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Szanowni Pañstwo!

W

W chwili, gdy otrzymacie nasz Raport, Polska jak i pozostałe
kraje kandydujące do Unii Europejskiej będą już jej członkami.
Okres poprzedzający akcesję Polski do UE postawił nas w obliczu szeregu przemian, nie tylko w sferze gospodarczej czy też prawnej, ale i spowodował zmianę naszego podejścia do szeregu zagadnień. Najbliższe lata będą więc, tak dla przemysłu chemicznego jak i całego społeczeństwa, niewątpliwie trudnym okresem.
Wejście do Unii oznacza dla całego przemysłu chemicznego nie
tylko konieczność wprowadzenia zmian, lepszego zarządzania, reorientacji struktury produkcji i nowocześniejszych technologii, ale i
większą elastyczność, umiejętność odnalezienia się
w nowych realiach i podjęcie działań, które pozwolą na poprawę
konkurencyjności naszego przemysłu. Ogromne znaczenie ma tu
również szeroko pojęte zagadnienie ekologii, docenianie tej grupy
zagadnień z pewnością sprzyja poprawie obrazu medialnego przedsiębiorstw. Firmy stowarzyszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców w pełni zdają sobie z tego sprawę, czego dowodem jest rosnąca liczba przedsiębiorstw realizujących międzynarodowy program „Odpowiedzialność i Troska”.
2003 był rokiem dobrych wyników finansowych dla przedsiębiorstw chemicznych, ale postawił przed polskim przemysłem chemicznym szereg wyzwań. Działania podejmowane przez Izbę w
ścisłej współpracy z ekspertami z przedsiębiorstw członkowskich
mają na celu zniesienie lub złagodzenie restrykcyjnych przepisów,
których przykładem jest np. ustawa o Podatku Akcyzowym.
Niewątpliwie poważnym zagrożeniem dla przemysłu chemicznego w Europie jest planowane wdrożenie tzw. systemu REACH,
który według optymistycznych scenariuszy doprowadzić może do
ograniczenia produkcji chemicznej w Europie, a według najczarniejszych prognoz stanowi totalne zagrożenia dla dalszego bytu tej
branży. Temat ten może niewątpliwie posłużyć jako doskonały przykład szeroko rozumianej roli stowarzyszeń przemysłu chemicznego
w Europie oraz ich wzajemnej współpracy. Stowarzyszenia te, w
tym i Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców, podjęły pod egidą CEFIC szeroko zakrojone działania mające
na celu uzmysłowienie decydentom tragicznych skutków, jakie może
przynieść wdrożenie tej idei w proponowanym zakresie.
Przy dalszej pracy nad uregulowaniami dotyczącymi przemysłu chemicznego muszą być uwzględnione wszystkie czynniki
zrównoważonego rozwoju, a więc nie tylko społeczny i ekologiczny, ale i ekonomiczny.
W obliczu zachodzących przemian licząca się, silna organizacja stowarzyszająca firmy działające w branży chemicznej jest szansą na posiadanie rzeczywistego wpływu na rozwój przemysłu chemicznego w przyszłości, zwiększenie jego udziału w gospodarce
narodowej, przyjazne postrzeganie go przez społeczeństwo.
Celem działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
– Związku Pracodawców jest szeroko pojęta integracja firm działających w branży chemicznej. Warunkiem naszego sukcesu jest
aktywne włączenie się w tę działalność przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych, przewozowych, handlowych oraz jednostek naukowo-badawczych i biur projektowych działających w
obszarze przemysłu chemicznego.
Serdecznie zapraszamy do współpracy i członkostwa w Izbie.

Ladies and Gentlemen!

W

When you receive our Report, Poland and other countries participating to European Union have already become its full members.
During the pre-accession period, we have faced not only the
need for the economic and legislative changes but we have had
to change our attitude to various problems as well. It might be
expected that forthcoming years would be difficult both for the
chemical industry and the whole society in Poland.
Membership in the European Union for the chemical industry
in Poland means not only the necessity of changes, better management, reorientation of the production structure and introduction of up-to-date technologies, but also more flexibility, ability
to act in new reality and improvement of the competitiveness of
the industry. It is also very important to pay due attention to
environmental issues what should benefit in further improvement
of the image of our companies. Member companies of the Polish
Chamber of Chemical Industry – Employers’ Organization are fully aware of the importance of these problems what is proved by
the growing number of companies implementing the international program ”Responsible Care”.
Although in 2003 most of the chemical companies achieved
good economic results, they had faced new challenges.
The Chamber, together with the experts from the member
companies, have been working towards relaxing or suspending
various restrictive regulations e.g. Act on Excise Duty.
There is no doubt that planned implementation of so called
REACH System is a serious threat for the European chemical industry. According to the optimistic scenario it may result in decrease
of total chemical output in Europe, and according to the most
pessimistic one – it’s a total disaster for further existence of this
branch. This problem could be a good example of the role of
chemical industry federations in Europe and their co-operation.
These federations including the Chamber have initiated activities
to present tragic effects under the umbrella of CEFIC, which might result from the implementation of this System in its actual
shape to the decision-makers.
Due to that fact it is necessary to consider all elements of sustainable development, not only social and ecological, but also
economic aspect in future chemical legislation.
In face of current changes, large and recognized organization
associating chemical companies is a chance to have a real influence on future development of chemical industry, increase of its
share in the national economy and its positive public image.
Wide integration of chemical companies is the aim of the Polish Chamber of Chemical Industry – Employers’ Organization.
Active co-operation of chemical industry companies including
manufacturers companies, retailers, transport companies, research institutes and engineering offices is a key element of our
success.
It is our pleasure to invite you to cooperation and membership in the Chamber.

Konrad Jaskóła
Konrad Jaskóła
Przewodniczący Rady
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców

President of the Council
Polish Chamber of Chemical Industry – Employers’ Organization

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

Wojciech Lubiewa Wieleżyński

Dyrektor Generalny
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców

Director General
Polish Chamber of Chemical Industry – Employers’ Organization
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WŁADZE IZBY
CHAMBER AUTHORITIES

W³adze Izby / Chamber Authorities

Przewodniczący Rady Izby /
President of Council
Konrad Jaskóła

Dyrektor Generalny/
General Director
Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

RADA IZBY / COUNCIL OF THE CHAMBER

Zgodnie z wynikami wyborów Ogólnego Zgromadzenia w czerwcu 2003 roku / As elected by the General Assembly, in June 2003
Prezes Zarządu / President of the Board
prof. Edward Grzywa – Instytut Chemii Przemysłowej
Przewodniczący Rady / President of the Council
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu, POLIMEX-CEKOP S.A.
Wiceprzewodniczący / Vicepresident of the Council:
Ryszard Ścigała – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Zbigniew Wróbel – Prezes Zarządu, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Członkowie Rady / Members of the Council:
Jan Krzysztof Bronikowski – Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.
Aleksander Chomiakow – Prezes Zarządu, Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
Marek Garliński – Prezes Zarządu, PROCHEM S.A.
Jerzy Grabski – Prezes Zarządu, DEGUSSA POLSKA S.A.
Zdzisław Ingielewicz – Prezes Zarządu, Firma Chemiczna DWORY S.A.
Jacek Kijeński – Dyrektor Naczelny, Instytut Chemii Przemysłowej
Zbigniew Kwiatkowski – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Marian Łyko – Prezes Zarządu, ORLEN-OIL Sp. z o.o.
Jerzy Majchrzak – Prezes Zarządu, Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Henryk Malesa – Prezes Zarządu, Rafineria Czechowice S.A.
Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu, ANWIL SA
Teresa Mielechow – Prezes Zarządu, AUREPIO Sp. z o.o.
Henryk Nierebiński – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
Waldemar Parasiewicz – Prezes Zarządu, Rafineria Nafty GLIMAR S.A.
Paweł Rozwadowski – Prezes Zarządu, NIEORGANIKA Sp. z o.o.
Bolesław Skowroński – Dyrektor, Instytut Nawozów Sztucznych
Wojciech Solarski – Wiceprezes Zarządu, POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Leon Stelmach – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
Grzegorz Ślak – Prezes Zarządu, Rafineria Trzebinia S.A.
Janusz Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Krzysztof Żyndul – Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

KOMISJA REWIZYJNA / INTERNAL BOARD OF AUDITORS
Przewodniczący / Chairman
Janusz Gramza – Prezes Zarządu, Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.
Członkowie / Members:
Jerzy Marszycki – Prezes Zarządu, Petrochemia-Blachownia S.A.
Czesław Misterski – Prezes Zarządu, Inowrocławskie Koplanie Soli SOLINO S.A.

