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1.

Od autorów

OD AUTORÓW
From the Authors

Szanowni Państwo,

Ladies and Gentlemen,

Jednym z zadań stawianych przed Komisją do spraw

One of the tasks facing the Ecology Commission ope-

Ekologii działającą przy Polskiej Izbie Przemysłu Che-

rating at the Polish Chamber of Chemical Industry is to

micznego jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstw

analyse the functioning of chemical industry companies

chemicznych należących do Izby pod kątem różnych

belonging to the Chamber for various aspects of the use

aspektów korzystania ze środowiska naturalnego. Informa-

of the environment. Information for achieving this task

cje pozwalające na realizację tego zadania uzyskiwane są

is obtained from chemical companies by conducting a

poprzez ankietyzację firm chemicznych prowadzoną za

survey through the agency of the Chamber’s office. Eve-

pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankie-

ry year the scope of questions included in the surveys

tach jest rokrocznie uzgadniany i dostosowywany do aktu-

is agreed and updated for current needs and emerging

alnych potrzeb czy pojawiających się problemów. W tym

issues. This year, the authors of the “Environmental Report

roku, autorzy „Raportu Środowiskowego 2009” postawili

2009” are aiming to demonstrate the size of the impact

sobie za cel zaprezentowanie wielkości oddziaływania

of the chemical industry on the environment, as well

branży chemicznej na środowisko naturalne, jak również

as to outline key environmental issues arising from the

nakreślenie najważniejszych zagadnień środowiskowych

legislation. Information contained in the Report shows

wynikających z przepisów prawnych. Zawarte w Raporcie

both achievements of the industry and the problems and

informacje pokazują zarówno dokonania branży jak i pro-

difficulties the companies face in their economic and

blemy i trudności, na które napotykają przedsiębiorstwa

environmental activities.

w swej działalności gospodarczej i środowiskowej.
Z ogromną przyjemnością przekazujemy więc w Państwa

We have great pleasure to pass on your hands the already

ręce piętnastą już edycję Raportu Środowiskowego wyda-

fifteenth edition of the Environmental Report issued by the

nego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Raport,

Polish Chamber of Chemical Industry. The report, based

oparty o dane pozyskane drogą ankietyzacji, poświęcony

on data obtained by having run a survey, is devoted to the

jest problematyce szeroko pojętej ochrony środowiska

broadly understood issue of the environmental protection

w branży chemicznej.

in chemical industry.

Zawarte w nim informacje pokazują zarówno pro-

Information contained therein is presenting problems

blemy i trudności z jakimi borykają się przedsiębior-

and difficulties faced by chemical companies; it is

stwa chemiczne, jak również wkład i osiągnięcia

also looking into the contribution and achievements

poszczególnych firm w zakresie zmniejszenia swej

of the individual companies to reduce their burden

uciążliwości dla otoczenia i poprawy stanu środowiska

on the environment and to improve the state of the

naturalnego.

environment.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom,

We would like to thank all the companies – both co-ope-

które przesłały do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

rating with the Chamber for many years, as well as those

wypełnione ankiety „Baza Danych Ekologicznych dane za

that provided their data for the first time – for submitting

rok 2009”, zarówno tym współpracującym z Izbą od wielu

the completed “Ecological Database for the year 2009”

lat, jak i tym, które udostępniły swoje dane po raz pierwszy.

questionnaires to the PIPC,
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From the Authors

Serdeczne podziękowania składamy Pani Magdalenie

We would also like to take the opportunity to sincerely

Ozimek, która jest autorką części materiałów zamiesz-

thank Mrs. Magdalena Ozimek, who is the author of the

czonych w tegorocznym Raporcie, jak i laureatom kon-

portion of materials contained in this year’s Report, and all

kursu fotograficznego organizowanego przez Sekretariat

the laureates of a photo contest organized by the Secretariat

Programu „Odpowiedzialność i Troska” pod nazwą „Złap

of the “Responsible Care” Program under the name “Catch

zająca”, których zdjęcia konkursowe zamieszczone zo-

a hare”. Pictures originating from the above mentioned

stały w niniejszym opracowaniu. Ich obecność wpłynęła

contest have been illustrating this elaboration. Their pres-

na podniesienie jego wartości estetycznej w ślad za myślą

ence has contributed to increase its aesthetic value in the

Alberta Einsteina: „Wpatrz się głęboko, głęboko w przy-

wake of view of Albert Einstein: “Look deep into nature,

rodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” .

and then you will understand everything better”.

Mamy nadzieję, że niniejszy Raport pozwoli Państwu

We hope that this report will allow you to understand

na lepsze zrozumienie specyfiki branży chemicznej oraz

the specificity of the chemical industry better and shall

poszerzy wiedzę o szeregu podejmowanych przez sektor

expand your knowledge about a number of operations

działań mających na celu dbałość o środowisko i zdrowie

taken by the sector in order to care for the environment

ludzkie.

and human health.

Będziemy również wdzięczni za przesłanie wszelkich

We will be very grateful for sending any comments re-

uwag i komentarzy dotyczących opracowania, co pozwoli

garding this elaboration, which will allow us to improve

nam na doskonalenie kolejnych edycji Raportu. Uwagi

next editions of the Report. Such comments can be sent

można przesyłać pod adres Izby lub za pomocą poczty

by snail mail to the address of the Chamber or by e-mail

elektronicznej: pipc@pipc.org.pl

to pipc@pipc.org.pl
Autorzy

Authors
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INFORMACJE OGÓLNE
General provisions

Raport został opracowany w oparciu o ankiety pod tytułem
„Baza Danych Ekologicznych – dane za 2009 rok”, które
zostały wypełnione i odesłane do Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego przez 31 firm chemicznych oraz ściśle związanych z sektorem chemicznym (lista ankietowanych firm
znajduje się na końcu Raportu). Ankietowane firmy, na
koniec 2009 roku, zatrudniały nieco ponad 38 tys. osób.
Zdecydowana większość ankietowanych podmiotów (71%)
to spółki akcyjne, 23% respondentów ma status spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością, 18% stanowią podmioty
o charakterze spółek jawnych oraz spółdzielni pracy. Jeden
podmiot posiada status jednostki rozwojowo-badawczej.

The report was based on “Ecological Database – data for
2009” questionnaires, which were filled and returned to
the PIPC by 31 chemical companies or companies closely
related to the chemical industry (please refer to the list
of respondents at the end of the Report). The companies
in question employed a little over 38 thousand people
at the end of 2009. The vast majority of those surveyed
business entities (i.e. 71%) were joint stock companies,
whereas 23% of the respondents had the status of limited liability companies and 18% were partnerships and
cooperatives. One entity had the status of a research and
development unit.

Grzegorz Sierocki – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
„W nogi”

Zbigniew Wójcik – Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
„Jeszcze jeden patyk”
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3.

KOSZTY OCHRONY ŚRODOWISKA
Costs of the environmental
protection

Działania na rzecz ochrony środowiska wiążą się z ponoszeniem przez firmy określonych kosztów. Coraz częściej
stanowią one znaczący składnik całości struktury kosztów
przedsiębiorstw. Najczęściej ponoszone koszty wynikają
przede wszystkim z uiszczania opłat za korzystanie ze
środowiska oraz zagospodarowania odpadów, prowadzonego monitoringu, realizowanych działań inwestycyjnych
w obszarze ochrony środowiska.

Any activities related to environmental protection are
associated with the companies incurring certain costs.
More and more frequently, they become a significant
component of the total cost structure of enterprises. Most
costs are incurred mainly due to pay charges for the use
of the environment and waste management, monitoring
and investment activities carried out in the field of environmental protection.

Zbigniew Wolski – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
„Mamo ktoś patrzy”

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Zgodnie z art. 273.1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:
n wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
n wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
n pobór wód;
n składowanie odpadów.
W 2009 roku, ankietowane firmy, z tytułu korzystania ze
środowiska poniosły koszty rzędu 61 mln złotych. Struktura udziału poszczególnych rodzajów opłat za korzystanie
ze środowiska w 2009 roku była porównywalna do lat
ubiegłych, gdzie największy udział stanowiły opłaty
z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
Obecnie stanowią one w strukturze opłat 69%. W stosunku
do roku ubiegłego zdecydowanie zmniejszyły się opłaty
z tytułu deponowania odpadów na składowiskach z 25%
w 2008 do zaledwie 1% w 2009 roku.

CHARGES FOR THE USE OF ENVIRONMENT
In accordance with Article 273.1 of the Environmental
Protection Act, charges for the use of the environment
are incurred for:
n the release of gas or dust into the air;
n sewage discharge into water or soil;
n water consumption;
n landfilling.
In 2009, the surveyed companies bear the cost of 61 million zlotys for the use of the environment. The structure
of different types of fees and charges for the use of the
environment in 2009 was comparable to previous years,
which accounted for the largest share of the charges for
the release of gases and dust into the air. Currently they
account for 69% in the structure of all the charges incurred.
Compared to the last year, charges for landfilling strongly
decreased (from 25% in 2008 to just 1% in 2009).

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Wykres 1 / Chart 1
Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2008 (w %) /
Structure of charges for economic use of the environment in 2008 (in %)

12
pobór wód powierzchniowych
i podziemnych /
surface and underground
water intake

57

6
odprowadzanie ścieków
do wód i do ziemi /
sewage discharge to waters and ground

wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza /
gases and particulates
release to the air

25
składowanie odpadów /
landfilling

Wykres 2 / Chart 2
Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009 (w %) /
Structure of charges for economic use of the environment in 2009 (in %)

19
pobór wód powierzchniowych
i podziemnych /
surface and underground
water intake

11
odprowadzanie ścieków
do wód i do ziemi /
sewage discharge to waters and ground

1
składowanie odpadów /
landfilling
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KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ
OCHRONY ŚRODOWISKA

PENALTIES FOR NON-COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS ON THE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub
naruszenie warunków korzystania ze środowiska ustalonych w decyzjach, a także w zakresie magazynowania
odpadów i emitowania hałasu do środowiska.
W 2009 roku, żadne z ankietowanych przedsiębiorstw
nie poniosło kar pieniężnych za przekroczenie warunków
korzystania ze środowiska, co potwierdza dużą dbałość
sektora chemicznego o stan środowiska naturalnego.

In accordance with the Environmental Protection Act,
an administrative monetary penalty is incurred for overrunning or breaching any conditions related to the use of the
environment established in decisions, as well as to the storage of waste and emission of noise into the environment.
In 2009, none of the surveyed companies paid financial
penalties for overrunning beyond the conditions of the use
of the environment, which confirms high concern of the
chemical sector about the environment.

OPŁATA PRODUKTOWA
Od 1 stycznia 2002 roku, przedsiębiorcy są zobligowani
do odprowadzania do Urzędu Marszałkowskiego tak
zwanej „opłaty produktowej” obliczanej w przypadku
nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63
poz. 639 z 2001 r.) opłata produktowa rozumiana jest jako
opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku
wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowa-

PRODUCT CHARGE
Since 1 January 2002, all entrepreneurs must paid the
so-called product charge to the Office of the Marshal
which is imposed in the event of failure to achieve the
required levels of recovery and recycling. According
to the Act on the obligations of entrepreneurs in the
management of some waste and on a product charge
and a deposit fee (Journal of Laws of 2001, No. 63
item 639,) product charge is defined as a charge calculated and paid for packaging in the event of introducing packaged products into the domestic market,

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

niach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku
wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych
w załączniku 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów
kwasowo- ołowianych.
Podstawową zasadą ustawy jest nałożenie na przedsiębiorcę wytwarzającego lub importującego wybrane produkty
lub produkty w opakowaniach, obowiązku zapewnienia
odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów. Obowiązek ten może
być realizowany przez zakłady w dwojaki sposób: poprzez
organizację odzysku lub samodzielnie.
Zdecydowanie chętniej przedsiębiorstwa korzystają
z pomocy organizacji odzysku za pośrednictwem, których
100% ankietowanych realizuje ten obowiązek.
Jak wynika z poniższego wykresu, największy udział w poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowań wprowadzanych wraz z produktem na rynek, stanowią opakowania
z tworzyw sztucznych (31%) oraz opakowania z papieru
i tektury (23%). Najmniejszy udział, z uwagi na specyfikę
produktów chemicznych, stanowią opakowania ze szkła
i aluminium – odpowiednio 3% oraz 5%.

