emer-

ków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez

gency services in the country.

wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i in-

During the ten years of operation, it has developed strict rules of

nych służb ratowniczych na terenie kraju.

cooperation between SPOT members and the State Fire Serv-

W ciągu dziesięciu lat działalności wypracowane zostały zasa-

ice. New principles of SPOT operations were developed during

dy ścisłej partnerskiej współpracy pomiędzy uczestnikami SPOT

scheduled meetings last year.

i Państwową Strażą Pożarną. W trakcie narad organizowanych
w minionym roku wypracowano nowe zasady działania SPOT.
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System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy:

The SPOT system includes three levels of assistance:

Stopień 1 - doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.

Stage 1 - advice provided by a specialist over the phone.

Stopień 2 - doradztwo na miejscu wypadku / awarii

Stage 2 - advice provided on the site of accident / failure

Stopień 3 - świadczenie pomocy technicznej służb

Stage 3 - Provision of on-site technical assistance by emergency

interwencyjnych w miejscu awarii.

		

Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT za pośrednictwem

Enterprises affiliated to the SPOT system provide fast, professional assistance in case of accidents/ failures involving chemical

wą pomoc przy wypadkach / awariach z udziałem produktów

products using their emergency services.

chemicznych.
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services.

swych służb ratowniczych i ekspertów świadczą szybką i facho-

SPOT is linked to the principles of Responsible Care and it

SPOT wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność
i Troska i jest świadectwem powagi, z jaką przemysł chemicz-

shows how seriously the chemical industry takes its responsibilities for safety, health and environmental protection.

ny traktuje swoją odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie
i ochronę środowiska.

SPOT is also a direct proof that the responsibility for chemical products produced by chemical plants is not limited to the

SPOT jest bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzial-

premises of the plant.

ność za wyprodukowane przez zakłady chemiczne nie kończy się
na bramach tych zakładów.
Stanowiska
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kierowania

The command posts of Corporate Fire Brigades and Corporate rescue Services operate around the clock; they are available

Zakładowych

Straży

Pożarnych

for all SPOT issues under telephone numbers reserved for this

i Zakładowych Służb Ratowniczych są czynne przez całą dobę

system only. All the centers are equipped with a fax and e-mail.

i w sprawach SPOT osiągalne pod numerami telefonów zarezer-

The rescue teams associated in the system have special equip-

wowanymi dla tego systemu. Wszystkie ośrodki wyposażone są

ment, often not available to ordinary emergency services.

w pocztę telefaksową i internetową. Ekipy ratownicze zrzeszone

The SPOT system has technical potential of technical poten-

w systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest

tial and workforce able to eliminate any type of leak in industrial

niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych.

chemical installations.

System SPOT dysponuje potencjałem technicznym i ludzkim,

In course of activities, the SPOT System is constantly develop-

który jest w stanie likwidować wszelkiego typu nieszczelności

ing in order to provide better assistance in case of emergency.

w instalacjach przemysłu chemicznego.

Members of the System are seeking to recruit players that not

W trakcie działalności System SPOT rozwija się w celu lepsze-

only represent large chemical plants, but also those related to the

go świadczenia pomocy przy zdarzeniach awaryjnych. Członko-

repair of rail and road transport tanks as well as to the transport

wie systemu starają się pozyskać podmioty, które nie tylko są

of hazardous materials.

przedstawicielami dużych zakładów przemysłu chemicznego, ale
związane z naprawą cystern kolejowych i samochodowych oraz

Objectives of the SPOT system:

z transportem materiałów niebezpiecznych.

n Immediate, professional respond to the notification in order to
guarantee safety of people and the environment,
n Provision of assistance to emergency services in line with the

Cele SPOT:
n Działanie niezwłocznie na wezwanie, w sposób profesjonalny,
dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska,

principles of operation of the System,
n Cooperation and exchange of information among the centers

n Udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z zasadami działania Systemu,

operating within the System,
n Acting in the best interest of the SPOT members and chemical

n Współpraca i wymiana informacji pomiędzy ośrodkami działającymi w Systemie,

companies,
n Limitation of damages and rescue costs,

n Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm chemicznych,

n Prevention from material losses,
n On-site cooperation with other institutions,

n Minimalizacja szkód i kosztów ratowniczych,

n Promotion of the idea of the SPOT System.

n Zapobieganie materialnym stratom,
n Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii,

Operation of SPOT:

n Propagowanie idei Systemu SPOT.

An integrated approach to risk within the scope of transport
safety of dangerous substances realized in the SPOT System allows to establish new standards.

Działalność SPOT:
Zintegrowane podejście do ryzyka w zakresie bezpieczeń-

In the course of repeatedly organized meetings of national

stwa transportu substancji niebezpiecznych realizowane w sys-

SPOT groups, new lines of action are developed, covering issues

temie SPOT pozwala na wypracowywanie nowych standardów.

such as:

W trakcie cyklicznie przeprowadzanych narad krajowych

n The analysis of possible threats caused by the transport of

SPOT opracowuje się kierunki działania obejmujące takie zagadnienia jak:

hazardous materials.
n Legal concepts relating to the transport of hazardous materials.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
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n Analiza możliwych zagrożeń powodowanych przez transport

n Procedures for responding to selected types of events in the

materiałów niebezpiecznych.

transport of hazardous materials.

n Unormowania prawne dotyczące transportu materiałów nie-

n Requirements for the monitoring of transport of hazardous

bezpiecznych.

materials.

n Procedury reagowania na wyróżnione rodzaje zdarzeń w trans-

n Concept of the monitoring system for the transport of hazar-

porcie materiałów niebezpiecznych.

dous materials.

n Wymagania odnośnie monitorowania transportu materiałów

n Desirable informational content of database of the computer

niebezpiecznych.

support system for monitoring transportation of hazardous

n Koncepcja systemu monitorowania transportu materiałów niebezpiecznych.

materials.
n Analysis of the systems used in the transport and production.

n Pożądana zawartość informacyjna bazy danych komputerowego systemu wspomagania monitorowania przewozu materiałów niebezpiecznych.

Analysed are also signals from units of the State Fire Brigades
and Police. Thanks to valuable remarks made by representatives

n Analiza systemów stosowanych w transporcie i produkcji.

of these units, the signatories consider the problems of transporting hazardous materials not only from the manufacturer’s point of

Analizowane są również sygnały z jednostek Państwowej
Straży Pożarnej i Policji. Dzięki cennym uwagom przedstawicie-

view. The SPOT System supports also the acquiring of data associated with rescue events, which took place in industrial plants.

li tych jednostek, sygnatariusze zwracają uwagę na problemy

The activities of SPOT are also related to the implementation

transportu materiałów niebezpiecznych nie tylko od strony pro-

and application of decision supporting network systems. Thanks

ducenta. System SPOT również wspomaga uzyskiwanie danych

to the cooperation with the company NOMA 2 signatories par-

związanych ze zdarzeniami ratowniczymi, jakie miały miejsce

ticipate in innovative IT projects aiming to support the decision-

w zakładach przemysłowych.

making processes and improve safety in plants. Signatories sup-

Działalność SPOT jest również związana z wprowadzaniem
i stosowaniem sieciowych systemów wspierania decyzji. Dzięki

port the company NOMA 2 in monitoring particularly dangerous
objects.

współpracy z firmą NOMA 2 sygnatariusze uczestniczą w nowa-

In the framework of the system a Safety Data Sheet database

torskich projektach informatycznych służących wspieraniu proce-

on chemical products produced in establishments of the signa-

su podejmowania decyzji i poprawy bezpieczeństwa w zakładach

tories and supporting units has been developed. The Safety Data

chemicznych. Sygnatariusze wspierają firmę NOMA 2 w monito-

Sheets database of signatories includes 1413 cards and Safety

rowaniu obiektów szczególnie niebezpiecznych.

Data Sheets database of supporting units -132 cards.

W ramach systemu została stworzona baza danych kart cha-

In order to facilitate the exchange and update of new cards,

rakterystyki produktów chemicznych wytwarzanych w zakładach

a website has been created that provides all the necessary in-

sygnatariuszy oraz w jednostkach wspierających. Baza kart cha-

formation concerning the transport of hazardous materials in the

rakterystyki sygnatariuszy obejmuje 1413 kart a baza kart charak-

form of MSDS cards and other issues within the field of chemical

terystyki jednostek wspierających - 132 karty.

industry. Any person wishing to acquaint themselves with the in-

W celu usprawnienia wymiany i aktualizacji nowych kart utwo-

formation contained on the Website of the National SPOT Centre

rzono witrynę internetową, na której udostępniane są wszystkie

shall contact the Corporate Steering Post of Corporate Fire Bri-

niezbędne informacje dotyczące Transportu Materiałów Niebez-

gade PKN ORLEN SA by phone under the following phone num-

piecznych w postaci kart MSDS oraz inne zagadnienia z dzie-

bers: 365 24 70 32 and 24 365 70 33 open 24/7 where he/ she

dziny przemysłu chemicznego. Każda zainteresowana osoba

can obtain data to log onto the page: https://projektyzew.orlen.pl/

pragnąca zaznajomić się z informacjami zawartymi w witrynie

projekt/SPOT/default.aspx

Krajowego Centrum SPOT zgłasza się telefonicznie do Zakłado-

For the performance of system tasks, a database of experts

wego Stanowiska Kierowania Zakładowej Straży Pożarnej PKN

has been created, which are specialized in specific types of

ORLEN SA pod całodobowymi numerami telefonów: 24 365 70

chemicals and rescue activities. Individual centers are updating
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32 oraz 24 365 70 33 gdzie uzyskuje dane do zalogowania na

the expert’s data as required and transmit the information to the

stronie: https://projektyzew.orlen.pl/projekt/SPOT/default.aspx

National SPOT Centre.

Dla realizacji zadań systemowych utworzono bazę ekspertów

More than 10-year experience in assisting in emergency situ-

specjalizujących się w konkretnych rodzajach chemikaliów oraz

ations has allowed to develop and verify the system procedures

działaniach ratowniczych. Poszczególne ośrodki aktualizują dane

in force, which are analyzed during the National SPOT Meetings

ekspertów w miarę zachodzących zmian i przekazują informację

organized twice a year. Besides the signatories, the meetings are

do ośrodka Krajowego Centrum SPOT.

attended also by representatives of the Polish Chamber of Chem-

Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w niesieniu pomo-

ical Industry, the National Fire Service Headquarters, the Institute

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

„Responsible Care”® to nasze zobowiązanie
na rzecz ekorozwoju /
„Responsible Care”® is our commitment to sustainability
Jednym z celów misji międzynarodowego Progra-

One of the objectives of the international „Re-

mu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care)

sponsible Care”® Program is just to follow the prin-

jest właśnie zachowanie zasad zrównoważonego

ciples of sustainable development. It shall serve to
make the best out of the activity potential that chemi-

®

cy w sytuacjach awaryjnych pozwoliło na wypracowanie oraz

of Industrial Chemistry, Institute of Organic Industry, Technical

zweryfikowanie procedur obowiązujących w systemie, które są

Transport Supervision and other persons associated directly or

analizowane podczas organizowanych dwukrotnie w ciągu roku

indirectly with safety in the transport of dangerous goods.

rozwoju. Ma to służyć najlepszemu wykorzystaniu potencjału aktywności i racjonalizacji postaw przedsię-

cal companies have and rationalize the attitude of

także udział przedstawiciele: Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-

Other SPOT activities

biorstw chemicznych wobec środowiska naturalnego.

chemical companies towards the environment.

nego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Instytutu

n Current development and improvement of cooperation princi-

Chemii Przemysłowej, Instytutu Przemysłu Organicznego, Trans-

ples with carriers as well as sharing and use of acquired data

portowego Dozoru Technicznego i inne osoby powiązane bezpo-

on road and rail rolling stock.

Krajowych Narad SPOT. W spotkaniach obok sygnatariuszy biorą

średnio lub pośrednio z bezpieczeństwem w przewozie towarów

n Comment on new regulations within the scope of marking

niebezpiecznych.

tanks, technological pipelines and areas, where significant
quantities of dangerous substances or preparations are
stored.

Inne działania SPOT
n Opracowywane i doskonalenie na bieżąco zasad współpracy

n Updating and upgrading of software in post-development ac-

z przewoźnikami oraz udostępnianie i wykorzystywanie gro-

tivities

madzonych danych na temat taboru drogowego i kolejowe-

n Expansion of SPOT formula for new companies

go.

n Contribution in creation of a software for support services in

n Opiniowanie nowych uregulowań prawnych w zakresie znako-

the transport of hazardous materials within the area of ADR

wania zbiorników, rurociągów technologicznych oraz miejsc,

and RID carriers. The Program aims to help to find information

w których składowane są znaczące ilości substancji lub pre-

on the carrier and its transport resources (tanks, road tanks

paratów niebezpiecznych.

etc.), and many other data to help ion the selection of trans-

n Aktualizacja i unowocześnianie oprogramowania w ramach
działań prorozwojowych

port means in emergency mode.

Treating sustainable development not only in terms

Traktowanie przez firmy realizujące Program „Odpowiedzialność i Troska”® zrównoważonego rozwoju nie tylko w ka-

of ecology but also as an element in the pursuit for economic

tegoriach ekologii, ale jako elementu w dążeniu do osiągnięcia

performance with deep concern for the environment and social

wyników ekonomicznych z głęboką troską o otoczenie społeczne

environment by the companies participating in the „Responsible

i środowisko naturalne, jest przejawem współodpowiedzialności

Care”® Program shows their share responsibility and environ-

i świadomości ekologicznej.

mental awareness.

Wdrażana przez realizatorów Program „Odpowiedzialność

The development strategy implemented by the companies

i Troska” strategia rozwoju, zakłada zapewnienie optymalnych

implementing the “Responsible Care“® Program assumes provi-

warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia pracowników oraz

sion of optimum conditions for safety, occupational health and

środowiska naturalnego poprzez dostosowanie techniki i organi-

the environment by adapting techniques and organization of

zacji procesów wytwórczych do najwyższych standardów.

manufacturing processes to the highest standards.

®

W roku 2011 realizatorzy Programu prowadzili działania za-

In 2011, they continued their activities both in technical and

równo w sferze techniczno-organizacyjnej, czego efektem było

organizational field which resulted in the execution of over 75%

wykonanie blisko 75% zadeklarowanych zadań, jak i w sferze

of the declared tasks, as well as within the area of improving the

zmiany wizerunku branży chemicznej poprzez działania w obsza-

image of the chemical industry, by carrying out environmental

rze edukacji ekologicznej.

education activities.

n Cooperation with centers throughout the country and with the

n Poszerzanie formuły SPOT o nowe przedsiębiorstwa

European organizations.

Współtworzenie programu do obsługi pomocy w transporcie

n Creation on the ftp server of a Safety Data Sheet database

materiałów niebezpiecznych w obszarze przewoźników ADR

of substances and preparations produced by the signatories.

i RID. Program ma na celu pomoc w znalezieniu informacji

In the framework of the development of this branch, there is

o przewoźniku i jego zasobach transportowych (cysternach,

also the possibility to implement in the database Sheets sup-

autocysternach itp.), i wielu innych danych pomocnych w do-

plied by other suppliers. It is justified to place on the server the

borze środków transportu w trybie awaryjnym.

Sheets provided by the network of international distributors of

n Współpraca z ośrodkami na terenie kraju oraz z organizacjami
europejskimi.

chemicals in Poland.
n Measures to enable the sharing of data collected on the ftp

n Utworzenie na serwerze ftp bazy kart charakterystyki sub-

server directly by headquarters of National Fire Services.

stancji i preparatów produkowanych przez sygnatariuszy.
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 międzynarodowych
dystrybutorów chemikaliów w Polsce.
n Działania umożliwiające udostępnianie danych zebranych na
serwerze ftp bezpośrednio komendom Państwowej Straży Pożarnej.

Realizatorzy Programu
„Odpowiedzialność i Troska”
w Polsce /
Companies implementing
”Responsible Care” Programme
in Poland
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Do tych działań należały:

This involved activities like:

n IX edycja Akcji „Drzewko za butelkę”;

n 9th Edition „Tree for a bottle”;

n V edycja konkursu fotograficznego „Złap zająca”

n 5th Edition of a photo competition „Catch

n III edycja Ekologicznej Akademii Umiejętności.

a hare”

n Udział w Targach POLEKO

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

n Poprzez udział w inicjatywach organizowanych przez Sekretariat Programu – 41,2%

The companies use the fact of realization of the RC Program in own activities in following ways:

n Jako narzędzie komunikacji z otoczeniem / społecznością lo-

n For promotional and image purposes – 70,6 %
n As permanent element of environmental management in the

kalna – 29,4%

n 3rd Edition of the Ecological Skills Academy.
n Participation in POLEKO Fair

W 2011 roku zgodnie z oczekiwaniami Europej-

company – 64,7%
Korzyści dla firmy wynikające z realizacji Programu to

n Through participation in initiatives organized by the Secretary’s Office of the Program– 41,2%

przede wszystkim:

skiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC), przy-

In 2011, pursuant to the expectations of the Eu-

n As communication tool with the population/ local society –

gotowany został kilkuminutowy dwujęzyczny clip fil-

ropean Council of Chemical Industry (CEFIC), a bi-

mowy służący zwiększeniu świadomości w zakresie

lingual movie clip of several minutes duration has

idei i wartości biznesowych, jakie daje wdrożenie

been prepared, aiming to raise awareness within the

n Poprawa wskaźników oddziaływania na środowisko – 38,9%

Benefits for the company resulting from the realization of

Programu „Odpowiedzialność i Troska”®. Clip ten zo-

scope of ideas and business values, offered by the

n Prestiż, wizerunek i promocja firmy – 33,3%

the Program are foremost:

stał nakręcony podczas Międzynarodowych Targów

implementation of the „Responsible Care”® Program.

n Zwiększenie świadomości społecznej, poprawa relacji z oto-

Ochrony Środowiska POLEKO (listopad 2011) i za-

This clip has been made during the International Fair

wiera wypowiedzi: Pana Wojciecha Lubiewa – Wiele-

of Environmental Protection POLEKO (November

żyńskiego Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-

2011) and includes the statements of Mr.Wojciech

29,4 %

n Większa świadomość i aktywność pracowników firmy –
44,4%

n Higher awareness and activity of employees of the company

czeniem – 33,3%

– 44,4%

n Przełożenie na współpracę z klientem – 22,2%

n Improvement of environment impact indexes – 38,9%

nego (organizacji nadzorującej realizację Programu Responsible

Lubiewa – Wieleżyński, the President of the Polish Chamber of

Do istotnych wydarzeń związanych z wdrażaniem i realiza-

Care w Polsce) oraz Pana Zenona Pokojskiego – Członka Zarzą-

Chemical Industry (organization supervising the realization of the

cją Programu, jakie miały miejsce w 2011 należy również zali-

du Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. - firmy o jednym z najdłuż-

Responsible Care Program in Poland) and Mr. Zenon Pokojski –

czyć wprowadzenie nowych zasady weryfikacji. Wprowadziły one

szych staży w realizacji Programu w Polsce. Przygotowany klip

Member of the Board at Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – a com-

obowiązek przeprowadzania samooceny z częstotliwością raz na

zostanie publikowany na stronie CEFIC i ICCA.

pany with one of the longest tradition in realization of the Program

dwa lata:

in Poland. The prepared clip will be published at the CEFIC and

n Dla przedsiębiorstw, które posiadają i przedstawią Sekreta-

The significant events associated with the implementation and

riatowi dokumenty potwierdzające aktualność certyfikatów

realization of the Program, which took place in 2011, include also

Ponadto, realizując zalecenia CEFIC, a także w związku

ICCA Websites.

z przyszłorocznym Jubileuszem 20-lecia funkcjonowania Progra-

n Prestige, image and promotion of the company – 33,3%
n Raise of social awareness, improvement of relations with the
society – 33,3%
n Translation into cooperation with the customer – 22,2%

wszystkich trzech Systemów Zarządzania: Jakością, Środo-

the introduction of new verification rules. They implemented the

Furthermore, by realizing the recommendations of CEFIC, but

wiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, w zakresie

obligation to carry out a self-evaluation once every two years:

ankietę zawierającą 8 pytań, w tym:

also with regard to the Jubilee of 20th Years of Operation of the

obejmującym wyłącznie te elementy samooceny, które doty-

n For enterprises, which have and will submit to the Secreta-

n Dlaczego Program Responsible Care® został wprowadzony

RC Program in Poland, the Secretary’s Office send to all realizing

czą stricte realizacji Programu „OiT” (m.in. stosowanie logo,

riat the documents confirming the validity of certificates of all

parties a survey containing 8 questions, including among oth-

wskaźniki, zarządzanie produktem, transport i dystrybucja

three Management Systems: Quality, Environment and Health

ers:

produktów).

& Safety, within the scope including only those elements of

mu RC w Polsce, Sekretariat przesłał do wszystkich realizatorów

w życie w Państwa firmie?
n W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej firmie fakt realizacji Programu „OiT” w prowadzonych działaniach?

n Why has the Responsible Care Program been implemented in

®

®

n Czy zauważasz korzyści w firmie wynikające z realizowania Programu?

your company?
n How are you using in your company the fact of realization of the

n Dla pozostałych przedsiębiorstw (tj. tych, które nie będą po-

self-evaluation, which concern strict the realization of the “RC”

siadać certyfikatów wszystkich trzech systemów) w oparciu

Program (among others the use of logos, markers, product
management, transport and distribution of products).

o dotychczasowe kwestionariusze samooceny.

“RC®” Program in your activities?
Wypełnione ankiety przesłało prawie 53% firm realizują-

n Do you notice any benefits in the company resulting from the
realization of the Program?

cych Program, a najistotniejsze informacje wynikające z ich

n For all other enterprises (which means those who does not
have the certificate of all three systems) pursuant to self-

W ślad za w/w uregulowaniami Sekretariat opracował i przekazał do realizatorów Dokument stanowiący element samooceny

evaluation inquiry forms as far.

w ramach Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care.

analizy przedstawiają się następująco:
The completed surveys were submitted by almost 53% of

Z analizy uzyskanych danych wynika, że 47% firm realizujacych

Following the regulations above, the Secretariat has pre-

companies realizing the Program, the most relevant infor-

Program „Odpowiedzialnosć i Troska” w Polsce, posiada

pared and forwarded to the executors a Document, constituting

mation resulting from the analysis are as follows:

wdrożone wszystkie trzy zasadnicze systemy zarządzania

an element of the self-evaluation within the General Management

tj.: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną

System of Responsible Care. From the analysis of acquired data

Main premises of implementation of the RC® Program in

pracy. Wśród nich 80% zaliczanych jest do kategorii przedsię-

it results that 47% of companies realizing the „Responsible

oraz wdrażania zasad i wynikających z nich działań celem mi-

the company:

biorstw dużych, 13% do średnich i 7% do przedsiębiorstw ma-

Care” Program in Poland, has implemented all three prin-

nimalizacji oddziaływania na środowisko, poprawy warunków

n Consistence with company’s mission and values

łych.

cipal management systems i.e.: Quality, Environment and

pracy i bezpieczeństwa

n Additional inspiration to improve operations of the company

Główne przesłanki wprowadzenia Programu „OiT”

®

w spółce:
n Zgodność z misją i wartościami spółki
n Dodatkowa inspiracja do doskonalenia funkcjonowania spółki

n Możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z dobrych
praktyk
n Współdziałanie z innymi podmiotami branży na rzecz poprawy
warunków przemysłu chemicznego

Wśród 21 firm zajmujących się produkcją chemikaliów, jedno

goal to minimize the environmental impact, improve the wor-

przedsiębiorstwo nie posiada żadnych wdrożonych systemów

king conditions and safety.

zarządzania, natomiast w śród 6 firm zajmujących się stricte dys-

n Possibility to exchange experiences and use of best practi-

n Oczekiwanie, iż realizacja Programu pozwoli zmienić wizerunek firm w oczach społeczeństwa

ces
n Cooperation with other entities within the branch to improve
conditions for the chemical industry

Firmy w następujący sposób wykorzystują fakt realizacji

n Expectation that the realization of the Program will allow to
change the image of companies in opinion of the population

Programu „OiT”® w prowadzonych działaniach:
n Do celów promocyjno-wizerunkowych – 70,6%

Health & Safety. Among them, 80% is rated to the category of

and implementation of rules and resulting activities with the

large enterprises, 13% to medium-sized and 7% to small enterprises.
Among 21 companies producing chemicals, one company

trybucją chemikaliów:
n wszystkie posiadają wdrożony i certyfikowany system zarzą-

does not have any implemented management systems, while 6
companies engaged strict in the distribution of chemicals:

dzania jakością,
n dwie posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania

n All have the Quality Management System implemented and
certified,

środowiskiem,
n dwie wdrożyły i poddały ocenie System Badania i Oceny Bez-

n Two have the Environment Management System implemented
and certified,

pieczeństwa i Jakości (SQAS/ESAD II).

n Jako stały element zarządzania środowiskowego w firmie –

n Two implemented and assessed the Safety and Quality

64,7%

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Inspection and Assessment System (SQAS/ESAD II).
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PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW REACH I CLP POLSKIEJ
IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PRZY INSTYTUCIE cHEMII
PRZEMYSŁOWEJ /
REACH AND CLP CONSULTATION POINT OF THE POLISH CHAMBER
OF CHEMICAL INDUSTRY AT THE INDUSTRIAL CHEMISTRY
RESEARCH INSTITUTE
Funkcję Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Polskiej

The function of the REACH and CLP Consultation Point of the

Izby Przemysłu Chemicznego, podobnie jak w latach ubiegłych,

Polish Chamber of Chemical Industry, performed as in previous
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Doradztwo i konsultacje dla przedsiębiorstw członkowskich PIPC

Advisory services and consultations for PIPC member companies

Punkt Konsultacyjny przez cały 2011 rok zajmował sie pod-

During the year 2011, the Consultation Point was realizing

stawową działalnością doradczą, udzielając porad dotyczących

basic advisory services, providing advices on individual legal is-

poszczególnych jednostkowych zagadnień prawnych napoty-

sues encountered in everyday activities by the representatives of

kanych w ciągu codziennej działalności przez przedstawicieli

member companies of the Chamber.

przedsiębiorstw członkowskich Izby.