BIURO IZBY / OFFICE OF THE CHAMBER
Hanna Kilen – współpraca z CEFIC i stowarzyszeniami UE, organizacja, Sekretarz Rady Izby, Koordynator zagadnień transportowych w ramach projektu ChemFed/ChemLeg-2 / cooperation with CEFIC and EU federations, organization, Secretary to the
Council, chemical transport manager in ChemFed/ChemLeg-2 project.
Agnieszka Joanna Zawadzka – zagadnienia ochrony środowiska w przemyśle chemicznym, statystyka, informatyka / environmental protection in chemical industry, statistics, information technology.
Alicja Jabłońska-Zalewska – obsługa sekretariatu, administracja i rachunkowość / secretariat, administration, accounting
Andrzej Krześlak – koordynator problematyki uregulowań prawnych w ramach projektu ChemFed/ChemLeg-2 (zarządzanie
chemikaliami, IPPC, System REACH) / regulatory affairs manager in ChemFed/ChemLeg-2 project (chemicals management,
IPPC and REACH System).
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LISTA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
– ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
MEMBERS OF THE POLISH CHAMBER OF CHEMICAL INDUSTRY – EMPLOYERS‘ ORGANIZATION

Lista Cz³onków Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego
 Zwi¹zku Pracodawców /
Stan na 30 kwietnia 2004 roku

Members of the Polish Chamber of Chemical Industry
 Employers Organization
Status on 30 April 2004

PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY / REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zbigniew Wróbel – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 365 00 00, fax +48 24 365 40 40
e-mail: media@orlen.pl
http://www.orlen.pl
2. Rafineria Czechowice S.A.
Henryk Malesa – Prezes Zarządu
ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. +48 32 215 20 41 do 6, fax +48 32 215 27 19
e-mail: sekretariat@racer.com.pl
http://www.racer.com.pl
3. Petrochemia-Blachownia S.A.
Jerzy Marszycki – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 13, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 488 68 01, 488 63 71
fax +48 77 488 67 21, 488 68 47
e-mail: csitkowska@petrochemia-bl.com.pl
http://www.petrochemia-bl.com.pl
4. Rafineria Trzebinia S.A.
Grzegorz Ślak – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

tel. +48 32 618 05 50 do 70, fax +48 32 623 30 18
e-mail: sekretariat@rafineria-trzebinia.pl
http://www.rafineria-trzebinia.pl
5. Rafineria Nafty GLIMAR S.A.
Bogdan Janicki – Prezes Zarządu
ul. J. Michalusa 1, 38-320 Gorlice
tel. +48 18 353 95 10, fax +48 18 353 60 60
e-mail: zarzad@glimar.gorlice.pl
http://www.glimar.pl
6. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
Krzysztof Janas – Prezes Zarządu
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
tel. +48 13 438 45 11, fax +48 13 438 46 66
e-mail: jedlicze@rnjsa.com.pl
http://www.rnjsa.com.pl
7. ORLEN-OIL Sp. z o.o.
Marian Łyko – Prezes Zarządu
ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków
tel. +48 12 665 55 55, fax +48 12 665 55 51
e-mail: centrala@orlen-oil.com.pl
http://www.orlen-oil.com.pl

CHEMIA ORGANICZNA I NIEORGANICZNA, NAWOZY, TWORZYWA SZTUCZNE /
ORGANIC & INORGANIC CHEMISTRY, FERTILIZERS AND PLASTICS
8. Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
Leon Stelmach – Prezes Zarządu
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. +48 17 241 32 31
fax +48 17 241 24 17
e-mail: dn@zch.sarzyna.pl
http://www.zch.sarzyna.pl
9. BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Hartmut Lueker – Prezes Zarządu
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 365 43 25
fax +48 24 365 36 13
e-mail: info@basellorlen.pl
http://www.basellorlen.pl
10. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
Henryk Nierebiński – Dyrektor
ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
tel. +48 52 361 70 11, 361 18 29
fax +48 52 361 02 82
e-mail: sekretariat@zachem.com.pl
http://www.zachem.com.pl
11. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
Ryszard Ścigała – Prezes Zarządu
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
Raport Roczny / Annual Report 2003

tel. +48 14 637 22 01, 637 32 03
fax +48 14 633 07 18
e-mail: zarzad@azoty.tarnow.pl
http://www.azoty.tarnow.pl
12. Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Zygmunt Kwiatkowski – Prezes Zarządu
Al. 1000 Lecia 13, 24-110 Puławy
tel. +48 81 887 55 55
fax +48 81 887 52 20, 887 54 44
e-mail: prezes@azoty.pulawy.com.pl
http://www.azoty.pulawy.com.pl
13. Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Jerzy Majchrzak – Prezes Zarządu
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 481 20 00, 481 35 00
fax +48 77 481 29 99, 481 35 01
e-mail: dyrektor.generalny@zak.com.pl
http://www.zak.com.pl
14. ANWIL SA
Benedykt Michewicz – Prezes Zarządu
ul. Toruńska 222, 87-810 Włocławek
tel. +48 54 236 30 91
fax +48 54 236 19 83
e-mail: zarzad@anwil.com.pl
http://www.anwil.com.pl
Przemys³ Chemiczny w Polsce / Chemical Industry in Poland
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– ZWIĄZKU PRACODAWCÓW
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15. Firma Chemiczna DWORY S.A.
Zdzisław Ingielewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
ul. Chemików 1 , 32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 21 03; +48 33 844 18 21 do 25
fax +48 33 847 27 21 +48 33 842 42 18
e-mail: zdzislaw.ingielewicz@dwory.pl
http://www.dwory.pl
16. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Pan Andrzej Kurowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel. +48 91 317 43 33; +48 91 317 40 30
fax +48 91 317 31 60
e-mail: kontakt@zchpolice.pl
http://www.zchpolice.pl
17. Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
Kazimierz Zagozda – Prezes Zarządu
ul. Dr Romana May’a 1, 62-030 Luboń
tel. +48 61 813 02 51, 813 02 11
fax +48 61 813 02 12, 813 04 75
e-mail: lubonsa@man.poznan.pl
http://www.lubon.com.pl
18. Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.
Czesław Misterski – Prezes Zarządu
ul. Świętego Ducha 26 a, 88-100 Inowrocław
tel. +48 52 357 60 61 do 66
fax +48 52 357 58 37
e-mail: iks@ikssa.com.pl
http://www.ikssa.com.pl

19. SULZER CHEMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Jacek Sanocki – Prezes Zarządu
ul. Okrężna 9/11, Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 816 37 00, 16 37 40
fax +48 61 816 37 48
e-mail: metzlerl@sulzer.poznan.pl
http://www.sulzerchemtech.com
20. Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie
Andrzej Kłyś – Prezes Zarządu
39-206 Pustków
tel. +48 14 670 40 61
fax +48 14 670 24 69
e-mail: erg@erg.tel.debica.pl
http://www.erg-pustkow.com.pl
21. Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Wasili Pietrow – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
ul. Zakładowa 50, 39-402 Tarnobrzeg
tel. +48 15 855 57 10
fax +48 15 822 97 87
e-mail: sekretariat@zchsiarkopol.pl
http://www.zchsiarkopol.pl
22. Kompania Handlowa VERBUS S.A.
Grzegorz Grzanka – Prezes Zarządu
ul. Męczenników Oświęcimia 15, 43-200 Pszczyna
tel. +48 32 642 84 38
fax +48 32 642 87 64
e-mail: verbus@verbus.com.pl
http://www.verbus.com.pl

WŁÓKNA CHEMICZNE / CHEMICAL FIBRES
23. Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.
Gianfranco Zattoni – Prezes Zarządu
ul. Walczaka 25,
66-407 Gorzów Wielkopolski

tel. +48 95 733 27 00, 733 22 00
fax +48 95 732 50 40
e-mail: Ewa.Walczak@Nylstar.com
http://www.stilon.com.pl

FARBY I LAKIERY / PAINT AND VARNISHES
24. POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
Arnold Peterse – Prezes Zarządu
Wojciech Solarski – Wiceprezes Zarządu
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław
tel. +48 71 78 80 708
fax +48 71 78 80 702
e-mail: Wojciech.Solarski@SigmaKalon.com
Anna.Rak@SigmaKalon.com
http://www.polifarb.com.pl
25. TBD S.A.
Pan Janno Paju – Prezes Zarządu
ul. I. Mościckiego 23, 39-200 Dębica
tel. +48 14 680 56 00
fax +48 14 680 56 22
e-mail: tbd@tbd.pl
http://www.tbd.pl

26. ICI Polska Sp. z o.o. Oddział w Pilawie
Mirosław Stachowicz – Prezes Zarządu
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
tel. +48 22 321 20 20
fax +48 22 321 20 21
e-mail: monika_jeziorska@ici.com
http://www.dulux.pl
27. NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o.
Ad Visscher – Prezes Zarządu
ul. Duninowska 9, 87-800 Włocławek
tel. +48 54 230 00 00
fax +48 54 230 06 00
e-mail: poczta.nobiles@wlc.akzonobel.com
http://www.nobiles.pl

ODCZYNNIKI CHEMICZNE / FINE CHEMICALS
28. Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
Aleksander Chomiakow – Prezes Zarządu
ul. Sowińskiego 11
44-100 Gliwice
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tel. +48 32 239 20 00
fax +48 32 231 26 80
e-mail: prezes@poch.com.pl
http://www.poch.com.pl
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INNE PRZEDSIĘBIORSTWA / OTHER COMPANIES
29. POLIMEX-CEKOP S.A.
Konrad Jaskóła – Prezes Zarządu
ul. Czackiego 13/15, skr. poczt. 815, 00-950 Warszawa
tel. +48 22 829 71 01do 09
fax +48 22 826 34 75
e-mail: biuro-dc@polimex-cekop.pl
http://www.polimex-cekop.pl

38. Dyrekcja Eksploatacji Cystern Sp. z o.o.
Mirosław Godlewski – Prezes Zarządu
ul. Twarda 30, 00-831 Warszawa
tel. +48 22 697 91 89
fax +48 22 697 91 59
e-mail: agnieszka.czapka@dec.pl
http://www.dec.pl

30. LENNIG CHEMICALS LIMITED
Maciej Zembowicz – Prezes Zarządu
ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa
tel. +48 22 813 88 80
fax +48 22 813 89 00
e-mail: asowa@rohmhaas.com
http://www.rohmhaas.com

39. CTL Maczki-Bór Sp. z o.o.
Jacek Bieczek – Prezes Zarządu
ul. Długa 90, 41-208 Sosnowiec
tel. +48 32 299 01 21
fax +48 32 299 01 13
e-mail: kancelaria@ctlmaczki.pl
http://www.ctlmaczki.pl

31. AUREPIO Sp. z o.o.
Teresa Mielechow – Prezes Zarządu
ul. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa
tel./fax +48 22 652 90 61 do 64, 624 90 32
e-mail: aurepio@2a.pl