Koszty ochrony środowiska

as well as any charge calculated and paid in the event
of introducing products listed in Annex 2 and 3 of
the Act into the domestic market, with the exception
of lead-acid batteries.
The basic principle of the Act is to impose the obligation
on any operator producing or importing selected products
or products in packaging to ensure their recovery, in particular recycling of waste generated from these packaging
and products. This can be implemented by companies in
two ways: by arranging such a recovery or by the companies themselves.
The companies definitely prefer recovery organizations
as 100% of our respondents carry out this duty benefitting
from the aid of such organizations.
As it can be seen on the graph below, the largest share
of recovered and recycled packaging introduced with
the product on the market is made of plastic (31%) and
paper and paperboard (23%). The smallest share, given
the nature of chemical products, is represented by packaging made of glass and aluminium, i.e. 3% and 5%
respectively.

Wykres 3 / Chart 3
Udział poszczególnych typów opakowań w procesie odzysku/recyklingu /
Contribution of individual types of packaging in the recovery/recycling process

5
opakowania z aluminium /
aluminum packaging

3
1
opakowania
wielomateriałowych /
multi-material
packaging

opakowania ze szkła /
glass packaging

18

31

opakowania z metali /
metal packaging

19
opakowania z drewna /
wooden packaging
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opakowania
z tworzyw sztucznych /
plastic packaging

23
opakowania
z papieru i tektury /
paper and cardboard
packaging
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BILANS SUBSTANCJI ODPROWADZANYCH
DO ŚRODOWISKA
Balance of substances discharged
to the environment

Baza danych ekologicznych za rok 2009 zawiera dane na
temat wielkości oddziaływania na środowisko badanych
przedsiębiorstw chemicznych. W ankiecie zwrócono
szczególną uwagę na emisję zanieczyszczeń do powietrza
atmosferycznego, ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz problemy składowania odpadów, jako główne
aspekty mogące mieć negatywny wpływ na środowisko.

The ecological database for 2009 includes data on the
size of the impact the surveyed chemical companies
have on the environment. Particular attention is paid in
the survey to the emission of air pollutants, the quantity
and quality of discharged sewage and waste disposal
problems, as the main aspects that may have a negative
impact on the environment.

Zawarte w kwestionariuszu informacje oparte są na definicjach zgodnych z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska, i tak przez: emisję
rozumie się wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio,
w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody,
gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło,
hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne. Natomiast
wielkość emisji definiowana jest jako rodzaj i ilość
wprowadzanych substancji lub energii w określonym
czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii,
w szczególności w gazach odlotowych, ściekach oraz
wytwarzanych odpadach.

Information contained in the questionnaire is based on
definitions consistent with the Act of April 27, 2001
Environmental Protection Law, and so by: emission is
meant as the discharge or release, directly or indirectly, of any substance or energy such as heat, noise,
vibration and electromagnetic field into the air, water,
soil or land resulting from human activities. The volume of emission is defined by the type and quantity
of a substance or energy released in a given time, and
concentrations or levels of any substances or energy,
such as waste gas, waste water and generated waste
in particular.

Krzysztof Winnik – ZAK SA
„Przed upadkiem”

Piotr
Pi
t Pi
Pieniążek
i ż k – PCC ROKITA
„Żuraw”
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4.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA / EMISSION OF AIR POLLUTANTS
W poniższych zestawieniach przedstawiono wielkości
emisji, wprowadzonych przez ankietowane firmy w 2009
roku do powietrza, gazów i pyłów w odniesieniu do roku
2008. Ponadto w zestawieniu przedstawiono procentowy
udział zakładów, które ograniczyły emisję do powietrza
kluczowych zanieczyszczeń..

The following table shows the volume of emission of
gases and particles to the air made by the questioned
companies in 2009, in comparison to the year 2008.
In addition, the table summarizes the percentage
contribution of the establishments that limited the
emissions of key air pollutants

Tabela 1 / Table 1
Wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w roku 2009 /
Volume of air pollutant emission in 2009

Wyszczególnienie /
Specification
Emisja ogółem / Total emission
w tym / including:
– SO2
n

z procesów energetycznych /
from energy processes

n

z procesów technologicznych /
from technological processes

– NOx
n

z procesów energetycznych /
from energy processes

n

z procesów technologicznych /
from technological processes

– CO2

Ilość w 2009 roku
(tys. Mg) /
Total volume in 2009
(in thou. Mg)

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change in comparison
to 2008 (in %)

Udział zakładów, które
ograniczyły emisję (%) /
Entities that limited
emission (in %)

12 950,600

–5,4

68,0

40,19

2,8

50,0

36,65

3,2

47,0

3,54

–4,7

58,3

22,90

–0,5

64,0

13,84

4,4

63,0

9,06

–7,2

68,0

11 915,60

–4,1

65,4

n

z procesów energetycznych /
from energy processes

6 968,21

2,1

50,0

n

z procesów technologicznych /
from technological processes

4 947,38

–5,5

66,7

– lotne związki organiczne /
volatile organic compounds

2,40

–0,7

76,5

– pyły ogółem / total particles

4,18

1,0

64,0

W 2009 roku całkowita emisja do powietrza, z ankietowanych przedsiębiorstwach zmniejszyła się o 5,4%.
Substancjami, które nadal mają największy udział
w globalnej emisji są:
n dwutlenek węgla (CO2) – 99,34%
n dwutlenek siarki (SO2) – 0,34%
n tlenki azotu w przeliczeniu na (NO2) – 0,19%

In 2009, total air emissions of the surveyed companies
fell by 5.4%.
The substances, which still have the largest share in global
emissions are:
n carbon dioxide (CO2) – 99.34%
n sulphur dioxide (SO2) – 0.34%
n nitrogen oxides in terms of (NO2) – 0.19%

Należy jednak podkreślić, iż zdecydowana ilość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń w postaci SO2 i NOX
pochodzi z procesów energetycznego spalania paliw. Odpowiednio 91,2% dla dwutlenku siarki i 61% dla tlenków
azotu. Udział zanieczyszczeń pyłowych w stosunku do
globalnej ilości emitowanych substancji wynosi 0,01%.

It should be noted, however, that the vast volume of pollutants emitted into the air in the form of SO2 and NOx
originated from combustion processes, 91.2% for sulphur
dioxide and 61% for nitrogen oxides respectively. The
share of particle pollutants in relation to the global volume
of emitted substances is 0.01%.
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Among the companies that have limited their emissions
of sulfur dioxide (SO2) most are:

Wśród firm, które najbardziej ograniczyły emisję dwutlenku siarki (SO2) znajdują się:
1.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

2.

POCH S.A.

Of the plants, which limited the emissions of nitrogen
oxides in 2009 to the greatest extent, compared to 2008,
the following should be mentioned:

Spośród zakładów, które w roku 2009 w największym
stopniu ograniczyły emisję tlenków azotu, względem roku
poprzedniego należy wymienić:
1.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

2.

WARTER Sp. jawna

In 2009, the largest reduction of carbon dioxide (CO2)
emissions into the air was reached by:

W 2009 roku największą redukcję emisji dwutlenku węgla
(CO2) do powietrza osiągnęli:

4.2.

1.

PCC Synteza S.A.

2.

NITROERG S.A. lokalizacja Krupski Młyn

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA / WATER AND SEWAGE MANAGEMENT SYSTEM

4.2.1. POBÓR WODY / WATER INTAKE
The main sources of water supply for the plants are their
own ground- and surface water intakes. The volume of surface water and groundwater collected in 2009 accounted
for up to 93.7%. Only 3% of the volume of water used
came from municipal water supply networks or networks
of other operators.

Głównym źródłem zaopatrzenia zakładów w wodę są
własne ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych.
Ilość wód powierzchniowych i podziemnych pobranych
w 2009 roku stanowiła aż 93,7%. Zaledwie 3% ilości
wykorzystanej wody pochodziła z wodociągowej sieci
miejskiej lub sieci innego podmiotu.

Tabela 2 / Table 2
Wielkości poboru wody w ankietowanych zakładach w roku 2009 /
Volume of water consumption in the surveyed companies for the year 2009
Wyszczególnienie /
Specification
Ilość pobranej wody /
Volume of total water collected

Ilość w 2009 roku
(tys. m3) /
Total volume in 2009
(in thou. m3)

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change compared
to 2008 (in %)

Udział zakładów, które ograniczyły pobór wody (%) /
Entities which limited
water intake (in %)

9 085,0

–10,3

72,4

8 801,4

–9,3

85,0

8 513,5

–9,4

87,0

287,4

–13,5

65,0

283,6

–32,0

56,0

w tym / including:
– z ujęć zakładowych / incl. on-site intakes
n

woda powierzchniowa z ujęć zakładowych /
incl. surface water from on-site intakes

n

woda podziemna z ujęć zakładowych/
incl. groundwater from on-site intakes

– w tym woda z wodociągowej sieci miejskiej
lub innego podmiotu / incl. water from
municipal or other entities’ intakes

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Na podkreślenie zasługuje fakt, iż ponad połowa ankietowanych firm w stosunku do roku ubiegłego, obniżyła
zużycie wody, której globalna konsumpcja spadała
o ponad 5% w stosunku do 2008 roku.

It should be stressed that more than half of the surveyed
companies reduced water consumption in comparison to
the previous year, and its total consumption has fallen by
more than 5% compared to 2008.

Wśród ankietowanych zakładów, które najbardziej ograniczyły pobór wód znajdują się:

The following companies were among the entities that
limited water consumption to the highest degree:

1.

LUVENA S.A.

2.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Największa redukcja ilości pobieranej wody z własnych
ujęć miała miejsce w następujących zakładach:

The largest reduction in the quantity of water drawn from
on-site intakes took place at the following entities:

1.

Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A.

2.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw w 2009 roku największe ograniczenie poboru wód powierzchniowych
z własnych ujęć osiągnęły zakłady:

Among the enterprises surveyed in 2009, the biggest
reduction in surface water intake, originating from their
own intakes, was reached by:

1.

LUVENA S.A.

2.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Do firm, które w największym stopniu ograniczyły pobór
wody podziemnej z ujęć własnych w roku 2009, zaliczają się:

The following companies were leading in regard of ground
water consumption reduction in 2009:

1.

Brenntag Sp. z o.o.

2.

Polimex-Mostostal S.A.

Największy poziom redukcji poboru wód z ujęć innych
niż własne odnotowano w:

The highest level of reduction in water consumption from
on-site intakes was reported by:

1.

Brenntag Sp. z o.o.

2.

Instytut Nawozów Sztucznych

Piotr Pieniążek – PCC ROKITA
„Żuraw”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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4.2.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW / Sewage discharge
Wśród ankietowanych firm zasadniczym odbiornikiem
ścieków są wody powierzchniowe. W oparciu o posiadane
pozwolenia wodnoprawne do wód powierzchniowych
i ziemi odprowadzono ponad 88% wytworzonych ścieków.
Pozostała część (12%) skierowana została do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.
W porównaniu z rokiem ubiegłym ankietowane przedsiębiorstwa odprowadziły ponad 6% mniej ścieków, z czego
ogromna większość została odprowadzona do odbiornikow własnym wylotem, jedynie 6,5 % odprowadzono
do odbiorników na podstawie umów cywilnoprawnych.
Nieco ponad 30% ankietowanych przedsiębiorstw przyjmuje ścieki od innych podmiotów przemysłowych.

Among the companies surveyed, the principal receiver of
water was surface water. Based on the possessed permits
required by the Water Law Act over 88% of waste water
was discharged to surface water and the ground. The
remaining 12% was directed into sewage systems owned
by other entities.
Compared to the last year, the surveyed company discharged over 6% less of wastewater of which the vast
majority was discharged to the receivers through these
entities’ own outlets; only 6.5%, was discharged to receivers on the basis of civil contracts.
Just over 30% of the surveyed companies received sewage
from other industrial businesses.