International cooperation
Współpraca międzynarodowa
The representatives of the REACH and CLP Contact Point,

pełniło Centrum ds. REACH i CLP jako jednostka organizacyjna

years, the REACH and CLP Center as organizational unit acting

Przedstawiciele Punktu Kontaktowego ds. REACH i CLP

działająca w strukturze Instytutu Chemii Przemysłowej. W zakres

within the structure of the Institute of Industrial Chemistry. The

współpracowali głównie z CEFIC i uczestniczyli w pracach grup

Working Groups of this organization. They participated in works

zadań Centrum wchodziły, oprócz działalności konsultacyjnej

task scope of the Centre included, in addition to the activities of

roboczych tej organizacji. Brali udział w pracach Strategicznej

of the Strategic Working Group on REACH implementation and

i informacyjnej na rzecz przedsiębiorstw członkowskich, także

consultation and communication in favor of the member enter-

Grupy Roboczej ds. Wdrażania REACH i polityki dotyczącej che-

chemicals policy (SIG REACH / Chemicals Policy). The activity

prises, also the representation of the Chamber and cooperation

mikaliów (SIG REACH / Chemicals Policy). Zakres działania tej

scope of this group includes mainly issues related to the imple-

generalnie legislacji dotyczącej chemikaliów z organami rządo-

with governmental authorities (Ministry of Health, the Ministry of

grupy obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z wdra-

mentation of REACH and CLP regulations, including the predic-

wymi (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki, Minister-

Economy, Ministry of the Environment, the Bureau of Chemical

żaniem rozporządzeń REACH i CLP, w tym przewidywanie kie-

tion of the development direction of chemical legislations and

stwo Środowiska, Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

Substances and Preparations in Łódź) and CEFIC within REACH

runków rozwoju prawodawstwa chemicznego oraz konsekwencji,

the consequences, which may arise after these changes for the

and CLP, as well as generally speaking – within the legislation

jakie z tytułu tych zmian mogą wyniknąć dla przemysłu chemicz-

chemical industry. This group deals with the elaboration of opin-

organizacjami branżowymi. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

related to chemicals, but also national and international organi-

nego. Grupa ta zajmuje się wypracowywaniem stanowisk w spra-

ions on specific sensitive issues which constitute a legal barrier

w roku 2011 dofinansowała działalność Punktu Konsultacyjnego

zations of the industry. In 2011, the Polish Chamber of Chemi-

wie poszczególnych problematycznych zagadnień stanowiących

for the development of enterprises.

w wyżej wymienionym zakresie na podstawie dwustronnego po-

cal Industry financed the activity of the Consultation Point within

barierę prawną dla rozwoju przedsiębiorstw.

rozumienia podpisanego z Instytutem Chemii Przemysłowej.

the scope as mentioned above, basing on a bilateral agreement

reprezentowanie Izby i współpraca w zakresie REACH i CLP oraz

w Łodzi) oraz z CEFIC, a także krajowymi i międzynarodowymi

signed with the Institute of Industrial Chemistry.

cooperated mainly with CEFIC and participated in activities of the

The Group cooperates with the European Chemicals Agency
Grupa współpracuje z Europejską Agencją Chemikaliów

(ECHA) and its activity scope includes among others:

(ECHA) a jej zakres działania obejmuje m.in.:

Konferencje i spotkania konsultacyjne

n Monitoring of of REACH implementation and the quality of

Conferences and consultations
n Monitorowanie wdrażania REACH, jakość przedkładanych

Problematykę i aktualności z zakresu prawodawstwa dotyczącego chemikaliów prezentowano na konferencjach branżowych takich jak:

Issues and news from the scope of the legislation on chemicals were presented at professional conferences such as:

dokumentacji rejestracyjnych,

submitted registration documents,
n Issues occurring in Substance Information Exchange Forums,

n Problemy występujące w Forach Wymiany Informacji o Sub-

i.e. the SIEF and consortiums created for joint registration of

stancjach (Substance Information Exchange Fora, czyli SIEFach) oraz konsorcjach utworzonych w celu wspólnego zareje-

n Doroczna XV Konferencja pt. „Trendy Ekorozwoju w Przemy-

n Annual XV Conference „Eco-development tendencies in the

śle Chemicznym zorganizowana przez Stowarzyszenie Inży-

Chemical Industry organized by the Association of Engineers

nierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Oddział Tarnów

and Technicians of the Chemical Industry Division Tarnów and

n Działania obronne przemysłu na rzecz rozwiązań prawnych

oraz Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w Zakopanem

the Polish Chamber of Chemical Industry in Zakopane, on 18-

nie godzących zbyt mocno w interesy branży oraz planowanie

w dniach 18-20 maja 2011 r.

20 May 2011”.

przyszłych działań obronnych

n Konferencja zorganizowana przez Biuro ds. Substancji i Pre-

n Conference organized by the Bureau for Chemical Substanc-

paratów Chemicznych w Łodzi dla przedstawicieli kompetent-

es and Preparations in Łódź for representatives of competent

nych organów władzy w zakresie kontroli i zarządzania che-

authorities within the scope of control and management of

mikaliami trzech państw: Armenii, Mołdawii i Gruzji pt. “The

chemicals of three countries: Armenia, Moldova and Georgia:

support in developing the system of sound chemicals’ mana-

“The support in developing the system of sound chemicals’

gement in Armenia, Georgia and Moldova in order to facilitate

management in Armenia, Georgia and Moldova in order to fa-

economic integration with the European Union” w Łodzi dnia

cilitate economic integration with the European Union” in Łódź

16 września 2011 r.

substances
n Protection of the industry by lobbying regulations affecting not

strowania substancji,

to much interest of the industry and planning of future protective activities

on September, 16th 2011

n Spotkanie informacyjne:, „Co nowego w prawodawstwie pol-

n Informational meeting:, „What’s new in Polish and EU legisla-

skim i unijnym”w dniu 29 września 2011 roku w Gliwicach

tion” on September, 29th 2011 in Gliwice within the project

w ramach projektu „Bezpieczne chemikalia - projekt dla woje-

„Safe chemicals – a project for the Silesian Region”

wództwa śląskiego”

n Conference ”On the REACH Road”, organized by the Ministry

n Konferencja ”On the REACH Road”, zorganizowana przez

of Economy in cooperation with the Bureau for Chemical Sub-

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Biurem ds. Sub-

stances and Preparations the Polish Chamber of Chemical

stancji i Preparatów Chemicznych oraz Polską Izbą Przemysłu

Industry in Warsaw on 23 – 24 November 2011 on the occa-

Chemicznego w Warszawie w dniach 23 – 24 listopada 2011

sion of the 5th Anniversary of REACH, the International Year of

r. z okazji 5-Lecia REACH, Międzynarodowego Roku Chemii

Chemistry and the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award

oraz przypadającej setnej rocznicy otrzymania Nagrody No-

in chemistry for Maria Skłodowska-Curie, but also the termi-

bla w dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską-Curie, jak

nating Polish presidency in EU.

również kończącej się polskiej prezydencji w UE.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry
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n Tracking progress of legislative works on including nanomate-

gami z zakresu REACH nanomateriałów

rial by REACH requirements

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

Pan Lesław Górniak uczestniczył w warsztatach poświęco-

searched for adequate solutions to problems arising from the

nych omówieniu perspektyw tworzenia lepszego prawa z zakre-

implementation of the REACH identified by industry, national in-

n Sposób podchodzenia do zaostrzonych wymogów w zakre-

n Approach method to stricter requirements for the registration

su REACH, w tzw. Legis Workshop w Brukseli w dniach 16-17

stitutions providing advice in their implementation (the so-called

sie rejestracji półproduktów, zagrożenia związane z przyszłym

of intermediates, the risks of a future authorizations system

maja 2011. Poszukiwano tam właściwych rozwiązań problemów

National Helpdesks) and also consultants commercially involved

systemem udzielania zezwoleń przy uwzględnieniu koniecz-

in consideration of the necessity to find alternatives for sub-

wynikających z wdrażania REACH zarówno tych zidentyfikowa-

in providing supportive services aiming in meeting the require-

stances included by this system,

nych przez przemysł, krajowe instytucje zajmujące się pomocą

ments of the chemical legislation REACH.

ności znalezienia zamienników dla substancji objętych tym
systemem,

n Criteria issues for the identification of substances perturbing

i doradztwem we wdrażaniu (tzw. National Helpdesks), a także

the action of endocrine glands (the so-called endocrine dis-

konsultantów komercyjnie zajmujących się usługami wspoma-

In 2011, the Consultation Point dedicated much attention to

ruptors)

gającymi spełnianie wymogów prawodawstwa chemicznego RE-

current monitoring and participation in legislative works relating

ACH.

to nanomaterial. This relatively new issue arise as a previously un-

n Problematyka kryteriów identyfikacji substancji zaburzających
działanie gruczołów wydzielania wewnętrznego (tzw. Endocrine disruptors),

n Guidelines for legislative works aiming further restrictions with-

n Kierunki prac legislacyjnych zmierzających do dalszych ogra-

in the production, traffic and use of certain dangerous sub-

niczeń w produkcji, obrocie i stosowaniu niektórych substancji

stances and mixtures, activities of the Enforcement Authorities

i mieszanin, działania instytucji kontrolujących (Enforcement

and the resulting problems

Authorities) i wynikające stąd problemy,

foreseen matter at the stage of creating REACH; the works aimW 2011 roku Punkt Konsultacyjny Izby dużo uwagi poświęcił

ing to agree upon fundamental definitions within this scope were

bieżącemu monitorowaniu i uczestnictwu w pracach legislacyj-

taken up just now. Within this subject, Mr. Andrzej Krześlak par-

n Operation of non-governmental organizations (“black PR”,

nych dotyczących nanomaterialów. Ta stosunkowo nowa proble-

ticipated in workshops organized on June, 23rd 2011 by CEFIC “

n Działanie organizacji pozarządowych (uprawianie „czarnego

publishing black lists of chemicals which, in the opinion of

matyka wyłoniła się jako zagadnienie nieprzewidziane wcześniej

REACH and Nano Workshop” dedicated to nanomaterial in view

PR-u”, publikowanie czarnych list chemikaliów, które zdaniem

such organizations, should be completely eliminated from the

na etapie tworzenia REACH, dopiero teraz rozpoczęto prace

of REACH requirements. As a result of this, the Contact Point im-

takich organizacji powinny być całkowicie wyeliminowane

market, for example SIN (Substitute It Now! Lists)

zmierzające do uzgodnienia podstawowych definicji z tego za-

plemented a project with the working title “Nanomaterial”, under

n Identification of potentially important issues for discussion in

kresu. W ramach tej tematyki Pan Andrzej Krześlak wziął udział

which all legislative works carried out in this area, their current

first instance, but also the selection of the most important is-

w warsztatach zorganizowanych w dniu 23 czerwa 2011 przez

status, progress are being monitored, but also reviews of the op-

sues for discussion at the CEFIC Program Council.

CEFIC pt. „REACH and Nano Workshop” dedykowanych nano-

erators concerned are acquired which then constitute the basis of

materiałom w świetle wymogów rozporządzenia REACH. W efek-

elaborated own opinions.

z rynku, np. tzw. SIN (Substitute It Now! List)
n Identyfikacja potencjalnie najważniejszych zagadnień do
przedyskutowania w pierwszej kolejności, a także wybór najistotniejszych do poruszenia na Radzie Programowej CEFIC.

In 2011, Mr. Andrzej Krześlak participated in three meetings of
W 2011 r. Pan Andrzej Krześlak uczestniczył w trzech po-

this Group: January, 18th , April 19th and November 8th , 2011.

o roboczym tytule „Nanomateriały”, w ramach którego monitoro-

Materials from all meetings and conferences are available at

wane są wszelkie prace legislacyjne prowadzone w tym zakresie,

the REACH and CLP Centre of the Institute of Industrial Chemis-

Representatives of the Contact Point acted within the struc-

ich aktualny status, postęp, a także zbierane są opinie zaintere-

try (IChP), parts of them have been published on the website of
PIPC.

siedzeniach tej Grupy: 18 stycznia, 19 kwietnia oraz 8 listopada
2011.

cie końcowym, w Punkcie Kontaktowym uruchomiono projekt

ture of the REACH Experts Network (REN – REACH Experts

sowanych podmiotów gospodarczych i na ich podstawie przygo-

Przedstawiciele Punktu Kontaktowego działali w struktu-

Network). This team constitute a group of “rapid response” to

towywane są opinie własne.

rze Sieci Ekspertów REACH (REN – REACH Experts Network).

emerging problems in the implementation of chemical legislation

Zespół ten stanowi „grupę szybkiego reagowania” na pojawia-

in various EU Member States. It also provides a valuable source

Materiały ze wszystkich spotkań i konferencji dostępne są

jące się problemy przy wdrażaniu prawodawstwa chemicznego

of information for the exchange of experiences and views on how

w Centrum ds. REACH i CLP Instytutu Chemii Przemysłowej

In 2011, the REACH and CLP Consultation Point PIPC formulated

w poszczególnych Państwach Członkowskich UE. Stanowi także

to implement the requirements of REACH and CLP regulations in

(IChP), część z nich została opublikowana również na stronie in-

opinions on behalf of the Chamber with regard to three deeds

cenne źródło informacji przy wymianie doświadczeń i poglądów

the individual States. This group has been engaged in the crea-

ternetowej PIPC.

concerning chemical substances:

na temat sposobu realizowania wymogów rozporządzeń REACH

tion and development of a Q & A database within the scope of

i CLP w poszczególnych państwach. Grupa ta zajmowała się

specific problems of chemical legislation. In 2011, two meetings

również tworzeniem i opracowywaniem bazy pytań i odpowiedzi

of the group members were organized: June, 22nd and Decem-

z zakresu specyficznych problemów prawodawstwa chemiczne-

ber 14th, 2011; in both participated Mr. Andrzej Krześlak.

go. W 2011 roku odbyły się dwa spotkania członków tej sieci: 22

1) Regulation of the Minister of Health on the category of haz-

Opiniowanie aktów prawnych

ardous substances and hazardous mixtures, which packages
shall be equipped with locks preventing the opening by chil-

W 2011 roku Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP PIPC zaopiniował w imieniu Izby projekty trzech aktów prawnych dotyczą-

czerwca oraz 14 grudnia 2011 i uczestniczył w nich Pan Andrzej
Krześlak.

Opinions on legal acts

On March 29th, 2011, at the CEFIC headquarters in Brussels,

cych substancji chemicznych:

pipelines, containers and tanks used for the storage of or con-

an ad-hoc meeting was held devoted to the identification and

1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii sub-

methods of solving problems encountered by users of IT tools

stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których

29 marca 2011 r. w siedzibie CEFIC w Brukseli zorganizo-

and the electronic platform ECHO REACH-IT (so-called. REACH-

opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwar-

wano spotkanie ad-hoc poświęcone identyfikacji i sposobom

IT Brainstorming Meeting). In the meeting participated Mr. Andrzej

cie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebez-

rozwiązywania problemów napotykanych przez użytkowników

Krześlak.

narzędzi IT oraz elektronicznej platformy ECHA REACH-IT (tzw.
Pan Andrzej Krześlak.

pieczeństwie
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ozna-

REACH-IT Brainstorming Meeting). W spotkaniu tym wziął udział

dren and a tactile warning of danger
2) Regulation of the Minister of Health on how to mark sites,

An activity forum were also REACH Implementation Confer-

kowani miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników

ences (REACH Implementation Workshops - RIW). The topic of

służących do przechowywania lub zawierających substancje

the Conference was usually adapted to current and upcoming

niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne

taining dangerous substances or dangerous mixtures
3) Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development on means authorized for denaturing ethanol.

Representation, advisory services and
consultations
On January 5, 2011 a meeting of the Extraordinary Health
Commission of the RP Sejm was held, investigating the draft “Act

Forum działania były również Konferencje Wdrożeniowe RE-

issues and terms associated with the accomplishment of duties

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie

on substances and mixtures”, the Polish basic legal act requiring

ACH (REACH Iplementation Workshops - RIW). Tematyka tych

within the scope of REACH and CLP, activities of the European

środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego.

updates in connection with the entry into force of REACH and

konferencji zazwyczaj była dostosowana do bieżących i nadcho-

Chemicals Agency (ECHA), initiatives assisting the registration

dzących problemów oraz terminów związanych z wypełnianiem

process, and the effectiveness of appealing proceedings.

CLP regulations, which governs the management of chemicals at
the national level. At the meeting, the PIPC was represented by

Reprezentacja, doradztwo i konsultacje

obowiązków z zakresu REACH i CLP, działalnością Europejskiej

Mr. Andrzej Krześlak.

Agencji Chemikaliów (ECHA), inicjatyw wspomagających proces
rejestracji, skuteczności odwoławczej ścieżki prawnej.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Mr. Lesław Górniak participated in workshops devoted to the

W dniu 5 stycznia 2011 r. odbyło sie posiedzenie Nadzwy-

discussion of perspectives of the establishment of better regula-

czajnej Komisji Zdrowia Sejmu RP rozpatrującej projekt „Ustawy

tions within the scope of REACH, in the so-called Legis Work-

o substancjach i ich mieszaninach”, polskiego podstawowego

shop in Brussels on 16-17 May 2011. During this meeting, one

aktu prawnego wymagającego aktualizacji w związku z wejściem
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n Przykładów braku stabilności systemu prawnego wynikają-

At the turn of July and August 2011, on behalf of PIPC, it was

chemikaliami na szczeblu krajowym. W posiedzeniu tym PIPC re-

entation entitled “Registration of chemicals according to REACH

cego z REACH i niespójności tak określonych ram prawnych

replied to Mr. Leo Appelman, representative of the ReachCenter,

prezentował Pan Andrzej Krześlak.

regulation-problems in the implementation of REACH and CLP”.

z legislacją sektorową.

managing a methanol consortium. As part of this consultation,

This material was used during the meeting of the Tripartite ComW marcu 2011 r. Zespół Centrum ds. REACH i CLP przygoto-

intentions of the competent authorities in Poland regarding the

PIPC odpowiedzi na zapytania Pana Leo Appelman’a, przedsta-

procedure for the assessment of methanol, plans for the possible

The meeting of the CEFIC Managing Board with the PIPC

wiciela ReachCentrum, zarządzającego konsorcjum metano-

reintroduction of restrictions on the production, traffic and use of

Council and the management of Member Companies of the

lowym. W ramach tej konsultacji udzielono zainteresowanemu

mixtures containing methanol and action plans relating to that

Chamber was held on April, 14th 2011 in Warsaw. During this

wyczerpujących informacji co do intencji kompetentnych orga-

substance in the procedure of the so called community rolling
action plan (CoRAP).

wał prezentację pt. „Rejestracja chemikaliów wg rozporządzenia
REACH - problemy przy wdrażaniu REACH i CLP”. Materiał ten
został wykorzystany w czasie obrad Komisji Trójstronnej.

the interested was given comprehensive information as to the
Na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku udzielono w imieniu

mission.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyło się spotkanie

meeting, the Manager of the REACH and CLP Consultation Point

nów władzy w Polsce dotyczących procedury oceny metanolu,

Zarządu CEFIC z Radą PIPC oraz kierownictwem Firm Członkow-

of the Polish Chamber of Chemical Industry, Mr. Andrzej Krześlak

planów ewentualnego ponownego wprowadzenia ograniczeń

skich Izby. Na tym spotkaniu kierownik Punktu Konsultacyjnego

presented the status, scope and issues of implementation of the

w produkcji, obrocie i stosowaniu mieszanin zawierających meta-

The Consultation Point mediated and participated in the

ds. REACH i CLP Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Pan An-

REACH and CLP provisions in Poland from the point of view of

nol oraz planów działań dotyczących tej substancji w procedurze

exchange of information on the intentions of the UK competent

drzej Krześlak przedtawił stan, zakres i problematykę wdrażania

the industry.

tzw. wspólnotowego kroczącego planu działań (CoRAP).

authorities concerning the submission of the application (within

postanowień rozporządzeń REACH i CLP w Polsce z punktu wi-

the documentation prepared accordingly to the requirements of
On May 24, 2011, the Chairman of the PIPC Management

Punkt Konsultacyjny pośredniczył i uczestniczył w wymianie

annex XV) aiming to achieve a more intense classification (as PBT

Board, in presence of the representatives of the REACH and CLP

informacji na temat intencji brytyjskich kompetentnych organów

substances - durable, bio-accumulating and toxic) of two basic
raw materials used in the cosmetics industry and in the produc-

dzenia przemysłu.
24 maja 2011 r. Prezes Zarządu PIPC w obecności towa-

Consultation Point: Andrzej Krześlak and the REACH agent at

władzy dotyczących złożenia wniosku (w ramach dokumentacji

rzyszących mu: przedstawiciela Punktu Konsultacyjnego ds.

POCH S.A. Paweł Skiba received a delegate of the Consulting

przygotowanej według wymogów Załącznika XV) mającego na

tion of silicones: D4 (Octamethylcyclotetrasiloxane, a volatile liq-

REACH i CLP Andrzeja Krześlaka i pełnomocnika ds. REACH

Company CSES (UK), Mr Mark Whittle. CSES was established by

celu doprowadzenie do zaostrzonej klasyfikacji (jako substancje

uid silicone, used as a raw material for the production of other

w POCH S.A. Pawła Skiby przyjął wysłannika Firmy Konsultin-

DG Enterprise and Industry of the European Commission to carry

PBT – trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksycz-

silicones) and D5 (Decamethylcyclopentasiloxane, somewhat

gowej CSES (Wlk. Brytania), Pana Mark’a Whittle. CSES została

out an analysis of the impact of REACH on competitiveness and

ne) podstawowych dwóch surowców stosowanych w przemyśle

less volatile liquid silicone that is used as raw material of a similar

powołana przez DG Enterprise and Industry Komisji Europejskiej

innovation of the European chemical industry. This analysis was

kosmetycznym oraz w produkcji silikonów: tzw. D4 (Oktamety-

purpose as the D4).

do przeprowadzenia analizy wpływu REACH na konkurencyjność

to form the basis of a comprehensive assessment of the impact

locyklotetrasiloksanu, lotnego ciekłego silikonu używanego jako

i innowacyjność europejskiego przemysłu chemicznego. Analiza

of REACH on the industry after 5 years of activities in Europe.

surowiec do produkcji innych silikonów) i D5 (Dekametylocyklo-

The Consultation Point coordinated activities and the ex-

pentasiloksanu, nieco mniej lotnego ciekłego silikonu znajdują-

change of information between: CEFIC sectorial group, the Euro-

cego zastosowanie jako surowiec o podobnym co D4 przezna-

pean Centre for Silicones (CES-Centre European des Silicones),

czeniu).

and the Chemical Plant Silikony Polskie Sp. z o. o. based in Nowa

ta miała stanowić podstawę generalnej oceny wpływu REACH na
przemysł po 5 latach jego działania w Europie.

The topic of the meeting were main problems arising from the
implementation of REACH observed by Polish representatives of

Tematem spotkania były główne problemy wynikające

enterprises, the assessment of effectiveness of important REACH

Sarzyna with the responsible for this chemicals sector at the Bu-

z wdrażania REACH zaobserwowane przez polskich przedstawi-

provisions in respect of the costs, being necessary to bear for the

Punkt Konsultacyjny koordynował działania i wymianę infor-

cieli przedsiębiorstw, ocena skuteczności działania ważniejszych

fulfillment of requirements and forming a barrier hindering the fur-

macji pomiędzy: grupą sektorową CEFIC, Europejskim Centrum

postanowień rozporządzenia REACH w odniesieniu do kosztów

ther development and implementation of innovative solutions. In

Silikonów (CES - Centre Europeen des Silicones), a Zakładem

niezbędnych do poniesienia z tytułu wypełnienia wymagań, sta-

addition, one discussed on the effective use in Poland of a survey

Chemicznym Silikony Polskie Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Sa-

nowiących barierę utrudniającą dalszy rozwój oraz wprowadzanie

developed by CSES designed to provide data to carry out such

rzynie oraz osobami odpowiedzialnymi za ten sektor chemikaliów

rozwiązań innowacyjnych. Ponadto dyskutowano nad skutecz-

analyses. The CSES representative received during the meeting

w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi.

nym wykorzystaniem w Polsce opracowanej przez CSES ankiety

information on following subjects:

reau of Substances and Chemical Preparations Łódź

Website and knowledge disemination
The website is lead in cooperation by the REACH and CLP
Consultation Point PIPC in favor of the Chamber, and is available
under the following address: http://www.pipc.org.pl/ida/8.

Strona internetowa i upowszechnianie wiedzy

mającej dostarczyć danych do przeprowadzenia przedmiotowych analiz. Przedstawiciel CSES otrzymał w trakcie spotkania

n Structure of the chemicals market in Poland;

informacje na temat:

n Accessible helping points within the scope of implementation

Strona internetowa współprowadzona przez Punkt Konsul-

CLP selected by suitability for the members of the Chamber. They

of REACH and CLP (the so called Helpdesks) and awareness

tacyjny ds. REACH i CLP PIPC na rzecz Izby znajduje się pod

concern: the issues being the subject of disputes, interpreta-

level of Polish entrepreneurs within the effectiveness of EU

adresem: http://www.pipc.org.pl/ida/8.

tions, opinions and presentations of positions of the industry and

n Struktury rynku chemikaliów w Polsce;
n Dostępnych punktów pomocy w zakresie wdrażania REACH

This Website publishes relevant information on REACH and

chemical law ;

i CLP (tzw. Helpdesks) oraz poziomu świadomości polskich

n Costs of REACH implementation;

przedsiębiorców w zakresie obowiązywania unijnego prawa

n Influence on competiveness – distinguishing between large

chemicznego;

companies and small and medium-sized enterprises (MŚP);

branch organizations; advises and forms which are not within the
Zamieszczane są na niej istotne informacje z dziedziny RE-

scope of interest of competent authorities and ECHO.

ACH i CLP profilowo dobrane pod kątem przydatności dla członków Izby. Dotyczą one: zagadnień będących przedmiotem spo-

The website contains also information coming from sources
of restricted access of functional nature. No information and mes-

n Kosztów wdrażania REACH;

n Transfer of information along the supply chain;

rów, pojawiających się interpretacji, opinii i prezentacji stanowisk

n Wpływu na konkurencyjność – z podziałem na duże firmy

n Control and method of supervision over the chemicals mar-

przemysłu oraz organizacji branżowych, porad i formularzy nie

sages institutionally originating from ECHO, DG Enterprise and

będących w zasięgu zainteresowania kompetentnych organów

Industry, DG Environment and the European Commission are

władzy i ECHA.

published, due to their wide availability on the home pages of the

i sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

ket;

n Przekazywania informacji w łańcuchu dostaw;

n Influence of the implementation of REACH regulations on

n Kontroli i sposobu nadzoru nad rynkiem chemikaliów;

competiveness and innovativeness of Polish entrepreneurs;

n Wpływu wdrażania postanowień REACH na konkurencyjność

n Condition and possibility of use of manuals elaborated by the

i innowacyjność polskich przedsiębiorstw;

European Chemicals Agency (ECHA);

n Stanu oraz możliwości korzystania z poradników opracowa-

deł o ograniczonym dostępie o charakterze użytkowym. Nie po-

In 2011, up to the end of December, 13 notes and documents of
this type have been published.

n Examples of loss of stability of the legal system resulting from

wiela się tam wiadomości i informacji instytucjonalnie pochodzą-

REACH and incoherence of the defined legal framework with

cych z ECHA, DG Enterprise and Industry, DG Environment i całej

In addition, the REACH and CLP section contains a new sub-

the sector legislation.