40. PCC CARGO S.A.
Jacek Kowalewski – Prezes Zarządu
ul. Katowicka 72, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 349 81 04
fax +48 32 349 81 02
e-mail: j.kowalewski@pccag.com

32. KEMIRA GrowHow Sp. z o.o.
Adam Turoń – Dyrektor Zarządzający
ul. 10 lutego 11, 81-366 Gdynia
tel. +48 58 661 55 13
fax +48 58 661 55 53
33. NIEORGANIKA Sp. z o.o.
Paweł Rozwadowski – Prezes Zarządu
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
tel. +48 22 620 16 93
fax +48 22 620 47 73
e-mail: nieorganika@supermedia.pl
34. ITS International Trade Service Sp. z o.o.
Andrzej Stasiak – Prezes Zarządu
ul. Smolika 37, 91-357 Łódź
tel. +48 42 658 04 05, 658 01 48
fax +48 42 658 04 21
e-mail: its@its-ltd.com.pl
35. BDG Sp. z o.o.
Wacław Boryczko – Prezes Zarządu
ul. Krakowska 105, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 622 37 78
fax +48 14 621 92 75
e-mail: bdg@mail.zetosa.com.pl
36. ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
Jacek Miłkowski – Viceprezes Zarządu
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
tel. +48 68 328 88 00
fax +48 68 327 12 59
e-mail: jm@anneberg.com.pl
http://www.anneberg.com.pl
37. ARNAUD POLSKA Sp. z o.o.
Marek Patryas – Dyrektor
ul. Warszawska 39/41 61-028 Poznań
tel. +48 61 874 70 16
fax +48 61 874 70 24
e-mail: arnaud-polska@pro.onet.pl
http://www.arnaudpolska.pl
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41. DEGUSSA POLSKA S.A. – Przedstawicielstwo w Polsce
Jerzy Grabski – Prezes Zarządu
ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
tel. +48 22 318 10 09, 318 10 10;
fax +48 22 318 10 20
e-mail: jerzy.grabski@degussa.com
42. TEXTILIMPEX CO. LTD
Stanisław Dybilas – Prezes Zarządu
ul. Traugutta 25, 90-950 Łódź
tel. +48 42 637 01 21, 632 33 14
fax +48 42 637 01 21
e-mail: chemia3@textilimpex.com.pl
http://www.textilimpex.com.pl
43. Branżowa Organizacja Odzysku S.A.
Pan Piotr Skrzyniarz – Prezes Zarządu
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 628 34 84
fax +48 14 628 34 83
e-mail: zarzad@boosa.pl
http://www.boosa.pl
44. SYNTEZA S.A.
Ryszard Kościuk – Prezes Zarządu
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
tel. +48 77 488 64 41
fax +48 77 488 68 53
e-mail: synteza@pccag.com
45. SOLVECO Sp. z o.o.
Kazimierz Niedźwiedź – Prezes Zarządu
ul. Jasna 1, 00-513 Warszawa
tel./fax +48 22 827 46 25
e-mail: solveco@interia.pl
http://www.solveco.pl
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INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE, BIURA PROJEKTOWE, FIRMY CONSULTINGOWE /
R & D INSTITUTES, ENGINEERING AND CONSULTING COMPANIES
46. Instytut Chemii Przemysłowej
Jacek Kijeński – Dyrektor
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel. +48 22 633 97 98, 633 95 11
fax +48 22 633 82 95
e-mail: jacek.kijenski@ichp.pl
http://www.ichp.pl

51. FLUOR S.A.
Zenon Hryń – Prezes Zarządu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11,
44-100 Gliwice
tel. +48 32 239 15 00
fax +48 32 231 22 45
e-mail: izabela.kopecka@fluor.com

47. Instytut Nawozów Sztucznych
Bolesław Skowroński – Dyrektor
Al. 1000 Lecia 13, 24-110 Puławy
tel. +48 81 887 64 44;
tel./fax +48 81 887 65 66
e-mail: bskow@atena.ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl

52. PROCHEM S.A.
Marek Garliński – Prezes Zarządu
ul. Powązkowska 44c, 01-097 Warszawa
tel. +48 22 326 01 00
fax +48 22 326 01 01
e-mail: Mgarlinski@prochem.com.pl
http://www.prochem.com.pl

48. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
Andrzej Gawdzik – Dyrektor
ul. Energetyków 9, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 483 37 32
fax +48 77 487 35 70
e-mail: dn@icso.com.pl
http://www.icso.com.pl

53. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych
i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o.
Jacek Różycki – Prezes Zarządu
ul. Toruńska 222, 87-810 Włocławek
tel. +48 54 237 35 06
fax +48 54 237 24 12
e-mail: jrozycki@chemeko.pl
http://www.chemeko.pl

49. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o.
Henryk Promny – Prezes Zarządu
ul. Konstytucji 11, skr. poczt. 53
44-101 Gliwice
tel./fax +48 32 231 53 65
e-mail: inorg@inorg.pl
50. Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o.
Grażyna Winiowska – Prezes Zarządu
ul. Konstytucji 11, skr. poczt. 406
44-101 Gliwice
tel. +48 32 231 39 54
tel./fax +48 32 231 53 65
e-mail: modus@iemodus.pl
http://www.iemodus.pl
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54. PROZAP Sp. z o.o.
Krzysztof Bronikowski – Prezes Zarządu
Al. 1000 Lecia 13, 24-110 Puławy
tel. +48 81 887 62 76
tel./fax +48 81 886 25 59
e-mail: kbronikowski@prozap.com.pl
http://www.prozap.com.pl
55. Biuro Projektów Zakładów Azotowych – Tarnów
BIPROZAT Sp. z o.o.
Jan Maczuga – Prezes Zarządu
ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 637 23 20, 637 49 91
fax +48 14 633 23 19, 637 44 95
e-mail: biprozat@biprozat.tarnow.pl
http://www.biprozat.tarnow.pl
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Komisje i Grupy Robocze /
Commissions and Working Groups
KOMISJA NAWOZOWA / FERTILIZER COMMISSION
W skład Komisji Nawozowej wchodzą przedstawiciele ośmiu
przedsiębiorstw stowarzyszonych w Izbie:
n
n
n
n
n
n
n
n

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
ANWIL SA
Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
NIEORGANIKA Sp. z o.o.
AUREPIO Sp. z o.o.

Przewodniczącą Komisji jest Małgorzata Iwanejko.
Najważniejszym tematem dla polskiego przemysłu nawozowego w roku 2003 stała się integracja Polski z Unią Europejską
i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie tego przemysłu w Polsce.
Przedstawiciele przemysłu nawozowego, uczestniczący w pracach Komisji, uznali za konieczne rozpoczęcie wspólnych działań,
które chroniłyby polski przemysł nawozowy przed negatywnymi
skutkami przyjęcia przez Polskę, z dniem uzyskania członkostwa,
wspólnej polityki handlowej, w tym:
n środków ochronnych stosowanych przez Unię Europejską;
n przepisów nowelizowanej ustawy o nawozach i nawożeniu w celu harmonizacji krajowego ustawodawstwa z przepisami Unii Europejskiej.
W związku z przyjęciem przez Polskę z dniem 1 maja 2004
roku unijnej polityki handlowej, cła na importowane nawozy spoza
krajów UE zostaną zniesione – w przypadku krajów kandydujących, a wszelkie ograniczenia dumpingowe istniejące wewnątrz
Unii obejmą wstępujące kraje.
Spowoduje to efekty pozytywne, do których zaliczyć można:
n ochronę polskiego obszaru celnego przed napływem nawozów z krajów WNP;
n zniesienie cła antydumpingowego na polską saletrę amonową eksportowaną do Unii;
oraz efekty negatywne, między inymi:
n objęcie polskiego obszaru celnego cłem w wysokości
19,51–48,19 euro za każdą tonę soli potasowych zaimportowaną z krajów WNP.
Problem ten w szczególności dotyczy Zakładów Chemicznych
„POLICE” S.A. i Zakładów Chemicznych LUBOŃ Sp. z o.o. jako
użytkowników końcowych, ale również AUREPIO Sp. z o.o. i Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A., jako importerów soli potasowych stosowanych do bezpośredniej aplikacji przez rolników.
Komisja Nawozowa przygotowała odpowiednie wystąpienia,
do instytucji najbardziej kompetentnych w tym obszarze, a biorących udział w negocjacjach miedzyrządowych, z prośbą o:
n ustanowienie kontyngentów bezcłowych na 700 000 ton soli
potasowych;
n ustalenie okresu przejściowego na import soli potasowych
z krajów WNP na polski obszar celny, nie obłożonych antydumpingowym cłem specyficznym, do momentu opublikowania po akcesji, informacji dla krajów trzecich o zmianach
w imporcie do Unii Europejskiej oraz możliwości składania
wniosków w sprawie przeglądu poszczególnych postępowań
Raport Roczny / Annual Report 2003

Eight companies asociated in the Chamber have their representatives in the Fertilizer Commission:

Małgorzata Iwanejko is the Chairman of the Commission.
Integration of Poland with the European Union and its results
on further functioning of this industry in Poland is the most important issue for the Polish fertilizers industry in 2003.
The representatives of fertilizers industry involved in the Commission activity assumed it necessary to start a common action to
protect Polish fertilizers industry against negative results of common trade policy accepted by Poland after accession, which includes:
n protective measures applied in the European Union;
n regulations to the ammended Act on fertilizers and fertilizing to
harmonize Polish legislation with European Union regulations.
Since Poland accepted the EU trade policy on 1 May 2004, the
duties imposed on the fertilizers imported from the countries other
than EU will be released for the candidate countries, while all
dumping restriction in the EU will be imposed on the accessing
countries
It will cause positive effects, which include:
n protection of Polish duty area against import of fertilizers from
the CIS countries;
n release of antidumping customs duty on Polish ammonium
nitrate exported to the EU;
and negative effects, including:
n imposing customs duty of 19.51–48.19 euro for each tone of
potassium chloride imported from the CIS countries to the custom area of Poland.
This problem relates especially to Zakłady Chemiczne POLICE
S.A. and Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o., as final users, but
also AUREPIO Sp. z o.o. and Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. as
importers of potassium chloride used directly by farmers.
The Fertilizers Commission prepared relevant applications to
the most competent institutions in this area taking part in intergovernmental negotiations to:
n establish duty-free quotes for 700 000 tons of potassium chloride;
n define a transitory period for potassium chloride import from
the CIS to the custom area of Poland, where no antidumping
specific custom duty was imposed till the moment of publication after accession, information for the third countries on changes in import procedures to the EU and on possibility of applying for the review of the specific protective procedures. The
relevant letter, signed by Mirosław Zieliński – Under-Secretary
Przemys³ Chemiczny w Polsce / Chemical Industry in Poland
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ochronnych. Odpowiednie pismo w tej sprawie sygnowane
przez Mirosława Zielińskiego – Podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Spraw Społecznych, zostało skierowane do P. C. Mogens, Directorate General
– Trade w Komisji Europejskiej.
Sprawa do końca 2003 roku nie została zakończona. Wielostronne rozmowy z przedstawicielami władz oraz producentów
WNP, jak również przedstawicielami strony polskiej, kontynuowane były w 2004 roku.
W 2003 roku prowadzone były prace nad nowelizacją ustawy
o nawozach i nawożeniu, za które odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na prośbę Nafty Polskiej S.A. (zgodnie z uchwałą nr 49 Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2002 dotyczącą Regulaminu pracy
Rady Ministrów par. 12 ust. 5) projekt dokumentu został skierowany do zaopiniowania.
Nafta Polska S.A. przesłała projekt zmian w ustawie o nawozach i nawożeniu do Spółek Wielkiej Syntezy Chemicznej, w celu
zapoznania się z jego zapisami. Umożliwiło to Spółkom, jako beneficjentom końcowym przedmiotowego dokumentu, przekazanie swoich uwag do przygotowywanego projektu.
Prace nad zapisami nowej ustawy z uwzględnieniem wszelkich dyrektyw unijnych, a w szczególności dyrektywy Rady 76/
116/EEC z dnia 18 grudnia 1975 roku (wraz z późniejszymi zmianami) dotyczącej uzgodnienia praw Państw Członkowskich w zakresie nawozów sztucznych, kontynuowane były w 2004 roku.
Tematem równolegle prowadzonym w ramach prac Komisji
Nawozowej był problem VAT-u na nawozy potasowe i azotowe.
Do dnia 31 grudnia 2002 roku, przy sprzedaży wszystkich nawozów mineralnych lub chemicznych, w kraju obowiązywała stawka
VAT 0% (dawne SWW 123). Na skutek zmian klasyfikacji towarów
i nadania nowych symboli: PKWiU ex. 24.15.50 oraz 24.15.30, lokalne urzędy skarbowe ustalające stawki VAT, dla tego samego
towaru, określały jako obowiązującą stawkę 0%, 7% lub 22%.
Komisja Nawozowa, działając w imieniu wszystkich polskich
producentów nawozowych, pismem z dnia 27 marca 2003, zwróciła się z prośbą do Ministra Finansów o wyjaśnienie zaistniałej
sytuacji, stwarzającej zagrożenia zarówno dla producentów jak
i dystrybutorów nawozowych.
Po półrocznych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa
Finansów oraz prowadzonej korespondencji, w dniu 19 września
2003 roku, Minister Finansów potwierdził, jako obowiązującą w
2003 roku stawkę VAT 0% na nawozy sklasyfikowane do dnia
31 grudnia 2002 w SWW 1231-3.
Informację otrzymała Polska Izba Przemysłu Chemicznego –
Związek Pracodawców oraz wszystkie Izby Skarbowe w Polsce.
Przedmiotowa decyzja została przesłana przez Izbę do wszystkich polskich producentów.
Europejska Federacja Producentów Nawozów (EFMA) podejmuje starania, aby wszyscy polscy producenci nawozów przystąpili do tego stowarzyszenia. Helmut Aldinger, Dyrektor Generalny
EFMA, złożył wizytę w kilku dużych zakładach produkujących nawozy (Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ANWIL SA, Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.). Członkowie Zarządów tych przedsiębiorstw wzięli udział w Ogólnym Zgromadzeniu EFMA w październiku 2003 roku.
W ramach współpracy z EFMA, przedstawiciele polskiego przemysłu nawozowego uczestniczyli w 2003 roku w spotkaniach w
Brukseli dotyczących procedur antydumpingowych, a także w wymianie danych dotyczących zdolności produkcyjnych nawozów
w poszczególnych krajach, jak i innych danych statystycznych.
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of State in the Ministry of Economy, Labour and Social Affairs,
has been sent to P. C. Mogens, Directorate General – Trade,
European Commission.

The matter was not settled down till the end of 2003. Further
discussions with the representatives of the government and producers from the CIS as well as the representatives of Poland have
been continued in 2004.
In 2003 the work on the amendment of the Act on fertilizers
and fertilizing were conducted under the supervision of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
At the request of Nafta Polska S.A. (according to the Resolution No 49 of the Council of Ministers from 19 March 2002, regarding Rules for the Council of Ministers paragraph 12, act 5) project of the document has been distributed for opinion.
Nafta Polska S.A. sent the draft of an amendment to the Act
on fertilizers and fertilizing to the companies of the Heavy Organic Synthesis Sector to present its content. As a consequence, the
Companies, as final beneficies of the document, were able to
issue their opinions to the project.
The work on new Act including all EU directives, especially
Council Directive 76/116/EEC of 18 December 1975 (with further
amendments) relating to the rights of Member Countries within
chemical fertilizers was continued in 2004.
Problem of VAT imposed on potassium and nitrogenous fertilizers was another important issue in the Fertilizer Commission
activity.
Up to 31 December 2002, the binding VAT rate for the sale of
all mineral and chemical fertilizers in Poland was 0% (former SWW
123). As a consequence of the changes in goods classifications
and imposing new symbols, i.e. PKWiU ex 24.15.50 and 24.15.30)
local Inland Revenue offices providing VAT rates defined 0%, 7%
or 22% for the same product.
The Fertilizers Commission, acting on behalf of all fertilizers
manufacturers, applied with a letter of 27 March 2003 to the
Ministry of Finance with a request to clarify the circumstances
which placed both manufacturers and distributors in a very perilous situation.
After half-year negotiations with the representatives of Ministry and accompanying correspondence, on 19 September 2003
Minister of Finance confirmed 0% VAT rate for fertilizers classified
to 31 December 2002 as SWW 1231-3 for 2003.
The information was sent to the Chamber and to all Inland
Revenue Offices in Poland. The subject decision was sent by the
Revenue to all Polish manufacturers.
European Federation of Fertilizer Manufacturers (EFMA) makes attempts for all Polish manufacturers to join the Federation.
Mr Helmut Aldinger, EFMA General Director, has paid visits to
several big companies producing fertilizers (Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., ANWIL SA, Zakłady Chemiczne
”POLICE” S.A.). Member of the Boards of these companies participated in the EFMA General Assembly in October 2003.
Representatives of the Polish fertilizers industry participated
in the meetings in Brussels in 2003 on dumping procedures and
in the exchange of data on fertilizer productivity in each country
along with other statistic records.
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KOMISJA DO SPRAW EKOLOGII / ECOLOGY COMMISSION
Za niewątpliwy sukces Komisji do spraw Ekologii należy uznać,
że wszystkie nowo wprowadzane i przygotowywane projekty aktów prawnych dotyczące ochrony środowiska są przedstawiane
Izbie do opiniowania. Dzięki działalności Komisji, Izba jest zawsze brana pod uwagę przy opiniowaniu i współpracy w zakresie rozwiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Projekty
spływają trzema, niezależnymi strumieniami: z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz
z Ministerstwa Zdrowia. Izba stała się wyrazicielem opinii reprezentującym szerokie grono firm branży chemicznej, zaś Ministerstwa przedstawiają opinie przygotowywane przez Komisję do
spraw Ekologii jako swoje stanowisko na konferencjach uzgodnieniowych.
W okresie roku 2003 zrealizowano następujące zadania:
1. Przeprowadzono kolejną ankietyzację przedsiębiorstw branży
chemicznej, której celem było wytypowanie i przeprowadzenie analizy aktualnych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy, w zakresie ochrony środowiska. W roku 2003 na
ankiety odpowiedziało 61 największych firm chemicznych, co
świadczy o szerokim zainteresowaniu problemami ochrony
środowiska w firmach. Na podstawie badań ankietowych, dokonana została aktualizacja bazy danych ekologicznych, która
prowadzona jest przez Izbę od 1992 roku. Od roku 2002, honorowy patronat nad bazą danych ekologicznych przemysłu
chemicznego objęło Ministerstwo Środowiska.
2. Opracowano „Raport Środowiskowy” na bazie danych za rok
2002. Raport został wydany w bogatej formie graficznej i udostępniony władzom ochrony środowiska, firmom, członkom
Izby, zaprzyjaźnionym instytucjom oraz jednostkom naukowym.
Ostatnia edycja Raportu została uzupełniona o płytę CD, zawierającą aktualne akty prawne z dziedziny ochrony środowiska. Obecnie, Komisja przeprowadza w przedsiębiorstwach
chemicznych kolejną ankietę, która pozwoli na ocenę aktualnych problemów związanych z ochroną środowiska, syntetyczną ocenę dokonań i postępu. Analiza ta będzie podstawą do
wydania kolejnej edycji „Raportu Środowiskowego”.
3. W 2003 roku Izba, jako konsultant branży chemicznej, uczestniczyła w tworzonym przez Ministerstwo Środowiska systemie handlu emisjami oraz partycypowała w kosztach.
4. Wspólnie z tarnowskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego zorganizowano ogólnopolską konferencję „Trendy Ekorozwoju w przemyśle chemicznym w świetle akcesji z Unią Europejską”, która odbyła się w
Krynicy w dniach 14–16 maja 2003 roku. Wysoki poziom krynickich spotkań chemików autoryzowali tegoroczni Honorowi
Patroni Konferencji: Minister Środowiska, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego i Prezydent Miasta Tarnowa. Konferencja była dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Organizatorzy zadbali o to, by wykładowcami byli najbardziej kompetentni przedstawiciele przemysłu i administracji, a także prawnicy, których wyjaśnienia
i pomoc w interpretacji niektórych zapisów ustawowych są
niezbędne.
5. Wypracowano kolejną rezolucję zawierającą najważniejsze,
aktualne postulaty branży i skierowano ją do wielu adresatów, którzy mogą mieć wpływ na ich realizację. Dzięki takieRaport Roczny / Annual Report 2003