Tabela 3 / Table 3
Ilość odprowadzanych ścieków przez ankietowane zakłady w 2009 roku /
Volume of sewage discharged by the questioned entities in 2009
Ilość odprowadzanych
ścieków w 2009 roku
(tys. m3) /
Volume of savage
discharged in 2009
(in thou. m3)

Wyszczególnienie /
Specification

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change in comparison
to 2008
(in %)

Udział zakładów,
które ograniczyły ilość
zrzucanych ścieków (%) /
Contribution of entities
limited sewage dump (in %)

Ilość zrzucanych ścieków /
Volume of sewage dump
w tym / including:

189,75

–3,6

55,6

– odprowadzanych własnym wylotem /
discharged through on-site outlet

152,28

–6,0

60,0

37,49

8,7

43,8

– odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu / incl. dis charged to
sawage systems on other entities sewage system

Tabela 4 / Table 4
Zmiany ilości ładunków odprowadzanych ze ściekami w 2009 roku /
Changes in the volume of contaminants loads discharged with sewages in 2009

Wyszczególnienie /
Specification

ChZT / COD
Zawiesina ogółem / Total suspended solids
Azot amonowy / Ammonia nitrogen
Azot azotanowy / Nitrate nitrogen

Ilość w 2009 roku
(Mg/rok) /
Total volume
(in Mg/year)

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change in comparison
to 2008 (in %)

Udział zakładów, które
ograniczyły ładunek zanieczyszczeń w ściekach (%) /
Contribution of entities that
limited contaminants loads
(in %)

4 113,4

4,0

44,0

18 475,4

–0,5

77,8

1 345,2

17,9

37,5

749,9

39,9

28,6

Chlorki / Chlorides

51 424,7

1,7

70,0

Siarczany / Sulphates

56 855,9

–4,4

70,0

Fosfor ogólny / Common phosphor

35,4

–11,1

72,7

Fenole / Phenols

76,1

11,3

57,0

385,6

–44,9

50,0

Metale ciężkie / Heavy metals

5,5

–21,3

69,0

Chloroorganika / Chloroorganic contaminats

0,6

–38,0

8,0

Fluorki / Fluorides

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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W 2009 roku ankietowane zakłady nie miały zasadniczo
problemów z dotrzymaniem obowiązujących wartości
normatywnych w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków. Przekroczenie dozwolonych parametrów
zarejestrowano w 7. przypadkach zrzutu ścieków zawierających ChZT, azot ogólny, chlorki, siarczany, fenole
oraz metale ciężkie.

IIn 2009, the surveyed companies had no problems in
complying with the principle of normative force in terms of
quantity and quality of discharged wastewater. Exceeding
of the permissible parameters were recorded in 7 cases
involving discharge of wastewater containing COD, total
nitrogen, chlorides, sulphates, phenols and heavy metals.

W stosunku do roku 2008, odnotowano spadek ładunku
w ściekach takich zanieczyszczeń jak:
n Siarczany (–4,4%)
n Fosfor ogólny (–11,1%)
n Fluorki (–44,9%)
n Metale ciężkie (37,9%)

Compared to 2008, there was a decrease in wastewater
load of pollutants such as:
n Sulphates (–4.4%)
n Total phosphorus (–11.1%)
n Fluorides (–44.9%)
n Heavy metals (37.9 %)

Ilość odprowadzanych ścieków
W 2009 roku ilość odprowadzanych ścieków zmniejszyła
się w największym stopniu w poniższych zakładac:

Volume of sawage discharge
In 2009, the volume of sewage discharged decreased
to the highest extent in the following entities:

1.

LUVENA S.A.

2.

FOSFAN S.A.

Ilość odprowadzanych ze ściekami
zanieczyszczeń – ChZT
Wśród ankietowanych zakładów, które odnotowały
zmniejszenie ładunku ChZT w ściekach największe
i obiektywnie znaczące poziomy redukcji uzyskały poniższe przedsiębiorstwa:

Volume of contaminants discharged with wastewater
(COD)
The following entities found among those that reported the
reduction of COD loads in wastewater reached highest and
objectively most significant reduction levels:

1.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

2.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– zawiesina ogółem
W 2009 roku w największym stopniu zawartość zawiesiny
w ściekach zmniejszono w następujących przedsiębiorstwach:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– total sludge
In 2009, the suspended solids levels in wastewater were
reduced to the highest degree in the following companies:

1.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

2.

ANWIL S.A.

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– azot amonowy
Wśród ankietowanych zakładów, zmniejszenie ładunku
azotu amonowego w ściekach odnotowały:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– ammonium nitrogen
The following entities from among the surveyed ones reported decrease in ammonia nitrogen loads in wastewater:

1.

SYNTHOS DWORY Sp. z o.o.

2.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Ryszard Przybylski – LUVENA S.A.
„Dzięcioł zielony”

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– azot azotanowy
W 2009 roku największą redukcję ładunku azotu azotanowego odnotowały poniższe przedsiębiorstwa:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– nitrate nitrogen
In 2009, the highest reduction of nitrite nitrogen loads
was reported by:

1.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

2.

ANWIL SA

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– siarczany
W 2009 roku następujące zakłady zanotowały największe
zmniejszenie ładunku siarczanów w ściekach:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– sulfates
In 2009, the following entities reported the highest reduction of sulphates loads in sewage:

1.

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o.

2.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– fosfor
W 2009 roku największą redukcję ładunku fosforu odnotowały poniższe przedsiębiorstwa:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– phosphor
In 2009, the highest reduction of phosphorus loads was
reported by:

1.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

2.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– fenole
W 2009 roku największą redukcję ładunku fenolu odnotowały poniższe przedsiębiorstwa:

Volume of contaminants discharged with wastewater
– phenols
In 2009, the highest reduction of phenols loads was
reported by:

1.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.

2.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Ilość odprowadzanych ze ściekami zanieczyszczeń
– metale ciężkie
Wśród ankietowanych zakładów, które zanotowały
zmniejszenie ładunku metali ciężkich w ściekach największy poziom redukcji osiągnęły poniższe przedsiębiorstwa:

Bilans substancji odprowadzanych do środowiska

Volume of contaminants discharged with wastewater
– heavy metals
The following entities, from among the surveyed ones,
reported the highest levels of reduction in heavy metal
loads in wastewater:

1.

FOSFAN S.A.

2.

NITROERG SA, Bieruń location

4.3. GOSPODARKA ODPADAMI / WASTE MANAGEMENT SYSTEM
Tabela 5 / Table 5
Gospodarowanie odpadami w firmach branży chemicznej w 2009 roku uzyskane na podstawie ankiet /
Waste management in the companies of chemical industry in 2009 obtained from surveys

Wyszczególnienie /
Specyfication

Odpady wytwarzane ogółem /
total wastes generated
– w tym niebezpieczne /
incl. hazardous

Wyszczególnienie /
Specyfication

Ilość w 2009 roky
(Mg/rok) /
Volume
in 2009
(in Mg/year)

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change in comparison
to 2008 (in %)

Udział zakładów, które
ograniczyły
wytwarzanie odpadów (%) /
Contribution of entities
that limited generation
of wastes (in %)

3 540 602,3

–24,3

44,8

238 454,9

0,5

42,7

Zmiana w stosunku
do roku 2008 (%) /
Change in comparison
to 2008 (in %)

Udział zakładów, które
zwiększyły odzysk i unieszkodliwienie odpadów (%) /
Contribution of entities
that increased the recovery
and disposal of wastes (in %)

Ilość w 2009 r.
(Mg/rok) /
Volume
in 2009
(in Mg/year)

Odpady poddane odzyskowi /
Recycled wastes in total

1 101 372,1

27,1

40,0

Odpady unieszkodliwiane ogółem /
Neutralized wastes in total

1 170 456,8

–11,5

50,0

– w tym składowane ogółem /
in landfills in total

1 124 371,3

–50,3

50,0

W roku 2009 zmniejszyła się masa wytworzonych odpadów o 24 % w tym odpadów niebezpiecznych o 0,5%.
Bardzo istotnym trendem jaki odnotowano w roku 2009
był wzrost ilości odpadów, które poddano odzyskowi
(o 27%) i zmniejszenie wykorzystania najmniej pożądanej
metody zagospodarowania odpadów – unieszkodliwiania
poprzez składowanie – spadek o ponad 50%.
Z danych zawartych w nadesłanych ankietach wynika,
że na terenie 52% ankietowanych zakładów znajdują
się odpady (urządzenia) zawierające azbest, w 30% są
to odpady (urządzenia) zawierające PCB, zaś na terenie
33% ankietowanych firm znajdują się odpady (urządzenia)
zawierające związki zubażające warstwę ozonową.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

In 2009, the mass of waste generated decreased by 24%,
including hazardous waste by 0.5%. A very significant
trend recorded in 2009 was an increase in the amount of
wastes that have been recovered (27%) and limitation of
the use of the least desirable method of waste management – i.e. disposal by landfilling – by over 50%.
The data contained in the submitted surveys show that
in the territories of as many as 52% of the respondents
there are wastes (devices) that contain asbestos, in 30%
there are wastes (devices) containing PCBs, and in the
territories of 33% of the companies surveyed there are
wastes (devices) containing compounds depleting the
ozone layer.

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 / ENVIRONMENTAL REPORT 2009

Balance of substances discharged to the environment

21

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2009 / ENVIRONMENTAL REPORT 2009

Bilans substancji odprowadzanych do środowiska

22

4.4.

Balance of substances discharged to the environment

EUROPEJSKI REJESTR UWALANIA I TRANSFERU ZANIECZYSZCZEŃ /
EUROPEAN POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER

Rok 2009 był trzecim rokiem obowiązywania rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE
(Dz. Urz. UE L 33 z 4.2.2006, str. 1) - tzw. rozporządzenia
E-PRTR. Rozporządzenie E-PRTR ma na celu poprawę publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska,
poprzez ustanowienie spójnego i zintegrowanego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, przyczyniając
się tym samym ostatecznie do zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i w efekcie do ich ograniczenia oraz
zapewnienia informacji niezbędnych decydentom, a także
do ułatwienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu
decyzji dotyczących środowiska.

The year 2009 was the third year of binding of the
Regulation (EC) No. 166/2006 of the European Parliament and the Council of 18 January 2006 on the
establishment of the European Pollutant Release and
Transfer Register amending Council Directives 91/689/
EEC and 96/61/EC (OJ L 33, 4.2.2006, p. 1) – i.e. of the
so-called E-PRTR Regulation. E-PRTR Regulation aims
to improve public access to environmental information
by establishing a coherent and integrated Pollutant
Release and Transfer Register, thus ultimately cause
the prevention of the pollution of the environment
and, as a result, to its limitations and provision of information needed by policy makers and to facilitation
of public participation in decision-making in regard
to the environment.

Podmioty gospodarcze, których działalność przyczynia
się do emisji substancji zanieczyszczających, podlegają
Europejskiemu Rejestrowi Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i są zobowiązane do raportowania w cyklu
rocznym, emisji substancji zanieczyszczających lub ich
grup, emitowanych powyżej określonych progów liczbowych. Raportowanie dotyczy: emisji zanieczyszczeń do
powietrza, ładunków zanieczyszczeń w odprowadzonych
ściekach oraz odpadów w zakresie „uwolnienia” m.in.
do naziemnych składowisk oraz transferu odpadów do

Operators whose activities contribute to the emission
of pollutants are subject to the Registry shall be subject to the European Pollutant Release and Transfer
Register and are to reporting the emission of pollutants or groups of emissions above certain thresholds
figures on an annual basis. Reporting concerns: air
pollutant emissions, pollutant loads discharged in
effluents and waste in terms of ‘release’ – among the
others – to landfills and transfer of waste to recycling
or combustion plants, etc. In addition to the volumes,

Piotr Grosskreutz – Zakłady Chemiczne Zachem SA
„Liściasta przekąska”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Inwestycje proekologiczne

zakładów recyklingu, spalania itp. Obok wartości emisji
niezbędne jest raportowanie technik pomiarowych oraz
metodologii szacowania emisji i uwolnień.

it is also necessary to report measurement techniques and methodologies for estimating emissions
and releases.

W Polsce ww. rozporządzenie zostało zaimplementowane nowelizacją ustawy Prawo Ochrony Środowiska
dopiero w kwietniu 2007 r. (Dz. U. z dnia 18 maja
2007 r. Nr 88 poz. 587), a w październiku wydano
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru
formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U.
Nr 187, poz. 1341).

In Poland, the abovementioned regulation was implemented by amending the Environmental Protection Act
as late as in April 2007 (Journal of Laws of 18 May
2007 No. 88 pos. 587), and in October the Minister
of the Environment issued an decree on the template
of a reporting form designed to create the National
Pollutant Release and Transfer Register (Journal of Laws
No. 187, item. 1341).