Komisji Europejskiej, ze względu na ich powszechną dostępność

directory titled “Useful documents” at: http://www.pipc.org.

na macierzystych stronach internetowych wymienionych organi-

pl/ida/347. This subdirectory contains currently 10 documents.

nych przez Europejką Agencję Chemikaliów (ECHA);

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

aforesaid organizations.
Na stronie zamieszczane są informacje pochodzące ze źró-
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In March 2011, the REACH and CLP Centre prepared a pres-

w życie rozporządzeń REACH i CLP, który reguluje zarządzanie
REACH
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zacji. W roku 2011 do końca grudnia zamieszczono 13 tego typu

These are documents of a functional use, not available elsewhere

pomocy tym przedsiębiorstwom w najbliższych latach. Pomoc

There is a need for intensified support for these companies

notatek i dokumentów.

in Polish language nor adapted to the Polish legal status. The

ta powinna polegać zarówno na rozpowszechnianiu wiedzy na

in the years ahead. This assistance should rely both on the dis-

Consultation Point seeks to analyze the available source docu-

temat obowiązków wynikających z produkcji lub importu chemi-

semination of knowledge about the responsibilities arising from

Ponadto w zakładce REACH i CLP założony został nowy pod-

ments mostly in English with a view to their suitability for the rep-

kaliów jak również organizacji jak największej liczby bezpłatnych

the manufacture or import of chemicals as well as the organi-

katalog zatytułowany „Przydatne dokumenty” o adresie: http://

resentatives of PIPC member companies and realize translations

szkoleń mających na celu uświadomienie i przybliżenie obowiąz-

zation as many free trainings designed to raise awareness and

www.pipc.org.pl/ida/347. Podkatalog ten zawiera aktualnie 10

and adaptations to Polish conditions.

ków, jak również wskazanie sposobów ich łatwiejszej, praktycznej

explain the responsibilities, as well as to indicate, how they can

realizacji.

be implemented in an easier, practical way. It also seems reason-

dokumentów. Są to dokumenty o charakterze użytkowym niedostępne gdzie indziej w języku polskim ani nie adaptowane do pol-

Publications

skiego stanu prawnego. Punkt Konsultacyjny stara się analizować

able to organize meetings of representatives of these companies
Wydaje się również celowe zorganizowanie spotkania przed-

with a large group of SME enterprises in order to exchange ex-

źródłowe dokumenty dostępne najczęściej w języku angielskim

The Employees of the Consultation Point published in the na-

stawicieli tych zakładów z dużą grupą przedsiębiorstw MŚP ce-

periences gathered during the registration process and empha-

pod kątem ich przydatności dla przedstawicieli przedsiębiorstwa

tional chemical press: Przemysł Chemiczny [Chemical Industry]

lem wymiany doświadczeń zebranych podczas procesu rejestra-

size problems that occurred in cooperation within the framework

członkowskiego PIPC i dokonywać tłumaczeń oraz adaptacji do

and Chemik [Chemist] four articles outlining current issues re-

cji oraz uwypuklenia problemów, które wystąpiły przy współpracy

of consortiums, particularly within the scope of data acquiring.

warunków polskich.

lated to the implementation of the REACH and CLP regulations,

w ramach konsorcjów, szczególnie w zakresie pozyskiwania

The conclusions of such a meeting, published on PIPC’s web-

the latest national law on chemical substances and mixtures and

danych. Wnioski z takiego spotkania, zamieszczone na stronie

site could constitute an additional valuable guidance for those

the overview report on the safe use of chemicals, originally de-

internetowej PIPC mogłyby stanowić dodatkową cenną wska-

companies, which for various reasons could not participate in the

veloped by TNS Opinion & Social, at the request of the DG Joint

zówkę dla tych firm, które z różnych przyczyn nie uczestniczyłyby

meeting, but will make the registration in subsequent periods.

Research Centre of the European Commission:

w takim spotkaniu, a które będą dokonywać rejestracji w później-

Publikacje
Pracownicy Punktu opublikowali w krajowej prasie chemicznej: Przemyśle Chemicznym i Chemiku cztery artykuły przedsta-

szych terminach.

wiające bieżące zagadnienia związane z wdrażaniem rozporzą-

n Górniak L., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., „Ważne ele-

dzeń REACH i CLP, krajową najnowszą ustawą o substancjach

menty dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia

chemicznych i ich mieszaninach oraz omówienie raportu na te-

REACH; Część V: Udzielanie zezwoleń” [“Important elements

mat bezpiecznego stosowania chemikaliów wyjściowo opraco-

relating to obligations resulting from REACH regulations; Part

wanego przez TNS Opinion & Social na wniosek DG Joint Rese-

V: Providing authorizations”] Przemysł Chemiczny 2011, 90

arch Centre Komisji Europejskiej:

(2), p. 295;
n Palczewska-Tulińska M., Ostrowska I., Krześlak A., „Ważne ele-

n Górniak L., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., „Ważne ele-

menty dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia

menty dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia

REACH; Część VI: Karty charakterystyki substancji i mies-

REACH; Część V: Udzielanie zezwoleń” Przemysł Chemiczny

zanin” [“Important elements relating to obligations resulting

2011, 90 (2), str. 295;

from REACH regulations; Part VI: Safety Data Sheets for sub-

n Palczewska-Tulińska M., Ostrowska I., Krześlak A., „Ważne

stances and mixtures”] Przemysł Chemiczny 2011, 90 (7), pp.

elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporzą-

1429 - 1433;

dzenia REACH; Część VI: Karty charakterystyki substancji

n Górniak L., Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak

i mieszanin”, Przemysł Chemiczny 2011, 90 (7), str. 1429 -

A., „Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”

1433;

[“Act on chemical substances and their mixtures”] , Chemik

n Górniak L., Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak
A., „Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach”,

2011, 2011, 65, No. 8, pp. 773 – 775;
n Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., „Czy

Chemik 2011, 2011, 65, nr 8, str. 773 – 775;

potrafimy bezpiecznie stosować chemikalia?” [“Are we able

n Bańkowska A., Palczewska-Tulińska M., Krześlak A., „Czy po-

to use chemicals safely?”], Chemik 2011, 65, No. 9, pp. 857-

trafimy bezpiecznie stosować chemikalia?”, Chemik 2011, 65,

871.

nr 9, str. 857-871.

Summary
Wnioski
From observations made in the course of activities of the
Z obserwacji dokonanych w trakcie działalności Punktu Kon-

REACH and CLP Consultation Point PIPC results that generally

sultacyjnego ds. REACH i CLP PIPC wynika, że na ogół w dużych

in large companies, there exist specialist services able to cope

przedsiębiorstwach istnieją wyspecjalizowane służby zdolne po-

with problems arising from the implementation of REACH and

radzić sobie z problemami wynikającymi z wdrażania rozporzą-

CLP regulations in practice. Others, including also partially large

dzeń REACH i CLP w praktyce. Pozostałe, w tym także i część du-

companies (but rather those that run the production/import for

żych (a raczej tych, które uruchamiają po raz pierwszy produkcję

the first time > 1000 tons per year), medium-sized and, above

/ import > 1000 ton rocznie), średnie, a przede wszystkim małe

all, small and micro enterprises, which cannot afford to create

i mikro przedsiębiorstwa, które nie mogą sobie pozwolić na utwo-

separate posts intended for direct support of issues relating to

rzenie oddzielnych stanowisk z przeznaczeniem na bezpośred-

the chemical legislation, may face a number of problems, particu-

nią obsługę zagadnień dotyczących prawodawstwa chemiczne-

larly if these tasks are entrusted to accidental people, who are not

go mogą napotkać szereg problemów, zwłaszcza, jeśli zadania

aware of the obligations, which have been entrusted to them.

te powierzane będą przypadkowym osobom, nieświadomym
nakładanych na nie obowiązków. Istnieje potrzeba intensywnej
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CHEMLOG

Od 1 listopada 2008 r. do 31 paź-

   From November, 1

st

2008 till Oc-

projekty unii europejskiej rezalizowane przez
polską izbę przemysłu chemicznego - nanoforce /
eu projects being implemented by the polish chamber
of chemical industry - nanoforce
Rozwój

nanotechnologii to jeden

  The development of nanotechnology is one

dziernika 2011 r. Polska Izba Przemy-

tober, 31

2011, The Polish Cham-

z kluczowych trendów rozwoju nauki

of the key trends in the development of sci-

słu Chemicznego realizowała projekt

ber of Chemical Industry realized

i technologii. Obecnie najwięcej inicja-

ence and technology. Currently, most of the

ChemLog. Projekt finansowany był ze

the ChemLog Project. The project is

tyw w tej dziedzinie podejmowanych

initiatives in this field are taken in the United

środków Unii Europejskiej (Europejski

funded by the European Union (Euro-

jest w USA, Japonii i Unii Europejskiej.

States, Japan and the European Union. The

Fundusz Rozwoju Regionalnego Euro-

pean Regional Development Fund).

Pierwszy spójny narodowy program roz-

first coherent national program for the devel-

th

pean Regional Development Fund).

Partners within the project were re-

woju nanotechnologii powstał w USA

opment of nanotechnology was founded in

Partnerami w projekcie były władze regionalne, stowarzysze-

gional authorities, associations of chemical industry and research

w 2000r. Stanowił on impuls do rozpoczęcia prac w zakresie stra-

2000in the USA. It represented an impulse to start work on the

nia przemysłu chemicznego oraz instytuty naukowe z Niemiec,

institutes from Germany, Poland, Czech, Slovakia, Austria, Italy

tegicznego programowania rozwoju nanotechnologii w innych

strategic programming of nanotechnology development in other

Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Włoch i Węgier.

and Hungary.

krajach. Obecnie przynajmniej 30 krajów zainicjowało działania

countries. Actually, at least 30 countries have initiated actions to

Celem projektu było zainicjowanie poprawy konkurencyjności

The aim of the project was to improve the competitiveness of

nad opracowaniem narodowych strategii rozwoju nanonauk

develop national strategies for the development of nanoscience

przemysłu chemicznego poprzez usprawnienie łańcucha dostaw

chemical industry by streamlining the supply chain in Central and

i nanotechnologii. W Unii Europejskiej kierunki działania w celu

and nanotechnologies. In the European Union, the directions of

w Europie Centralnej i Wschodniej, likwidację barier w transporcie

eastern Europe, removing barriers in West-East transit transport

utrzymania i intensyfikacji europejskiego zaangażowania oraz

activities aiming to maintain and intensify the European involve-

tranzytowym w relacji Zachód – Wschód oraz przyspieszenie roz-

and acceleration of the development of international infrastruc-

wzmocnienia pozycji w zakresie nanonauk i nanotechnologii zde-

ment and strengthen the position in the field of nanosciences

woju międzynarodowych projektów w zakresie infrastruktury ze

ture projects with particular emphasis on the needs of the chemi-

finiowano w dokumentach: Nanotechnology and Nanoscience,

and nanotechnology are defined in the following documents:

szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu chemicznego.

cal industry.

Action Plan for Europe 2005-2009 i Towards European Strategy

Nanotechnology and Nanoscience, Action Plan for Europe 2005-

for Nanotechnology.

2009 and Towards European Strategy for Nanotechnology.

Główne celami projektu było:

The main objectives on the project were:

n Wzmocnienie roli transportu kolejowego i wodnego w przewo-

n Enforcement of the role of rail and waterborne transport in the

zie produktów chemicznych

total transport of chemical products

W 2006 roku powstał Raport przedstawiający wyniki pracy In-

In 2006, it came to the establishment of a report presenting the

terdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Nanonauki i Nanotechno-

results of the works of an Interdisciplinary Team of Nanosciences

n Wspieranie rozbudowy potrzebnych połączeń rurociągowych

n Supporting the development of necessary pipe connections

logii, w celu opracowania strategii wzmocnienia sfery badań na-

and Nanotechnology, having the goal to develop a strategy to

n Zainicjowanie międzynarodowego transferu know-how i tech-

n Initiation of international know-how and technology transfer for

ukowych i prac rozwojowych w tej dziedzinie w Polsce. Potrzeba

strengthen the sphere of research and development in this area

the development of effective East-West transport systems

tego opracowania wynikała z dynamicznego rozwoju nanonauk

in Poland. The need for such elaboration was due to a dynamic

n Supporting the launch of Trans-European transport corridors

i nanotechnologii na świecie i konieczności zapewnienia Polsce

development of nanosciences and nanotechnology in the world

znaczącego miejsca w tym obszarze wiedzy i praktyki.

and the need to ensure Poland a substantial place in this area of

nologii dla rozwoju efektywnych systemów transportu Wschód-Zachód
n Wspieranie uruchomienia transeuropejskich korytarzy transportowych

Within the project, each Partner elaborated a SWOT analysis

knowledge and practice.

and a report on the current situation in transport of chemicals in

Biorąc pod uwagę znaczenie nanonauk oraz konieczność

W ramach projektu każdy z Partnerów opracował Analizę

own country, pointing out strengths and weaknesses, as well as

zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami europejskimi w tej

Considering importance of nanosciences, and the need to

SWOT oraz Raport dotyczący aktualnej sytuacji w zakresie trans-

a Feasibility Study for the investments, the realization of which

dziedzinie jak również zapisy EU Strategy for Nanotechnology

strengthen the cooperation between European countries in this

portu produktów chemicznych w swoim kraju ze wskazaniem

would help to improve transport infrastructure.

(2004) oraz EU Action Plan for Nanoscience & Nanotechnology

field, as well as records of the EU Strategy for Nanotechnology

mocnych i słabych stron oraz Studium Wykonalności inwestycji,

Some elaborations dedicated to best available practices in

(2009), w maju 2011 roku powołano do życia projekt NANOFOR-

(2004) and of the EU Action Plan for Nanoscience & Nanotech-

których realizacja pozwoliłaby na poprawę infrastruktury trans-

logistics of raw materials and chemical products were also elabo-

CE, którego głównym celem jest stworzenie platformy służącej

nology (2009), the project NANOFORCE came into life, the main

portowej.

rated, along with a vision of development of transport infrastruc-

krajom Europy Centralnej wspieraniu wspólnych publicznych

objective of which is to create a platform for Central European

ture.

i prywatnych inicjatyw (przedsiębiorstw, ośrodków badawczych,

countries to promote the joint public and private initiatives (busi-

stępnym praktykom w logistyce surowców i produktów chemicz-

Powstały również opracowania poświęcone najlepszym do-

Gazoprojekt S.A., the contractor selected by tender, elabo-

instytucji finansowych) w celu aktywnego uczestnictwa w interdy-

nesses, research centers, financial institutions) in order to ac-

nych oraz opracowano wizję rozwoju infrastruktury transporto-

rated on order of the Chamber a Feasibility Study of cross-border

scyplinarnych badaniach nad nanomateriałami, a następnie wy-

tively participate in interdisciplinary research on nanomaterials,

wej.

gas pipelines with the aim to improve the logistic infrastructure in

korzystanie najbardziej obiecujących wyników badań laboratoryj-

and then use the most promising results of laboratory tests in the

Gazoprojekt S.A., wykonawca wyłoniony w drodze przetar-

Middle and Eastern Europe, providing the Polish producers ac-

nych w przemyśle, nie tylko w celu produkcji nowych materiałów,

industry, not only to produce new materials, but also to for a sus-

gu, opracował na zlecenie Izby Studium Wykonalności transgra-

cess to spot gas markets (Feasibility Study of cross-border gas

ale również w celu zrównoważonego rozwoju przemysłu.

tainable development of the industry.

nicznych gazociągów w celu poprawy infrastruktury logistycznej

pipeline for improving logistics in Central and Eastern Europe).

w Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniającej polskim produ-

During the last project phase, besides the project of cross-border

Partnerami w projekcie są: SC - Sviluppo Chimica spa, Veneto

Partners within the Project are: SC - Sviluppo Chimica spa,

centom dostęp do gazu spotowego (Feasibility Study of cross-

pipelines, some work has been taken up to improve intermodal

Nanotech S.C.p.A., Czeskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicz-

Veneto Nanotech S.C.p.A., Czech Association of Chemical In-

border gas pipeline for improving logistics in Central and Eastern

transport of chemical products.

nego, Chemistry Cluster Bavaria, c/o Universität Bayern Service

dustry, Chemistry Cluster Bavaria, c/o Universität Bayern Service

Europe). W ostatnim etapie projektu obok sprawy transgranicz-

The project has been assessed very positively by the EU

GmbH. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, University of Nova

GmbH. Polish Chamber of Chemical industry, University of Nova

nych rurociągów rozpoczęto również prace w zakresie poprawy

authorities and it is foreseen to be continued. Applications have

Gorica, BioNanoNet Forschungs GmbH, Słowackie Stowarzysze-

Gorica, BioNanoNet Forschungs GmbH, Slovakian Association

transportu intermodalnego produktów chemicznych.

already been submitted and the partners on the project await the

nie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego, Instytut Wyso-

of Chemical and Pharmaceutical Industry, Institute of High Pres-

EU decision.

kich Ciśnień PAN.

sures PAN.

Projekt został wysoko oceniony przez władze UE i przewidziana jest jego kontynuacja. Zostały już złożone wnioski aplikacyjne
i partnerzy projektu oczekują na decyzję UE w tej sprawie.
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Within the framework of the Project, following activities will
be realized:

n Ocena wpływu na zdrowie ludzi i oddziaływania na środowisko 3 różnych nanomateriałów, które są powszechnie używa-

n Assessment of the impact on human health and environment

ne w przemyśle lub mają duże szanse na wprowadzenie.

of 3 different nanomaterials, which are widely used in the in-

n Utworzenie innowacyjnej platformy nanotechnologicznej „Nanodeals Generator”, która umożliwi współpracę ośrodków ba-

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

dustry or have high chances to be implemented.
n Create an innovative nanotechnological platform “Nanodeals

dawczych z przemysłem chemicznym.

Generator”, which will enable the collaboration of research

n Stworzenie jednolitego system oceniania nowych technologii

centers with the chemical industry.

i inicjatyw z obszaru Europy Środkowej, który pomoże dopa-

n Creation of a unified evaluation system of new technologies

sować wyniki badań naukowych do zapotrzebowań przemy-

and initiatives in the area of Central Europe that will help adjust

słu.

the results of researches to the needs of the industry.

Współpraca z CEFIC i innymi organizacjami europejskimi /
Cooperation with CEFIC and other European
organizations
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC
n AFEM - Na spotkaniach Izbę reprezentuje Wojciech Lubiewa-

European Chemical Industry Council CEFIC
n AFEM - During the meetings, the Chamber is represented

Wieleżyński, Prezes Zarządu PIPC

by Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, President of the Board at
PIPC

n Opracowanie biznesplanu Nanotechnologicznego Regional-

n Developing a business plan of the Nanotechnological Region-

nego Funduszu Inwestycyjnego dysponującego kwotą ok. 30

al Investment Fund disposing of the amount of ca.30 Millions

gistyki (Program Council, Energy, HSE and Logistics)

milionów z przeznaczeniem na rozwój kolejnych inicjatyw z za-

of EUR destined for the development of subsequent initiatives

W pracach Rady uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński,

In the works of the Council participates Wojciech Lubiewa-

kresu nanotechnologii.

within the area of nanotechnology.

Prezes Zarządu PIPC

Wieleżyński, President of the Board at PIPC

n Opracowanie Białej Księgi zawierającej rekomendacje dla Ko-

the European Commission in the field of nanotechnology.

n Grupa ds. Polityki Przemysłowej (Industrial Policy SIG).

n Group on Industrial Policy (Industrial Policy SIG).

n Identification of 100 possible implementations in the coun-

Grupa zajmuje się problemami polityki przemysłowej i jej uwa-

The Group deals with issues on industry policies and their

tries involved in the project, and subsequent realization of 8 of

runkowaniami. W pracach Grupy uczestniczy Wojciech Lubie-

conditions. In the works of the Group participates Wojciech

them.

wa-Wieleżyński

Lubiewa-Wieleżyński

udział w projekcie, a następnie zrealizowanie 8 z nich.
n Promocja projektu i zachęcanie do współpracy ludzi nauki
oraz przedstawicieli przemysłu.

n Program Council, Energy, HSE and Logistics

n Developing a White Paper containing recommendations for

misji Europejskiej w zakresie nanotechnologii.
n Zidentyfikowanie 100 możliwych wdrożeń w krajach biorących

n Rada Programowa ds. Energii, Zdrowia, Środowiska i Lo-

n Promotion of the project and encouraging the cooperation of

.

science people with the representatives of the industry.

n Grupa Robocza ds. Zmian Klimatu (SIG Climate Change)

n Working Group on Climate Change (SIG Climate Change)

Grupa zajmuje się zmianami klimatu i handlem emicjami (ETS)

The Group is focused on climate changes and emission trade

a w jej uczestniczy Krzysztof Łokaj

(ETS) in the works of the Group participates Krzysztof Łokaj

n Grupa Robocza ds. Energii (SIG Energy)

n Working Group on Energy (SIG Energy)

Grupa zajmuje się problemami związanymi z energią (ceny

The Group is focused on issues related to energy (energy

energii, podatki, wspólny rynek energii elektrycznej). W pra-

prices, taxes, common energy market). In the works of the

cach Grupy uczestniczy Krzysztof Łokaj.

Group participates Krzysztof Łokaj.

n Grupa Robocza ds. Prognozowania Rozwoju Sektora

n Working Group on Development Forecasts of the Che-

Przemysłu Chemicznego w Europie na świecie (Econo-

mical Industry Development in Europe and in the World

mic Outlook Task Force)

(Economic Outlook Task Force)

Członkowie Grupy opracowują i dostarczają informacje sta-

The Group members develop and provide statistical informa-

tystyczne na temat przemysłu chemicznego krajów, które re-

tion about the chemical industry of the countries they repre-

prezentują. W oparciu o te dane publikowane są informacje

sent. Based on these data, information and forecasts for indi-

i prognozy dla poszczególnych branż chemicznych. Grupa

vidual industries are publicized. The Group meets twice a year

spotyka się dwa razy do roku a w jej pracach uczestniczy Edy-

and in its works participates Edyta Gołębiewska.

ta Gołębiewska.
n Working Group on Logistics (SIG Logistics – Strategy Imn Grupa Robocza ds. Logistyki (SIG Logistics – Strategy

plementation Group)

Implementation Group) - PIPC jest reprezentowana przez

PIPC is represented by Adam Leszczyński, GATX Rail Polska

Adama Leszczyńskiego, GATX Rail Polska Sp. z o.o. Grupa

Sp. z o.o. The Group is dealing with issues related to transport

zajmuje się zagadnieniami związanymi z transportem i logi-

and logistics of chemical products, as well as drafts of legal

styką produktów chemicznych oraz projektami uregulowań

regulations within this scope.

prawnych w tym zakresie.

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

ECEG is an organization composed of employers of the chemical
industry in Europe. The Polish Chamber of Chemical Industry is

ECEG jest organizacją zrzeszającą pracodawców przemysłu

a member of this Organization since 2004, Wojciech Lubiewa-

chemicznego w Europie. Polska Izba przemysłu Chemicznego

Wieleżyński is a Board member of the ECEG and Hanna Kilen is

jest członkiem tej organizacji od 2004 r. Wojciech Lubiewa-Wie-

a member of the Steering Committee.

leżyński jest członkiem Zarządu ECEG a Hanna Kilen członkiem
Komitetu Sterującego.
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Współpraca z CEFIC i innymi organizacjami europejskimi / Cooperation with CEFIC and other European organizations

NANOFORCE

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2011

Współpraca z CEFIC i innymi organizacjami europejskimi / Cooperation with CEFIC and other European organizations

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2011

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach grup roboczych

The Chamber representatives participate in the works of the work-

ECEG/EMCEF działających w strukturach Komisji Europejskiej:

ing groups of ECEG/EMCEF operating within the structures of the
European Commission:

n Grupa Robocza ds. Polityki Przemysłowej, Konkurencyjności i Zatrudnienia – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

n Working Group on Industrial Policy, Competitiveness
and Employment – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

n Grupa Robocza ds. Edukacji i Szkolenia Ustawicznego –
Hanna Kilen

n Working Group on Training and Lifelong Learning – Hanna Kilen

n Grupa Robocza ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Responsible Care – Anna Gietka

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

Fertilizers Europe
Fertilizers Europe
Polska Izba Przemysłu Chemicznego ściśle współpracuje z FE.
W pracach obok przedstawicieli polskich firm nawozowych sto-

The Polish Chamber of Chemical Industry cooperates closely with

warzyszonych w FE uczestniczą przedstawiciele Izby: Wojciech

FE. Besides the representative of Polish fertilizer companies asso-

Lubiewa-Wieleżyński oraz Edyta Gołębiewska.

ciated in FE, in the works participate representatives of the Chamber: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński and Edyta Gołębiewska.

EuroChlor – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu
Chloroalkalicznego

EuroChlor – European Association of Chloralkali
Industry

W. Lubiewa-Wieleżyński jest członkiem Komitetu ds. Uregulowań
Prawnych (Regulatory Affairs Committee). W pracach Komitetu

W. Lubiewa-Wieleżyński is member of the Regulatory Affairs

uczestniczy również Anna Gietka.

Committee. In the works of the Committee participates also Anna
Gietka.

GREEN MOBILITY ENERGIZED BY
As the technology leader in specialty chemicals, we contribute to sustainable
mobility in many ways. Our plastic/metal hybrid technology reduces the
weight of vehicles by replacing metal parts with tough, safe, lightweight
plastics. Hybrid components usually weigh up to 30 % less – yet provide
identical mechanical performance. In the production of front ends and brake
pedals, this hybrid technique is already well-established. And soon, you
will also nd it in the sills, doors and battery carriers of electric motors. It is
another way that we help meet the challenge of increased mobility with
greener technology. Find out more about GREEN MOBILITY ® by LANXESS:
www.green-mobility.com
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PKN Orlen S.A.