Procedure of presenting all the newly introduced and prepared legislation acts related to environment presented to the Chamber for an opinion, is the undoubted success of the Ecology Commission. Due to the Commission’s activities, the Chamber has been
always taken into consideration when opinion or any kind of cooperation is necessary in the area of environment legislative solutions. Projects usually come from three independent sources:
Ministry of Environment, Ministry of Labor and Social Policy and
Ministry of Health. The Chamber has become a spokesman representing wide group of chemical industry companies; the Ministries present opinions prepared by the Ecology Commission as
their standpoints at the conferences.
In 2003 the following tasks were accomplished:
1. Annual survey of chemical industry companies aimed at finding out and analyzing current problems in environment protection the companies have to deal with. In 2003, 61 biggest
companies filled the questionnaires this reflects a great concern about environment protection in the companies. The survey results have been used to update the ecological database, which has been operated by the Chamber since 1992. Since 2002, the honorable patronage over the ecological database of the chemical industry has been given by the Ministry of
Environment.
2. Environment Report was elaborated on the 2002 database.
The Report was edited and offered to the environment protection authorities, companies, Chamber’s members, institutions
and research institutes. The latest edition of the Report was
supplemented with a CD containing current legislative acts on
environment protection. Presently, the Commission is doing
another survey in chemical companies to evaluate current problems of environment protection and to assess achievements
and progress. The analysis will be the basis for the next edition of Environment Report.
3. In 2003, the Chamber shared the costs of a system of emission trading newly founded by the Ministry of Environment
and participated in it s a chemical branch consultant.
4. Nation-wide Conference ”Eco-development Trends in Chemical Industry in the light of the accession with the European Union” was organized in Krynica on 14–16 May 2003 by
the Commission together with Tarnów branch of the Association of Chemical Industry Engineers and Technicians. High
level of the conference in Krynica was authorized by its Honorable Sponsors Minister of Enviromnent, Governor of the
Małopolska Province, Speaker from the Małopolska Province
and Major of the City of Tarnów. The Conference was partly
financed from the funds of the Province Fund of Environment Protection and Water Resources in Kraków. As lecturers, the organizers invited not only the most competent representatives of industry and administration, but also lawyers, whose help in interpretation of some legislative matters
was essential.
5. Another Resolution including the most important postulates
of the industry was prepared and forwarded to many addressees, who might have influence on its implementation. Due to
Przemys³ Chemiczny w Polsce / Chemical Industry in Poland
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mu postępowaniu i aktywności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców, chemia jest dobrze przygotowana do akcesji z Unią Europejską. Choć oznacza to przede
wszystkim świadomość szans i zagrożeń, a co za tym idzie
pracę nad efektywnym wykorzystaniem tych pierwszych i minimalizację drugich.
6. Współpracowano z sekretariatem programu „Odpowiedzialność i Troska” w zakresie realizacji programu Responsible Care®
w Polsce (uczestnictwo w pracach Kapituły programu, współdziałanie merytoryczne, udział w konferencjach i seminariach).
7. W sposób ciągły prowadzono opiniowanie projektów aktów
prawnych, na prośbę Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

those activities of the Chamber, chemical industry is well prepared to the accession to the European Union. However, it
also means being conscious of advantages and threats and
working on the effective implementation of changes and minimization of threats.
6. The Commission cooperated with the Secretariat of the Responsible Care program as regards implementation of the Program in Poland including participation in work of the Program’s
Chapter, cooperation and participation in conferences and seminars.
7. Opinions on the legislation acts has been issued at the request of the Ministry of Environment, Ministry of Economy, Labor and Social Policy and Ministry of Health.

Prace Komisji skupiają się na promocji programów i zachowań przyjaznych dla środowiska, działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, analizie ekonomicznych skutków korzystania ze
środowiska, analizie barier związanych z ochroną środowiska oraz
analizie zmian środowiska.
Komisja współpracuje z Sejmową i Senacką Komisją Ochrony
Środowiska, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Członkowie Komisji ds. Ekologii uczestniczą również
w pracach Technicznej Grupy Roboczej do spraw BAT.

The Commission activities focused on promotion of environment friendly programs and attitudes, activities aimed at sustainable development and economical analysis of the barriers related to environment and environment changes.
The Commission cooperates with the Parliament and Senate
Environment Commissions, Ministry of Environment, Ministry of
Economy, Labor and Social Policy, Association of Chemical Industry Engineers and Technicians and Chamber of Commerce. Members of Ecology Commission are also involved in activities of Technical Working Group on BAT.

KOMISJA DO SPRAW TRANSPORTU I LOGISTYKI / THE TRANSPORT AND LOGISTICS COMMISSION
W roku 2003, w ramach struktury organizacyjnej Polskiej Izby
Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców, rozpoczęła działalność Komisja do spraw Transportu i Logistyki. Powołanie tej
Komisji było wynikiem wspólnej inicjatywy organów Izby oraz
jednego z jej członków tj. DEC Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
Formalne ramy działania Komisji zostały, w dniu 18 marca
2003 roku, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Izby.
Intencją stałych członków Komisji, jakimi są: Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A., Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Zakłady
Chemiczne „POLICE” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., DEC
Sp. z o.o., Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A.
oraz Anneberg Transport Int., było stworzenie aktywnego forum
do oceny i współtworzenia uwarunkowań związanych ze sferą
usług logistycznych – w sposób naturalny powiązanych z działalnością sektora chemicznego i petrochemicznego.
Przesłanką do utworzenia Komisji było dostrzeżenie wagi i roli,
jaką spełnia logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstw sektora
chemicznego, szczególnie w przededniu akcesji do Unii Europejskiej.
Przewodniczącym Komisji wybrany został Bogdan Janicki
(DEC Sp. z o.o.), Wiceprzewodniczącym – Adam Stoliński (Polski
Koncern Natowy ORLEN S.A.), a Sekretarzem Komisji Dariusz Mizak (Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.).
W 2003 roku Komisja, podczas dwukrotnie organizowanych
posiedzeń, ukształtowała zarówno plany działania jak i procedury organizacyjne, związane z funkcjonowaniem organu wewnętrznego Izby. Pierwszą inicjatywą wykonawczą Komisji było nawiązanie kontaktów z instytucjami i podmiotami, które w sposób
zasadniczy kształtują warunki legislacyjno-komercyjne do wykonywania kolejowych przewozów towarowych.
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In 2003 Transport and Logistics Commission has been founded within the organisational structure of the Chamber. The foundation of this Commission was a result of the initiative of the
Chamber’s governing bodies and one of its members, i.e. DEC
Sp. z o.o. located in Warsaw.
Formal structure of the Commission was approved on 18 March
2003 by the President of Board.
The intention of the permanent members of the commission,
such as Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A., Zakłady Chemiczne ”POLICE” S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A., DEC Sp. z o.o., Inowrocławskie Zakłady
Chemiczne SODA-MĄTWY S.A. and Anneberg Transport Int., was
to create an active forum for evaluation and to provide conditions for logistic services – connected in natural way with chemical and petrochemical sector.
Economic role played by the logistics problems in the functioning of companies of the chemical sector, especially just before
the accession with EU, was a premise to found the Commission.
Bogdan Janicki (DEC Sp. z o.o.) was elected the Chairman of
the Commission, Adam Stoliński (Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A.) – Vice Chairman, Dariusz Mizak (Zakłady Azotowe ”PUŁAWY” S.A.) – Secretary.
In 2003, Commission during two meetings drew action plans
and organization procedures connected with its functioning within
the Chamber. Establishing of contacts with the institutions responsible for legislative and commercial principles of transport of goods
by rail was the first initiative of the Commission.
Raport Roczny / Annual Report 2003
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Kierujący pracami Komisji, jak też sama Izba, ustanowili płaszczyzny kontaktów zarówno z Ministerstwem Infrastruktury, jak
też PKP Cargo S.A.

The platform of contacts with the Ministry of Infrastructure
and PKP Cargo S.A. was settled by the Chairman of the Commission and the Chamber.

Zamierzenia Komisji na kolejny rok dotyczą w szczególności:
n rozszerzenia platformy dyskusyjnej poprzez włączanie do jej
prac nowych członków, nie będących członkami – założycielami;
n zwiększenia aktywności w sferze legislacyjnej (ocena projektowanych aktów prawnych lub inicjatywy zmian) dotyczącej
rynku transportowego;
n kontynuacji zadań związanych z propagowaniem istotnych,
merytorycznych aspektów związanych z wykonywaniem przewozów towarowych, które zawarte są lub modyfikowane w
formalnych aktach normatywnych;
n kształtowania wśród członków wiedzy na temat kluczowych
aspektów działania, warunkujących utrzymanie konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw (szczególnie usługodawców) w świetle unifikacji rynku europejskiego.