Wśród ankietowanych firm, aż 75 % (24 podmioty) podlegało w roku 2009 pod wymaganiom E-PRTR. Najczęściej,
bo w 29%, powodem składania sprawozdania E-PRTR
było przekroczenie wartości progowych ustalonych
w rozporządzeniu w odniesieniu do transferu odpadów
niebezpiecznych w granicach kraju. W drugiej kolejności (23,8%) przyczynek obowiązku sprawozdawczego
stanowiły przekroczenia wartości progowych uwolnień
do powietrza, a najmniejszy udział miały natomiast uwolnienia do gleby oraz transfer odpadów niebezpiecznych
do innych krajów – stanowiły zaledwie 4%.
Przedstawia to poniższy wykres.

Among the surveyed companies, as much as 75%
(i.e. 24 entities) were subject to the requirements of
the E-PRTR in 2009. Most frequently, it is in 29% of
the cases, the reason for reporting to the E-PRTR was
overrunning threshold values established in the Regulation in relation to the transfer of hazardous waste
within the country. In the second place (23.8%), the
reporting obligation resulted from the exceeded threshold values of releases to the air; the smallest share
had the releases to land and the transfer of hazardous
waste to other countries (they accounted for just 4%).
This has been presented in the chart below.

Wykres 4 / Chart 4
Procentowy udział poszczególnych przekroczeń wynikających z E-PRTR /
Percentage contribution of individual oversubscriptions resulting from E-PRTR

10,44
transfer odpadów innych
niż niebezpieczne /
transfer of non-hazardous waste

23,8

4,47

uwolnienia
do powietrza /
release to the air

transfer odpadów niebezpiecznych
do innych krajów /
transfer of hazardous waste
to other countries

13,4
uwolnienia do wody /
release to water

29
transfer odpadów niebezpiecznych
w granicach kraju /
transfer of hazardous waste within
country limits

13,4
transfer w ściekach /
transfer in wastewater
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4,47
uwolnienia do gleby /
release to soil
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5.

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
I NAGRODY ZA DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ
Pro-ecological investments
and awards for proecological activities

Inwestycje proekologiczne to dla sektora chemicznego ważny element procesu zmiany wizerunku branży
i dowód na to jak wiele zakłady chemiczne dokonały
w ostatnich latach w zakresie zmniejszenia oddziaływania
na środowisko. W rozumieniu zakładów działania te to
nie tylko rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, ale
również poprawa bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych.

Environmental investments for the chemical sector is an
important part of the process of changing the image of
the industry and proof of how many chemical companies
have made in recent years in reducing the environmental
impact. For the purposes of these establishments is not
only the identification and monitoring of risks, but also
improve the safety in production and distribution of chemical substances.

Zdecydowana większość ankietowanych zakładów poczyniła dalsze inwestycje proekologiczne w 2009 roku.
W niniejszym Raporcie przytoczono wybrane, najważniejsze działania proekologiczne:

The vast majority of the respondents made further environmental investment in 2009. In this report highlights the
selected key ecological action:

Tabela 6 / Table 6
Wybrane przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, poprawy warunków
pracy i ochrony zdrowia przeprowadzone w 2009 roku w ankietowanych zakładach branży chemicznej /
Selected undertakings in the field of environment protection, process security, work conditions improvement
and health protection launched in the respondent entities of the chemical branch in 2009
Nazwa zakładu /
Entity name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Expected ecological impact

ANWIL SA

Redukcja emisji gazów cieplarnianych – wdrożenie technologii katalitycznej redukcji podtlenku
azotu. Przebudowa układu niszczenia chloru /
Reducing greenhouse gas emissions – implementation of the technology of catalytic reduction of
nitrous oxide. Reconstruction of the destruction
of chlorine

Zmniejszenie w latach 2008-2012 emisji podtlenku azotu o 3,5 mln ton w przeliczeniu na dwutlenek węgla. Zmniejszenie o 400Mg ilości chlorków
odprowadzanych do środowiska w 2009 roku
w porównaniu z rokiem 2007 / Reduction of nitrous oxide emissions by 3.5 million tones in terms
of carbon dioxide within the period of 2008-2012.
Reduction of chloride discharged to the environment by 400 mg in 2009 compared to 2007

BASELL ORLEN
POLYOLEFINS Sp z o. o.

Organizacja forum proekologicznego z udziałem
samorządów i organizacji ekologicznych, pod
patronatem PlasticsEurope Polska / Organization
of a proecological forum involving local ecological and environmental organizations, under the
auspices of PlasticsEurope Poland

Poprawa świadomości społecznej płockiej na
temat pozytywnego i negatywnego oddziaływania poliolefin na środowisko / Improving public
awareness of Plock on positive and negative
impacts of polyolefins on the environment

BIS IZOMAR Sp. z o.o.

Zmniejszenie poziomu hałasu na stanowiskach
pracy poprzez wyciszenie rejonu młynów kulowych w budynku kotłowni (kabiny dźwiękoizolacyjne), kruszarni kamienia, chłodni oraz ograniczenie emisji hałasu do środowiska / Reduction of
noise in the workplace through soudproofing the
area of the ball mills in the boiler plant (soundproofed cabin), stone crushing plant, cold room and
reduction of noise emission to the environmental

Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy
w Elektrowni Siersza, Miedzianka. Poprawa
warunków życia osób zamieszkałych w bezpośrednim sąsiedztwie – Miedzianki / Increase
in the work safety and comfort of the Siersza
Power Plant, Miedzianka. Improvement of
living conditions of the people residing in its
immediate vicinity

LARGE ENTITES

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Nazwa zakładu /
Entity name

Inwestycje proekologiczne

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Expected ecological impact

Brenntag Sp. z o.o.

Wybudowanie myjni opakowań i podczyszczalni ścieków powstających w trakcie mycia /
Construction of a washing stadion for packaging
and a pre-treatment plant for effluents generated
during washing

Utrzymanie złożonych parametrów ściekowych,
obniżenie ilości odpadów opakowaniowych /
Maintenance of complex sewage parameters,
reduction in packaging waste

Fluor S.A.

Wymiana monitorów 21’ CRT na 19’ LCD
/ Replacement of 21‘ CRT Monitors for 19’ LCD

Oszczędność mocy elektrycznej 3,5 MWh/
miesiąc / Power-saving by 3.5 MWh per
month

Luvena S.A.

Wykonanie tacy chemoodpornej pod torami kolejowymi w rejonie tankowania lokomotyw / Construction of a tray resistant to chemicals under the
railway tracks in the area for refueling locomotives

Zabezpieczenie gruntu przed skażeniem / Protection of the Grodnu against contamination

NITROERG S.A.
Lokalizacja Krupski Młyn

Wymiana zbiorników kwasu siarkowego, oktanolu, nitrocetu i nitrozy – kontynuacja działań
w latach następnych / Replacement of tanks for
sulphuric acid, octanol, Nitrocet and nitrose
– follow-up in subsequent years

Zapobieganie poważnym awariom – zabezpieczenie przed uwolnieniem substancji
niebezpiecznych do atmosfery, gleby i wody
/ Prevention against major accidents – security
against the release of hazardous substances into
the atmosphere, soil and water

NITROERG S.A
Lokalizacja Bieruń

Modernizacja orurowania kotła WLM-2,5 nr 2. /
Modernization of WLM-2, 5, No. 2 boiler piping

Zmniejszenie zużycia węgla, pośrednio zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych
do atmosfery / Reduction in coal consumption:
indirectly, decrease in gas and particles emission
to the atmosphere

PCC Rokita S.A.

I etap konwersji elektrolizy rtęciowej na membranową / 1st stage of conversion of mercury
electrolyse to membrane one

Przewidywane zmniejszenie emisji rtęci
w ściekach. / Projected reduction in emissions
of mercury in wastewater.

PCC Synteza S.A.

Wykonanie pracy w punkcie rozładunku oligomerów propylenu – kontynuacja zadania
z 2008 / Work done at the point of unloading
propylene oligomers – continuation of the project from 2008

Zabezpieczenie przed skażeniem gruntu substancjami niebezpiecznymi dla środowiska /
Protection against soil contamination by substances hazardous to the environment

Petrochemia
Blachownia S.A.

Wydzielenie strumieni zużytego ługu sodowego
ze strumienia ścieków; modernizacja układu destylacji i odprowadzenia ścieków / Separation of
waste sodium hydroxide streams from the waste
stream; modernization of the distillation and sewage discharge system

Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych
odprowadzanych do kanalizacji zewnętrznej;
redukcja ChZT w ściekach / Reduction in industrial wastewater discharged to the external
sewage system: reduction of COD in wastewater

PKN ORLEN S.A.

Wyciszenie wentylatorów w kotłach K4, K5, K6
i K7 w Zakładzie Elektrociepłowni / Muffling of
fans in K4, K5, K7 and K6 boilers in the Power
Plant

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej / Reduction of acoustic nuisance

Polimex-Mostostal S.A.

Wdrożenie BAT w ocynkowni ogniowej PolimexMostostal S.A w Siedlcach / Implementation of
BAT in the hot dip galvanizing plant at PolimexMostostal SA in Siedlce

Redukcja emisji pyłów o 99% / Reduction in
particulates emissions by 99%

SYNTHOS
DWORY Sp. z o.o.

Zakup wibratorów do pakowania
/ Purchase packing vibrators

Ograniczenie ilości opakowań typu oktabiny
o około 5500 sztuk w skali roku / Reducing the
amount of packaging of octabin type by about
5,500 units per year

Zakończenie prac rekultywacyjnych na „Składowisku odpadów poremontowych i komunalnych
ZAK S.A.” / Completion of land reclamation at
the ”Landfill of post-repair and municipal wastes
ZAK S.A.”

Rekultywacja drugiego z czterech zamkniętych
składowisk odpadów / Reclamation of the second closed landfill out of four

ZAK S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Nazwa zakładu /

Nazwa zadania /

Efekt ekologiczny /

Entity name

Task name

Expected ecological impact

Redukcja podtlenku azotu z Wydziału Kwasu
Azotowego / Reduction of nitrous oxide from the
Department of Nitric Acid

Redukcja podtlenku azotu o 4370 Mg/rok /
Reduction of nitrous oxide by 4370 Mg/year

Wdrażanie Systemu Zarządzania BHP według
normy PN-N 18001 / Implementation of the Occupational Safety Management System according
to PN-N 18001

Zrealizowano cykl szkoleń przy współpracy
z firmą zewnętrzną. Przeszkolono w sumie 292
osoby. Opracowano dokumentację systemową
w zakresie BHP oraz „Przegląd wstępny bhp”.
Na bieżąco odbywają się spotkania Zespołu
do spraw wdrażania BHP. Przeprowadzono
w sumie 5 audytów wewnętrznych w obszarze
nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy / A series of trainings
organized in cooperation with an external
company completed. 292 persons trained.
System documentation for occupational safety
and “The preliminary occupational system
review” were elaborated. Ongoing meetings of
the Team for the implementation of the OSH
system are held on regular basis. A total of five
internal audits under the supervision of the
safety management system and occupational
health were carried out

Modernizacja instalacji kanalizacji i drenażu oraz
oczyszczalni chemicznej II etap: Modernizacja
obiektów stałej bariery odwadniającej” / Modernization of the installation of sewerage and drainage
system, and of the chemical treatment plant; stage
II: “Modernization of permanent drainage barrier
facilities”

Zabezpieczenie środowiska przed infiltracją
wód zanieczyszczonych związkami chromu
/ Protection of the environment against the
infiltration of groundwater contaminated by
chromium compounds

Wykonanie projektu, zakup i montaż dopalacza odgazów z instalacji nienasyconych żywic
poliestrowych / Implementation of the project,
purchase and installation of degas afterburner
at the unsaturated polyester resins system

Redukcja emisji substancji emitowanych do
powietrza atmosferycznego z całej instalacji
nienasycownych żywic poliestrowych o 97% /
Reduction of the emissions of substances emitted
into the atmosphere from the entire installation
of unsatureted polyester resins by 97%
Zmniejszenie emisji SO2 o ponad 99% / Reduction of SO2 emissions by over 99%

Zakłady Chemiczne
POLICE S.A.