PKN Orlen S.A.

n Pierwsze miejsce w opublikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” rankingu największych polskich przedsiębiorstw
n Tytuł „Najcenniejszej Polskiej Marki” w rankingu najcenniejszych polskich marek MARQA. Na trzynastej pozycji w zestawieniu uplasowała się marka stacji ekonomicznych Bliska
n Ósme miejsce w klasyfikacji globalnej w kategorii „Refining
&Marketing”. W ogólnym podsumowaniu wyników firma zajęła 80. miejsce, co oznacza poprawę notowań aż o 38 pozycji
w Rankingu „Top 250 Global Energy Company”
n Tytuł „Najlepiej zarządzanej firmy w Polsce” przyznany przez
prestiżowy miesięcznik finansowy Euromoney
n Główna nagroda w konkursie „Orły Polskiego Biznesu
w Niemczech” wyłaniającym najlepszych polskich inwestorów
i przedsiębiorców działających na terenie Republiki Federalnej
Niemiec. Organizatorem konkursu jest Instytut Lecha Wałęsy
n Laureat konkursu „Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011”
w kategorii branża paliwowo-energetyczna organizowanego
przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
n Tytuł „Marki Godnej Zaufania” w kategorii „Stacja Benzynowa”
w największym europejskim sondażu konsumenckim, organizowanym przez miesięcznik „Reader’s Digest”
n Tytuł „Produkt Flotowy Roku” dla karty FLOTA w ogólnopolskim plebiscycie Fleet Awards 2011 organizowanym przez
Magazyn Flota oraz Fleet Management Institute
n Nagroda „Best investor relations by a Polish company 2011”
przyznana po raz trzeci z rzędu przez IR Magazine
n Najwyższe miejsce pod względem jakości prowadzonej polityki informacyjnej i przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, według analityków w badaniu WarsawScan 2011
n Nagroda specjalna dla Koncernu za najlepszy Raport Roczny
w wersji on-line przyznana przez Instytut Rachunkowości i Podatków
n Notowanie po raz trzeci w warszawskim indeksie spółek odpowiedzialnych Respect
n Nagroda specjalna za długoletnie i konsekwentne wspieranie
działań społecznych w piątej edycji konkursu „Liderzy Filantropii” organizowanego przez Forum Darczyńców pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych
n Główna nagroda dla Raportu Odpowiedzialności Społecznej
za 2011 rok w konkursie „Raporty Społeczne 2011” organizowanym przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PriceWaterhouseCoopers pod patronem Ministerstwa
Gospodarki
n Tytuł „Partnera Polskiej Ekologii”, za zasługi i nieustanną pracę
na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego został przyznany Prezesowi Zarządu Jackowi Krawcowi oraz PKN ORLEN przez Narodową Radę Ekologiczną, w XII edycji konkursu
„Przyjaźni środowisku”, pod patronatem Prezydenta RP
n Główna nagroda w ogólnopolskim konkursie „Ekoodpowiedzialni w biznesie” organizowanym przez redakcję miesięcznika „Ecomanager”

Petrochemia-Blachownia S.A.
n Laureat konkursu „Zatrudniam bez uprzedzeń”
n Uzyskanie Certyfikatu “System Ekozarządzania i Audytu
EMAS”
n Odnowienie ważności certyfikatu Odpowiedzialności Społecznej zgodnie ze standardem SA 8000 na kolejne 3 lata

n First rank in the ranking published by the newspaper “Rzeczpospolita” of largest Polish companies
n Title “The most valuable Polish brand” in the ranking of the
most valuable Polish brand MARQA. The 13th rank in the
statement were taken by the economical fuel station brand
Bliska
n Eight rank in the global classification in the category of “Refining & Marketing”. In the general summary of results, the company took the 80th rank, which means an improve by 38 ranks
in the “Top 250 Global Energy Company” ranking
n Title of the “Best managed company in Poland” granted by the
prestigious financial magazine Euromoney
n Main prize in the competition “Eagles of Polish Business in
Germany” drawing the best Polish investors and entrepreneurs operating on the territory of the Federal Republic of Germany. The organizer of the contest is Lech Wałęsa Institute
n Winner in the competition “Leaders of Responsible Business
2011” in the category of fuel and energy sector organized by
the Employers of the Republic of Poland
n Title of the “Trustworthy Brand” in the category of “Fuel Station” in the largest European consumer survey, organized by
the “Reader’s Digest” magazine
n Title of the “Fleet Product of the Year” for the FLOTA card in
the countrywide popularity poll Fleet Awards 2011 organized
by Magazyn Flota and the Fleet Management Institute
n Award “Best investor relations by a Polish company 2011”
awarded for the third time in a row by the IR Magazine
n The highest rank in terms of quality of implemented information policy and compliance with the principles of corporate
governance, according to analysts in the examination WarsawScan 2011
n Special Award for the Group for the Best Annual Report in online version granted by the Institute of Accounting and Taxes
n Listing for the third time in the Warsaw index of responsible
companies Respect
n Special Award for long and consistent support social efforts in
the fifth edition of the Competition “ Leaders of Philanthropy “
organized by the Forum of Donors under the auspices of the
Stock Exchange
n Main prize for the Report of Social Responsibility for the year
2011 in the contest “ Social Reports 2011” organized by CSR
Consulting, the Forum of Responsible Business and PriceWaterhouseCoopers under the auspices of the Ministry of Economy
n Title “Partner of Polish Ecology” for the merits and perpetual
works for the improvement of the condition of environment
was awarded to the President of the Board Mr. Jacek Krawiec
and PKN ORLEN by the National Council of Ecology, at the
12th Edition of the Contest of “Friendship with the Environment”, under the patronage of the President of the Republic
of Poland
n Main prize in the national competition “Eco-responsible in
business” organized by the editorial staff of the magazine “
Ecomanager”

Petrochemia-Blachownia S.A.
n Winner of the contest “I’m employing without prejudice “
n Reception of the Certificate “Eco-management and EMAS Audit System”
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n FAIR PLAY 2011 – Tytuł Ambasadora Fair Play w biznesie dla
Prezesa Zarządu Spółki Petrochemia-Blachownia S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Laureat VI edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki 2010
n Azoty Tarnów po raz drugi znalazły się w elitarnej grupie 16
spółek giełdowych, wchodzących w skład portfela RESPECT
Indeks
n Wyróżnienie „Najciekawsze z najlepszych wdrożeń w przemyśle”, przyznane przez kolegium redakcyjne Grupy PTWP,
wydawcy Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, oraz
portal wnp.pl – za innowacyjny projekt outsourcingu IT, realizowany we współpracy z firmą Hewlett-Packard Polska
n Nagroda Grand Prix w kategorii „produkty chemiczne” IV Międzynarodowych Targów i Konferencji Przemysłu Chemicznego
EXPOCHEM 2011 w Katowicach – za Tarnamid uniepalniony
bezhalogenowy
n Złoty medal na targach rolniczych AGROTECH 2011 – za nawozy azotowo-siarkowe. W skład nagrodzonej formuły wchodzą cztery nawozy, które wspólnie tworzą najbardziej kompleksową ofertę nawozów azotowych na rynku polskim
n Saletrosan® 26 makro, sztandarowy nawóz produkowany
w Azotach Tarnów, otrzymał Diamentową Statuetkę w IX edycji
konkursu Polskie Nawozy
n Nagroda Przedsiębiorcy Roku ufundowana przez Waldemara
Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki –
przyznana za prorozwojową politykę personalną
n Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii „Kreator
Rozwiązań XXI wieku” – w konkursie organizowanym przez
Business Centre Club
n Wyróżnienie podczas XV Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTOPL w Kielcach
dla Spółki ATT Polymers GmbH za Alphalon E36LN – poliamid
6 o wysokiej lepkości (folia rozciągana w dwu kierunkach i dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością)
n Główna nagroda w kategorii nawozy za „Bazę Siarkowo-Amonową” – w konkursie „Innowacyjny Produkt” na Targach Rolniczych Polskie Zboża w Modrzu koło Poznania
n Medal oraz tytuł „Lidera Polskiego Eksportu 2011”, przyznany
przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
n Nagroda „Lider Informatyki 2011” przyznana w prestiżowym
konkursie organizowanym przez Computerworld w kategorii
przemysł.
n Nagroda „Lider Restrukturyzacji” w kategorii firma chemiczna,
przyznana przez Kapitułę II Konkursu o Statuetkę SITPChem –
za skuteczną realizację przedsięwzięć zmierzających do konsolidacji firm Wielkiej Syntezy Chemicznej
n Nagroda „Hit Eksportowy” w VII edycji konkursu „Wybitny Eksporter Roku 2011” – za poliamid – Tarnamid naturalny – PA6
n Tytuł „Perła Polskiej Gospodarki” w IX edycji rankingu zorganizowanego przez redakcję magazynu ekonomicznego Polish
Market uzyskany w dwóch kategoriach: Perły Wielkie oraz Perły Sektora Przemysłu i Usług

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Złoty medal na targach Expochem w Katowicach za sposób
wytwarzania hydroksyloaminy
n Złoty medal na targach Expochem w Katowicach za sposób
otrzymywania oksymu cykloheksanolu o obniżonej zawartości
wody
n Nominacja w konkursie „Firma Dobrze Widziana” na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności
biznesu w województwie lubelskim – wyróżnienie przyznane
przez Business Centre Club za zaangażowanie społeczne i re-
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n Renewal of validity of the certificate of Social Responsibility
in accordance with the standard SA 8000 for subsequent 3
years
n FAIR PLAY 2011 –title of the Ambassador of Fair Play in business for the President of the Management Board at Petrochemia Blachownia S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Prize winner of the 6th Edition of the ranking “Pillars of Polish
Economy” 2010
n Azoty Tarnów appeared for second time in the elite group of
16 companies listed on stock exchanges, constituting the RESPECT Index portfolio
n Distinction “Best of the best implementations of industry”,
granted by the College of the editorial group of PTWP, publisher of the economic magazine “Nowy Przemysł”, and the
wnp.pl website – for the innovative design of IT outsourcing,
carried out in collaboration with Hewlett Packard Poland
n Grand Prix in the category of “Chemicals” at the IV International Fair and Conference of Chemical Industry EXPOCHEM
2011 in Katowice – for Tarnamid flame retardant with no halogen content
n Gold medal at the Agricultural Fair AGROTECH 2011 – for
nitrogen and sulphur fertilizers. The award winning formula
contained four fertilizers, which together constitute the most
comprehensive offer of nitrogen fertilizers on the Polish market
n Saletrosan® 26 makro, the flag product in area of fertilizers
produced in Azoty Tarnów received the Diamond Award in the
9th Edition of the Polish Fertilizers Contest
n Award for Entrepreneur of the Year donated by Waldemar
Pawlak, Vice-President of the Council of Ministers, the Minister of Economy – granted by a development supporting staff
policy
n Title of the Ambassador of Polish Economy in the category
of “Creator of Solutions for the 21st century” – a competition
organized by Business Centre Club
n Distinction at the 15th International Trade Fair for Plastics and
Rubber PLASTOPL in Kielce for the company ATT Polymers
GmbH for Alphalon E36LN-a polyamide 6 with high viscosity
(foil stretches in two directions and admitted to direct contact
with food)
n Main prize in the category of fertilizers for the “Sulphur and
Ammonium Base” – the contest “Innovative Product” at the
Agricultural Fair Polish Grain in Modrze near Poznań
n Medal and the title of “Leader of Polish Export 2011”, granted
by the Association of Polish Exporters
n Prize “IT Leader 2011” granted in the prestigious contest organized by Computerworld in the category industry.
n Prize “Leader of Restructuration” in the category of chemical
company, granted by the Competition Jury of the 2nd Contest
SITPChem – for the effective implementation of projects aiming at the consolidation of companies of the Great Chemical
Synthesis
n Prize of the “ Export Hit “ in the 7th Edition of the contest “Outstanding Exporter of the Year 2011” – for the polyamide - natural Tarnamid -PA6
n Title of the “Pearl of the Polish Economy” in the 9th Edition of
the ranking organized by the editorial staff of the economic
magazine Polish Market received in two categories: Great
Pearls and Pearls of the Industry and Services Sector
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alizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu
n Nagroda Lubelski Orzeł Biznesu w kategorii: duże przedsiębiorstwo przemysłowe. Nagroda przyznana przez Lubelski
Związek Pracodawców
n Laureat rankingu „INNOWATORZY” WPROST – najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw, przygotowanym przez
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
n Nagroda Złote Klucze do Sukcesu w konkursie Gazety Wyborczej w Lublinie w kategorii firmy duże
n Medal Acanthus Aureus za stoisko podczas międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2011 w Poznaniu

ZAK S.A.
n Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Udana inwestycja” za nowoczesną instalację do produkcji kwasu azotowego
n Dyplom „Filar Polskiej Gospodarki” przyznany w ogólnopolskim badaniu organizowanym przez Puls Biznesu za najlepszą firmę z województwa opolskiego
n Opolska Marka w kategorii „Produkt specjalistyczny” za AdBlue®
n Diamentowa Statuetka w konkursie Polskie Nawozy dla Kędzierzyńskiej Saletry Amonowej®
n Lider Rynku, nagroda posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego
n Kędzierzyńska Saletra Amonowa® oraz Salmag® otrzymały
Certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu
znakiem „Gwarantowana jakość”
n Tytuł „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR” przyznany
w ogólnopolskim programie z obszaru human resources,
n Wyróżnienie dla serwisu www.zak.eu w konkursie Lepsza
Strona Tworzyw, organizowanym przez serwis internetowy
Plastech.pl
n Główna nagroda dla Grupy Azoty Tarnów (ZAK S.A. i Azoty
Tarnów) w konkursie Innowacyjny Produkt za ,,Bazę SiarkowoAzotową”, w skład bazy wchodzą nawozy: Saletrosan® 26 makro, Siarczan Amonu, Salmag z siarką® oraz Kędzierzyńska
Saletra Amonowa®
n Sabina Nowosielska, Członek Zarządu ZAK S.A. została wyróżniona w rankingu Kobiet Biznesu pod auspicjami magazynu Puls Biznesu
n Uzyskanie certyfikatu wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care
n Dyplom i statuetka dla Dozoru Technicznego ZAK S.A. Indywidualne odznaki i medale uzyskali też Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Technicznego Witold Rusak oraz pracownicy: Andrzej
Muzyka, Jan Żymełka, Jacek Augustyniak, Mariusz Stecyszyn
w uznaniu wieloletniej współpracy oraz czynny udział w procesie tworzenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego
n Tytuł Perły Wielkiej w rankingu Perły Polskiej Gospodarki, organizowanym przez Puls Biznesu
n Statuetka i dyplom za propagowanie idei bezpiecznej eksploatacji urządzeń, utrzymywanie wysokiego poziomu wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa technicznego oraz minimalizowanie ryzyk związanych z eksploatacją urządzeń technicznych
przyznane przez Prezesa UDT w Warszawie z okazji 100-lecia
dozoru technicznego w Polsce

Anwil S.A.
n Dziesiąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznawany przez Business Centre Club za utrzymanie
pozycji lidera w branży i osiąganie bardzo dobrych wyników
finansowych

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Gold medal at the Expochem Fair in Katowice for the method
of hydroxylamine production
n Gold medal at Expochem Fair in Katowice for the production
method of cyclohexanole oxime with reduced water content
n Nomination in the competition “Well Seen Company” for the
best image in the context of social responsibility of business in
Lublin region – distinction awarded by Business Centre Club
for social commitment and the realization of ideas of social
responsibility of business
n Prize Lublin Business Eagle in the category: large industrial
company. Prize awarded by the Lublin Union of Employers
n Prize winner of the “INNOVATORS” WPROST ranking - of the
most innovative Polish companies, prepared by the Institute of
Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences
n The Prize “Golden Keys to Success” in the contest of Gazeta
Wyborcza in Lublin in the category of large companies
n Medal Acanthus Aureus for the stand during the International
Environmental Protection Fair POLEKO 2011 in Poznań

ZAK S.A.
n Golden Laurel of Skills and Competences in the category of
“Successful Investment” for a modern installation for the production of nitric acid
n Diploma of the “Pillar of Polish Economy” awarded in the
national examination organized by Puls Biznesu as the best
company from Opole region
n Brand of Opole Region in the category “Specialist Product “
for AdBlue®
n Diamond statue in the competition Polish Fertilizers for
Kędzierzyńska Saletra Ammonowa® [ammonium nitrate]
n Market Leader, award of the European Parliament Member
Jarosław Kalinowski
n Kędzierzyńska Saletra Ammonowa ® and Salmag® received
the certificates of conformity authorizing to mark the product
with the “Guaranteed quality” sign
n Title “Responsible Employer – HR Leader” awarded in the national program of human resources,
n Distinction for the website www.zak.eu in the competition “Better Side of Plastics” organized by the website Plastech. pl
n Main prize for the Group Azoty Tarnów (ZAK S.A. and Azoty
Tarnów) in the contest Innovative Product for the ,,Sulphur and
nitrogen base “ containing the fertilizers: Saletrosan® 26 macro, ammonium sulphate, Salmag with sulfur and Ammonium
Saletra Kędzierzyńska®
n Sabina Nowosielska, Board member at ZAK S.A. was awarded in the ranking of Business Women under the auspices of
the magazine Puls Biznesu
n Reception of the certificate of implementation of Responsible
Care Management System
n Diploma and statuette for the Technical Supervision at ZAK
S.A. Individual badges and medals received also: Director for
Technical Safety Witold Rusak and the employees: Andrzej
Muzyka, Jan Żymełka, Jacek Augustyniak, Mariusz Stecyszyn
in recognition of perennial cooperation and active participation in the process of creating the Polish system of technical
safety
n The title of Great Pearl in the rank “Pearls of Polish Economy”,
organized by Puls Biznesu
n Statuette and diploma for the promotion of the idea of safe
equipment operation, maintenance of a high level of knowledge in area of technical safety and minimizing the risks associated with the operation of technical equipment granted
by the President of UDT in Warsaw on the occasion of the
100-year Anniversary of Technical Supervision in Poland
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n Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie przyznawana przez magazyn „Polish Market” za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera
wśród najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce
n Sponsor Główny w dziedzinie kultury – tytuł przyznawany
przez Prezydenta Miasta Włocławek za szczególne wsparcie
dla przedsięwzięć kultury
n Ambasador Polskiej Gospodarki we kategorii eksporter w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych
n Filar Polskiej Gospodarki w rankingu prestiżowego dziennika
gospodarczego „Puls Biznesu”

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Wyróżnienie w konkursie Perły Biznesu oraz w kategorii Wydarzenie Gospodarcze. Patronem konkursu był magazyn
gospodarczy „Świat Biznesu” oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości
n Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie przyznawana przez magazyn „Polish Market”
n Filar Polskiej Gospodarki w rankingu prestiżowego dziennika
gospodarczego „Puls Biznesu”
n Tytuł Wybitnego Eksportera przyznawany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Ciech S.A.
n Nagroda Orzeł Polskiego Biznesu dla najlepszej firmy produkcyjnej w Niemczech z polskim kapitałem. Konkurs organizowany przez Fundację Instytut Lecha Wałęsy i ogłoszony
w związku z dwudziestoleciem podpisania traktatu polskoniemieckiego
n Wyróżnienie za Raport Roczny 2010 (za najlepsze sprawozdanie z działalności w kategorii Przedsiębiorstwa)
n Certyfikat Lider Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma.
Przyznany tytuł potwierdza status Ciech jako firmy wrażliwej
na potrzeby otoczenia, z którą warto współpracować i która
upowszechnia zasady Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu
n Wyróżnienie w konkursie Perła Polskiej Gospodarki przyznane
w kategorii Perły Wielkie za konsekwentną realizację polityki
i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce.

Luvena S.A.
n Laureat XVII edycji etapu regionalnego ogólnopolskiego
konkursu ,,Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej”
w kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników za znaczące dokonania w zakresie eliminowania
zagrożeń w środowisku pracy oraz tworzenie ergonomicznych
i bezpiecznych miejsc pracy.
n Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego – dr Czesława
Siekierskiego – w kategorii Ekologia za całokształt działań firmy zmierzający do minimalizacji oddziaływania na środowisko
n Tytuł Siewcy Roku w kategorii “Biznes” dla Prezesa Luveny
Kazimierza Zagozdy przyznany przez Burmistrza Miasta Lubonia jako uhonorowanie zasług dla lokalnej społeczności
oraz wkładu na rzecz rozwoju biznesu w regionie
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Anwil S.A.

LERG S.A.

n The Tenth Diamond to the Golden Statuette of the Polish Business Leader awarded by Business Centre Club for the maintenance of leader position in the industry and achieving very
good financial results
n Pearl of Polish Economy in category of Great Pearls awarded
by the magazine “Polish Market” for the consistent implementation of company’s policy and strategy and position of leader
among the most efficient companies in Poland
n General Sponsor in the field of culture - title awarded by the
President of the City of Włocławek for special support of cultural projects
n Ambassador of Polish Economy in the Exporter category in
the competition organized by Business Centre Club under the
honorable patronage of the Minister of Foreign Affairs
n Pillar of Polish Economy in the ranking of the prestigious economic magazine “Puls Biznesu”

n Przedsiębiorstwo Fair Play – certyfikat potwierdzający respektowanie wartości etycznych i wzorowe wywiązywanie się ze
zobowiązań wobec klientów jak i dostawców
n Laureat konkursu „Odpowiedzialny pracodawca”, którego przedmiotem jest weryfikacja należytego postępowania
w sprawach pracowniczych
n Gepard Biznesu przyznawany firmom o dynamicznym rozwoju
n „Lider Innowacji” otrzymany w konkursie organizowanym
przez Fundację Innowacji i Rozwoju w kategorii “Innowacyjny
Produkt” za drobnomielone żywice nowolakowe
n „Krajowy Lider Innowacji” otrzymany w konkursie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju w kategorii „Dynamicznie rozwijająca się firma” za całokształt działalności
firmy.
n Tytuł „Jakość Roku 2011” otrzymany w konkurcie organizowanym przez Redakcję Biznes Raport i merytorycznie wspieranym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarszą
instytucję państwową zajmującą się kwestiami związanymi
z jakością w Polsce.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Title of Outstanding Exporter granted by the Association of
Polish Exporters
n Distinction in the competition Pearls of Business, in the category of Economic Event. The patron of the contest was the
economic magazine “Świat Biznesu” and the Polish Foundation of Entrepreneurship
n Pearl of Polish Economy in the category Great Pearls awarded
by the magazine “Polish Market”
n Pillar of Polish Economy in the ranking of the prestigious economic journal “Puls Biznesu”
n Title of Outstanding Exporter granted by the Association of
Polish Exporters

Ciech S.A.
n Award of the Polish Business Eagle for best production company in Germany with Polish capital. The competition, organized by the Foundation Lech Wałęsa Institute and published
in connection with the 20th Anniversary of the signature of the
Polish-German Treaty
n Distinction for the Annual Report 2010 (best report in the category enterprises)
n Certificate of the Leader of Social Responsibility Good Company. The granted title confirms the status of Ciech company
as a company sensitive to the needs of the environment, with
which it is worth to cooperate and which is promoting the principles of a Socially Responsible Business
n Distinction in the contest Pearl of Polish Economy in the category of Great Pearls for consistent implementation of the policy and strategy of the company and position of leader among
the most dynamic and most efficient companies in Poland.

Luvena S.A.
n Prize winner of the 17th Edition of the regional stage of the
national contest “The Employer-Organiser of Safe Work “in the
category of employers with more than 250 employees for significant achievements in terms of eliminating hazards in working environment and creation of ergonomic and safe working
posts.
n Award of the European Parliament Member - dr Czesław Siekierski- in category of Ecology for lifetime’s achievements aiming to the minimization of environmental impacts
n Title of the Sower of the Year in the category of “Business” for
President of the Board at Luvena, Kazimierz Zagozda, granted
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Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n „Kryształowa Statuetka” przyznana za nawóz Tarnogran PK
w IX edycji konkursu „Polskie Nawozy” organizowanego przez
Zielony Sztandar

PCC Rokita S.A.
n Wyróżnienie w rankingu Filary Polskiej Gospodarki przyznany
w ogólnopolskim badaniu organizowanym przez Puls Biznesu
n Tytuł Solidny Pracodawca
n Dyplom oraz statuetka AUREA PRIMA otrzymana w uznaniu
wieloletniej współpracy oraz za czynny udział w procesie doskonalenia polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego

Fosfan S.A.
n Tytuł Najlepszego Wystawcy Targów AGRO POMERANIA
2011 przyznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego
n Tytuł Najlepszego Wyrobu Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2011 przyznany za serię nawozów rolniczych SUPROFOS
n Nagroda Kategoria Jakość za nawozy ogrodnicze przyznana
w IX edycji konkursu “Polskie Nawozy” organizowanego przez
Zielony Sztandar
n Kryształowa Statuetka dla FOSFAN SA za nawóz ogrodniczy
Plantena w IX edycji Konkursu „Polskie Nawozy” organizowanego przez Zielony Sztandar

PCC Synteza S.A.
n Laureat konkursu “Mister Eksportu” organizowanego przez
Krajową Izbę Gospodarczą

ANNEBERG TRANSPOL International Sp. z o.o.
n Certyfikat Rzetelnego Przewoźnika przyznany przez Europejską Giełdę Transportową TRANS
n Otrzymanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa
Lubuskiego

by the President of the City Luboń in honoring the merits for
the local community and contribution to the development of
business in the region

LERG S.A.
n Fair Play Company - certificate confirming the respect of ethical values and exemplary fulfilling of commitments towards
customers and suppliers
n Winner of the contest “Responsible employer”, whose subject
is the verification of proper conduct in matters of human resources
n “Gepard Biznesu” awarded to companies with a dynamic development
n “Innovation leader” received in the competition organized by
the Foundation of Innovation and Development in the category “Innovative Product” for fine milled new varnish resins
n “National Innovation Leader” received in the competition organized by the Foundation of Innovation and Development in
the category of “Dynamically evolving company” for a lifetime
achievement of the company.
n Title “Quality of the Year 2011” received in the competition
organized by the editorial staff of “Biznes Raport” and a substantive support of “Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA”
[Polish Centre for Testing and Certification], the oldest institution of the State engaged in quality issues in Poland.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n “Crystal Statuette” granted for the fertilizer Tarnogran PK in
the 9th Edition of the contest “Polish Fertilizers” organized by
Zielony Sztandar

PCC Rokita S.A.
n Distinction in the ranking of the Pillars of Polish Economy
granted in the national examination organized by Puls Biznesu
n Title of the “Solid Employer”
n Diploma and statuette AUREA PRIMA received in recognition
of perennial cooperation and an active participation in the improvement process of the Polish technical safety system

Fosfan S.A.
n Title of the Best Exhibitor at AGRO POMERANIA 2011 Fairs
assigned by the Minister of Agriculture and Rural Development Marek Sawicki.
n Title of the Best Agricultural Product at the AGRO POMERANIA 2011 Fair granted for the series of agricultural fertilizers
SUPROFOS
n Award in Category of Quality for horticultural fertilizers granted
in the 9th Edition of the contest “Polish Fertilizers” organized
by Zielony Sztandar
n Crystal Statuette for FOSFAN SA for the horticultural fertilizer
Plantena in the 9th Edition of the contest “Polish Fertilizers”
organized by Zielony Sztandar

PCC Synteza S.A.
n Winner of the contest “Mister of Export”, organized by the National Chamber of Economic
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n Wyróżnienie w kategorii „Przedsiębiorstwo Usługowe” za wybitny wkład gospodarczy w rozwój i promocję miasta Zielona
Góra

Albis Polska Sp. z o.o.
n Diament Forbesa – nagroda dla Spółki, za konsekwentne
i dynamiczne zwiększanie swojej wartości w trzech ostatnich
latach
n Nagroda na Targach Plastpol w Kielcach za innowacyjne produkty

PROCHEM S.A.
n Wyróżnienie w rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowanym przez magazyn ekonomiczny “Polish market” i Instytut
Nauk Ekonomicznych PAN w kategorii Perły Duże
n Prestiżowe wyróżnienie “Certyfikat wiarygodności biznesowej”
przyznany przez polski oddział firmy Dun&Bradstreet – jednej
z największych wywiadowni gospodarczych na świecie

Instytut Chemii Przemysłowej
n Dyplom i statuetka za szczególną aktywność w promocji
wynalazków za granicą przyznany na XVIII Giełdzie Wynalazków,
n Na międzynarodowych wystawach wynalazków i konkursach
wynalazczości technologie IChP uzyskały łącznie 10 złotych,
4 srebrne i 2 brązowe medale oraz 3 wyróżnienia
n Złote medale dla “Technologii oczyszczania substancji czynnej leku antyrakowego Paclitaxel”, „Spoiwa kompozytowego
do łączenia proszków magnetycznych” oraz „Sposobu suspensyjnej polimeryzacji chlorku winylu w obecności nanonapełniacza” przyznane na 60. Jubileuszowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS
INNOVA 2011.
n Złoty medal za „Redukcję olefin z przerobu odpadów polimerowych wodorem pochodzącym z rozkładu metanolu”
przyznany na licznych wystawach w tym na I Światowym Konkursie Wynalazków Chemicznych zorganizowanym przez International Federation of Inventors Association (IFIA) i na VII
Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon
– Innowacje,
n Złoty medal dla „Kompozytów polimerowych z nanocząstkami krzemionkowymi” przyznany na IV Międzynarodowych Targach Wynalazczości EXPOCHEM 2011,
n Złoty medal dla „Sposobu wytwarzania nanoproszków krzemionkowych o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, zwłaszcza do kompozytów polimerowych”
przyznany na CX Międzynarodowych Targach Wynalazczości
CONCOURS LEPINE,
n Złote medale otrzymano rownież na Koreańskiej Międzynarodowej Wystawie „Women Inventors”, Międzynarodowych Targach Poznańskich, Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Wynalazków IWIS 2011 oraz Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
n Dr hab. inż. R. Jeziórska otrzymała na 60 Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2011 Belgijski Komandorski Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości za osiągnięcia i zasługi dla wynalazczości
n Statuetkę i tytuł „Złotego Inżyniera” otrzymał w 17. edycji Plebiscytu czytelników “Przeglądu Technicznego” mgr inż Józef
Menes, dyrektor IChP
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ANNEBERG TRANSPOL International Sp. z o.o.