The plans of the Commission in the forthcoming year include:
n enlargement of the discussion forum through recruiting new
members of the Commission
n intensification of the activity in the sphere of legislation (assessment of legal acts drafts or initiating their change) relating to transport market
n continuation of the tasks of propagating essential, contentrelated aspects of transport of goods, which are included or
modified in formal legal acts
n spreading the knowledge of the key aspects of its activities
among the members to keep a competetive position of Polish
companies in the light of the European market unification (especially service suppliers).

Jedno z posiedzeń Komisji ds. Transportu i Logistyki. Od lewej stoją: Marek Wepa (DEC), Zbigniew Jaroszyński (Z.Ch. „POLICE”), Andrzej Małecki (PKN
Orlen), Anna Karwacz (DEC), Adam Stoliński – Wiceprzewodniczący (PKN ORLEN), Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (PIPC-ZP), Bogdan Janicki – Przewodniczący (DEC), Adam Pofanek (ANWIL), Mirosław Wrona (ZAK), Roman Wiśniewski (Soda Mątwy), Jacek Miłkowski (Anneberg Transport), Tadeusz Lipski (ZAP),
Dariusz Mizak – Sekretarz (ZAP), Janusz Głowacki (CTL Holding S.A.).
One of the meetings of the Transport and Logistic Commission. From the left: Marek Wepa (DEC), Zbigniew Jaroszyński (Z. Ch. ”POLICE”), Andrzej
Małecki (PKN Orlen), Anna Karwacz (DEC), Adam Stoliński – Vice chairman (PKN ORLEN), Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (the Chamber), Bogdan Janicki –
Chairman (DEC), Adam Pofanek (ANWIL), Mirosław Wrona (ZAK), Roman Wiśniewski (Soda Mątwy), Jacek Miłkowski (Anneberg Transport), Tadeusz Lipski
(ZAP), Dariusz Mizak – Secretary (ZAP), Janusz Głowacki (CTL Holding S.A.).
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TECHNICZNA GRUPA ROBOCZA IPPC DS. PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO /
CHEMICAL INDUSTRY IPPC TECHNICAL WORKING GROUP
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Techniczna Grupa Robocza IPPC do spraw Przemysłu Chemicznego liczy obecnie 63. członków, reprezentujących przedsiębiorstwa chemiczne, placówki badawczo-rozwojowe, uczelnie, biura
projektowe i konsultingowe oraz administrację rządową.
Głównym zadaniem Grupy jest wypracowanie, akceptowanych
zarówno przez przemysł, jak i kompetentne organy władzy, wymagań, jakim powinny odpowiadać instalacje podlegające dyrektywie 96/61/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania
i Ograniczania Zanieczyszczeń (Integrated Pollution Prevention and
Control – IPPC), w odniesieniu do Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Grupa zamierza opracować w tym celu polski przewodnik metodyczny „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – wytyczne
dla branży chemicznej”.
Do zadań Grupy należy również współuczestniczenie w pracach Krajowego Centrum do spraw BAT przy Ministerstwie Środowiska, opiniowanie aktów prawnych opracowywanych i wydawanych w związku z wdrażaniem koncepcji pozwoleń zintegrowanych w Polsce, desygnowanie polskich ekspertów do prac
w Technicznych Grupach Roboczych przy Europejskim Biurze do
spraw IPPC (EIPPCB) w Sewilli (Hiszpania), odpowiedzialnych za
opracowanie tzw. Dokumentów Referencyjnych BAT (BAT Reference Documents – BREFs).
Grupa współuczestniczyła w koordynacji działań prowadzących do implementacji dyrektywy IPPC w polskim prawodawstwie
(przede wszystkim w ustawie Prawo Ochrony Środowiska), zapoznawała się z koncepcją tworzenia systemu pozwoleń zintegrowanych w Polsce oraz aktywnie włączyła się w prace Europejskiego Biura do spraw IPPC (EIPPCB), w Sewilli (Hiszpania).
Techniczna Grupa Robocza IPPC do spraw Przemysłu Chemicznego posiada status organu działającego przy Ministerstwie Środowiska i ściśle współpracującego z tym resortem.
W styczniu 2003 roku, nowym Przewodniczącym Grupy wybrany został Andrzej Krześlak, pracownik Instytutu Chemii Przemysłowej i Konsultant PIPC-ZP.
W 2003 roku, odbyło się 7 spotkań Technicznej Grupy Roboczej.
Pierwsze posiedzeniu odbyło się w styczniu 2003 roku i dokonano na nim wyboru nowego Przewodniczącego TGR.
Określono wstępne założenia dotyczące struktury Grupy, ustalono zasady organizacji pracy, nakreślono cele i zadania TGR. Techniczne Grupy Robocze, działające w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska zostały utworzone na wzór Technicznych Grup
Roboczych działających w Europejskim Biurze ds. IPPC (EIPPCB)
w Sewilli (Hiszpania). Jednakże ich głównym zadaniem nie miało
być opracowywanie Dokumentów Referencyjnych BAT (tzw. BREFów), lecz transpozycja niektórych istotnych dla prawa dokumentów europejskich na grunt polski. Na posiedzeniu przyjęto założenie, że przedstawiciele TGR, wyłonieni jako liderzy Grup Eksperckich w Polsce, będą także uczestniczyć w działalności poszczególnych Technicznych Grup Roboczych funkcjonujących przy Europejskim Biurze ds. IPPC w Sewilli zajmujących się przygotowywaniem Dokumentów Referencyjnych BAT (BREF-ów).

IPPC Technical Working Group for Chemical Industry has 63
members representing chemical companies, research institutes,
universities, engineering and consulting offices, and government
administration.
The main task of the Group is drawing up the requirements,
accepted both by the industry and government, for installation
defined in directive 96/61/WE on Integrated Pollution Prevention
and Control – IPPC in relation to the Best Available Techniques
(BAT). The group is going to issue a Polish methodology guide
”The Best Available Techniques (BAT) – guidelines for chemical
industry”.

Wypracowanie i uzgodnienie stanowiska w sprawie przesunięcia terminu uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji istniejących, obowiązującego dla branży chemicznej, to podstawowy punkt programu kolejnych posiedzeń.

Working out the statement on delaying of the deadline for
getting of the integrated permissions for already existing installations (obligatory for chemical industry) was a main topic discussed during the next meetings.
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The tasks of the Group also include participation in the work
of BAT National Center at the Ministry of Environment, issuing
opinions on legal acts connected with the concept of integrated
permissions introduced in Poland, appointing Polish experts in
Technical Working Groups at the European IPPC Bureau in Seville
(Spain) responsible for drawing up so called BAT Reference Documents.

The Group participated in the co-ordination of activities leading to the implementation of IPPC Directive into the Polish legal system (especially into the Act ”Environment Protection Law”),
got acquainted with the concept of the integrated permission
system in Poland and jointed actively the works of European IPPC
Bureau in Seville (Spain).
Chemical Industry IPPC Technical Working Group has got a
status of the Ministry of Environment organ and co-operates closely with the Ministry itself.
In January 2003, Andrzej Krześlak, from Chemical Industry Research Institute and a consultant at the Chamber, was elected a
New Chairman of the Group.
In 2003 seven meetings of Technical Working Group were held.
The first meeting was held in January 2003.
Initial assumptions on the Group structure and principles of
work organization were defined, and the first aims and tasks of
TWG were established. Technical Working Groups co-operating
closely with the Ministry of Environment were founded on the
model of Technical Working Groups operating in the European
IPPC Bureau in Seville (Spain). However, their main task was not
to draw up BAT Reference Documents (BREFs), but the transposition of some essential European documents into Polish region. At
the meeting it was agreed that TWG representatives, selected as
leaders of Expert Groups in Poland, were assigned to participate
in the work of Technical Working Groups functioning at the IPPC
European Bureau in Seville involved in preparation of BAT Reference Documents (BREFs).
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W czasie posiedzenia w lutym 2003 roku, uzgodniono utworzenie czterech grup eksperckich:
n grupy przemysłu nawozowego;
n grupy przemysłu rafineryjno-petrochemicznego;
n grupy przemysłu chemii nieorganicznej z wydzieloną podgrupą przemysłu chloro-alkalicznego;
n grupy wielkotonażowych chemikaliów organicznych.
Reprezentanci poszczególnych przedsiębiorstw przedstawiali
swoje stanowiska w sprawie przesunięcia terminu obowiązku uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych dla istniejących instalacji.
Ustalono, że TGR zaproponuje Ministerstwu Środowiska przesunięcie ostatecznego terminu uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji istniejących na 1 stycznia 2007 roku.
W marcu 2003 roku, ostatecznie zatwierdzono podział TGR
na grupy eksperckie.
Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony
Środowiska w Warszawie, Centralny Koordynator Projektu Polsko-Duńskiego dotyczącego IPPC w Polsce i jeden z głównych
autorów „Wytycznych do sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego”, omówił cele przyświecające opracowaniu tego dokumentu, a następnie odpowiadał na pytania
i udzielał wyjaśnień.

At the meeting in February 2003, it was agreed that four expert
groups would be founded:
n fertilizers industry group;
n petroleum refinery industry group;
n non-organic chemistry group with chlorine-alcali industry subgroup;
n HPV organic chemicals group.
The representatives of each company presented their opinions
on the delay of the deadline for obtaining the integrated permission for the already existing installations. It was decided that TWG
would suggest to the Ministry of Environment to move it till
1 January 2007.

Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że niezbędne jest opracowanie
Wytycznych Branżowych dla przemysłu chemicznego, uwzględniających specyfikę tej branży. Za priorytet uznano jak najszybsze
rozpoczęcie prac w tym zakresie.
Kolejne posiedzenie TGR odbyło się przy okazji Konferencji
„Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym w świetle integracji z Unią Europejską”, w Krynicy, w dniach 14–16 maja 2003
roku.
Dyskutowano nad projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i sposobów
postępowania w razie zakłóceń w procesach technologicznych
i operacjach technicznych dotyczących eksploatacji instalacji i urządzeń. Omówiono udział przedstawicieli TGR w pracach na forum
międzynarodowym.
W dniach 26–28 maja 2003 roku, w EIPPCB, zainaugurowano
działalność Technicznej Grupy Roboczej mającej zająć się opracowaniem dokumentu referencyjnego BAT – BREF, dotyczącego chemikaliów organicznych głęboko przetworzonych – tzw. Organic
Fine Chemicals – OFC. Zaproponowano, aby w pracach tej Grupy
uczestniczył Mirosław Danch (Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.,
Gliwice). Kandydatura została zaakceptowana przez Resort Środowiska. Wyżej wymieniony uczestniczył w spotkaniu inauguracyjnym oraz uczestniczy w pracach TWG nad opracowaniem Dokumentu Referencyjnego BAT dla OFC.
Przedyskutowano ekspertyzę, zamówioną przez PIPC-ZP, dotyczącą wybranych zagadnień powiązanych z procedurą uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych.
Posiedzenie w czerwcu 2003 roku poświęcone było przede
wszystkim projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony
Środowiska oraz projektowi rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Szóste posiedzenie odbyło się w październiku 2003 roku, w
Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, bezpośrednio przed ostatnim
dniem obrad Forum Ekologicznego Branży Chemicznej.

The participants of the discussion stated that it is essential to
prepare Guidelines for chemical industry which would include
characteristics of this industry. Starting the work as soon as possible was assumed as a priority.
The next meeting of TWG took place during the conference
”Eco-development Trends in Chemical Industry in the view of
European Union integration” in Krynica 14–16 May, 2003.
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In March 2003, the division of TGR into the expert groups has
been finally approved.
Tomasz Podgajniak, Vice President of National Foundation of
Environment Protection in Warsaw, Manager of the Polish-Danish IPPC Project in Poland and one of the authors of ”Guidelines
for the application for integrated permission”, discussed the objectives of preparing the document and then answered the questions and explained problems.

There was discussed the draft of the Decree of the Minister of
Environment on emission standards and procedures in case of
disturbances in technological processes and technical operations
in the usage of installations and other devices. Participation of
TWG representatives in the international forum was discussed as
well.
On 26–28 May 2003 the activity of the Technical Working Group
responsible for preparation of BAT reference document – BREF,
referring to highly processed chemicals, so called Organic Fine
Chemicals – OFC, started. It was suggested that Mirosław Danch
from Polskie Odczynniki Chemiczne, Gliwice, would participate in
the work of this group. He was accepted by the Ministry of Environment. He took part in inauguration meeting and since then
has been working with TWG on the BAT reference document for
OFC.
The expertise on the selected problems of the integrated permission procedures ordered by the Chamber was discussed.
The meeting in June 2003 was devoted mainly to the draft of
the act changing the Act on Environment Protection and the draft
of the Regulation of the Minister of Environment on the delay of
deadline of the integrated permissions.
The sixth meeting took place in October 2003 in the Old Town
Hall in Toruń just before the last day of the Ecologic Forum of
Chemical Industry.
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Przewodniczący TGR zdał sprawozdanie ze spotkania przewodniczących Technicznych Grup Roboczych z Dyrektorem Departamentu
Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska –
Wojciechem Jaworskim, w dniu 31 lipca 2003 roku i poinformował
o dalszych losach projektu rozporządzenia w sprawie późniejszych
terminów uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego.
Omówiono starania Izby w celu uzyskania finansowania działalności członków TGR przy opracowywaniu Przewodników Metodycznych, jak również pozyskania środków na pokrycie kosztów
uczestnictwa polskich przedstawicieli w TGR EIPPCB w Sewilli.
Przedyskutowano zagadnienia dotyczące opracowania Przewodników Metodycznych dla branży chemicznej (zawartość przewodników, ustalenie zakresu prac niezbędnych do wykonania oraz
plan zadań na przyszłość).
Stwierdzono, że TGR powinna na samym wstępie dokonać
inwentaryzacji technologii stosowanych w polskim przemyśle
chemicznym. Następnie osoby wyznaczone spośród grup eksperckich zajęłyby się tymi technologiami, w ramach opracowywanych
Przewodników Metodycznych. Zaproponowano, aby osoby odpowiedzialne za wykonanie prac w poszczególnych grupach eksperckich były wyznaczane w oparciu o postępowanie konkursowe, gdzie oceny wniosków dokonywałaby komisja konkursowa.
Przedstawiono sprawozdanie z II Kongresu „Pozwolenia Zintegrowane” (IPPC) w dniach 29–30 września 2003 roku w Warszawie, organizowanego przez firmę Top Consulting Ltd.
Ostatnie posiedzenie TGR w 2003 roku zostało zorganizowane w grudniu. Przedstawiono informację na temat szkolenia dotyczącego IPPC w CEFIC.
Przedyskutowano formy wsparcia finansowego dla prac Technicznej Grupy Roboczej. Stwierdzono, że doskonałym źródłem finansowania zakresu prac, nakreślonego przez TGR mógłby być
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, uczestniczący w obradach, poinformował, że Resort Ochrony Środowiska poczynił już
pewne zabiegi mające na celu sporządzenie wniosku oraz uzyskanie finansowania dla pracy wszystkich Technicznych Grup Roboczych, funkcjonujących przy Ministerstwie Środowiska.
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The TWG Chairman presented a report from the meeting of
On 31 July 2003 Technical Working Group Chairmen with Wojciech Jaworski, the Director of the Department of Environment
Protection Instruments in the Ministry of Environment informed
about the state of the regulation draft on the delayed time limits
for integrated permissions.
Further discussion included the Chamber’s efforts to obtain
funds to finance TWG members’ work on Methodology Guides
and to cover the costs of participation of the Polish representatives in TWG EIPPCB in Seville.
The problems of preparing Methodology Guides for chemical
industry was discussed (content, scope of work and plans for the
future).
It has been stated that TWG at the very beginning should list
all the technologies applied in Polish chemical industry. Each technology will be worked out by the members of the experts groups
during preparation of the Methodology Guides. It was suggested
that the specialists responsible for certain activities in expert groups would be nominated upon on the basis of the competition,
while evaluation of the motions would be done by a special commission.