Zmiana paliwa z oleju opałowego na gaz ziemny
w instalacjach Z.CH. Police S.A. – segment II oraz
w instalacjach zasilających / Changing the fuel
from heating oil to natural gas At the installations
of Z.Ch. S.A. Police – Segment II and the feeding
power plants

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

Poprawa jakości ścieków do Wisły w Nagnajowie.
Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie technologii
przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty
handlowe / Improvement of the quality of water
in the Vistula in Nagnajów. Development and
implementation environmentally friendly and
cost-effective treatment technologies of processing
fluorosilicic acid into commercial products

Ograniczenie wielkości ładunku zanieczyszczeń
(zw. fluoru i azotu) odprowadzanych z produkcji
kriolitu / Reduction of the volume of pollutant
load (fluorine and nitrogen) discharged from the
production line of cryolite

Zakłady Chemiczne
ZACHEM S.A.

Zamknięcie wód pochłodniczych na wydziale
DNT przez zastosowanie chłodni wentylatorowych / Closure of the cooling water in the DNT
plant by using a cooling fan systems

Obniżenie zużycia wody do produkcji DNT
oraz obniżenie kosztów związanych z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków
/ Reduction in water consumption for DNT
production, and reduction of costs associated
with the operation of the biological sewage
treatment plant

Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A.

Zakłady Azotowe
w Tarnowie-Mościcach S.A.

Zakłady Chemiczne
„Alwernia” S.A.

Zakłady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Nazwa zakładu /

Nazwa zadania /

Efekt ekologiczny /

Entity name

Task name

Expected ecological impact

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES
FOSFAN S.A.

Budowa instalacji automatycznego dozowania i mieszania składników sypkich nawozów
mineralnych / Construction of the installation
of automatic dosing and mixing of loose ingredients for mineral fertilizers

Ograniczenie do minimum pracy ładowarek,
poprawa dokładności dozowania, zwiększenie
autoamtyzacji w pracy ciągów produkcyjnych,
ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów,
zmniejszenie zużycia paliw i energii / Minimizing the use of loaders, improvement of the
accuracy of dosing, increase in automation at the
production lines, reduction in fugitive emissions
of ash, reduction in the consumption of fuels
and energy

Malborskie
Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA” S.A.

Wykonanie programu zapobiegania poważnym
awariom przemysłowym / Implementation of the
program for preventing major industrial accidents

Ograniczenie do minimum miejsca wystąpienia awarii lub innego miejscowego zdarzenia
/ Minimazing the possiblity of the occurrence
of any accidents or other local events

Malborskie
Zakłady Chemiczne
„ORGANIKA” S.A.
Zakład Produkcji Pianki
/ Foam Production Plant

Wykonanie programu zapobiegania poważnym
awariom przemysłowym / Implementation of the
program for preventing major industrial accidents

Ograniczenie do minimum miejsca wystąpienia awarii lub innego miejscowego zdarzenia
/ Minimazing the possiblity of the occurrence
of any accidents or other local events

Warter Sp. jawna

Zmniejszenie zużycia wody sanitarnej poprzez
wymianę uszkodzonych baterii i uszczelek;
szkolenia personelu / Reduction of sanitary water
consumption by replacing damaged batteries and
seals personnel training

Zmniejszenie zużycia wody sanitarnej o 8% /
Reduction in sanitary water consumption by 8%

Większość poczynionych przez ankietowane zakłady inwestycji ekologicznych została sfinansowana ze środków
własnych przedsiębiorstw. Należy jednak zaznaczyć, że
34,5% firm starała się o dofinansowanie z innych źródeł.

Majority of the investments implemented by the surveyed
companies was financed from their own resources. However, it must be noted that 34.5% of the companies was
trying to obtain founds from other sources.

Przedsiębiorstwa chemiczne biorące udział w ankietyzacji
otrzymały nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, społeczności lokalnej.

Chemical companies involved in this survey have received
awards for their operations directed towards the environmental protection and the local communities.

Alina Szczepańska – GROLMAN Sp. z o.o.
„Meander rzeki Brdy”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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ANWIL SA

Tytuł: „Firma Bliska Środowisku” w konkursie pod patronatem Ministra Środowiska. ANWIL SA uznany
został za firmę wrażliwą ekologicznie, która w swoich zachowaniach strategicznych promuje i na co dzień
realizuje zasady Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu we wszystkich obszarach działania.
/ Title of a „Company Close to the Environment” in the competition under the patronage of the Minister of
the Environment. ANWIL was acknowledged an environmentally sensitive company, which in all spheres of
its strategic behaviour policy promotes and implements the principles of the Ecological Social Responsibility.
Certyfikat CSR24/7Rating ANWIL SA zdobył trzecie miejsce w rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR). Spółka uzyskała tak wysoką pozycję za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny. / CSR24/7Rating Certificate: ANWIL SA won the third place in the ranking
of the credibility of corporate social responsibility (CSR). The Company has obtained such a high position for
a high level of its environmental responsibility and corporate governance.
Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu Kolejny Diament przyznany ANWILOWI SA
przez BCC za utrzymanie pozycji Lidera i osiąganie doskonałych wyników finansowych. / Eighth Diamond
to the Golden Statuette of the Leader of Polish Business awarded to ANWIL SA by BCC for maintaining the
leading position and achieving excellent financial results.
Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w 2009 roku. Prestiżowe
wyróżnienie przyznawane corocznie od ponad dwudziestu lat za innowacyjne prace naukowo-badawcze
z zakresu ochrony środowiska. ANWIL SA otrzymał ją (wespół z naukowcami z INS z Puław) za opracowanie
i wdrożenie metody katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w ANWILU SA.
/ Award of theMinister of the Environment for outstanding research and development achievements in 2009,
a prestigious award given annually for over twenty years for innovative scientific researches in the field of the
environmental protection. ANWIL SA received it (together with scientists from INS of Pulawy) for the development
and implementation of the method of catalytic reduction of nitrous oxide from nitric acid plant in ANWIL SA
Nagroda EUROPOWER 2009 w kategorii „Rozwiązania energetyczne w przemyśle”. Przyznana podczas
Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EUROPOWER 2009. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach
– w kategorii „rozwiązania energetyczne w przemyśle” nagroda przypadła dla ANWILU SA za wdrożenie
szeregu rozwiązań technicznych i technologicznych, przynoszących w efekcie znaczące oszczędności
w zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. / EUROPOWER 2009 Award in the category of “Energy solutions
in the industry” awarded at the International Conference on Energy, EUROPOWER 2009. Prizes were awarded in five categories; ANWIL SA was awarded in the category of “energy solutions in the industry” for the
implementation of a number of technical and technological solutions, in effect making significant savings in
electricity consumption and heat.
Tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” w kategorii „eksporter” w konkursie zorganizowanym wspólnie przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Business Centre Club. /The title of the Ambassador of the Polish
Economy in the category of “an exporter” in a competition organized jointly by the Ministry of Foreign Affairs
and the Business Centre Club
Wyróżnienie Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” za aktywny udział w inicjatywach realizowanych w ramach programu „OiT” w 2009 roku. / Distinction for the Charter Mouse of the ”Responsible Care”
Program for active participation in the activities executed under ”OiT” in 2009.

Luvena S.A.

I miejsce w konkursie Wielkopolski Lider Społecznej odpowiedzialności Biznesu – kategoria Dbałość
o Środowisko Naturalne / 1st place in the competition Greater Poland Leader of Corporate Social Responsibility
– in the category of Environment Due Diligence
Gazela Biznesu 2009/ Business Gazelle 2009
,,Perła” Zielonego Sztandaru za najlepszy nawóz – Lubofoske – w konkursie „Polskie Nawozy” / Pearl
of Zielony Sztandar for the best fertilizer – Lubofoske – in the competition “Polish fertilizers“
,,Złoty Kłos” – nagroda wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej za jakość nawozów produkowanych
przez Luvene S.A. / “Golden Ear“ – Award of the Sejm Deputy Marshal, Ewa Kierzkowska for the quality
of fertilizers produced by Luvene S.A.
Nawóz Ekologiczny – nowy produkt w ofercie firmy otrzymał nagrodę Zielonego Sztandaru. / “Ecological
Fertilizer” – a new product from our portfolio was awarded the Zielony Sztandar.
Lider Restrukturyzacji 2009 – wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem). / Leader for Restructuring 2009 – honorable mention in
a contest organized by the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry (SITPChem).
Luvena S.A. została wyróżniona za konsekwentne i profesjonalne prowadzenie restrukturyzacji firmy, nowe
inwestycje oraz aktywność na polu prac badawczo-rozwojowych i skuteczne wdrażanie innowacji do praktyki przemysłowej. / Luvena S.A. has been mentioned for its consistent and professional conduct of business
restructuring, its new investments and its activity in the field of research and development and effective implementation of innovations into industrial practice.
„Innowacyjna firma” – wyróżnienie w regionalnej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji – 2009” / “Innovative company” – distinction in the regional edition of the competition “National Leaders of Innovation – 2009”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Inwestycje proekologiczne

PKN ORLEN S.A.

Tytuł: „Firma Bliska Środowisku”. Dwa wyróżnienia w konkursie „Raporty Społeczne 2009” za Raport Odpowiedzialnego Biznesu. PKN Orlen nominowany do drugiego etapu GLOBE AWARD za zgłoszoną praktykę dot.
Elektronicznego obiegu dokumentów. / Title of the “Company Close to the Environment”. Two awards in the
competition “Social Reports 2009” for the Responsible Business Report. PKN Orlen nominated for the second
phase of the GLOBE AWARD for the submitted practice relating to the Electronic Documentation Circulation

Zakłady Azotowe
KĘDZIERZYN S.A.

Certyfikat „Firma Bliska Środowisku” – ogólnopolski konkurs ekologiczny zorganizowany przez Europejskie
Forum Odpowiedzialności Ekologicznej. / ”Company Close to the Environment” Certificate – a nationwide
contest organized by the European Forum of Ecological Responsibility

Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A.

W 2009 roku Kapituła Programu „Odpowiedzialność i Troska” wyraziła uznanie i uhonorowała Zakłady
Azotowe „Puławy” SA dyplomem za aktywny udział w inicjatywach realizowanych w ramach programu Odpowiedzialność i Troska. / In 2009, the Chapter of the „Responsible Care” Program expressed its appreciation
and honoured Z.A. Puławy SA with a diploma for its active participation in initiatives under the „Responsible
Care” program.

Zakłady Azotowe
w TarnowieMościcach S.A.

Lider Polskiej Ekologii
/ Leader of Polish Ecology

Zakłady Chemiczne
„Alwernia” S.A.

Laureat Konkursu „Firma Bliska Środowisku 2008”. / Laureate of the Competition “Company Close to the
Environment 2008”

Zakłady Chemiczne
POLICE S.A.

Konkurs o Statuetkę Czystej Wody dla Polski – I Miejsce w kategorii oczyszczanie wód przemysłowych za
2008 rok. / Competition for the Statue of Pure Water for the Poland – 1st place in the category of industrial
water treatment for 2008

Warter Sp. jawna

Przedsiębiorstwo na Medal – Złoty Laur (za całokształt) / „Przedsiębiorstwo na Medal” – Golden Laurel (for
the entire activity)

Instytut Nawozów
Sztucznych / Fertilizers
Research Institute

Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia badawcze za pracę „Opracowanie i wdrożenie
metody katalitycznej redukcji emisji podtlenku azotu z instalacji kwasu azotowego w Anwil SA we Włocławku / Award of the Minister of the Environment for outstanding research achievements in the elaboration
of “Development and implementation of the method of catalytic reduction of nitrous oxide from nitric acid
in the Anwil Wloclawek plant

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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6.