Instytut Nawozów Sztucznych

Fertilizer Research Institute

n Certificate of a Solid Carrier assigned by the European Transport Exchange TRANS
n Reception of a Honorable Badge for the Merits for Lubusz Region
n Distinction in the category of “Service Enterprise” for outstanding contribution to the economic development and the
promotion of Zielona Góra.

n Złoty Medal oraz Nagroda Specjalna za „Modernizację węzła
usuwania CO2 (Benfield/Carsol) jako efektywny sposób intensyfikacji wytwórni amoniaku poprawy wskaźników energetycznych i osiągnięcia wysokiej czystości CO2”przyznane na 7
Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Nowych Technologii
„New Time”, Sewastopol, Rosja
n Nagroda specjalna oraz Nagroda dla wybitnego wynalazku
za „Katalizator do redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji
kwasu azotowego” przyznana na 7 Międzynarodowej Wystawie i Targach w Tajpei, Tajwan
n Złoty medal oraz Nagroda Specjalna za „Mieszanki do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych”, przyznane
na 60. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technik Brussels INNOVA 2011.
n Złote Medale za „Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu” oraz „Dezynsekcję
surowców roślinnych przyjazna środowisku naturalnemu”,
przyznane na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2011.
n Medal za wybitny wynalazek EXCELLENT za „Reaktor do katalitycznego półspalania gazu ziemnego”, przyznany na 63.
Międzynarodowej Wystawie Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2011, Norymberga
n Złoty Medal za „Katalizator do wysokotemperaturowej redukcji N2O z instalacji kwasu azotowego”, przyznany na Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM
n Statuetka SITPChem oraz wyróżnienie indywidualne dla dyr.
Cezarego Możeńskiego – za inżynierski i menedżerski profesjonalizm – jako lidera w działaniach na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności firm przemysłu chemicznego

n Gold Medal and Special Award for the “Modernization of the
CO2 removal center (Benfield/Carsol) as effective method of
intensification of ammonia production, improving energy indicators and achieving high purity CO2” granted at the 7th
International Salon of Inventions and New Technologies “New
Time”, Sevastopol, Russia
n Special Award and Award for an outstanding invention “Catalyst for the reduction of emissions of nitrous oxide from nitric
acid installation “ granted at the 7th International Exhibition
and Trade Fair in Taipei, Taiwan
n Gold medal and a special award for “Compounds in the construction of upper and lower layers of road banks”, granted for
60th Invention Fair, Scientific Researches and New Technologies INNOVA 2011.
n Gold medals for “Composite catalyst for low temperature distribution of nitrous oxide” and “Environmental-friendly disinfestation of plant raw materials”, awarded at the International
Exhibition of Polish Inventions IWIS 2011.
n Medal for an outstanding invention EXCELLENT for the “Reactor for catalytic semi-burning of natural gas”, granted at the
63th International Exhibition of Ideas, Inventions, New Products 2011 IENA, Nürnberg
n Gold Medal for “Catalyst for the high temperature reduction of
N2O from nitric acid”, awarded at the International Trade Fair
of Chemical Industry EXPOCHEM
n SITPChem Statuette and individual distinction for Director Cezary Możeński - for the engineering and management professionalism – as a leader in efforts to increase innovation and
competitiveness of companies in the chemical industry

Albis Polska Sp. z o.o.
n Forbes Diamond – Award for the company, for a consistent
and dynamic increasing of own value in the last three years
n Prize at Plastpol Fairs in Kielce for innovative products

PROCHEM S.A.
n Distinction in the ranking Pearl of Polish Economy organized
by the economic magazine “Polish market” and the Institute of
Economic Sciences PAN in the category of Great Pearls
n Prestigious distinction “Certificate of business credibility”
granted by the Polish branch of Dun & Bradstreet - one of the
largest credit information agency in the world

Industrial Chemistry Research Institute
n Diploma and statuette for special activity in the promotion of
inventions abroad obtained on the 18th Invention Exchange,
n At the international exhibition of inventions and technology
competitions, the inventions of IChP earned 10 gold, 4 silver
and 2 bronze medals and 3 honors
n Gold medal for “The purification technology of active substance of anti-cancer drug Paclitaxel”, “Composite adhesives
to connect magnetic powders” and “Method of suspension
polymerization of vinyl chloride in the presence of nanofiller”
granted for the 60. Jubilee Fair of Inventions, Scientific Researches and New Techniques BRUSSELS INNOVA 2011.
n Golden medal for the “Reduction of olefins from reprocessing
of polymeric waste with hydrogen originating from methanol
decomposition” awarded at numerous exhibitions including
at the 1st World Contest of Chemical Inventions, organized
by the International Federation of Inventors Association (IFIA)
and the VII Trade Fair of Industrial Technology, Science and
Innovation Technicon - Innovations
n Gold medal for “Composite polymer with silica nanoparticles”
awarded at the 4th International Invention Fair EXPOCHEM
2011,
n Gold medal for “The manufacturing method of silica nanopowders with increased resistance to the influence of microorganisms, in particular to polymer composites “ awarded at
the CX. International Invention Fair CONCOURS LEPINE,
n Gold medals awarded also at the Korean International Exhibition “Women Inventors”, International Poznań Fairs, International Warsaw Exhibition of Inventions IWIS 2011 and the
International Exhibition of Inventions in Geneva
n Dr hab. inż. R. Jeziórska has received at the 60th Invention
Fair, Scientific Researches and New Technologies BRUSSELS
INNOVA 2011 the Belgian Commander’s Cross of Merits for
achievements and contributions to inventiveness
n Statuette and the title of the “Golden Engineer” was received
in 17th Popularity Contest of readers of the “Przegląd Techniczny” by MSc. Eng. Józef Menes, Director of IChP
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”
n Złoty medal za „Technologię produkcji bioglikolu propylenowego na drodze procesu uwodornienia gliceryny powstającej
ubocznie przy produkcji biodiesla z surowców tłuszczowych”
i srebrny medal za „Zasadowe ciecze jonowe i sposób ich
otrzymywania”na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
i Innowacji w Warszawie
n Grand Prix w kategorii Technologie chemiczne za „Technologię produkcji bioglikolu z gliceryny” oraz złoty medal za
„Sposób otrzymywania koksu o podwyższonych parametrach
wytrzymałościowych” na IV Międzynarodowych Targach i Konferencji Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2011
n Tytuł „Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju – 2011” przyznany
w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

Institute of Heavy Organic Synthesis
„Blachownia”
n Gold medal for “Production technology of propylene bioglycole through the process of glycerol hydrogenation originating as side product in the production of biodiesel from fatty
raw materials” and a silver medal for “Alkaline ion liquids and
method of their generation” at the International Exhibition of
Inventions and Innovation in Warsaw
n Grand Prix in the category of Chemical Technology for “Production technology of bioglycole from glycerine” and the gold
medal for “Methods of coke reception with enhanced performances” at 4th International Trade Fair and Conference of
Chemical Industry EXPOCHEM 2011
n Title “Regional Leader of Innovation and Development - 2011”
awarded in the contest “National Leaders of Innovation and
Development”

51

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

agrody i wyróżnienia / Awards and Distinctions

agrody i wyróżnienia / Awards and Distinctions

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2011

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2011

Najważniejsze wydarzenia / Most significant events
PKN Orlen S.A.

PKN Orlen S.A.

n Zwiększenie łącznych wolumenów sprzedaży o 3,2% (r/r) do
rekordowego poziomu 15 mln ton. W połączeniu z wysokimi
cenami ropy naftowej wpłynęło to na wzrost przychodów ze
sprzedaży o 16 mld PLN do poziomu ponad 79 mld PLN
n W ramach działalności inwestycyjnej oddano do użytkowania
instalację HON VII oraz Kompleks PX/PTA, które zwiększyły
możliwości przerobu ropy naftowej oraz wzbogaciły ofertę
handlową segmentu petrochemicznego o kolejny produkt –
PTA
n Zawarto długoterminowe umowy refinansujące zadłużenie
Spółki o wartości blisko 3 miliardów EUR. Zakończono skomplikowany proces sprzedaży akcji Polkomtel S.A. za kwotę
3,7 miliarda PLN. Zadłużenie netto Spółki zmniejszyło się do
poziomu 7,4 miliarda PLN, a dźwignia finansowa netto obniżyła się do 37,3%, co przyczyniło się do zmiany przez agencje
Fitch i Moody’s perspektywy ratingu PKN ORLEN z negatywnej na stabilną
n Kontynuowano projekty rozwojowe w obszarze wydobycia.
W 2011 roku przeprowadzono 1 odwiert rozpoznawczy w ramach konwencjonalnych i 1 odwiert w ramach niekonwencjonalnych projektów wydobycia ropy i gazu
n W ramach inwestycji w segmencie energetycznym kontynuowano przygotowanie budowy elektrowni gazowej o mocy do
500 MWe we Włocławku. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę bloku energetycznego planowane jest na I połowę
2012 roku

n Increase of total sales volumes by 3,2% (r/r) to a record-breaking level of 15 Mio. tons. In connection with high petroleum
prizes, this influenced the increase of sales revenues by 16
bn. PLN up to a level of more than 79 bn. PLN.
n Within the frames of the investment activities, the installation
HON VII and the PX/PTA Complex have been commissioned,
which increased the petroleum processing performance and
enriched the trade offer of the petrochemical segment by another product– PTA
n Long-term contracts of refinancing company debts of almost
3 bn. EUR have been concluded. The complicated sales proceedings of Polkomtel S.A. shares for an amount of 3,7 bn.
PLN has been terminated. The company’s debt reduced to
a level of 7,4 bn. PLN, and the financial leverage net reduced
to 37,3%, which contributed to the change of PKN ORLEN rating perspectives by the agency Fitch & Moody’s from a negative to stable.
n The development projects in the area of extraction were continued. In 2011, 1 recognition bore-hole within conventional
and 1 bore-hole within unconventional projects of petroleum
and gas extraction has been realized.
n Within the frames of investments in energy segment, the
preparation of a gas power plant with a power of 500 MW in
Włocławek has been continued. The decision of tender for the
contractor realizing the power block is planned for the I half of
2012.

Petrochemia-Blachownia S.A.

Petrochemia-Blachownia S.A.

n Przejęcie przez Wanhua Industrial Grup pełnej kontroli nad
węgierskim producentem izocyjanianów BorsodChem. Petrochemia-Blachownia S.A. wchodzi w skład przejętej Grupy
Kapitałowej BorsodChem
n Uruchomienie własnej wytwórni sprężonego powietrza, które
wykorzystywane jest na potrzeby instalacji produkcyjnych do
celów technologicznych i pomiarowych
n Budowa Stacji Uzdatniania Wody i Kotłowni, która zakończona
została w pierwszym kwartale 2012 roku. Wytworzona energia
cieplna wykorzystywana jest na potrzeby instalacji produkcyjnych do celów technologicznych

n Taking over by Wanhua Industrial Group of full control over the
Hungarian manufacturer of isocyanate BorsodChem. Petrochemia-Blachownia S.A. enters the taken over Capital Group
BorsodChem
n Initialization of own compressed air production plant, which is
used for production installations for technological and measurement purposes
n Construction of a Water Conditioning Station and boiler house,
which has been accomplished in the first quarter of 2012. The
generated heat is used by the production installations for
technological purposes

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

n Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
zwykłych serii C. Wyemitowano 24 999 023 akcji serii C po
cenie emisyjnej 24,10 zł
n Nabycie akcji Zakładów Chemicznych „Police” S.A. 19 sierpnia 2011 roku została zrealizowana transakcja nabycia pakietu 49 500 000 akcji stanowiących 66% kapitału zakładowego.
Wartość transakcji wyniosła 569,25 mln zł
n Nabycie dodatkowego pakietu akcji Zakładów Azotowych
Kędzierzyn S.A. 13 października 2011 roku zawarto umowę
sprzedaży pakietu 23 293 330 akcji stanowiących 40,86%
kapitału zakładowego. Wartość transakcji wyniosła 200 mln
PLN

n Increase of initial capital by emission of ordinary shares of C
series. 24 999 023 shares of C series at a share issuing price
of 24,10 PLN
n Purchase of shares of the Chemical Plant „Police” S.A. On
August, 19th 2011 the purchase of a shares package of 49
500 000 constituting 66% of the initial capital has been accomplished. The transaction value amounted to 569,25 Mio.
PLN
n Purchase of an additional package of shares of Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. On October 13th 2011 a sales contract
for a package of 23 293 330 shares constituting 40,86% of initial capital has been signed. The transaction value amounted
to 200 Mio. PLN
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Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

n Nabycie w dniu 27 kwietnia 2011 roku większościowego pakietu udziałów w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
n Podpisanie w dniu 26 lipca 2011 roku umowy zakupu kolejnych 5 200 udziałów w spółce GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
(8,97% kapitału zakładowego) za cenę 10,7 mln złotych
n Podpisanie umowy z czeską firmą Agro CS na sprzedaż roztworu saletrzano-mocznikowego na czas oznaczony do 30
czerwca 2016 roku
n Złożenie w dniu 5 sierpnia 2011 Skarbowi Państwa wiążącej
oferty nabycia 2 550 000 akcji spółki Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie, co stanowi 85% kapitału zakładowego
spółki
n Obniżenie przez chiński rząd indywidualnej stawki cła antydumpingowego dla importu kaprolaktamu pochodzącego
z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z 15,4% do poziomu
4,4%

n On April, 27th 2011 purchase of a majority package of shares
of GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
n On July, 26th 2011 signature of a contract for the purchase of
subsequent 5 200 shares of the company GZNF „Fosfory” Sp.
z o.o. (8,97% of initial capital) for a price of 10,7 Mio. PLN
n Signing of the agreement with the Czech company Agro CS
for the sale of urea nitrate permits for a definite period of time
till June, 30th 2016
n Submission on August, 5th 2011 to the Treasury of a binding
offer to acquire 2 550 000 shares of the company Azoty-Adipol S.A. based in Chorzów, which represents 85% of the initial
capital of the company
n Reduction by the Chinese Government of the individual antidumping duty rates for the import of the Caprolactam originating from Zakład Azotowy “Puławy” S.A. from 15.4% to 4.4%

ZAK S.A.
n Audyt recertyfikujący ISO 9001: 2008, PN-N-18001: 2004,
OHSAS 18001: 2007, ISO 14001: 2004, zakończony wynikiem
pozytywnym
n Wejście w struktury Fertilizer Europe i wdrożenie systemu
sprawozdawczości w ramach tej organizacji
n Wprowadzenie logo Grupy Azoty Tarnów,
n Odbiór instalacji kwasu azotowego TK V oraz zakończenie
eksploatacji instalacji TK I, co spowodowało zwiększenie wydajności produkcji kwasu azotowego oraz poprawę wskaźników zużycia amoniaku i energii przy produkcji kwasu azotowego
n Uzyskano wyłączność w dostępie do gazu koksowniczego
z zakładów koksowniczych w Zdzieszowicach należących do
Arcelor Mittal Poland S.A.

Anwil S.A.
n Oddano do użytku nową tlenownię, która ostatecznie zastąpiła dotychczasową ponad 30-letnią instalację.
n Rozpoczęto realizację projektu mającego na celu podniesienie bezpieczeństwa procesowego produkcji chloru poprzez
zmianę technologii skraplania chloru na technologię zapewniającą wyeliminowanie ze strumienia otrzymywanego chloru
substancji wybuchowej trójchlorku azotu, a także zamianę
stosowanego w układach chłodniczych freonu R-22 innym
czynnikiem chłodniczym
n Rozpoczęto budowę suszarni odpadów, co rozwiąże problem
gospodarki osadowej związanej z eksploatacją biologicznej
oczyszczalni ścieków

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Zawarto nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Wprowadzono zmiany warunków wynagradzania oraz nowy Regulamin
Premiowania oparty o ocenę realizacji wybranych celów strategicznych wyznaczanych w ramach modelu Balanced Scorecard
n Rozpoczęto działania w zakresie ograniczenia zatrudnienia, tj.
Program Zwolnień Grupowych
n Uruchomiono drugą linię amoniaku
n Zmieniono strukturę organizacyjną Spółki, wyodrębniono
Centrum Korporacyjne, Biznesy Podstawowe oraz Obszar
Wsparcia
n Spłacono pożyczkę zaciągniętą w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach zatwierdzonej przez Komisję Europejską

ZAK S.A.
n Recertification audit ISO 9001: 2008, PN-N-18001 standards:
2004, OHSAS 18001 standards: 2007, ISO 14001: 2004, completed successfully
n Entry into the structure of Fertilizer Europe and implementation of a reporting system within the framework of this organization
n Introduction of the logo Azoty Tarnów Group,
n Commissioning of the facilities of nitric acid TK V and termination of the operation of installations TK I, which increased
efficiency in the production of nitric acid and improved the indicators of energy consumption in the production process of
ammonia and nitric acid
n Acquiring of an exclusive access to coke-oven gas from coke
plant in Zdzieszowice belonging to Arcelor Mittal Poland S.A.

Anwil S.A.
n Commissioning of a new oxygen generating plant, which ultimately replaced the existing installations which had more than
30-years.
n Launch of a project aiming the increase of process safety in
the production of chlorine by changing the technology of chlorine liquefaction into a technology ensuring the elimination
from a stream of received chlorine of the explosive substance
nitrogen trichloride, as well as the replacement of R-22 freon
used in refrigerants with another cooling factor
n The construction of a waste kiln has been initiated, which will
solve the problem of sediment management related to the operation of a biological treatment plant

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n A new Corporate Collective bargaining has been concluded.
There were changes to the conditions of remuneration being
made and a new premium scheme based on the assessment
of realization of selected strategic objectives as defined within
the framework of a Balanced Scorecard Model
n Initialization of operation in the area of the reduction of employment, i.e. Program of Redundancies
n nitialization of a second ammonia line
n Change of the organizational structure of the company, isolation of a Corporate Center, Basic Businesses and the Support
Area
n Repayment of the loan incurred at Agencja Rozwju Przemysłu
S.A. within the frames of a state aid approved by the European Commission for the rescue of the company amounting
to 150 million PLN
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pomocy publicznej na ratowanie Spółki w kwocie 150 mln
PLN

Ciech S.A.
n Podpisano nową długoterminową umowę kredytową pomiędzy Ciech SA a Konsorcjum Banków
n Wyemitowano nowe akcji serii D (przydział i pierwsze notowanie)
n Spełnienie warunków zawieszających sprzedaży udziałów
w GZNF „Fosfory”
n Zawarto umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Ciech w sprawie wniesienia aportem akcji i udziałów Alwerni, Organiki-Sarzyna, Zachemu w zamian za akcje Ciech
n Podpisano umowy na zakup energii elektrycznej w systemie
TPA dla spółek z Grupy Ciech
n Podpisano warunkowe umowy dzierżawy elektrociepłowni
w Staßfurcie, pomiędzy Sodawerk Staßfurt, Kraftwerksgesellschaft Staßfurt i Vasa Kraftwerke-Pool

Luvena S.A.
n Rozpoczęto budowę w Luboniu drugiej hali oferującej najemcom nowoczesną powierzchnią magazynowo-biurową w ramach spółki zależnej Luveny S.A.: Park Przemysłowy Luvena
sp. z o.o. Zakończenie budowy i oddanie do użytku hali Parku
Przemysłowego planowane jest na początek 2012 roku. Na
realizację tej inwestycji Park otrzymał dotację w wysokości 7
mln zł.
n Wdrożono platformę handlowej, dzięki której klienci mogą
składać zamówienia, na bieżąco pozyskiwać informację
o statusie swojego zamówienia oraz komunikować się z firmą.
Platforma usprawnia zarządzanie kontaktami z klientem oraz
współpracę handlową
n Pracownik Luveny S.A., Jerzy Łączny, otrzymał nominację na
ambasadora Euro 2012 w Poznaniu.
n Prezes Kazimierz Zagozda został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi w uznaniu za pracę na
rzecz społeczności lokalnej oraz wkład w rozwój znaczącego
przedsiębiorstwa w regionie.

LERG S.A.
n Modernizacja instalacji do produkcji żywic nowolakowych
n Udział w targach KOMPOZYT EXPO promujący nowe wyroby
serii Estromal®
n Wprowadzenie na rynek nowej marki żelkotów poliestrowych
FlexCoat.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

n Wykonanie izolacji na nowo instalowanym bloku energetycznym w Elektrowni Karlsruhe w Niemczech
n Wykonanie obudowy nowego kotła na biomasę w Elektrowni
Połaniec
n Montaż izolacji kotła w Elektrowni PAK Konin
n Prace izolacyjne na kotłach w PGE Elektrowni Bełchatów
n Montaż ścian osłonowych Elektrowni Hamn w Niemczech
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PCC Rokita S.A.

PCC Rokita S.A.

n Signature of a new long-term credit contract between Ciech
SA, and a Consortium of Banks
n Launch of new D series shares (assignment and first listing)
n Fulfilling of conditions suspending the sale of shares of the
company GZNF “Phosphorus”
n Conclusion of contract between the Treasury and Ciech regarding the contribution transfer of Alwernia, Organika-Sarzyna, Zachem shares in exchange for shares of Ciech
n Signature of an agreement for the purchase of energy in the
TPA system for companies of the Ciech Group
n Signature of conditional lease agreement of the heating plant
in Staßfurt, between Sodawerk Staßfurt, Kraftwerksgesellschaft Staßfurt and Vasa Kraftwerke-Pool

n Uruchomienie przez PCC Exol SA nowej wytwórni etoksylatów
w Płocku. Instalacja ta pozwoliła na zwiększenie mocy produkcyjnych dla masowych niejonowych środków powierzchniowo-czynnych o ok. 30tys. ton/rok
n Przeniesienie z PCC Rokita SA do PCC Exol SA kompleksu
śródków powierzchniowo czynnych składającego się z trzech
odrębnych instalacji
n Wyemitowanie dwuletnich obligacji korporacyjnych serii A na
rynku Catalyst

n Activation by the PCC Exol SA of a new ethoxyl production
plant in Płock. This installation has enabled to increase the
capacity for bulk non-ionic surface-active mediums by 30
thousand tons/year
n Transfer from PCC Rokita SA to PCC Exol SA of the complex
of surface-active mediums consisting of three separate installations
n Issue of biennial corporation bond of A series on the Catalyst
market

Fosfan S.A.

Fosfan S.A.

n Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg
normy ISO 14001:2004 potwierdzone certyfikatem wydanym
przez DEKRA Certification. Wdrożony system zwiększył standardy w dziedzinie zarządzania, kładąc duży nacisk na ochronę środowiska
n Oddanie zmodernizowanego węzła suszenia nawozów oraz
uruchomienie instalacji przeładunku kwasu siarkowego

n Introduction of the Environment Management System according to ISO 14001: 2004 confirmed by the certificate issued by
DEKRA Certification. The implemented system increased the
standards in the field of management, placing strong emphasis on the protection of the environment
n Commissioning of the modernized fertilizer drying center and
initialization of the transshipment installation for sulphuric
acid

Luvena S.A.
n Initialization of construction in Luboń of the second hall offering the tenants a modern warehouse and office surface within
the framework of Luvena S.A. subsidiary: Industrial Park Luvena Sp. z o.o. Accomplishment of construction and commissioning of the Industrial Park Hall is planned for the beginning
of 2012. For the implementation of this investment, the Park
received a grant in the amount of $ 7 million PLN.
n Implementation of a commercial platform thanks to which
customers can place orders, receive current information on
the status of the order and communicate with the company.
The platform rationalizes the contacts with customers and
commercial cooperation
n The employee of Luvena S.A. Jerzy Łączny, received the
nomination for the function of the Ambassador Euro 2012 in
Poznan.
n The President of the Company, Kazimierz Zagozda was
awarded by the President of the Republic of Poland with the
Bronze Cross of Merit in recognition for his work on behalf of
the local community and the contribution to the development
of significant companies in the region.

LERG S.A.

Brenntag Polska Sp. z o.o.

FLUOR S.A.
n Przygotowanie projektu technicznego połączonego z realizacją dostaw dotyczącego modernizacji stanowisk rozładowczych benzenu dla Zakładów Azotowych w TarnowieMościcach S.A. Projekt zrealizowano w założonym terminie
i budżecie oraz bez żadnego wypadku i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości

BIPROZAT Sp. z o.o.

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL”
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Instytut Chemii Przemysłowej

n Realization of isolation on the newly installed energy block at
the power plant Karlsruhe, Germany
n Realization of the housing for the new biomass boiler at the
power plant in Połaniec
n Assembling of boiler insulation at the power plant PAK Konin
n Insulation works on boilers at power plant PGE Bełchatów
n Installation of curtain wall at the power plant Hamn in Germany
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Brenntag Polska Sp. z o.o.

n Otrzymanie Certyfikatu GMP w zakresie przechowywania i obrotu produktami i surowcami branży farmaceutycznej
n Zakończenie przez Grupę Brenntag procesu akwizycji firmy
Multisol Group, dystrybutora specjalistycznych surowców
z Wielkiej Brytanii. W wyniku tego przejęcia, Brenntag poszerza swoją ofertę o dodatki do środków smarnych oraz wysokiej jakości oleje bazowe

n Modernization of installations for the production of new varnish resins
n Participation in the COMPOSITE EXPO Fair promoting the
new product series Estromal ®
n Introduction on the market of a new brand of polyester gelcoats FlexCoat.

BIS Izomar Sp. z o.o.

BIS Izomar Sp. z o.o.
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Ciech S.A.

n Refraining of the production of sulphuric acid
n Changing of the heat supply system of the Company

n Wstrzymanie produkcji kwasu siarkowego
n Zmiana systemu zaopatrzenia Spółki w energię cieplną
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n Certyfikat „Zielone biuro” przyznawany za nowe inicjatywy na
rzecz ochrony środowiska przez Fundację “Partnerstwo dla
Środowiska”
n Wyróżnienie przyznane na Targach Expochem 2011

n Uzyskano znaczące finansowanie: w dwóch projektach INNOTECH oraz LIDER
n Uzyskano wysoką ocenę i zakwalifikowanie do finansowania
w konkursie 7 PR UE projektu STACK-TEST w tematyce wodoru i ogniw paliwowych
n Uruchomiono, według technologii dostarczonej przez IChP,
instalację do usuwania benzenu i innych węglowodorów ze
ścieków nowej wytwórni p-ksylenu w PKN ORLEN SA
n Wdrożono opracowaną przez IChP technologię otrzymywania
bezrozpuszczalnikowej żywicy silikonowej w postaci emulsji
wodnej w ZCh Silikony Polskie Sp. z o.o.
n Zawarto 4 umowy o przeniesienie prawa z patentu lub prawa
do wynalazku
n Zakończono z sukcesem realizację projektu europejskiego
finansowanego z 6 PR NanoGLOWA. Projekt został wysoko
oceniony przez Komisję Europejską i znalazł się na pierwszym

n Reception of the GMP Certificate within the area of storage
and traffic of products and raw materials of the pharmaceutical industry
n Termination by Brenntag Group of the acquisition process of
the company Multisol Group, a distributor of specialist raw
materials from the United Kingdom. As a result of this acquisition, Brenntag expands its offer by additives to lubricant mediums and high-quality base oils

FLUOR S.A.
n Preparation of technical design combined with the realization of supplies for the modernization of benzene discharging posts for Zakład Azotowy in Tarnów – Mościce SA. The
project has been accomplished within the assumed timescale
and budget, without any incidents, with due observance of the
highest standards of safety and quality

BIPROZAT Sp. z o.o.
n Certificate “Green Office” awarded for new initiatives in favor
of environment protection by the Foundation “Partnership for
the environment”
n Honorable mention awarded at the Expochem Fair 2011

Industrial Chemistry Research Institute
n Acquisition of substantial financing for two projects, INNOTECH and LEADER
n Acquisition of high evaluation and qualification for the financing within the frames of the contest 7 PR EU Project STACKTEST in area of hydrogen and fuel cells
n Initialization of an installation for removing benzene and other
hydrocarbons from sewage of the new p-xylene production
plant at PKN ORLEN S.A. according to the new technology
provided by the IchP.
n Initialization of a new technology elaborated by IchP for the reception of solventless silicone resin in form of water emulsion
at ZCh Silikony Polskie Sp. z o.o.
n Conclusion of four agreements for the transfer of patent rights
or invention rights
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miejscu „Success Stories” w kategorii „Research&Innovation
– Industrial Technologies”

Instytut Nawozów Sztucznych
n Podpisano 9 nowych kontraktów wdrożeniowych, w tym 4
zagraniczne (z firmą niemiecką, francuską i dwoma firmami
rosyjskimi) 2 projekty budżetowe oraz 1 projekt inwestycyjny
na rzecz nauki
n Prowadzono łącznie współpracę badawczą ze 113 podmiotami gospodarczymi na podstawie 276 umów
n Utworzono dwie nowe Pracownie: Technik Wysokich Ciśnień
oraz Badań Procesów Katalitycznych wyposażone w nowoczesna aparaturę badawczą
n Utworzono dwa nowe laboratoria: Laboratorium Tworzyw Biodegradowalnych oraz Laboratorium Badawcze – akredytacja
PCA dot. nawozów oraz surowców i produktów roślinnych
n Uzyskano 18 patentów na wynalazki zgłoszone wcześniej, wysłano do Urzędu Patentowego 13 nowych zgłoszeń patentowych
n Wzięto udział w zorganizowaniu 10 krajowych Konferencji
i Sympozjów

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”
n Złożono w Urzędzie Patentowym RP 28 projektów wynalazczych i uzyskano 56 patentów na wynalazki zgłoszone w ubiegłych latach
n Wykonano 19 prac badawczo-rozwojowych zleconych przez
zakłady przemysłowe oraz dokonano 8 wdrożeń technologii
n Zakończono realizację dwóch projektów znacząco zwiększających potencjał badawczy Instytutu oraz zakupiono nową
aparaturę w ramach projektów badawczych
n Realizowano projekty międzynarodowe w programach EUREKA, COST, 7PR.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

n Successful accomplishment of the European project funded
within 6 PR NanoGLOWA. The project has been highly evaluated by the European Commission and is featured on the
“Success Stories” in the category of “Research & Innovation
– Industrial Technologies”

Fertilizer Research Institute
n Signature of nine new implementation contracts, including 4
foreign contracts (with a German, French and two Russian
companies) 2 budgetary projects and 1 investment project in
favor of science
n Leading of a research cooperative with 113 economic entities
basing on 276 contracts
n Creation of two new workrooms: High Pressure Techniques
and Catalyst Processes Researches equipped with modern
research instruments
n Creation of two new laboratories: Laboratory of Biodegradable Plastic and a Research Laboratory – PCA accreditation
with regard to fertilizers as well as raw materials and plant
products
n Reception of 18 patents on inventions reported earlier, 13 new
patent applications submitted to the Patent Office
n Participation in the organizing of 10 national conferences and
Symposia

CZĘŚĆ II
PART II
Raport o wynikach ekonomicznych
przemysłu chemicznego w Polsce
w 2011 roku

Institute of Heavy Organic Synthesis
„Blachownia”
n Submission at the Patent Office of the Republic of Poland of
28 invention projects and acquiring of 56 patents for the inventions reported in previous years
n Completion of 19 research and development works commissioned by industrial plants and realization of eight technology
implementations
n Completion of two projects, significantly increasing the research capacity of the Institute and purchase of new apparatus in the framework of research projects
n Realization of international projects within the programs EUREKA, COST and FP7.
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    W

2011 roku wzrost produktu krajowego brutto Polski wyniósł
4,3% i był zdecydowanie najwyższy wśród dużych państw Unii
Europejskiej. Wyprzedziły nas jedynie państwa bałtyckie: Estonia (wzrost o 7,6%), Litwa (5,9%) i Łotwa (5,5%), które wróciły na
ścieżkę wzrostu po bardzo trudnych latach 2008-2010. Cała Unia
Europejska zanotowała w 2011 roku wzrost na poziomie 1,5%.
O ile w 2010 roku głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego było ożywienie popytu krajowego, o tyle w 2011 roku motorem
wzrostu były inwestycje, które wzrosły aż o 8,1%. Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu była rosnąca wartość eksportu. W 2011
roku wzrosła ona o 7,5% i rosła szybciej niż import, który zwiększył się o 5,8%.
Nieznacznie zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Odnotowano dalszy wzrost bezrobocia, które na koniec 2011 roku wyniosło 12,5%, wobec 12,3% na koniec
2010 roku.
Wskaźnik inflacji wzrósł z 2,6% w 2010 roku do 4,3% w 2011
roku. Wraz ze wzrostem inflacji wzrosła również dynamika wzrostu wynagrodzeń z 3,3% w 2010 roku do 5% w 2011 roku.
W opisywanym okresie obserwowano dużą fluktuację wartości
złotego względem euro i dolara w związku z niepokojami i brakiem stabilności na międzynarodowym rynku walut. Średnioroczny kurs złotówki do euro wyniósł 4,12 a do dolara 2,96.
Jednocześnie cały czas utrzymywała się niepewność wśród
przedsiębiorców. Wskaźnik koniunktury przez cały rok przyjmował niewielkie wartości ujemne, jednak z lekką tendencją do
poprawy. Co ciekawe, o ile kadra zarządzająca w mały firmach
jednoznacznie oceniała sytuację jako złą o tyle nastroje w dużych
firmach były bardzo dobre.

   I

n 2011, the growth in gross domestic product of Poland
amounted to 4,3% and was definitively the highest among large
European Union Countries. Poland was outpaced only by Baltic
countries: Estonia (growth by 7,6%), Lithuania (5,9%) and Latvia
(5,5%), which returned to the path of growth after very difficult
years 2008-2010. The entire European Union notified in 2011 a
growth of 1,5%.
While in 2010, the main factor of economic growth was to
stimulate domestic demand, in 2011, the engine of growth have
been investments, which increased up to 8.1%. Another important factor for the growth was the increasing value of exports. In
2011 it increased by 7.5% and grew faster than imports, which
increased by 5.8%.
The average employment ratio in the corporate sector slightly increased. Further increase in unemployment was recorded,
which at the end of 2011 amounted to 12,5%, compared to 12,3%
at the end of 2010.
The inflation rate grew from 2,6% in 2010 to 4,3% in 2011. With
the augmentation of the inflation rate, the dynamics of remuneration increase grew as well from 3,3% in 2010 up to 5% in 2011.
Fluctuation of the value of PLN against EUR and the dollar was
recorded due to unrest and instability in the international currency
market in the reported period. The average annual exchange rate
of PLN/EUR stood at 4,12 and of PLN/USD - 2,96.
At the same time, all the time remained an uncertainty among
entrepreneurs. The rate of economic activity throughout the year
assumed slight negative values, but with a slight tendency to
improve. Interestingly, if the executive team in small businesses
clearly evaluated the situation as bad, the mood in large corporations were very good.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2007-2011 (rok poprzedni=100) /
Table 1. Basic indicators characterizing the economic situation of Poland in the years 2007-2011 (previous year =100)

Rok / Year

Wyszczególnienie / Specification

2007

2008

2009

2010

2011

Dynamika produktu krajowego brutto
Gross domestic product growth

106,7

104,9

101,8

103,8

104,3

Dynamika wartości dodanej brutto
Growth in gross value added

106,8

105,1

101,8

103,3

104,0

5150,0

5392,0

5327,0

5373,0

5544,0

11,2

9,5

12,1

12,3

12,5

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)
Growth in price indices for consumer goods and services (average annual inflation
rate)

102,5

104,2

103,5

102,6

104,3

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń realnych brutto w sektorze przedsiębiorstw
Growth in real gross average wages in the sector of enterprises

105,5

106,0

104,4

103,3

105,0

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
Growth in industrial production sold

109,5

102,5

96,8

109,8

107,7

Średnioroczny kurs EUR:PLN
Average annual exchange course EUR:PLN

3,78

3,52

4,33

3,99

4,12

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w tys.
Average employment in enterprise sector in thousands
Stopa bezrobocia (na koniec roku) w %
Unemployment rate (state for the end of the year) in %

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 3 - GUS, marzec 2012 / Source: „Statistical bulletin No. 3 - GUS, March 2012

59

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju / eneral characteristics of the economic situation of the Country

1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju
w roku 2011 na tle wyników lat poprzednich /
General characteristics of the economic situation
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2. Sytuacja ekonomiczna przemysłu chemicznego
na tle sytuacji przemysłu krajowego /
Economic situation of chemical industry in
comparison with the situation of the national industry
2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego

Tablica 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2010-2011
Table 3. Basic financial ratios in the years 2010-2011

Wyszczególnienie / Specification

2.1. Economic results of chemical industry

W 2011 roku wartość sprzedaży całego przemysłu chemicz-

W 2011 In 2011, sales value of the chemical industry amount-

nego wyniosła 116 911 mln PLN, to jest o 13,9% więcej niż w roku
poprzedzającym. Stanowiło to dokładnie 10% wartości sprzedaży całego przemysłu i 12,7% sprzedaży przetwórstwa przemysłowego.

ed to 116 911 Mio. PLN, this is 13,9% more than in the previous
year. This represents exactly 10% of sales of industry in total and
12,7% of sales in the processing industry.

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto /
Gross
profitability
ratio

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto /
Net
profitability
ratio

2010

2010

Tablica 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2011 roku w milionach złotych
Table 2. Economic results of chemical industry in 2011 in million PLN

2010

PLN

Dynamika 2010
= 100 (dla PLN)

EUR

Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry total
przychody ze sprzedaży / revenues from sales
koszty wytworzenia / production costs

102 603

116 911

28 376

113,9

95 343

107 490

26 090

112,7

wynik finansowy brutto / gross financial result

7 305

8 182

1 986

112,0

wynik finansowy netto / net financial result

6 191

7 034

1 707

113,6

przychody ze sprzedaży / revenues from sales

43 381

51 272

12 445

118,2

koszty wytworzenia / production costs

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products

40 733

46 652

11 323

114,5

wynik finansowy brutto / gross financial result

2 849

4 115

999

144,4

wynik finansowy netto / net financial result

2 386

3 503

850

146,8

przychody ze sprzedaży / revenues from sales

15 365

13 045

3 166

84,9

koszty wytworzenia / production costs

Produkcja wyrobów farmaceutycznych / Production of pharmaceuticals production

13 657

11 784

2 860

86,3

wynik finansowy brutto / gross financial result

1 810

1 248

303

69,0

wynik finansowy netto / net financial result

1 519

1 059

257

69,7

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych / Production of rubber and plastic goods
przychody ze sprzedaży / revenues from sales

43 857

52 594

12 766

119,9

koszty wytworzenia / production costs

40 953

49 054

11 906

119,8

wynik finansowy brutto / gross financial result

2 646

2 819

684

106,5

wynik finansowy netto / net financial result

2 286

2 472

600

108,1

2011

2010

2011

Wskaźnik
płynności
II stopnia2 /
Ratio of
liquidity
of I level2
2010

2011

6,5

7,3

5,5

6,1

37,3

39,4

106,8

107,0

Przetwórstwo przemysłowe /
Industrial processing

5,1

4,9

4,3

4,1

27,2

27,1

97,2

96,6

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical goods

6,3

7,8

5,3

6,6

37,7

40,0

117,1

121,4

11,3

9,2

9,5

7,8

58,3

39,3

139,8

130,5

5,9

5,2

5,1

4,6

25,6

24,7

112,1

113,3

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych /
Production of rubber and plastic goods
2011

2011

Wskaźnik
płynności
I stopnia1 /
Ratio of
liquidity
of I level1

Przemysł ogółem /
Industry in total

Produkcja wyrobów farmaceutycznych /
Production of pharmaceuticals

Wyszczególnienie / Specification
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Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w 2011 roku - GUS, maj 2012 / Expenditures and results of the industry in 2011 - GUS, May 2012

W następstwie wyższych przychodów wskaźnik rentowności
netto dla sektora producentów wyrobów chemicznych wzrósł
z 5,3% w 2010 roku do 6,6% w 2011 roku. Poprawiły się również wskaźniki płynności. Sektor farmaceutyczny zanotował dość
znaczny spadek rentowności netto, ale z wynikiem 7,8% i tak
pozostaje najbardziej zyskowną gałęzią przemysłu chemicznego. Mimo wzrostu zysku zysków nieznacznie spadły wskaźniki
rentowności dla gałęzi produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych – ze względu na szybszy przyrost przychodów niż zysków. Wskaźniki płynności pozostały na podobnym poziomie.

In consequence of higher incomes, the indicator of profitability net for the sector of manufacturers of chemical products
increased from 5.3% in 2010 to 6,6% in 2011. The indicators of
liquidity improved as well. The pharmaceutical sector recorded
a significant decline in net profitability, but with a result of 7.8% it
still remains the most profitable branch of the chemical industry.
Despite the growth of profit, the profitability indicators for the production of rubber products and plastic slightly decreased; this is
due to a faster growth of revenues than profits. The indicators of
liquidity remained at a similar level.

2.2. Dynamika cen produktów chemicznych

2.2. Price dynamics of chemical products

Ceny w przemyśle chemicznym wzrosły w 2011 roku znacząco
powyżej wskaźnika inflacji. Najbardziej podrożały wyroby chemiczne – po dwóch latach względnej stabilizacji, ceny poszły aż
o 11,9% w górę. Z kolei wyroby z gumy i tworzyw sztucznych
podrożały o 7,2% czyli podobnie jak wszystkie wyroby przemysłowe w 2011 roku. Również ceny wyrobów farmaceutycznych
odnotowały zwiększoną dynamikę wzrostu, która wyniosła 5,6%
wobec 3% w roku ubiegłym.

Prices in the chemical industry increased in 2011 significantly
above the rate of inflation. The largest price increase noticed
chemical products – after two years of relative stability, the prices
have gone up about 11.9% up. In turn, the products from rubber
and plastic increased in price by 7,2% — similarly as all products manufactured in 2011. Also the prices of pharmaceutical
products have noticed an increased dynamics of growth, which
amounted to 5.6% against 3% in the previous year.

Wykres 1. Średnioroczna dynamika cen produktów chemicznych w latach 2010-2011
Chart 1. Dynamics in average annual prices of chemical products for the years 2010-2011

Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w 2011 roku - GUS, maj 2012 /
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Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw produkujących wyroby chemiczne oraz gumowe i z tworzyw sztucznych uległa zdecydowanej poprawie. Przychody wzrosły odpowiednio o 18,2%
i 19,9%, a zysk netto o 46,8% oraz 8,1%. Pogorszyły się natomiast
wyniki finansowe przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.
Przychody spadły o 15,1% a zysk netto aż o 31%.

The economic situation of chemical companies producing
chemical and rubber/ plastic products improved significantly.
The revenues augmented accordingly by 18,2% and 19,9%, and
the net profit by 46,8% and 8,1%. Whereas the financial results
of companies from the pharmaceutical sector deteriorated. The
revenues decreased by 15,1% and the net profit even by 31%.
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3. Podmioty gospodarcze
przemysłu chemicznego w Polsce /
Business entities of chemical industry in Poland

4. Pracownicy w przemyśle chemicznym /
Chemical industry employees

Tablica 4. Podstawowe informacje o wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego będących członkami PIPC za 2011 rok /
Table 4. Basic data on selected chemical companies associated in PIPC for the year 2011

Lp. /
No.

Nazwa przedsiębiorstwa /
Company’s name
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Zatrudnienie
w etatach /
Full-time employment

Wielkość przychodów ogółem
[PLN mln] /
Total revenues
[Mio. PLN]

Wskaźnik
rentowności
netto [%] /
Net profitability
index [%]

Nakłady
inwestycyjne
[PLN mln] /
Investment
expenditures
[Mio. PLN]

1

PKN Orlen S.A.

4 474

82 472

1,8

1 011

2

Ciech S.A.

5 859

4 325

0,1

317

3

BasellOrlenPolyolefins Sp. z o.o.

413

3 573

bd

bd

4

Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

3 271

3 441

14,9

251

5

Zakłady Chemiczne
„Police" S.A.

2 622

2 778

11,6

30

6

Anwil S.A.

1 270

2 484

n/a

104

7

ZAK S.A.

1 598

2 216

8,7

53

8

Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.

2 061

1 949

10,7

9

Brenntag Polska Sp. z o.o.

480

1 643

10

PCC Rokita S.A.

810

11

PPG Polifarb Cieszyn S.A.

12

W

2011 roku liczba zatrudnionych w całym przemyśle chemicznym wzrosła o 4,3%. Na ten wzrost złożyło się zwiększenie
zatrudnienia wśród producentów wyrobów chemicznych o 3,4%
wzrost wśród producentów wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych o 6,3% oraz spadek zatrudnienia w grupie producentów wyrobów farmaceutycznych o 5,2%. Całkowita liczba osób
zatrudniona w przemyśle chemicznym wyniosła 245,2 tys. osób.

I

n 2011 the number of employees in the entire chemical
industry increased by 4,3%. This growth is due to an increase
of employment among manufacturers of chemical products by
3,4% increase among manufacturers of rubber products and
plastic by 6,3% and the decrease of employment in the group of
producers of pharmaceutical products by 5.2%. The total number
of persons employed in the chemical industry amounted to 245,2
thousands.

Tablica 5. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym w latach 2009-2011 w tysiącach osób/
Table 5. Average employment in chemical industry in 2009-2011 in thousand employees.

Przeciętne zatrudnienie /
Average employment

Wyszczególnienie / Specification

Dynamika /
Dynamics
2011/2010

2009

2010

2011

Produkcja wyrobów chemicznych
Production of chemical goods

67

68

70,3

103,4

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Production of pharmaceuticals

24

23

21,8

94,8

191

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

139

144

153,1

106,3

2,6

6

230

235

245,2

104,3

1 281

19,7

87

Razem
Unemployment rate (state for the end of the year) in %

568

595

10

4

LERG S.A.

467

402

1,4

8

13

Solvadis Polska Sp. z o.o.

20

275

1,4

0

14

Luvena S.A.

259

268

4,8

4

15

Zakłady Chemiczne „Siarkopol"
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

434

248

bd

8

16

Petrochemia-Blachownia S.A.

111

240

n/a

18

17

Prochem S.A.

561

186

3,2

0

18

PCC Synteza S.A.

79

168

3

3

19

Fosfan S.A.

175

142

2,2

4

20

BIS Izomar Sp. z o.o.

693

135

2,6

2

21

Warter Sp. z o.o.

30

70

2,8

bd

22

Instytut Nawozów Sztucznych

379

65

4,9

29

23

Albis Polska Sp. z o.o.

13

65

4,2

1

24

ANNEBERG TRANSPOL
International Sp. z o.o.

119

25

Instytut Chemii Przemysłowej

313

34

0,9

3

26

Autozak Sp. z o.o.

88

26

0

3

27

Biprozat Sp. z o.o.

121

17

0,9

1

28

Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej „Blachownia"

160

16

0,6

6

43

0,9

4

Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w 2011 roku - GUS, maj 2012 / Source: Expenditures and results of the industry in 2011 - GUS, May 2012

4.1. Wynagrodzenia w przemyśle chemicznym

4.1. Remunerations in chemical industry

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w produkcji wyrobów chemicznych wzrosło z 4 093 zł w 2010 roku do 4 250 zł
w 2011 roku i bylo znacząco wyższe od średniej dla przemyslu
przetwórczego wynoszącej 3 319 zł. Spośród wszystkich gałęzi
przemysłu chemicznego najwyższe wynagrodzenia wypłacane
są w produkcji wyrobów farmaceutycznych, gdzie średnia w 2011
roku wyniosła 5 297 zł (wzrost z 5 173 zł w 2010 roku), natomiast
najniższe w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych gdzie średnia w 2011 roku wyniosła 3 253 zł (wzrost z 3 122
zł w 2010 roku).

The average monthly gross wage in production of chemical goods increased from 4 093 PLN in 2010 to 4 250 PLN in
2011 and has been considerably higher than the average for
the processing industry amounting to 3 319 PLN. Among all
branches of the chemical industry the highest wages are paid in
the production of pharmaceutical products, where the average in
2011 amounted to 5 297 dollars (an increase from 5.173 dollars
in 2010), while the lowest wage were in the production of rubber
products and plastic with an average in 2011 of 3 253 dollars (an
increase of 3 122 $ in 2010).

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i sektorze chemicznym w latach 2009-2011
Chart 2. Average salary in chemical industry enterprises in 2009-2011
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Źródło: Nakłady i wyniki przemysłu w 2011 roku - GUS, maj 2012 / Expenditures and results of the industry in 2011 - GUS, May 2012
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Równocześnie ze wzrostem wynagrodzenia wzrosła również
średnia wydajność pracy liczona jako wartość przychodów na
jednego zatrudnionego. Dla całego sektora chemicznego wzrosła ona o 9,2% z 437 tys. zł w 2010 roku do 477 tys. zł w 2011
roku. Wydajność pracy najszybciej rosła w gałęzi produkcji wyrobów chemicznych (wzrost o 14,3% z 638 tys. zł do 729 tys.
zł), natomiast w przemyśle farmaceutycznym po wzroście w roku
2010 do poziomu 668 tys. zł w 2011 roku spadła do 598 tys. zł.
W przypadku produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wydajność pracy wzrosła o 12,8% do poziomu 344tys. zł na
jednego zatrudnionego.
Jednocześnie to właśnie w produkcji wyrobów gumowych
i z tworzyw sztucznych pracuje się najdłużej, bo aż 1 769 godzin
w 2011 roku (wzrost z 1 751 godzin w 2010 roku). Pracownicy
w produkcji wyrobów chemicznych przepracowali średnio 1 737
godzin w 2011 roku (wobec 1 735 godzin w 2010 roku). Najkrócej
pracowano w sektorze farmaceutycznym, bo aż 70 godzin krócej
niż przy produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych: 1
699 godzin w 2011 roku, chociaż i w tym sektorze nastąpił wzrost
liczby przepracowanych godzin w stosunku do roku 2010, kiedy
wskaźnik ten wynosił 1 683 godziny.

Simultaneously with the increase in remuneration, the average
labor productivity calculated as value of revenues per employee
increased as well. For the whole chemical sector it increased by
9,2% from 437 thousand PLN in 2010 to 477 thousand PLN in
2011. The labor productivity grew fastest in the production of
chemical products (increase by 14,3% from 638 thousand PLN
to 729.000 PLN), while in the pharmaceutical industry, after an
increase in 2010 up to 668 thousand PLN fell in 2011 back to 598
thousand PLN. In the case of production of rubber and plastic
products, the productivity increased by 12.8% to EUR 344 thousand PLN per employee.
At the same time, it is in the production of rubber products
and plastic that employees work the longest, because as much
as 1 769 hours in 2011 (increase from 1 751 hours in 2010). Employees in the production of chemical products worked an average of 1 737 hours in 2011 (with regard to 1 735 hours in 2010).
The shortest worked employees in the pharmaceutical sector, because as much as 70 hours less than in the production of rubber
products and plastic: 1 699 hours in 2011, though even in this
sector there has been an increase in the number of worked hours
comparing to the year 2010, where this indicator amounted to 1
683 times.