WYBRANE INFORMACJE Z DZIAŁALNOŚCI
SEKRETARIATU „ODPOWIEDZIALNOŚĆ
I TROSKA” W ROKU 2009
Selected information on
”Responsible Care” Secretariat activities in 2009

„Responsible Care® to nasze zobowiązanie
na rzecz ekorozwoju”

„Responsible Care® is our commitment
to sustainability”

Zewsząd płyną doniesienia o globalnych zagrożeniach

News reports are full of information about global threats

wywołanych przez człowieka. Najczęściej mówi się

posed by man. They most frequently refer to the climate

o zmianach klimatycznych, dziurze ozonowej czy global-

change, the ozone hole and the global warming. That is

nym ociepleniu. Dlatego sformułowano pojęcie zrówno-

why the concept of sustainable economic development

ważonego rozwoju gospodarki. Wynika ono z potrzeby

has been formulated. It arises from the need for integrated

zintegrowanych działań na rzecz ograniczania dyshar-

actions to reduce the disharmony between economic

monii pomiędzy gospodarczymi aspiracjami cywilizacji

aspirations of our civilization and the adjustment power

a możliwościami adaptacyjnym środowiska. Istotą jest

of the environment. The essence is to ensure sustainable

zapewnienie trwałej poprawy środowiska życia współ-

improvement of the living environment of today and

czesnych i przyszłych pokoleń poprzez kształtowanie

future generations through the development of a proper

właściwych proporcji między kapitałem gospodarczym,

balance between economic, social and environmental

społecznym i ekologicznym.

capital.

Jednym z celów misji międzynarodowego Programu
„Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care) jest
właśnie zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Ma
to służyć najlepszemu wykorzystaniu potencjału aktywności i racjonalizacji postaw przedsiębiorstw chemicznych
wobec środowiska naturalnego. Traktowanie przez firmy
realizujące Program „Odpowiedzialność i Troska”® zrównoważonego rozwoju nie tylko w kategoriach ekologii,
ale jako elementu w dążeniu do osiągnięcia wyników
ekonomicznych z głęboką troską o otoczenie społeczne
i środowisko naturalne, jest przejawem współodpowiedzialności i świadomości ekologicznej.

One of the objectives of the mission of the international
Responsible Care® Programme is precisely to follow
the principles of sustainable development. The aim is
to best leverage the potential of activity of chemical
companies and to rationalize their attitude towards
the environment. Treating sustainable development
by the companies participating in Responsible Care®
Programme not only in terms of ecology, but as an
element in the pursuit of economic performance, with
deep concern for the environment and social environment, is a manifestation of shared responsibility and
environmental awareness.

Wdrażana przez realizatorów Program „Odpowiedzialność i Troska”® strategia rozwoju, zakłada zapewnienie
optymalnych warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia pracowników oraz środowiska naturalnego poprzez
dostosowanie techniki i organizacji procesów wytwórczych do najwyższych standardów.

The development strategy implemented by the executors
of the Responsible Care® Programme, assumes provision of optimum conditions for safety, occupational
health and the environment by adapting techniques
and organization of manufacturing processes to the
highest standards.

W roku 2009 realizatorzy Programu prowadzili działania
zarówno w sferze techniczno-organizacyjnej, czego efektem było wykonanie ponad 67% zadeklarowanych zadań,
jak i w sferze zmiany wizerunku branży chemicznej poprzez działania w obszarze edukacji ekologicznej. Do tych
działań należały: VII edycja Akcji „Drzewko za butelkę”,

In 2009, the executors of the Programme were engaged
in practices in both the technical and organizational field
as well as in the rebranding sphere of chemical industry,
which resulted in the execution of over 67% of the declared tasks and in environmental education activities,
respectively. It included such activities as: 7. Edition

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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III edycja konkursu fotograficznego „Złap zajaca” oraz
I edycja Ekologicznej Akademii Umiejętności.

of “Tree for a bottle” Action, 3. Edition of a photo contest
“Catch a hare” and 1. Edition of the Ecological Skills Academy.

Ponadto w roku 2009 przeprowadzono audyty oceny
zgodności systemu funkcjonującego w firmie z wymaganiami Ramowego Systemu Zarządzania Responsible
Care zgodnego z wytycznymi CEFIC w trzech firmach
oraz samoocenę za rok 2008 u grona realizatorów
(Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Petrochemia – Blachownia S.A. oraz Warter Sp. j Oddział
Kędzierzyn-Koźle.

In addition, in 2009, three companies went through audits
of conformity of the systems functioning in each of them
with the requirements of the Responsible Care Framework
Management System, accordant with the guidelines of
CEFIC, and through a self-assessment for the year 2008 in
the group of implementers (Zakłady Azotowe in TarnówMościce S.A.., Petrochemia – Blachownia S.A. oraz Warter
Sp. j., Kędzierzyn-Koźle Division).

Tabela 7 / Table 7
Ilość zadań zrealizowanych w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w latach 2004–2009 /
Number of tasks realized within the scope of „Responsible Care” Program in 2004–2009
Ilość zadań
zadeklarowanych
do wykonania /
Number of
tasks declared to by
performed

Ilość zadań
zrealizowanych /
Number
of tasks
performed

Ilość zadań w trakcie
realizacji lub
niezrealizowanych /
Number of tasks
in progress or not
implemented

% zrealizowanych
działań w sumie
zadeklarowanych /
Contribution of tasks
implemented
to declared

351

234

118

67

97

61

36

63

122

70

52

57

Ochrona zdrowia /
Health prevention

55

44

11

80

Obrót chemikaliami /
Turnover with chemicals

23

15

8

65

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
/ Internal and external communication

50

40

10

80

5

4

1

80

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

Inne zadania / Other tasks

Wykres 5 / Chart 5
Ilość i rodzaj działań zrealizowanych w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w latach 2004–2009 /
Number and type of tasks executed within ”Responsible Care Program” for the years 2004–2009
PLN
120
101

100

97
87

80
69

75 72
69

61

60

70
62

66

60

54
50
40

40

37 38

44

55 55

53
40

31

27

23

19

20

13

18
11

16

15

9

10
3

0
ochrona
środowiska /
environmental
protection

2004

bezpieczeństwo
procesowe
i pracy / process
and labor
safety

2005

ochrona
zdrowia
i profilaktyka / health
protection
and prophylaxis

2006
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obrót
chemikaliami /
turnover
with chemicals

2007

komunikacja wewnętrzna
i zewnętrzna dotycząca
programu / internal and
external communication
related to the program

2008

2009

4

inne
zadania /
other
tasks

4
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VII edycja akcji
„Drzewko za butelkę”

Edition of “Tree for a bottle”
Campaign

Trzynaście firm skupionych w Programie „Odpowiedzialność i Troska” oraz Starostwo Powiatowe
w Koninie przeprowadziło na przełomie kwietnia i maja
2009 r w swoich regionach VII edycję Akcji edukacji
ekologicznej „Drzewko za butelkę”®.

Thirteen companies bunched in the Responsible Care
Programme and the Starostwo of Konin conducted 7.
Edition of the Environmental Education Campaign “Tree
for a bottle®” in their regions at the turn of April and
May 2009.

Podczas VII edycji 29 441 dzieci ze 163. placówek
oświatowych zebrało łącznie niebagatelną, rekordową
ilość 2 030 413 sztuk pustych butelek PET – ponad 30%
więcej niż w roku ubiegłym.

At the time 7. Edition, 29,441 children from 163. educational institutions gathered together a untrivial record
number of 2,030,413 pieces of empty PET bottles, i.e.
30% more than last year.

Bezkonkurencyjnymi okazały się dzieci z Tarnowa, które uzbierały aż 346 217 sztuk butelek PET. Pod względem efektywności niedoścignieni okazali się najmłodsi
z Miszewa koło Gdańska (1.200 sztuk na uczestnika!).
W ramach VII edycji Akcji ogłoszone zostały trzy konkursy: konkurs na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka”, „Szkolnego leksykonu ekologicznego” oraz najciekawszą pracę plastyczną – plakat Akcji.
W konkursie na wykonanie „Ekologicznego słowniczka przedszkolaka” nagrodę główną przyznano grupie
5-6-latków pod opieką Katarzyny Charzewskiej z Przedszkola Publicznego nr 16 „EKOLUDEK” z Włocławka.
Jury konkursu, z uwagi na wysoki poziom wykonanych
prac, podjęło także decyzję o ponadregulaminowym
przyznaniu dwóch wyróżnień: dla Przedszkola Publicznego nr 10 z Kędzierzyna Koźla i Przedszkola
Publicznego w Tarnowcu.

Children from Tarnow proved to be unbeaten; they collected 346,217 PET bottles . In terms of efficiency, the
youngest inhibitants of Miszewo, near Gdansk, turned
out to be unrivalled (1,200 pieces per each participant!).
As part of 7. edition, three competitions were announced: competitions for the eleaboration of the “EcoGlossary of a Preschooler” and “School eco-lexicon”,
and for the most interesting artwork a poster illustrating
the Campaign. As the result of the competion for the
implementation of the “Eco-Glossary for a Preschooler”,
the main prize was awarded to a group of 5-6 year-olds
under the care of Katarzyna Charzewska from the No.
16 “EKOLUDEK” Preschool of Wloclawek. The jury,
given the high level of the works performed, took the
decision to grant a non-statutory awards: for the No. 10
Public Preschool of Kędzierzyn Koźle and the Public
Preschool of Tarnowiec.

Bogusław Mazurkiewicz – Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
„Rodzinna miłość”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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W konkursie na wykonanie „Szkolnego leksykonu
ekologicznego” zwyciężyło Szkolne Koło PCK z Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 SP nr 5 z Włocławka.
Zwycięska praca została przygotowana pod opieką
Moniki Januszewskiej. Wyróżnienie zdobyła praca
przygotowana pod okiem Lucyny Michny przez klasę
VI ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia
w Woli Zarzyckiej.

In the contest for the elaboration of the “School ecolexicon” the main prize went to the School Red Cross
Organization at the Complex of Integrated School No.
1, Primary School No. 5, of Wloclawek. The winning
work was prepared under the supervision of Monica Januszewska. A distinction has been granted to the artwork
prepared under the supervision of Lucyna Michny by the
sixth-grade class of Primate of the Millennium Primary
School of Wola Zarzycka.

W trzecim konkursie, najciekawszym plakatem okazała
się praca Aleksandry Michalskiej (lat 13) ze Szkoły Podstawowej Nr 22 przy Zespole Szkół Nr 9 we Włocławku.
Praca ta stanowić będzie plakat kolejnej – VIII edycji
Akcji „Drzewko za butelkę”®.

In the third competition, the most interesting poster was
an artwork of Aleksandra Michalska (13 years old) from
the Primary School (No 22) at the School Complex No. 9
of Wloclawek. This work will make the poster of the next
8th edition of the “Tree for a bottle”® Campaign.

W 2009 roku na szczegolną uwagę zasługuje uruchomienie portalu Akcji – www.drzewkozabutelke.pl, na
którym znajdują się archiwalne oraz beżące informacje,
dotyczące minionych i kolejnych edycji.

In 2009, special attention should be paid to launching the
website dedicated to the Campign – www.drzewkozabutelke.pl – which includes old and new information on the
past and subsequent releases of the action.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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III edycja konkursu
„Złap zająca”

III edition of “Catch a hare”
Competition

Pomysł konkursu zrodził się w firmie ZAK S.A. i został
szybko zaszczepiony na grunt Programu i jego uczestników.

The idea of the competition came up in the ZAK S.A.
company, and was quickly grafted onto the land of the
Programme and its participants.

Ideą konkursu jest uchwycenie na fotografii piękna otaczającej nas fauny i flory, niezwykłych – naturalnych
kompozycji artystycznych otaczającego nas świata,
zachowania pięknych i często trudno uchwytnych
chwil przyrody. Wymiar konkursu jest ogólnospołeczny - uczy, by nie patrzeć na świat z perspektywy nas
samych, ale dostrzec codzienne życie otaczającego
nas środowiska.

The idea behind the competition is to capture the beauty
of fauna and flora that surrounds us in photographs, as
well as any unique and artistic composition of natural
world around us, the preservation of beautiful and often
intangible moments of nature. The competition is addressed to all the society; it teaches not to look at the
world from the perspective of ourselves, but to see the
daily life of the surrounding environment.

W 2009 roku odbyła się III edycja konkursu pod honorowym patronatem Ligi Ochrony Przyrody oraz Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Patronem medialnym
inicjatywy był portal Ekologiczni.pl.

In 2009 we held the 3rd Edition of the Competition
under the honorable patronage of the League for Nature
Conservation and the Association of Polish Nature Photographers. The media patron of the initiative was the
website ekologiczni.pl

W konkursie wzięli udział pracownicy 15. firm realizujących Program „OiT”. I miejsce zajęła praca Zbigniewa Wolskiego, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
za zdjęcie „Mamo! Ktoś patrzy” (fotografie wykonane
w okolicach Orlej Perci), II miejsce praca Marcina Florka, branżowa Organizacja Odzysku S.A., za zdjęcie
„Zima, my się zimy nie boimy” (rejon Rubinowej Polany
w godzinach porannych), III miejsce – zdjęcie Krzysztofa
Winnika, ZAK S.A. „W kolorze orange – wcześnie rano
o wschodzie słońca”.

The competition was attended by employees of 15.
companies pursuing Responsible Care. First place was
awarded to Zbigniew Wolski, of PKN Orlen S.A. for a
photo “Mom! Someone is looking” (photos made in the
area of Orla Perć). The second place was granted to
Martin Florka of Industry Organizacja Odzysku S.A. for
the picture “Winter, we are not afraid of winter” (area
of Rubinowa Polana in the morning) and the third place
to Krzysztof Winnik of ZAK S.A. for the picture of “In
orange – early morning at sunrise”.

I edycja Ekologicznej
Akademii Umiejętności Programu
„Odpowiedzialność i Troska”

The first edition of the
Ecological Skills Academy at the
Responsible Care Programme

Ideą Ekologicznej Akademii umiejętności jest stworzenie
dobrej formy dialogu ze społecznością lokalną, majacej
pomóc rozwijać świadomość ekologiczną, propagować
postawy ekologiczne i budować pozytywny wizerunek
firm chemicznych jako przyjaznych ludziom i środowisku.

The idea of the Ecological Skills Academy is to create
a good dialogue with the local community to help develop environmental awareness, promote environmental
attitudes and build a positive image of the chemical
companies as people- and environment-friendly.

Z propozycji skorzystało kilka firm realizujących Program, a uruchomienie Akdemii powiodło się ANWIL S.A.
oraz Zakładom Azotowym „Puławy” S.A.
Sesje dydaktyczne i zajęcia terenowe organizowane były
dla kadry pedagogicznej z 33. lokalnych placówek oświa-

The offer have benefited by several companies pursuing the
Programme, and the launch of the Academy was successful
at ANWIL S.A. and in Zakłady Azotowe “Pulawy” S.A.
Teaching sessions and field classes were organized for
teachers from 33. local educational institutions of Wloc-
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towych we Włocławku i Puławach. Spotkania tematyczne
dotyczą między innymi gospodarki odpadami czy zanieczyszczeniami powietrza. Mają na celu między innymi
przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych
z ochroną i kształtowaniem środowiska. Słuchacze poznają ideę Programu „Odpowiedzialność i Troska”®, dowiadują się o skali oddziaływania firm chemicznych na
środowisko czy działaniach podejmowanymi przez firmy
– uczestników Programu „Odpowiedzialność i Troska”®
na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Akademia integruje też kadrę pedagogiczną lokalnych
placówek oświatowych z firmami chemicznymi, które
z roku na rok coraz więcej robią w dziedzinie ekologii.

lawek and Pulawy. Topics of meetings included, among
others, waste management and air pollution. They aim
to pass working knowledge on the issues related to the
environmental protection and lanscaping. Students learn
the concept of the ”Responsible Care”® Programme, get
familiar with the scale of the impact of chemical plants
on the environment, or with the actions taken by the
companies participanting in the ”Responsible Care”®
Programme dedicated to environmental protection and
environmental education. The Academy also integrates
teaching staff of local educational institutions with the
chemical companies, which each year do more and more
in the field of ecology.

Każda z firm uczestniczących w Akademii, zorganizowała w 2009 roku po trzy spotkania, na których 39.
osobowa kadra pedagogiczna włocławskich i puławskich
placówek oświatowych spędziła czas, ucząc się wielu
ciekawostek na temat ekologii. Uczestnicy odebrali też
indeksy Ekologicznej Akademii Umiejętności. Zakończenie projektu przewidziane jest na kwiecień i maj
2010 roku. Wtedy słuchacze otrzymają zaświadczenia
o ukończeniu Akademii.
Więcej szczegółów o Programie „Odpowiedzialność
i Troska”® można znaleźć na portalu: www.rc.com.pl.

Each company participating in the Academy, organized
three meetings in 2009, in which 39. members of the
teaching and educational staff of Włocławek and Pulawy spent time learning about many interesting pieces
of information on ecology. Its participants also received
Student Record Cards of the Ecological Skills Academy.
The completion of the Project is scheduled for April and
May, 2010. Then the students will receive a certificate
of graduating from the Academy.
More details about the ”Responsible Care”® Programme
can be found on the website: www.rc.com.pl.

Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce /
Executors of the “Responsible Care” Programme in Poland
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W momencie wejścia do Unii Europejskiej Polska przyjęła
na siebie obowiązek stosowania prawa uchwalanego
w Brukseli, stała się jednocześnie pełnoprawnym państwem
członkowskim, któremu przysługuje prawo do kreowania
polityki unijnej. Dla przemysłu chemicznego przepisy
dotyczące ochrony środowiska są szczególnie istotne.
Związane jest to z kosztami jakie branża musi ponosić
wraz z zaostrzaniem norm i wprowadzaniem nowych
mechanizmów, którym musi się podporządkować. W roku
2009 szczególnie dwa akty prawne zasługują na uwagę:
Rewizja Dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu
Emisjami oraz dalsze prace nad rewizją Dyrektywy IPPC.

At the time of its entry into the European Union, Poland
assumed the obligation of law devised in Brussels and,
at th same time, became both a full-fledged Member
State, which has a right to create the EU policy. For the
chemical industry, all the environmental regulations are
particularly important. This is because the costs must
be borne by the industry when any increased standards
and new mechanisms which it must conform to are introduced. In 2008, two acts deserve particular attention:
the Revision of the Directive on the European Emissions
Trading Scheme, and further work on the revision of the
IPPC Directive.

W przypadku pierwszej Dyrektywy – ETS jej ostateczny
kształt został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej
na Szczycie w Brukseli w grudniu 2008 roku, a w Dzienniku Urzędowym opublikowano ją w kwietniu 2009 roku.
Najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego systemu w którym uczestniczą również firmy
polskiego sektora chemicznego to:
n wyznaczenie listy sektorów narażonych na „wyciek
węgla” (carbon leakage) – przywilejem sektorów, które
znajdą się na tej liście będzie otrzymanie bezpłatnych
pozwoleń do emisji dwutlenku węgla do ustalonego
wskaźnika (benchmarku). Benchmark zaś ustalony będzie dla poszczególnych produktów lub grup produktów
bez uwzględnienia specyfiki paliwowo-surowcowej;
n Nabywanie pozwoleń będzie się odbywało drogą aukcji;
n Włączenie do systemu tlenków azotu.

In the case of the ETS Directive, its final form was approved by the European Council at the Summit in Brussels in December 2008. The most significant changes
compared to the current system participated by the Polish
chemical sector are:

Dla polskiego przemysłu chemicznego szczególnym
zagrożeniem wydaje się być brak uwzględnienia specyfiki struktury paliwowo-surowcowej gospodarki w opracowywaniu benchmarków. Ze względu na znakomity
udział węgla w produkcji energii nasza emisyjność jest
wielokrotnie większa niż krajów posiadających bardziej
zdywersyfikowane źródła energii lub źródła o niższym
wskaźniku emisyjności. Dla przykładu emisyjność produkcji 1 MWh we Francji wynosi 0,006 tony dwutlenku
węgla, w Polsce jest to około 0,92 tony. Biorąc pod uwagę,
że Francja produkuje około 95% energii z bezemisyjnych
źródeł atomowych pojawia się pytanie czy uwzględnienie

For the Polish chemical industry a particular threat
appears to be no account of a specific nature of fuel
and raw material economic structure at the elaboration
of benchmarks. Due to the dominating contribution of
coal in energy production, our emissivity is several times
higher than of those countries with more diversified
sources of energy and emitters of the lower emissivity
index. For example, emissivity of production of 1 MWh
in France is 0.006 tons of carbon dioxide; in Poland, it
is around 0.92 tons. Given that France produces about
95% of energy from non-emission nuclear sources, the
question arises whether the inclusion of specific energy

n Elaboration of the list of sectors exposed to carbon
leakage; the privilege of the sectors that are on this list
will be the allocation of free permits for carbon dioxide
emissions up to a fixed rate (benchmark). Benchmark
will be set for individual products or groups of products
without taking into account fuel and raw materials
specificity;
n Acquisition of permits will be done by auction;
n The inclusion of nitrogen oxides to the system.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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specyfiki struktury energetycznej nie jest kluczową kwestią
przy opracowywaniu metodologii benchmarków.

structure is not essential for the development of methodology benchmarks.

W przypadku Rewizji Dyrektywy IPPC w bieżącym roku
zakończyły się prace nad jej ostatecznym kształtem. Najbardziej znaczące zmiany będą dotyczyć poniższych kwestii:

As for the Revision of the IPPC, work on its final shape is
still being continued. The most significant changes will
probably involve the following:

BREF
Przyjęto nową koncepcję dokumentów referencyjnych
BREF. Będą one nadal opracowywane przez europejskie
biuro do spraw IPPC w Sewilli ale obok dokumentów
referencyjnych będą uchwalane Konkluzje BAT w drodze
komitologii. Konkluzje BAT będą niejako skróconą wersją
dokumentów referencyjnych. Wydane będą w językach
krajów członkowskich. (BREFY w dalszym ciągu będą
funkcjonować jedynie w języku angielskim). Zawierać,
będą określone standardy, poziomy dopuszczalnych emisji oraz wytyczne do monitoringu. Konkluzje BAT staną
się podstawą prawnie wiążącą do wydania pozwolenia.
W szczególnym przypadku organ wydający pozwolenie
może zaostrzyć poziomy emisji zapisane w Konkluzjach
BAT.

BREF
A new concept of the BREF reference document has
been adopted. They will still be developed by the
European IPPC Bureau in Seville but besides the reference documents, there shall be BAT Conclusions of through
commitology will be adopted. BAT conclusions will somehow be a shortened version of reference documents.
They will be issued in the languages of the member
countries. BREF’s will continue to operate in English
only. They will contain standards, i.e. permissible
emissions levels and guidelines for monitoring. BAT
conclusions will become a legally binding basis to issue
any permit. In a particular case, the authority issuing
a permit may exacerbate levels of emissions recorded
in the Conclusions of BAT.
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Władza właściwa będzie miała 5 lat na dostosowanie do
nowych wymagań w zakresie pozwoleń zintegrowanych.
W praktyce oznacza to tyle, że prowadzący zakłady będą
mieli 5 lat od opublikowania ostatecznego tekstu regulacji
na dostosowanie się do nowych przepisów. Aby zwiększyć
transparentność procesu uzyskiwania pozwoleń, wprowadzony zostanie obowiązek publikowania na stronie
internetowej wydanych pozwoleń.

The competent authority will have 5 years to adapt to
new demands within the range of integrated permits. In
practice, this means so that the managers of plants will
have 5 years from the publication of the final text of
regulations to comply with these new rules. To increase
the transparency needed for obtaining permits, there will
be an obligation established to publish all the issued
permits on the website.

LCP
Wejście przepisów dyrektywy dotyczących LCP planuje
się na rok 2016. Dla umożliwienia ścieżki dojścia wprowadzono propozycje mechanizmów elastycznych:
n Narodowych Planów Dostosowawczych (w zakresie SO2,
NOx, pyłów) w latach 2016–2020 dla instalacji, których
działalność rozpoczęła się wcześniej niż w 2002 roku.
n opt-out dla instalacji, które mają zostać zamknięte,
w latach 2016–2023 przydziela się 20 000 godzin
pracy w ramach obecnie istniejących przepisów, po
wykorzystaniu tego limitu instalacja będzie musiała
zostać zamknięta lub dostosowana do nowoobowiązujących przepisów.
W proponowanej wersji Dyrektywy wprowadzono zapis
(33e) dotyczący ciepłownictwa – instalacje zbudowane
przed 2002 rokiem, produkujące przynajmniej 50% ciepła
na potrzeby publiczne do 2023 roku mogą być wyłączone
z zakresu obowiązywania nowej regulacji.