Produkcja wyrobów chemicznych
Production of chemical goods

W

2011 roku, obserwowaliśmy kolejny wysoki wzrost produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego po trzech latach
spadków w okresie 2007-2009, aczkolwiek dynamika nieco osłabła w porównaniu do 2010 roku. Produkcja sprzedana wyrobów
chemicznych była wyższa o 11,4% w 2011 i osiągnęła 52 209
mln zł, a produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
wzrosła o 12,8% do 60 478 mln zł. Nieco inaczej zachowuje się
natomiast przemysł farmaceutyczny – najpierw jako jedyny zanotował pozytywną dynamikę produkcji sprzedanej w 2009 roku,
utrzymał pozytywną tendencję w 2010 roku, natomiast w 2011
wartość produkcji sprzedanej spadła aż o 12,3% do 10 766 mln
zł.

I

n 2011, we observed another high growth of production sold
in the processing industry after three years of decreases in the period 2007-2009, although the growth rate has slightly decreased
compared to 2010. The production sold of chemical products
was higher by 11,4% in 2011 and reached 52.209 million PLN,
and the production of rubber products and plastic increased by
12.8% to 60.478 million PLN. Somewhat differently behaves the
pharmaceutical industry – first was it the only one recording a
positive dynamics of production sold in 2009, maintained a positive trend in 2010, but in 2011 the value of production sold fell by
12,3% to 10.766 million PLN.

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i sektorze chemicznym w latach 2009-2011
Chart 2. Average salary in chemical industry enterprises in 2009-2011
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Tablica 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2009-2011 w tysiącach złotych na osobę /
Table 6. Labor efficiency in chemical industry in the years 2009-2011 in thousands per person.
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2009

2010

2011

552

638

729

Dynamika /
Dynamics
2011/2010

114,3

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Production of pharmaceuticals

570

668

598

89,6

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

274

305

344

112,8

Przemysł chemiczny ogółem
Unemployment rate (state for the end of the year) in %

386
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Tablica 7. Import chemikaliów według grup towarowych w 2011 roku w milionach euro /
Table 7. Import of chemicals by groups of goods in 2011 in million EUR.

6. Handel zagraniczny w latach 2010-2011 /
Foreign trade in the years 2010-2011
W

artość polskiego eksportu ogółem wyrażona w euro wyniosła 134,6 mld EUR, to jest o 11,7% więcej niż w 2010 roku.
Wartość importu wzrosła o 5,3% w ujęciu rocznym osiągając wartość 149,2 mld EUR. W stosunku do 2010 roku deficyt w handlu
zagranicznym w 2011 roku wzrósł z 13,8 mld EUR do 14,6 mld
EUR.
W pierszej połowie roku kursy głownych walut (euro i dolara) podlegały niewielkim wahaniom, następnie od lipca złotówka zaczęła
się mocno osłabiać. Średniomiesięczny kurs euro do złotówki
wynosił pomiędzy 3,90 (w styczniu) a 4,48 w grudniu, osiągając
na koniec roku wartość 4,42, a średniorocznie 4,12. Z kolei dolar
najniższy kurs średniomiesięczny 2,74 osiągnął w maju, po czym
rozpoczął wędrówkę w górę osiągając średniomiesięczny kurs
3,40 w grudniu, a w ostatnim dniu roku nawet 3,42. Średniorocznie ukształtował się na poziomie 2,96.
Na przestrzeni 2011 roku wartość importu produktów przemysłu chemicznego ogółem zwiększyła się o 11,8% do 27,1
mld euro. Aż 84% całego importu pochodziło z państw UE-27.
Największe pozycje, od lat stanowią produkty farmaceutyczne
(4,3 mld euro w 2011 roku) tworzywa sztuczne w formach podstawowych (4,3 mld euro w 2011 roku) oraz artykuły z tworzyw
sztucznych (również 4,3 mld euro w 2011 roku). Wartość eksportu przemysłu chemicznego wyniosła 18,8 mld euro i była o 17,7%
wyższa niż w 2010 roku. Największe pozycje stanowiły artykuły
z tworzyw sztucznych (4,3 mld euro w 2011 roku), kauczuk i artykuły z kauczuku (3,6 mld euro w 2011 roku) oraz olejki eteryczne
i preparaty perfumeryjne (1,9 mld euro w 2011 roku). 76% naszego eksportu skierowane było do państw UE-27.
Tak jak w latach poprzednich w przemyśle chemicznym utrzymywała się nadwyżka importu nad exportem, a ujemne saldo
handlu zagranicznego zwiększyło się o 40 mln euro do poziomu
8,3 mld euro, co stanowi 57% całkowitego deficytu obrotów handlu zagranicznego Polski w 2011 roku. Dodatnie wartości salda
generowane były, tak jak w roku poprzednim przez: kauczuki
i artykuły z kauczuku, olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne,
mydła i preparaty piorące, nawozy oraz materiały wybuchowe.
Największy deficyt odnotowano w przypadku tworzyw sztucznych w formach podstawowych (2,7 mld EUR), farmaceutyków
(2,7mld EUR) oraz chemikaliów organicznych (1 mld EUR).

Import w 2011 roku [mln EUR] /
Import in 2011 [million EUR]

Wykres 4. Dynamika eksportu i importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem (produkcji wyrobów chemicznych
+ produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) w latach 2008-2011
Chart 4. Growth in exports, imports and balance in foreign trade in chemical production in total (production of chemical goods + rubber
and plastic goods) in 2008-2011.
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T

he total value of Polish exports in Euro amounted to 134,6
billion EUR, i.e. by 11,7% more than in 2010. The value of imports
increased by 5,3% on an annual basis reaching a value of 149,2
billion EUR. In comparison to 2010, the deficit in foreign trade in
2011 increased from 13,8 billion EUR to 14,6 billion EUR.
In the first half of the year, the exchange rates of main currencies (Euro and Dollar) were subject to slight fluctuations, then
from July the Polish Zloty began strongly to weaken. The average
monthly exchange rate of EUR to PLN fluctuated between 3,90 (in
January) and 4,48 in December, reaching by the end of the year
the value 4,42, and the average annual level reached 4,12. On
the other hand, the dollar reached its average monthly exchange
rate of 2,74 in May, then continued to grow reaching an average
monthly exchange rate of 3,40 in December, and on the last day
of the year reaching its peak of 3,42. The average annual rate was
about 2,96.
Over 2011, the import value of products of the chemical industry increased overall by 11.8% to EUR 27,1 billion. Up to 84%
of the total imports came from the EU-27 countries. The biggest
positions constitute already since years the pharmaceutical products (EUR 4.3 billion in 2011) plastics in primary forms (EUR 4.3
billion in 2011) and articles of plastics (also EUR 4.3 billion in
2011). The value of exports of the chemical industry amounted
to EUR 18.8 billion and was by 17.7% higher than in 2010. The
biggest positions were plastics articles (EUR 4.3 billion in 2011),
rubber and its articles (EUR 3.6 billion in 2011) and essential oils
and perfumery (EUR 1.9 billion in 2011). 76% of our export was
directed to the EU-27 countries.
As in the previous years in the chemical industry maintained a
surplus of import over the export, and the negative balance of foreign trade increased by 40 million Euro to EUR 8.3 billion, representing 57% of the total foreign trade turnover deficit of Poland in
2011. Positive balance values were generated, as in the previous
year by: rubbers and rubber articles, essential oils, perfumery,
soaps and washing preparations, fertilizers and explosives. The
largest deficit was recorded for plastics in primary forms (EUR 2.7
billion), pharmaceuticals (EUR 2, 7mld) and organic chemicals
(EUR 1 billion).
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Ogółem /
Dynamics
2011/2010

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28)
Inorganic chemicals (section 28)

394

506

901

Chemikalia organiczne (dział 29)
Organic chemicals (section 29)

626

1 833

2 459

Produkty farmaceutyczne (dział 30)
Pharmaceutical products (section 30)

601

3 708

4 310

Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

286

249

534

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32)

60

1 193

1 253

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33)

111

1 306

1 417

58

682

740

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)
Albuminoidal substances, amylum, glues and enzymes (section 35)

71

398

469

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

14

13

27

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)
Photographical and cinematography materials (section 37)

4

91

95

Produkty chemiczne różne (dział 38)
Divers chemical products (section 38)

200

2 242

2 442

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)
Plastic primary forms (section 39, sections 3901-3914)

333

3 938

4 271

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)
Plastics and articles thereof (section 39, sections 3915-3926)

482

3 810

4 293

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)
Synthetic rubber and articles thereof (section 40)

803

2 156

2 959

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)
Endless chemical fibers (section 54)

125

423

548

Włókna chemiczne cięte (dział 55)
Cut chemical fibers (section 55)

109

297

406

Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC*)
Chemical industry in total (acc.to CEFIC classification *)

2 991

16 880

19 871

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
Production of rubber and plastic goods

1 285

5 967

7 252

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

4 276

22 847

27 123

Mydła i preparaty piorące (dział 34)
Soaps and detergents (section 34)

* 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
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Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
Source: Elaborated basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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Tablica 8. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2011 roku w milionach euro
Table 8. Export of chemicals by groups of goods in 2011 in million EUR.

Tablica 9. Saldo wymiany handlowej według grup towarowych w 2011 roku w milionach euro
Table 9. Balance of trade exchange by groups of goods in 2011 in million EUR

Eksport w 2011 roku [mln EUR]
/
Export in 2011 [million EUR]

Wyszczególnienie / Specification
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Saldo w 2011 roku [mln EUR] /
Balance in 2011 [million EUR]

Ogółem /
Dynamics
2011/2010

Wyszczególnienie / Specification

Ogółem /
Dynamics
2011/2010

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28)
Inorganic chemicals (section 28)

-298

42

-256

1 415

Chemikalia organiczne (dział 29)
Organic chemicals (section 29)

-140

-904

-1 044

1 167

1 620

Produkty farmaceutyczne (dział 30)
Pharmaceutical products (section 30)

-149

-2 541

-2 690

137

477

614

Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

-148

228

80

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32)

262

315

577

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby i lakiery (dział 32)
Dyes, tannins, pigments, paints and varnishes (section 32)

202

-878

-676

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33)

728

1 164

1 892

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dział 33)
Essential oils, perfumery formulas, cosmetics and toiletries (section 33)

617

-142

475

241

887

1 128

183

205

388

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)
Albuminoidal substances, amylum, glues and enzymes (section 35)

86

67

152

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy (dział 35)
Albuminoidal substances, amylum, glues and enzymes (section 35)

15

-331

-316

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

9

28

37

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

-5

15

10

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)
Photographical and cinematography materials (section 37)

2

21

23

Materiały fotograficzne i kinematograficzne (dział 37)
Photographical and cinematography materials (section 37)

-2

-70

-72

Produkty chemiczne różne (dział 38)
Divers chemical products (section 38)

194

786

980

Produkty chemiczne różne (dział 38)
Divers chemical products (section 38)

-6

-1 456

-1 462

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)
Plastic primary forms (section 39, sections 3901-3914)

278

1 262

1 541

Tworzywa sztuczne w formach podstawowych (dział 39, sekcje 3901-3914)
Plastic primary forms (section 39, sections 3901-3914)

-54

-2 676

-2 730

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)
Plastics and articles thereof (section 39, sections 3915-3926)

860

3 464

4 324

Artykuły z tworzyw sztucznych (dział 39, sekcje 3915-3926)
Plastics and articles thereof (section 39, sections 3915-3926)

377

-346

31

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)
Synthetic rubber and articles thereof (section 40)

674

2 944

3 619

Kauczuk i artykuły z kauczuku (dział 40)
Synthetic rubber and articles thereof (section 40)

-129

788

659

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)
Endless chemical fibers (section 54)

33

146

178

Włókna chemiczne ciągłe (dział 54)
Endless chemical fibers (section 54)

-92

-277

-370

Włókna chemiczne cięte (dział 55)
Cut chemical fibers (section 55)

19

41

60

Włókna chemiczne cięte (dział 55)
Cut chemical fibers (section 55)

-90

-256

-346

Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC*)
Chemical industry in total (acc.to CEFIC classification *)

3 025

7 838

10 862

Łącznie wyroby chemiczne (według klasyfikacji CEFIC*)
Chemical industry in total (acc.to CEFIC classification *)

34

-9 043

-9 009

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
Production of rubber and plastic goods

1 534

6 408

7 942

Łącznie produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
Production of rubber and plastic goods

248

442

690

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

4 559

14 246

18 805

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

282

-8 601

-8 319

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

Chemikalia nieorganiczne (dział 28)
Inorganic chemicals (section 28)

96

549

645

Chemikalia organiczne (dział 29)
Organic chemicals (section 29)

486

929

Produkty farmaceutyczne (dział 30)
Pharmaceutical products (section 30)

452

Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

Mydła i preparaty piorące (dział 34)
Soaps and detergents (section 34)

Mydła i preparaty piorące (dział 34)

* 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 basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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Soaps and detergents (section 34)

* 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 basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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6.1. Prezentacja wybranych eksporterów –
członków PIPC

6.1. Presentation of selected exporters –
PIPC members
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7. inwestycJE/ Investments

Tablica 10. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2011 w milionach złotych
Table 10. Exports for selected companies of chemical industry in 2011 (in million PLN)

Lp. /
No.

Nazwa przedsiębiorstwa /
Company’s name

Wartość eksportu w 2011 roku
[PLN mln] /
Export value in 2011 [million PLN]

1

PKN Orlen S.A.

34 260

2

Zakłady Azotowe „Puławy" S.A.

1 560

3

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

1 292

4

Zakłady Chemiczne „Police" S.A.

1 064

5

ZAK S.A.

962

6

Anwil S.A.

741

7

PCC Rokita S.A.

520

8

Polifarb Cieszyn S.A.

273

9

Petrochemia-Blachownia S.A.

186

10

LERG S.A.

178

11

PPG PCC Synteza S.A.

131

12

Solvadis Polska Sp. z o.o.

84

13

Brenntag Polska Sp. z o.o.

75

14

BIS Izomar Sp. z o.o.

56

15

Zakłady Chemiczne „Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.

40

16

Fosfan S.A.

30

17

Autozak Sp. z o.o.

19

18

Luvena S.A.

17

19

Warter Sp. z o.o.

10

20

Instytut Nawozów Sztucznych

7

21

Instytut Chemii Przemysłowej

1

22

ANNEBERG TRANSPOL International Sp. z o.o.

1

23

Prochem S.A.

0

24

Biprozat Sp. z o.o.

0

25

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"

0

26

Albis Polska Sp. z o.o.

0

27

Ciech S.A.

bd

28

BasellOrlenPolyolefins Sp. z o.o.

bd

bd - brak danych / not available
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet spółek.
Source: Own elaboration basing on surveys delivered by the companies.
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PKN Orlen S.A.
n Zakończono modernizację regeneratora na instalacji Krakingu
Katalitycznego II
n Zakończono rozbudowę i modernizację terminala paliwowego
we Wrocławiu
n Budowa nowego kotła w elektrociepłowni – inwestycja planowana jest do uruchomienia we wrześniu 2012 roku
n Modernizacja Alkilacji HF – inwestycja planowana jest do uruchomienia w grudniu 2012 roku
n Zakończono budowę Instalacji Claus II wraz z infrastrukturą
n Zakończono zabudowę Bloków Wodnych Rafineryjnych nr 1,
3i4
n Zakończono modernizację wiaty rozładunkowej
n Przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowych instalacji chłodniczej; inwestycja planowana jest do
zakończenia w grudniu 2012 roku
n Przebudowano układ paliwowy Zakładu Elektrociepłowni
n Budowa instalacji HON VII wraz z infrastrukturą
Petrochemia-Blachownia S.A.
n Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz Kotłowni – termin oddania do użytkowania: I kwartał 2012 roku
n Budowa Kompresorowni Powietrza – oddano do użytkowania
w grudniu 2011 roku
n Modernizacja Instalacji Odzysku Kwasu Siarkowego – prace
prowadzone w celu poprawienia efektywności działania
n Modernizacja układu napełniania i opróżniania zbiorników
i transportu bliskiego – termin oddania do użytkowania: I półrocze 2012 roku
n Przeniesienie sterowni – poprawa bezpieczeństwa oraz warunków i ergonomii pracy.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Projekt Modernizacji Wytwórni Kwasu Siarkowego. Podstawowym celem projektu jest utrzymanie ciągłości ruchu głównego
ciągu produkcyjnego Firmy – ciągu kaprolaktamowo-poliamidowego oraz zapewnienie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy instalacji. Dodatkowymi efektami realizacji projektu będą
zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji z obecnego
poziomu 132 tys. ton oleum/rok do ok. 170 tys. ton oleum/
rok oraz poprawa wskaźników ekologicznych i zwiększenie
wskaźnika produkcji pary wodnej
n Modernizacja węzła mycia potasowego Benfielda
n Intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych
n Modernizacja i intensyfikacja Wytwórni Kaprolaktamu do 101
300 t/r
n Modernizacja kolektora pary świeżej
n Wdrożenie komputerowego systemu sterowania i modernizacja obiektowej aparatury pomiarowej na Wydziale Siarczanu
Amonu
n Budowa stanowiska rozładowczego kwasu azotowego technicznego z cystern kolejowych oraz dostosowanie stanowisk
rozładowczych benzenu do wymogów Transportowego Dozoru Technicznego
n Kontynuacja Projektu Wspólnych Wdrożeń redukcji emisji
podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego w ramach Protokołu z Kioto

PKN Orlen S.A.
n Termination of the regenerator modernization on the installation of Catalytic Cracking II
n Completed expansion and modernization of the fuel terminal
in Wrocław
n Construction of a new boiler in the heat and power generation
plant – the investment is planned to be initialized in September
2012
n Modernization of Alkylation HF – the investment is planned to
be initialized in December 2012
n Completed construction of installation Claus II, including infrastructure
n Completed redevelopment of Refinery Water Blocks No. 1, 3
and 4
n Finished upgrading the discharge umbrella roof
n Rebuilding of technological fillings of mechanical draft cooling
tower; the investment is planned to be terminated in December, 2012
n Rebuilding of the fuel system of the heat and power generation plant
n construction of the HON VII installation, including infrastructure
Petrochemia-Blachownia S.A.
n Construction of the Water Treatment Station and boiler rooms
– the commissioning date: I quarter of 2012
n Construction of the Air Compressor Room – initialized in December 2011
n Modernization of the installation for the sulphuric acid recovery - the works are being carried out in order to improve the
efficiency of operation
n Modernization of the charge and discharge of tanks and handling – commissioning: first half of 2012
n Transfer of the control room - improving safety and conditions
as well as ergonomics of work.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Project of modernization of the sulphuric acid production
plant. The primary objective of the project is to maintain the
continuity of the main production course - the caprolactampolyamide course and ensure a safe and trouble-free operation of the installation. Additional effects of the project will be
the increase of production capacity of installations from the
current level of 132 thousand tons of oleum/year to ca. 170
thousand tons of oleum/year and improvement of the ecological indicators including a raise of steam production
n Modernization of the Benfield potassium cleaning center
n Intensification of the Modified Plastic Production Plant
n Modernization and intensification of Caprolactam production
plant up to 101 300 t/y
n Modernization of the fresh steam collector,
n Implementation of a computer control system and modernization of the measuring apparatus at the Faculty of Ammonium
Sulphate
n Construction of a technical nitric acid discharge post from rail
tanks and adjustment of benzene discharge positions to the
requirements of the Technical Transport Supervision
n Continuation of the Project of Common Implementation for
the reduction of nitrous oxide emissions from bipressure nitric
acid installation in framework of the Kyoto Protocol
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Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Zakończono modernizację ciągu produkcyjnego tlenowniaamoniak-mocznik zwiększając produkcję mocznika o ok. 20%
tj 270 tys. ton
n Realizowano projekt „Przebudowy instalacji usuwania CO2
z gazu do syntezy amoniaku”, dzięki czemu przygotowano instalację mycia potasowego do pracy przy zwiększonej
zdolności produkcyjnej instalacji amoniaku, obniżono zawartość CO2 w oczyszczanym gazie oraz obniżono jednostkowe
wskaźniki zużycia energii
n Realizowano projekt „Budowy instalacji odsiarczania spalin”,
który ma na celu odsiarczenie całego strumienia spalin kierowanych do atmosfery, powstających w wyniku spalania pyłu
węglowego i innych paliw w Elektrociepłowni, Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2012 roku, a jego efektem będzie
zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o ponad 83%

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Accomplishment of the modernization of the oxygen-ammonia-urea production line increasing the production of urea by
20% i.e. 270 thousand tons
n Realization of the project „ CO2 removal system for ammonia
synthesis „, thanks to which the potassium washing installation has been prepared to works with increased ammonia production capacity, the content of CO2 in purified gas has been
reduced, same as unitary energy consumption indicators
n Realization of the project „Construction of FGD system”,
which aims to remove sulfur from the exhaust stream directed
into the atmosphere, generated from the combustion of coal
dust and other fuels in the heat and power generation plant,
the project is to be completed in December 2012, and its effect will be the reduction of sulphur dioxide emissions by more
than 83%

ZAK S.A.
n Zakończono budowę nowego kwasu azotowego – TK V, wraz
z instalacją neutralizacji
n Modernizacja uszczelnień i zwiększenie niezawodności pracy
cyrkulatora gazu obiegowego w pętli Syntezy Amoniaku
n Obniżono energochłonność produkcji gazu syntezowego
OXO poprzez zmianę regulacji pracy pomp węglanu potasu
n Realizowano projekt budowy nowej stacji załadunku wodoru,
mającej na celu poprawę bezpieczeństwa
n Realizowano projekt budowy stanowiska załadowczego ciekłego BKF (bezwodnika kwasu ftalowego)
n Realizowano projekt zmiany bazy surowcowej i intensyfikacji
produkcji BKM (bezwodnika kwasu maleinowego)

ZAK S.A.
n Completion of the construction of a new nitric acid – TK V,
together with the neutralization installation
n Modernization of seals and increase of reliability of current
gas circulator the the Ammonia Synthesis Loop
n Considerable reduction of the production of synthesis gas
OXO by amending the regulation of potassium carbonate
pump operation
n Realization of the construction project of a new hydrogen
charging station, with a view to improving safety
n Realization of the construction project of liquid BKF charging
station (anhydride phthalic acid)
n Realization of a project of change the raw materials basis and
intensification of BKM production (anhydride maleic acid)

Anwil S.A.
n Budowa instalacji tlenowni, która zapewni bezpieczeństwo
zasilania tlenem i azotem dla istniejących i nowopowstałych
instalacji oraz umożliwia rozszerzenie oferty produktowej o argon
n Doprowadzenie mediów do wytwórni PTA wraz z oddaniem
do eksploatacji beztlenowej biologicznej oczyszczalni ścieków
n Modernizacja odparowywaczy wody kotłowej, która zwiększa
pewność ruchową oraz zmniejsza szybkość zużywania się kotłów
n Modernizacja systemu sterowania instalacji amoniaku i wody
obiegowej, minimalizująca ryzyko wystąpienia awarii
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Montaż nowego filtra koalescencyjnego skutkująca poprawą
pracy syntezy mocznika
n Modernizacja węzła podawania surowców do produkcji nawozów – unifikacja urządzeń do rozdrabniania surowców
n Modernizacja przenośników kubełkowych na wydziale nawozów NPK, w celu wydłużenia okresu ich eksploatacji oraz
ograniczenia ilości postojów remontowych
n Modernizacja magazynu nawozów poprawiająca warunki
przechowywania nawozów oraz warunki pracy
n Modernizacja infrastruktury kolejowej
Ciech S.A.
n Budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny (EPI) z gliceryny. Wdrażana technologia poprawi wskaźniki procesowe o ok. 30% (w tym m.in.
spowoduje zmniejszenie zużycia energii o 10 GWh rocznie),
zmniejszy emisję zanieczyszczeń, oraz zmieni bazę surowcową (z petrochemicznej na substancje odpadowe z produkcji
biodiesla, redukując potrzeby zakupowe chloru i propylenu)

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Anwil S.A.
n Construction of the oxygen generation plant, which ensures
safety of oxygen and nitrogen supplies for the existing and
new installations and allows the extension of the product offer
by argon
n Supplying media to PTA production plant, along with the initialization of an anaerobic biological treatment plant
n Modernization of vaporizers of boiler water, increasing operational confidence and reducing the wearing and tearing of the
boiler
n Modernization of control system of the ammonia installation
and circulation water, minimizing the risk of accidents
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Installation of a new coalescent filter resulting in the improvement of urea synthesis operation
n Modernization of the raw materials dosage center for the production of fertilizers – unification of equipment for the grinding
of raw materials
n Modernization of the bucket conveyors at the Department of
NPK fertilizers, in order to extend the period of their operation
and reduce the amount of repairing shutdowns
n Modernization of the fertilizers warehouse improving the conditions of storage of fertilizers as well as working conditions
n Modernization of railway infrastructure
Ciech S.A.
n Construction of the installation and implementation of an innovative production technology of epichlorohydrin (EPI) from
glycerol. The implemented technology is the result of the research and development studies of our research team from
Zachem, supported by the Institute of Heavy Organic Synthesis ”Blachownia”. This investment will improve indicators of
the process by around 30% (reducing energy consumption
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n Budowa innowacyjnej instalacji produkcji substancji czynnych
dla wysokomarżowych środków ochrony roślin, z 4 do 6 tys.
ton/rok. Efektem tej inwestycji będzie wzrost mocy produkcyjnych głównego półproduktu do wytwarzania herbicydów
o 50%, zmniejszenie zużycia surowców i energii, poprawa jakości gotowego produktu, a także redukcja emisji ścieków
n Wdrożono innowacyjną technologię produkcji opakowań
szklanych z zastosowaniem powłok nanostrukturalnych, wpływających pozytywnie na estetykę, właściwości mechaniczne
oraz cechy użytkowe produktu
n Intensyfikacja produkcji sody oczyszczonej, mająca na celu
podniesienie zdolności produkcyjnej obecnej instalacji sody
oczyszczonej o 20 tys. ton/rok
n Zmiana technologii skraplania chloru polegająca na wyeliminowaniu z eksploatacji układów ziębniczych freonu R-22 jako
czynnika chłodniczego.
n Modernizacja energetyki Elektrociepłowni Janikowo, w tym:
kompleksowa modernizacja trzech kotłów, budowa instalacji
odsiarczania spalin, modernizacja elektrofiltrów oraz instalacji
odpopielania kotłów
Luvena S.A.
n Realizacja projektu budowy instalacji blendingu i ekspedycji
nawozów. Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia
kwiecień 2012 roku
n Modernizacja magazynów surowcowych i produktowych:
wymiana szynoprzewodów, suwnic i wykonanie ścian działowych
n Zakup i instalacja nowej wagopakowaczki
LERG S.A.
n Modernizacja instalacji żywic poliestrowych
n Budowa stokażu surowców płynnych
n Modernizacja kotłowni ograniczająca ilość zanieczyszczeń
Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Modernizacja układów ważących na instalacji granulacji nawozów oraz zabudowa linii do napełniania big-bagów
n Budowa linii kablowej 6kV modernizująca przyłącze do sieci
zasilającej w energię elektryczną
n Dostosowanie węzłów magazynowania, mielenia i olejowania
siarki do wymagań dyrektywy ATEX
PCC Rokita S.A.
n Budowa wytwórni Kwasu Solnego zwiększająca zdolności
produkcyjne o 20 tys. ton/rok
n Budowa wytwórni kwasu monochlorooctowego
n Budowa nowej wytwórni polioli mająca na celu zwiększenie
zdolności produkcyjnej z 60 do 90 tys. ton/rok, termin zakończenia 2012 rok
n Rewitalizacja wytwórni monochlorobenzenu mająca na celu
poprawę jakości produktu, termin zakończenia 2014 rok
n Budowa podczyszczalni ścieków zawierających chlorofenole
ograniczająca ładunek fenoli w ściekach, termin zakończenia
I kwartał 2012 roku
n Modernizacja sieci elektroenergetycznych mająca na celu poprawę efektywności gospodarowania energią, termin zakończenia 2015 rok
WARTER Sp. z o.o.
n Modernizacja technologii produkcji żywicy węglowodorowej i
zakup nowego sprzętu laboratoryjnego
n Montaż filtrów samooczyszczających oleju opałowego

n

n

n

n

n

by 10 GWh per year), reduce pollution, change raw material
base (from petrochemical one to the one basing on byproducts from biodiesel production, reducing demand for chlorine
and propylene).
Construction of an innovative system for MCPA and MCPP-P
production, increasing the production capacity of highmargin
plant protection agents from 4 to 6 t/y. The aim of this investment is to increase the capacity of the main semi-finished
product in the manufacture of herbicides by 50%, reduction in
raw materials consumption and energy, improvement of quality of the finished product but also reduction of waste emissions by around 5%.
Implementation of an innovative production technology of
glass packages with application of nanostructured coatings,
impacting positively on the aesthetics, mechanical properties
and performance of the product
Intensification of baking soda production, in order to enhance
the capacity of the current baking soda installation by 20 thousand tons/year
Change of chlorine liquefaction technology by eliminating
the operation of cooling systems with R-22 freon as cooling
agent.
Modernization of heat and energy power plant Janikowo, including: a comprehensive modernization of three boilers, construction of flue gas desulphurization system, modernization
of electrofilters and the ash disposal installation of boilers

Luvena S.A.
n Realization of the construction project of the fertilizer blending
and expedition installation. Task in progress, assumed completion April 2012
n Modernization of raw materials and product warehouses: Exchange of busways, cranes and partition walls
n purchase and installation of a new weighing and packaging
installation
LERG S.A.
n Modernization of a polyester resin installations
n Construction of the liquid raw material stockage
n Modernization of boiler room, limiting the quantity of pollutants
Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Modernization of weighing systems for the installation of fertilizer granulation and the building of a big-bag filling line
n Construction of 6kV cable line modernizing the mains electrical junction
n Adjustment of sulphur storage, grinding and oiling centers to
the requirements of the ATEX Directive
PCC Rokita S.A.
n Construction of a HCL plant, increasing the production capacity by 20 thousand tons/year
n Construction of a monochloroacetic acid production plant
n Construction of the plant for polyols in order to increase production capacity from 60 to 90 thousand tons/year, the assumed date of completion by the end of 2012
n Redevelopment of the monochlorobenzene production plant
to improve the quality of the product, the assumed date of
completion by the end of 2014
n Construction of a pre-treatment wastewater plant for wastewater containing chlorophenol, thereby reducing the load of
phenols in wastewater; the assumed date of completion first
quarter of 2012
n Modernization of electric power and energy networks in order
to improve the efficiency of energy management, completion
date: 2015
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Fosfan S.A.
n Oddanie zmodernizowanego węzła suszenia nawozów, które
pozwoliło na obniżenie energochłonności etapu suszenia oraz
obniżenie poziomu emisji spalin
n Uruchomienie instalacji przeładunku kwasu siarkowego, który jest podstawowym składnikiem do produkcji superfosfatu
prostego. Nowoczesna, zapewniająca najwyższe standardy
środowiskowe i bezpieczeństwa instalacja pozwoliła w znacznym stopniu zwiększyć wydajność rozładunku cystern kolejowych
n Instalacja nowej waga zbiornikowej w punkcie załadunkowym
towarów sypkich na nabrzeżu betonowym poprawiająca załadunek
PCC Synteza S.A.
n Oddanie do eksploatacji wytwornicy pary uzyskując w ten
sposób własne źródło pary
ANNEBERG TRANSPOL International Sp. z o.o.
n Zakup nowych środków transportowych: 6 sztuk naczep cystern oraz 10 sztuk ciagników

WARTER Sp. z o.o.
n Modernization of the hydrocarbon resin production technology and purchase of new laboratory equipment
n Installation of self-cleaning fuel oil filters
Fosfan S.A.
n Commissioning of the modernized fertilizer drying center,
which allowed the reduction of the energy-consuming phase
of drying and reduction of the emission level of combustion
gas
n Initialization of the transshipping installation of sulphuric acid,
which is the primary component for the production of simple
superphosphate. A modern installation, assuring the highest
standards of environmental protection and safety has significantly increased the performance of rail tank discharge
n Installation of the new tank-weight at the charging point of dry
goods at the concrete quayside improving the charging process
PCC Synteza S.A.
n Initialization of the steam generator operation, obtaining in this
way an own source of steam

Brenntag Polska Sp. z o.o.
n Budowa nowych instalacji produkcyjnych
n Zakup środków transportu, sprzętu technicznego, laboratoryjnego, komputerowego oraz oprogramowania

ANNEBERG TRANSPOL International Sp. z o.o.
n Purchase of new transport means: 6 new tank semitrailers and
10 road tractors

Instytut Chemii Przemysłowej
n Poczyniono inwestycje usprawniające warunki pracy w laboratoriach i poprawiające bezpieczeństwo pracy

Brenntag Polska Sp. z o.o.
n Construction of new production installations
n Purchase of new transport means, technological, laboratory
and IT equipment, along with software

Instytut Nawozów Sztucznych
n Zbudowano unikalną (jedyną w Polsce) uniwersalną instalację
doświadczalno-produkcyjną pracującą przy podwyższonych
parametrach ciśnienia (500 bar), przepływach, oraz zwiększonych pojemnościach ekstraktorów. Instalacja umożliwia
prowadzenie badań i otrzymywanie ekstraktów z surowców
roślinnych
n Wdrożono projekty modernizacji dwóch reaktorów syntezy
amoniaku oraz modernizacji instalacji usuwania CO2 z gazu
syntezowego w Wytwórni Amoniaku w Zakładach Azotowych
Puławy
n Wdrożono projekt poprawy czystości CO2 otrzymywanego w
węźle Carsol w Wytwórni Amoniaku w zakładach OAO Akron
w Rosji
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
n Zakończono realizację projektu „Budowy Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych”. Projekt obejmował zakup aparatury umożliwiającej prace badawczo-rozwojowe związane
z wytwarzaniem tworzyw sztucznych, ich modyfikację oraz
oznaczanie właściwości, włącznie z przygotowywaniem pilotażowych partii nowoopracowanych odmian tworzyw
n Zrealizowano projekt „Rozbudowy infrastruktury badawczej w
zakresie spektrometrii mas”
n Wdrożono technologię wytwarzania mikroemulsyjnego koncentratu emulgującego do wytwarzania trudnopalnej, mikroemulsyjnej cieczy hydraulicznej stosowanej w górnictwie
n Wdrożono technologię wytwarzania ekologicznego, biodegradowalnego, środka zwilżającego do produkcji płyt laminowanych

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Industrial Chemistry Research Institute
n New investments rationalizing the conditions of work at the
laboratories and improving safety at work
Fertilizer Research Institute
n Construction of a unique (the only one in Poland) universal
experimental and production installation working at elevated
pressure parameters (500 bar), flows and an increased extractor capacity. The installation allows to conduct researches
and receive vegetable extracts.
n Implementation of the modernization projects of two ammonium synthesis reactors and the modernization of CO2 removal
installation from synthesis gas at the Ammonium Production
Plant of Zakłady Azotowe Puławy
n Implementation of a project to improve the purity of CO2 produced in the Carsol Center at the Ammonia production plant
in OAO Akron in Russia
Institute of Heavy Organic Synthesis „Blachownia”
n Completion of the project implementation „Construction of the
Plastics Research Centre „. The project covered the purchase
of the apparatus allowing research and development works
related to the manufacture of plastics, their modification and
the determination of properties, including the preparation of
pilot batches of newly developed plastic varieties
n Realization of the project „Expansion of the research infrastructure in the field of mass spectrometry”
n Implementation of the microemulsion technology of the emulsifying concentrate for the production of a slow-burning, microemulsion hydraulic fluid used in mining
n Implementation of the production technology of an ecological,
biodegradable moistening agent used in the production process of laminated floor panels
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8. Prace naukowo-badawcze /
Research and development works
PKN Orlen S.A.
n Ogółem w Planie Prac Badawczo-Rozwojowych ujęto 105
tematów zgłoszonych przez 15 komórek organizacyjnych.
Wśród ujętych w Planie tematów – 21 stanowiło kontynuację
umów zawartych w roku poprzednim. Zawarto 63 nowe umowy i aneksowano 9 wcześniejszych umów – na łączną kwotę
10 mln PLN
n Ocena jakościowa skuteczności działania pakietów dodatków
do benzyn dostępnych na rynku w ramach rankingu prowadzonego przez PKN ORLEN S.A.
n Analiza konsekwencji wspólnego rozliczania źródeł energetycznych EC i Rafinerii w aspekcie uwarunkowań prawnych
imisji i emisji NOx i SO2 z uwzględnieniem warunków pozwolenia zintegrowanego
n Weryfikacja rocznych raportów o emisji dwutlenku węgla
(CO2) z instalacji spalania paliw – Elektrociepłownia, rafinacji
ropy naftowej – Rafineria i krakingu petrochemicznego – Wytwórnia Olefin II
n Ocena zgodności wyznaczenia energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrociepłowni w świetle wymagań Dyrektywy 2004/8/WE
n Badanie stanu dynamicznego i cieplnego turbiny TG4 – po
remoncie kapitalnym turbozespołu
n Badanie okresowe stanu zagrożenia porażeniowego od urządzeń elektroenergetycznych oraz badanie uziemień instalacji
odgromowej obiektów budowlanych w Zakładzie Elektrociepłowni
n Badanie Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Bloków TG3, TG5 i TG6
n Europe, Africa and the Middle East Fuels Refinery Performance Analysis and Related Product Offerings Worldwide Refining
Quality Control Performance Analysis

PKN Orlen S.A.
n The total research and development plan included 105 topics submitted by 15 organizational units. Among the topics
covered in the plan - 21 constituted the continuation of agreements concluded in the previous year. 63 new agreements
have been concluded and 9 earlier concluded agreements
have been annexed – for a total amount of 10 million PLN
n The qualitative assessment of the operation effectiveness of
packages of petrol additives available on the market within
the ranking conducted by PKN ORLEN S.A.
n Analysis of consequences of the joint settlement of energy
sources, EC and the refinery in terms of legal conditions of
imission and emission monitoring systems of NOx and SO2
considering the conditions of an integrated license
n Verification of annual reports on the carbon dioxide (CO2)
emissions from the combustion of fuels – heat and power
generation plant, Petroleum Refinery - Refinery and petrochemical cracking - Olefin production plant II
n Assessment of the compatibility of energy designation in association with heat production in the heat and power production plant, in view of the requirements of Directive 2004/8/EC
n Analysis of the status of the dynamic and thermal turbine TG4
- after accomplishment of a major overhaul of the compound
set
n Control of electric-shock hazard from electrical and power
equipment and testing of the earthing installation of buildings
in the heating plant
n Examination of the Electrical Power Protection Automatics of
TG3, TG5 and TG6 Blocks
n Europe, Africa and the Middle East Fuels Refinery Performance Analysis and Related Product Offerings Worldwide Refining Quality Control Performance Analysis

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Badania nad nowymi granulowanymi nawozami z siarką, nowymi ciekłymi nawozami wieloskładnikowymi oraz dalszye
wzbogacanie asortymentu nawozów mineralnych
n Badania nad nowymi procesami oczyszczania trioksanu, nowymi układami stabilizującymi politrioksan oraz badaniami
procesu obróbki termicznej politrioksanu oraz badania nad
nowymi odmianami tworzyw modyfikowanych
n Badania nad dalszą optymalizacją procesu utleniania cykloheksanu, procesu krystalizacji siarczanu amonu oraz modernizacją procesu syntezy kaprolaktamu
n Uzyskano patenty na rozwiązania pt. „Reaktor utleniania cykloheksanu i sposób utleniania cykloheksanu” oraz „Sposób
wytwarzania polioksymetylenu”

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
n Research over the new granulated fertilizer containing sulphur,
new liquid multicomponent fertilizers and further enhancement
of the mineral fertilizer range
n Studies on new purification process of trioxane, new stabilizing systems of politrioxane and research on heat treatment
process of politrioxane, as well as researches over new varieties of modified plastic
n Research over further optimization of the cyclohexane oxidation process, process of crystallization of ammonium sulphate
and the modernization process of caprolactam synthesis
n Receiving of patent for the solution „Reactor of cyclohexane
oxidation and the oxidation method of cyclohexane „ and
„Production method of polyoxymethylene”

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych z dodatkiem siarki na doświadczalnych poletkach obszaru Polski,
Niemiec i Czech
n Badania nad zmniejszeniem własności utleniających saletry
amonowej
n Opracowanie technologii produkcji nowych nawozów wieloskładnikowych na bazie mocznika i/lub saletry amonowej o
składzie bazowym NPK 20-10-10
n Opracowanie technologii produkcji superfosfatu mocznikowego

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Research project on the use of nitrogen fertilizers, with addition of sulphur on experimental fields in Poland, Germany and
Czech
n Research on the reduction of oxidizing features of ammonium
nitrate
n Development of production technology of new compound fertilizers based on urea and/or ammonium nitrate with a basis
composition of NPK 20-10-10
n Development of technologies for the production of urea superphosphate
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ZAK S.A.
n Badania nad wpływem zanieczyszczeń dolomitów na jakość
nawozów
n Badania nad specjalistycznymi estrami małotonażowymi, mające na celu zwiększenie asortymentu produktowego
n Opracowanie założeń procesowych nowego plastyfikatora
nieftalanowego
n Opracowanie koncepcji realizacji nawozów ciekłych w warunkach ZAK S.A.

ZAK S.A.
n Research on the influence of dolomitic impurities on the quality of fertilizers
n Research on specialized low-tonnage esters, aiming to increase the product range
n Development of process assumptions for a new non-phthalic
plasticiser
n Development of the realization concept of liquid fertilizers in
conditions of ZAK S.A

Anwil S.A.
n Projekt a następnie budowa instalacji osuszania gazu syntezowego, dzięki czemu zmniejszono zużycie gazu ziemnego
przy produkcji amoniaku

Anwil S.A.
n Design and construction of the installation of synthesis gas
drainage, to reduces the consumption of natural gas for the
production of ammonia

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Opracowanie koncepcji technicznej modernizacji elektrociepłowni
n Badania nad rekrystalizacją siarczanu żelaza ze składowiska
Spółki
n Wykonanie studium modernizacji instalacji oczyszczania gazów porozkładowych w Zakładzie Bieli Tytanowej
n Studium zwiększenia efektywności w procesie produkcji amoniaku

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Development of the technical modernization concept of heating plant
n Research on recrystallization of ferric sulfate from company’s
storage area
n Realization of a modernization study for the installation of
decomposition gas purification in the White Titan Production
Plan
n Study of improving efficiency in the ammonia production process

Ciech S.A.
n Badania nad zmianą technologii produkcji TDI prowadzone
w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Instytutem Chemii
Przemysłowej pod przewodnictwem spółki Zachem z Grupy
Ciech. W wyniku wdrożenia opracowywanej technologii wprowadzone zostaną nowe rozwiązania aparaturowe i technologiczne, które pozwolą na istotną poprawę ekonomicznej efektywności produkcji TDI. Budżet projektu wynosi 33 mln zł
n Wdrożenie nowej technologii produkcji EPI – badania prowadzone we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” mające na celu uruchomienie procesu
produkcji EPI z gliceryny.
n Badania nad wdrożeniem technologii produkcji innowacyjnych
antypirenów na bazie związków fosforu nie zawierających halogenopochodnych realizowane we współpracy z Instytutem
Chemii Nieorganicznej oraz Instytutem Chemii Przemysłowej
n Innowacje procesowe i produktowe w zakresie żywic epoksydowych we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej
Luvena S.A.
n Badania nad sprawnością procesów zgniatania i przesiewania przy produkcji nawozów
n Badania nad zastosowaniem nowych surowców do produkcji
nawozów fosforowych
n Badania nad udoskonaleniem i optymalizacją technologii produkcji kwasów humusowych
LERG S.A.
n Opracowanie żywic fenolowo-formaldehydowych do sklejki
drewnianej
n Rozwój technologii nienasyconych żywic poliestrowych do polimerobetonu, które poprawiają parametry wytrzymałościowe
oraz odporność chemiczną i na zmienne warunki pogodowe
n Rozwój żywic fenolowo-formaldehydowych typu nowolakowego o niskiej zawartości wolnego fenolu do różnych zastosowań, a szczególnie w przemyśle samochodowym do produkcji wykładzin termo i dźwiękochłonnych z dodatkiem środków
uniepalniających
n Opracowanie żywicy mocznikowo-formaldehydowej na eksport o niskiej zawartości wolnego formaldehydu oraz niskiej
emisji formaldehydu z gotowego wyrobu
Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Ciech S.A.
n Studies on the change of TDI production technology conducted in consortium with the Technical University and the Warsaw
Institute of Industrial Chemistry under the auspices of Zachem,
a company of Ciech Group. As a result of the implementation
of the developed technology, new equipment solutions and
technological innovations will be introduced, which should allow a significant improvement of the economic efficiency of
TDI production. The budget of the project is o 33 million PLN.
n Implementation of new EPI production technology - researches carried out in collaboration with the Institute of Heavy Organic Synthesis „Blachownia” aiming the initialization of the
EPI production process out of glycerol.
n Research on the implementation of technology for producing
innovative antipyrene based on phosphorus compounds, not
containing halogen derivatives, carried out in cooperation with
the Institute of Inorganic Chemistry and the Institute of Industrial Chemistry
n Process and product innovations for epoxy resins, in cooperation with the Institute of Heavy Organic Synthesis
Luvena S.A.
n Researches on the efficiency of the processes of crushing and
screening in the production of fertilizers
n Research on the application of new raw materials for the production of phosphate fertilizers
n Researches on the improvement and optimization of humus
acid production technology
LERG S.A.
n Development of phenol-formaldehyde resins to a wooden plywood
n Development of technologies of unsaturated polyester resins for polymer concrete, which enhances the parameters of
strength and resistance to chemical and variable weather conditions
n Development of phenol-formaldehyde resins of new varnish
type with low content of free phenol for various uses, especially in the car industry for the production of various thermoplastic lining and acoustic screens with the addition of flame
retardants
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Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Opracowanie składu i technologii wytwarzania nawozów zawiesinowych na bazie siarki elementarnej

n development of urea-formaldehyde resin for export purposes
with low content of free formaldehyde and low emission of
formaldehyde in the finished product

PCC Rokita S.A.
n Opracowanie technologii produkcji polioli Visco TDI oraz Rokopolu D4000D do klejów poliuretanowych
n Rozwój gamy fosforoorganicznych plastyfiaktorów uniepalniających. Na te badania Spółka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 13,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
n Opracowanie nowego, reaktywnego uniepalniacza do pianek
poliuretanowych
n Badania nad technologią produkcji fosfonianu stosowanego
w procesach uzdatniania wody

Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
 Development of composition and technology of slurry fertilizers based on sulphur

WARTER Sp. z o.o.
n Badania nad uzyskaniem żywicy o wyższej liczbie koksowania
Fosfan S.A.
n Badania nad optymalizacją procesów granulacji oraz wpływem środków antyzbrylających na jakość granulatu
n Badania nad wykorzystaniem surowców fosforonośnych pochodzących z nowych źródeł
PCC Synteza S.A.
n Badania nad produkcją Bisfenolu F
Instytut Chemii Przemysłowej
n Badania nad technologią kwasu akrylowego i estrów akrylowych z gliceryny z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
n Badania nad nanokompozytami polimerowymi o zwiększonej
odporności na działania mikroorganizów
n Badania nad kompleksową technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)
n Przeprowadzono badania nad zastosowaniem otrzymanych
nanoproszków krzemionkowych
n Opracowano nową generację nanokompozytowych spoiw do
farb proszkowych o ulepszonych właściwościach przetwórczych i aplikacyjnych
n Zoptymalizowano receptury i procesy wytwarzania wodnej
dyspersji żywicy silikonowej i wodnej dyspersji nanocząsteczek polimerowych core-shell oraz nanoproszku w skali wielkolaboratoryjnej oraz zbadano właściwości otrzymanych dyspersji i nanoproszków
Instytut Nawozów Sztucznych
n Prowadzono badania na temat gospodarki odpadami nieorganicznymi w Polsce, we współpracy z Instytutem Chemii
Nieorganicznej, Instytutem Ochrony Środowiska oraz Fundacją Progress & Business
n Opracowano nową formę i sposób otrzymywania katalizatora
żelazowo-glinowego o wysokiej efektywności w kierunku rozkładu podtlenku azotu
n Opracowano nową wersję katalizatora parowego reformingu
gazu ziemnego o większej powierzchni geometrycznej złoża
n Opracowano technologię i projekt procesowy otrzymywania
ekstraktów z nasion owoców jagodowych
n Opracowano skład i technologię wytwarzania trzech nowych
nawozów zawiesinowych na bazie zmikronizowanej siarki

PCC Rokita S.A.
n Development of production technology of polyols Visco TDI
and Rokopol D4000D for polyurethane adhesives
n Development of a range of organophosphorus flame retardant
plasticizers. For these tests, the company received a funding
amounting to 13.6 million PLN in the framework of the Operational Program of Innovative Economy
n Development of a new, reactive flame-retardant for polyurethane foams
n Research on the technology of production of phosphonates
used in water treatment processes
WARTER Sp. z o.o.
n Researches on the extraction of resin with a higher coking
number
Fosfan S.A.
n Researches on optimizing granulation processes and influence of antilumping substances on the granulate quality
n Researches on the utilization of phosphor containing materials originating from new sources
PCC Synteza S.A.
n Researches on the production of Bisphenol F
Industrial Chemistry Research Institute
n Research on technology of acrylic acid and acrylic esters
made of glycerol with production of fatty acid methyl esters
n Studies over polymer nanocompounds with increased resistance to the influence by microorganisms
n Research on comprehensive technology to produce construction polymers based on poly (phenylene oxide)
n Accomplishment of a survey on the application of silicate nanopowders
n Development of a new generation of nanocompound binding
agents for powder coating with improved processing and application properties
n Optimalization of formulations and processes of manufacturing water dispersion of silicone resin and water dispersion of
polymer nanoparticles core-shell as well as nanopowder in
laboratory large-scale, study on properties of dispersions and
nanopowders
Fertilizer Research Institute
n Study on the inorganic waste management in Poland, in cooperation with the Institute of Inorganic Chemistry, Institute of
Environmental Protection and Progress & Business Foundation
n Development of a new form and production method of catalyst ferric aluminum with high efficiency in the direction of nitrogen monoxide decomposition
n Development of a new version of steam catalyst for natural
gas reforming with a larger geometric surface of deposit
n Development of a technology and process design for the reception of extracts from seeds of berries
n Development of composition and technology of manufacturing for three new slurry fertilizers based on micronized sulphur
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
n Prowadzono badania nad zagospodarowaniem biogliceryny
do syntez chemicznych
n Prowadzono badania nad nową technologią Bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej
n Prowadzono badania nad nową generacją technologii produkcji epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako
surowca
n Rozpoczęto projekt GREEN-OIL w ramach 7PR pt. „Rozwój
procesów frakcjonowania i odwadniania bio-oleju oraz testowanie udoskonalonego bio-oleju jako paliwa silnikowego i surowca do produkcji smarów”
n Zakończono projekt CAMELINA-BIOFUEL dotyczący rozwoju
technologii wytwarzania biopaliw z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych z wykorzystaniem oleju z lnicznika siewnego jako nowej bazy surowcowej
n Kontynuowano badania w obszarze kompleksowego przetwórstwa biomasy do surowców i produktów chemicznych
we współpracy z Instytutem Chemii Przemysłowej, Instytutem
Nawozów Sztucznych, Instytutem Przemysłu Organicznego i
Politechniką Krakowską
n Prowadzono badania nad opracowaniem nowoczesnej technologii wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych we współpracy z Zakładami Chemicznymi „Organika
- Sarzyna” S.A.
n Prowadzono badania nad komercjalizacją technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na
osnowie poliolefin we współpracy z Instytutem Elektrotechniki
Wrocław i firmą Global Colors Polska S.A

Polska Izba Przemysłu Cemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

Institute of Heavy Organic Synthesis „Blachownia”
n Researches on the utilization of bioglycerin for chemical synthesis
n Researches on new technologies of bisphenol A of high thermal stability
n Researches on new generation of epichlorohydrin technologies using bioglycerin as raw material
n Initialization of the project GREEN-OIL under FP7 „Development of fractionation and dewatering processes of bio-oil and
testing of an enhanced bio-oil as motor fuel and raw material
for the production of lubricants”
n Completion of the project CAMELINA-BIOFUEL relating to the
development of technology of biofuel production from vegetable oils and animal fats using oil from Camelina sativa as the
new base material
n Continuation of researches in the area of comprehensive
processing of biomass for raw materials and chemical products in cooperation with the Institute of Industrial Chemistry,
Institute of Fertilizers, Institute of Organic Industry and Technical University Cracow
n Researches on the development of modern technology for the
manufacturing of small molecule epoxy resins, in cooperation
with the Chemical Plant „Organika-Sarzyna” S.A.
n Study over the commercialization of technology and application of polymer nanocompounds - based on polyolefin in cooperation with the Institute of Electrical Engineering Wrocław
and the company Global Colors Poland S.A.
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