LCP
The Entry of LCP Directive’s provisions is planned for the
year 2016. To enable to reach the path, some proposals
of flexible mechanisms were introduced:
n National Adjustment Plans to (in terms of SO2, NOx,
dusts) for the period of 2016–2020 for the installations
the opration of which began earlier than in 2002.
n Opt-out for the plants to be closed; in the years 2016–
2023, 20.000 hours of operation within the current
rule and after benefiting from this limit, the installation
will have to be closed down or adjusted to the newly
introduced laws.
In the proposed draft of the Directive, a record (33e) has
been made concerning heating plants: any installations
built before 2002 and producing at least 50% of heat for
public purposes may be excluded from the scope of the
new regulation until after 2023.
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KOMISJA DO SPRAW EKOLOGII
Ecology Commission

Komisja do spraw Ekologii powstała przy Polskiej Izbie

The Ecology Commission has been established at the

Przemysłu Chemicznego głównie w celu wspierania dzia-

Polish Chamber of Chemical Industry mainly to support

łalności Izby w zakresie zagadnień dotyczących ochrony

the activities of the Chamber on the issues concerning the

środowiska. Prace Komisji nabrały większego znaczenia

environmental protection. The Commission’s work took on

w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,

greater importance at the time of the accession of Poland

kiedy to polskie firmy branży chemicznej zobowiązane

to the European Union, when the Polish chemical industry

zostały do wypełniania przepisów unijnych w zakresie

companies have been obliged to meet the EU regulations

ochrony środowiska, a co się z tym łączy muszą moni-

within the scope of the environmental protection, and what

torować również działania Komisji Europejskiej w tym

is connected with it, to monitor the work of the European

obszarze.

Commission in this area.

Do głównych zadań Komisji należy współpraca z jednost-

One of the main tasks of the Commission is the cooperation

kami administracji państwowej w zakresie opiniowania

with government agencies in the field of the evaluation and

i tworzenia regulacji prawnych dotyczących problemów

creation of legal regulations concerning environmental

środowiskowych. Uwaga Komisji skupia się głównie na

issues. The attention of the Commission focuses mainly

projektach aktów prawnych przekazywanych przez Mi-

on the legislative proposals forwarded by the Ministry of

nisterstwo Środowiska i Ministerstwo Gospodarki. Dzięki

Environment and the Ministry of Economy. As a result of

współpracy firm, które uczestniczą w pracach Komisji ds.

the cooperation of the companies that participate in the

Ekologii w 2009 roku został wydany kolejny – czternasty

work of the Ecology Commission, the 14th edition of the

raport środowiskowy.

Environmental Report was released again in 2009.

W 2009 roku Komisja do spraw Ekologii opiniowała na-

In 2009, the Ecology Commission released its opinion on

stępujące akty prawne:

the following acts:

n Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony

n The draft of law amending the Act on the Inspectorate

Środowiska oraz ustawy o służbie cywilnej z dnia 11

for Environmental Protection and the Act on Civil Ser-

lutego 2009 roku;

vice of 11 February, 2009;

n Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środo-

n The draft of law amending the Act on the Environmental

wiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

Protection and the Act on Area Planning and Manage-

przestrzennym z dnia 23 marca 2009 roku;

ment of 23 March, 2009;

n Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania

n The draft of law on balancing and settlement system

wielkości emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu dla

for emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides for

dużych źródeł spalania z dnia 17 lipca 2009 roku;

large combustion sources of 17 July 2009;

n Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w spra-

n The draft of the Regulation of the Minister of Environ-

wie standardów emisyjnych z instalacji z dnia 07

ment on emission standards from installations of 07

stycznia 2009 roku;

January, 2009;

n Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spo-

n The draft of the Regulation of the Minister of Labour

łecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie naj-

and Social Policy amending the Regulation on maxi-

wyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników

mum permissible concentrations and volume of health

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia

harmful factors in the work environment of 20 October,

20 października 2008 roku.

2008.
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Komisja podjęła również działania w związku z faktem,

The Commission has also taken relevant actions relating to

iż z dniem 19 sierpnia 2009 roku artykułem 12. 1. Usta-

the fact that on 19 August 2009, one of the key regulation

wy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Pra-

regulating emissions to air, i.e. the Regulation of the Minister

wo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

of the Environment of 5 December 2002 on reference values

(Dz. U. z dnia 18 maja 2007 r.) zostało uchylone jedno

for certain substances in the air, was repealed by Art. 12.1 of

z kluczowych w zakresie normowania emisji substancji

the Act of 26 April 2007 amending the Act - Environmental

do powietrza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia

Protection Law and some other acts (Journal of Laws of 18

5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla

May, 2007).

niektórych substancji w powietrzu.

W 2009 roku skład Komisji do spraw Ekologii był następujący:

In 2009, the composition of the Commission was as
follows:

1. Magdalena Ozimek – Chemeko Sp. z o.o. – Przewodnicząca Komisji / Chairwoman
2. Andrzej Chrabąszcz – Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
3. Anna Gietka – PIPC
4. Joanna Jagła – Luvena S.A
5. Witold Jaszczyk – SYNTHOS S.A.
6. Jerzy Kołłajtis – Environ Poland Sp. z o.o.
7. Czesław Kozyra – Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.
8. Bogusław Krawczyk – Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
9. Krzysztof Klein – Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
10. Marek Kuba – Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
11. Renata Kulesza – ICSO Blachownia
12. Joanna Maj - Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
13. Leszek Polak – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
14. Krzysztof Skirmuntt – POCH S.A.
15. Witold Posadzy – PCC Rokita S.A.
16. Maria Żelazińska – PKN Orlen S.A.
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Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Partnerem
w projekcie CARE+. Koordynatorem Projektu jest CEFIC
(Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), wsparcia
udziela Intelligent Energy Europe – Europejska Agencja
odpowiedzialna za projekty związane z energią. Obok
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w projekcie udział
biorą stowarzyszenia przemysłu chemicznego z Włoch
i Bułgarii oraz Agencje Poszanowania Energii z tych
krajów. Patronat nad tym projektem objęło Ministerstwo
Gospodarki.
Projekt CARE+ ma na celu promowanie efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach branży
chemicznej. W ramach projektu dotychczas opracowane
zostały: przewodnik umożliwiający przeprowadzenie samodzielnego audytu energetycznego w przedsiębiorstwie
oraz podręcznik dobrych praktyk w zakresie poprawy
efektywności energetycznej. Opracowania zostały pod
koniec 2009 roku poddane testom w 6. pilotażowych
przedsiębiorstwach w Polsce, Bułgarii oraz Włoszech.
W kolejnym etapie projektu 25 firm, które zdecyduje
się na uczestnictwo w projekcie, skorzysta nieodpłatnie
z wypracowanych w pierwszej fazie podręczników.
Opracowania zawierają przystępnie podane treści, w tym
również komputerowe modele matematyczne, które samodzielnie przetwarzają dane, czym niezwykle ułatwiają
przeprowadzenie analizy energetycznej przedsiębiorstwa
oraz wykonanie audytu. Adresowane są do kadry technicznej, która w zakresie swoich kompetencji posiada kwestie
związane z energią. Warto podkreślić, że wstępne opinie
na temat testowanych materiałów są pozytywne.
15 kwietnia 2010 roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Krajową Agencja Poszanowania Energii S.A.
zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla firm, które
zdecydowały się uczestniczyć w projekcie. W czasie
szkolenia zapoznano uczestników z Przewodnikiem do
Samodzielnego Wykonywania Audytu Energetycznego
oraz Podręcznikiem Dobrych Praktyk.
W dalszym etapie projektu przewidziane jest 25 wizyt
specjalistów z Krajowej Agencji Poszanowania Energii
S.A, którzy na miejscu, w zakładach biorących udział
w projekcie, wesprą kadrę techniczną w praktycznym
wykorzystaniu przekazanych dokumentów.
Koniec projektu przewidywany jest na pierwszy kwartał
2011 roku.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

CARE+ Project
The Polish Chamber of Chemical Industry is a partner of the
European Project CARE +. The coordinator of the Project
is CEFIC (European Chemical Industry Council), assisted
by the Intelligent Energy Europe – European Agency responsible for energy-related projects. In addition to PIPC,
the project involves chemical industry associations from
Italy and Bulgaria and the Energy Conservation Agencies of
these countries. Patronage of this project has the Ministry
of Economy.
Project CARE+ is designed to promote energy efficiency
in small- and medium-sized enterprises of chemical
industry. Within the frameworks of the project the
following elaborations been developed: a guidebook
enabling to carry out independent energy audit in the
enterprise and the manual of good practices to improve
energy efficiency. The elaborations have been tested in
six pilot companies in Poland, Bulgaria and Italy at the
end of 2009. In the next stage of the project, 25 companies, which are going to participate in the project,
will use the manuals developed in the first phase free
of charge.
The elaborations include easy-given content, including
computer mathematical models that process data itself,
what increasingly facilitates the performance of the analysis of energy consumption by the companies and the
execution of any audit. They are addressed to the technical
staff, which is responsible for the issues related to energy.
It is worth noting that the initial feedback on the materials
tested is positive.
On April 15, 2010, the Polish Chamber of Chemical
Industry, together with the National Energy Conservation
Agency, has organized training workshops for the companies that have chosen to participate in the project. During
the training, its participants were familiarized with the
Guide for Performing Independent Energy Audit and Best
Practices Manual.
In the later stage of the project, 25 visits of experts from the
National Energy Conservation Agency are planned, who
on site, in the facilities participating in the project, will
support technical staff in the practical use of the submitted
documentation.
The completion of the project is expected in the first
quarter of 2011.
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10

WYKAZ ANKIETOWANYCH
PRZEDSIĘBIORSTW

L.p. / No.

Listing of surveyed entities

Nazwa zakładu / Company name

Dane adresowe / Contact

1.

ANWIL S.A.

87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, www.anwil.pl

2.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

09-411 Płock, ul. Chemików 7, www.basellorlen.pl

3.

BIS IZOMAR Sp. z o.o.

02-981 Warszawa, ul. Augustówka 24, www.izomar.com

4.

FOSFAN S.A.

71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65, www.fosfan.pl

5.

FLUOR S.A.

44-101 Gliwice, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, www.fluor.pl

6.

LUVENA S.A.

62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1, www.lubon.com.pl

7.

NITROERG S.A.

Lokalizacja:42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1
Lokalizacja:43-150 Bieruń, ul. Chemików 133, www.nitroerg.pl

8.

PCC Synteza S.A.

47-225 Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15, www.synteza.biz

9.

PCC Rokita S.A.

56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4, www.pcc.rokita.pl

10.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

09-411 Płock, ul. Chemików 7, www.orlen.pl

11.

POCH S.A.

44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, www.poch.com.pl

12.

SYNTHOS DWORY Sp. z o.o.

23-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, www.synthosgroup.com

13.

WARTER Spółka Jawna

47-225 Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15, www.warter.pl

14.

ZAK S.A.

47-220 Kedzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A, www.zak.com.pl

15.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

24-100 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, www.zapulawy.pl

16.

Zakłady Azotowe W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 8, www.azoty.tarnow.pl

17.

Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A.
Zakład produkcji pianki

56-120 Brzeg Dolny, Podgalewo Wielkie, www.organika.pl

18.

Malborskie Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” S.A.

82-200 Malbork, ul. Boczna 10, www.organika.pl

19.

Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1, www.zch.sarzyna.pl

20.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

72-010 Police, ul. Kuźnicka 1, www.zchpolice.com

21.

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

39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zakładowa 50, www.zchsiarkopol.pl

22.

Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy

61-005 Poznań, ul. Główna 14, www.unia.pl

23.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, www.zachem.com.pl

24.

Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.

32-566 Alwernia, ul. K. Olszewskiego 25, www.alwernia.com.pl

25.

Lerg S.A.

39-206 Pustków 3, Pustków-Osiedle 59D, www.lerg.pl

26.

Petrochemia Blachownia S.A.

47-225 Kędzerzyn Koźle, ul. Szkolna 15, www.petrochemia-bl.com.pl

27.

Overlack Sp z o.o.

95-035 Ozorków, ul. Łęczycka 3a, www.overlack.pl

28.

Solvadis Polska Sp. z o.o.

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, www.solvadis.pl

29.

Polimex-Mostostal S.A.

00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, www.Polimex-mostostal.pl

30.

Instytut Nawozów Sztucznych

24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, www.ins.pulawy.pl

31.

Brenntag Polska Sp z o.o.

47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 21, www.brenntag.pl
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