The report from the II Congress ”Integrated Permissions” (IPPC)
on 29–30 September 2003 in Warsaw organized by Top Consulting Ltd. was presented.
The last meeting of TWG in 2003 was organized in December.
The information on IPPC training in CEFIC was presented. The
forms of Technical Working Group’s financial support were discussed. It was stated that the National Fund of Environment Protection and Water Conservation could be a source of TWG financing. Representative of the Ministry of Environment taking part in
the meeting informed that the Ministry had taken some steps to
prepare an application to get financial support for the work of all
the Technical Working Groups functioning at the Ministry of Environment.
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Omówiono rezultaty akcji inwentaryzacji technologii, w związku z pracami przygotowawczymi Technicznej Grupy Roboczej (IPPC)
do spraw Przemysłu Chemicznego, mającymi na celu opracowanie Przewodnika Metodycznego. Grupa dysponowała na dzień
19 grudnia 2003 roku wykazami i krótkimi opisami technologii
pochodzącymi z 14. zakładów przemysłu chemicznego. Materiały te pozwalają już na identyfikację stosowanych technik w istniejących, zatwierdzonych BREF-ach lub ich projektach.
Przedstawicielka resortu Ochrony Środowiska, Ewa Pol-Sekuła, poinformowała, że zakończone zostały zasadnicze prace nad
tłumaczeniami pierwszych ośmiu, zatwierdzonych przez Komisję
Europejską BREF-ów.
Wśród nich znalazły się dwa BREF-y, znajdujące się w orbicie
zainteresowania TGR IPPC do spraw Przemysłu Chemicznego: BREF
dotyczący przemysłu chloro-alkalicznego oraz BREF dotyczący przemysłowych systemów chłodzenia. Tłumaczenia zostały wykonane przez agencję tłumaczeń, stąd niezbędna była opinia przedstawicieli Grupy, co do poprawności merytorycznej przedłożonych
polskich wersji BREF-ów, aby można je było oficjalnie opublikować na stronach internetowych. Przedstawicielka Ministerstwa
Środowiska zwróciła się z apelem o niezwłoczne przedłożenie
opinii na temat tych tłumaczeń.
Projekt rozporządzenia w sprawie późniejszych terminów
do uzyskania pozwolenia zintegrowanego
30 czerwca 2003 roku, na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska, ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w postaci, która nie odpowiadała do końca oczekiwaniom TGR, ustalonym i uzgodnionym na spotkaniu w dniu 10 marca 2003 roku z
ówczesnym Dyrektorem Departamentu Inwestycji i Rozwoju Technologii.
W projekcie zaproponowano, aby dla instalacji istniejących,
których użytkowanie rozpoczęto po 29 października 1999 roku
terminem uzyskania pozwolenia zintegrowanego był 30 kwietnia 2004 roku, natomiast dla instalacji istniejących, których użytkowanie rozpoczęto przed 30 października 1999 roku, terminy
ustalone zostały indywidualnie dla poszczególnych branż, według załącznika do tego rozporządzenia.
Stosownie do uzgodnień z przedstawicielami Technicznych
Grup Roboczych dla poszczególnych branż, podlegających wymogowi pozwoleń zintegrowanych, dla branży chemicznej uzgodniony został jeden termin, a mianowicie 31 grudnia 2006 roku.
Tak więc, postulat TGR, wypracowany na podstawie wcześniejszych uzgodnień, aby terminem uzyskania pozwoleń zintegrowanych dla instalacji istniejących był 31 grudnia 2006 roku
został osiągnięty tylko częściowo.
Resort wprowadził dodatkowy termin – 31 października 1999
roku, który wynikał, według strony rządowej, z naszych zobowiązań negocjacyjnych o członkostwo Polski w UE, gdzie strona
polska zobowiązała się do tego, aby wszystkie instalacje, których
użytkowanie nastąpiło po 30 października 1999 roku uzyskały
pozwolenie zintegrowane do czasu akcesji Polski do UE.
W wyniku dyskusji, w gronie TGR, ustalono, że w publicznie
dostępnym Traktacie Akcesyjnym wymienia się jedynie datę 30
października 2007 roku, jako nie przekraczalny termin, do którego istniejące instalacje muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane.
Ponadto przedsiębiorstwa, imiennie wymienione na liście, które
posiadają instalacje nie spełniające wymagań BAT, będą musiały
opracować program dostosowawczy, z terminem realizacji nie
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The results of technology inventory were discussed with reference to the preparatory procedures of the IPPC Technical Working Group for Chemical Industry to issue the Methodology Guide. On 19 December 2003 the Group had at its disposal a list
and short descriptions of technologies from 14 chemical companies. That material allows for identification of the technologies
approved in BREFs or their drafts.
Ewa Pol-Sekuła, a representative of the Ministry of Environment, informed that the fundamental work on the translation of
the first eight BREFs documents, approved by the European Commission, had been finished.
These documents included two BREFs that were within the
scope of interest of Chemical Industry TGR IPPC; the first one
referred to chloro-alcalic industry and the other to industrial
cooling systems. The translations were made by an agency,
therefore an opinion from the Group’s delegate was essential
for the correctness of the Polish versions of BREFs so that they
could be publicized on the Internet. The delegate from the
Environment Protection Department summoned for the prompt
opinion on the translations.
Decree draft of the delayed time limits of the integrated
permission
On 30 June 2003, a draft of the Resolution on delayed time
limits for getting the integrated permission appeared on the website of the Ministry of Environment in a form that did not meet
the TWG’s expectations set and agreed at the meeting on 10
March 2003 with the Director of Investment and Technology Development Department.
The draft proposed on 4 April 2004 for the existing installations, which have been functioning since 29 October 1999 as a
date for the integrated permission while for the installations functioning before 30 October 1999, the dates were going to be provided individually for each industry according to the Resolution
amendment.
According to the agreements with the Technical Working Groups for each branch subjected to the requirement of the integrated permission, one date was agreed for the chemical industry 31 December 2006.
So the motion of TWG to set the deadline for the integrated
permission for the already existing installations as 31 October
2006 was reached only partially.
The Ministry introduced an additional date of 31 October 1999
which, according to the government, resulted from our EU membership obligations, where Polish party was obliged to provide
all the installations, which started functioning after 30 October
1999 with the integrated permission before Polish accession to
the EU.
As a result of the discussion in TGR, it has been found that the
Accession Treaty mentions only the date of 30 October 2007 as a
deadline for the already existing installations to obtain the integrated permission. Moreover, the companies listed by names with
installations which not according to the BAT requirements, will
have to draw up an adaptation program with the implementation deadline of 31 December 2010. It means, that the deadline
Przemys³ Chemiczny w Polsce / Chemical Industry in Poland
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dłużej niż do 31 grudnia 2010 roku. Również w przypadku tych
przedsiębiorstw termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego nie
będzie mógł być późniejszy niż 30 października 2007 roku (zgodność z art. 3 dyrektywy IPPC).
W związku z tym, natychmiast po ukazaniu się projektu rozporządzenia na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska,
wystosowano do Ministra Środowiska pismo, podpisane przez
Dyrektora Generalnego PIPC-ZP oraz Przewodniczącego TGR do
spraw Przemysłu Chemicznego, postulujące, aby nie przekraczalnym terminem uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla istniejących instalacji był 30 października 2007 roku oraz, aby uzgodniony wcześniej dla branży chemicznej termin 31 grudnia 2006
roku dotyczył wszystkich, bez wyjątku, istniejących instalacji chemicznych, według zapisów art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001
roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100,
poz. 1085 z dnia 18 września 2001 r.), tzn., aby za instalacje
istniejące uważane były te, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 1 października 2001 roku i rozpoczęły działalność nie
później niż 30 czerwca 2003 roku.
Po pismach interwencyjnych, wystosowanych przez PIPC-ZP
ostateczne postanowienia Ministerstwa Środowiska dotyczące
przesuniętych terminów dla instalacji istniejących, dla których
pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 roku, a których użytkowanie rozpoczęło się nie później
niż do dnia 30 czerwca 2003 roku, były następujące:
1. instalacje, dla których termin rozpoczęcia użytkowania przypadł po dniu 30 października 2000 roku, musiały uzyskać pozwolenie zintegrowane przed wejściem Polski do UE, a więc
najpóźniej do 30 kwietnia 2004 roku.
2. dla instalacji, których termin rozpoczęcia użytkowania przypadł przed dniem 31 października 2000 roku, najpóźniejszy
termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego przypada na
dzień 31 grudnia 2006 roku, zgodnie z tym co postulowała
TGR próbując ten termin odnieść do wszystkich instalacji istniejących.
Ostatecznie gotowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 września 2003 roku w sprawie późniejszych terminów uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostało opublikowane 14 października 2003 roku (Dz. U. Nr 177, poz. 1736).

for these companies for the integrated permissions can not be
later than 30 October 2007 (compatibility with Art. 3, IPPC Directive).
Therefore, immediately after the decree draft appeared on the
Ministry of Environment website, a letter was sent to the Minister
of Environment signed by Director General of the Chamber and
Chairman of TWG for Chemical Industry postulating the deadline
for the integrated permission for the existing installations as
30 October 2007 and that the date set for chemical industry
as 31 December 2006 would refer to all the existing chemical
installations according to Art.19 of the decree dated 27 July 2001
on introduction of the decree – Environment Protection Law, decree on wastes and to some amendments (Dz. U. No 100, item
1085, date 18 September 2001). It means, that the existing
installations are those which building permits were obtained
before 1 October 2001 and started functioning not later than
30 June 2003.

After the intervention letters issued by PIPC-ZP, final decisions
of the Ministry of Environment about the delayed dates for the
existing installation, which had their building permits issued before 1 October 2001 and which were in use before 30 June 2003
were as follows.
1. installations which got into use after 30 October 2000 had to
obtain the integrated permission before the accession of Poland to the EU, i.e. not later than to 30 April 2004;
2. for the installations which got into use before 31 October 2000,
the deadline is 31 December 2006 as it was suggested by
TWG, trying to apply this to all existing installations.

Finally the Resolution of the Minister of Environment dated 26
September 2003 on the delayed time limits for the integrated
permissions was published on 14 October 2003 in Dziennik Ustaw
Nr 177, item 1736 (The Journal of Laws)

SEMINARIA, KONGRESY / SEMINARS, CONGRESSES
II Kongres „Pozwolenia Zintegrowane” (IPPC) został zorganizowany przez Firmę Top Consulting Ltd. w dniach 29–30 września 2003 roku w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Resortu Ochrony Środowiska, zakładów przemysłowych podlegających wymogowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego, administracji lokalnej odpowiedzialnej za podjęcie decyzji w sprawie udzielenia takich pozwoleń, reprezentanci poszczególnych
Grup Roboczych, przedstawiciele kancelarii prawnych oraz firm
konsultingowych, a także zaproszony przedstawiciel Komisji reprezentujący Dyrektoriat DG Environment. Najważniejsze zagadnienia poruszane na Kongresie, to przede wszystkim:
n najlepsze Dostępne Techniki (BAT) oraz Dokumenty Referencyjne BAT (tzw. BREF-y);
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II Congress ”Integrated Permissions” (IPPC) was organized
by Top Consulting Ltd. on 29–30 September 2003, in Warsaw.
The representatives of the Environment Protection Department,
manufacturing companies that are obliged to get integrated
permissions, local administration – responsible for permission
granting, delegates from Working Groups, representatives
of lawyer’s offices and consulting companies, and an invited
delegate of the Commission representing DG Environment took
part in it. The most important issues discussed at the Congress
were:
n best Available Techniques (BAT) and BAT Reference Documents
(so called BREFs);
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n stan prawny na dzień odbywania się Kongresu w zakresie pozwoleń zintegrowanych IPPC;
n Techniczne Grupy Robocze – stan przygotowania sektora chemicznego, energetycznego i spożywczego do wdrożenia pozwoleń zintegrowanych;
n dofinansowanie procesu uzyskania pozwoleń zintegrowanych
ze środków Unii Europejskiej;
n pierwsze pozwolenia zintegrowane w polskim przemyśle –
doświadczenia „pionierów” w tej dziedzinie;
n pozwolenia zintegrowane IPPC, a inne dyrektywy unijne.
W dniach 8–9 grudnia 2003 roku odbywało się, w siedzibie
CEFIC, w Brukseli, szkolenie dotyczące IPPC, w ramach realizacji
Projektu ChemFed/ChemLeg-2.
W szkoleniu wzięli udział, jako członkowie delegacji polskiej:
Przewodniczący Technicznej Grupy Roboczej IPPC ds. Przemysłu
Chemicznego, Andrzej Krześlak oraz członek tej Grupy Marian
Maciejewski (Prozap Sp. z o.o., Puławy).
Zaprezentowano 11 referatów obejmujących swoją tematyką: samą dyrektywę i jej wdrażanie, doświadczenia z zakresu IPPC
poszczególnych Federacji przemysłu chemicznego (Włochy, Niemcy, Holandia), inicjatywy dobrowolne i ich związek z IPPC oraz
przykłady z wdrażania koncepcji pozwoleń zintegrowanych
w wyselekcjonowanych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w Europie.
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) zadeklarowała na szkoleniu wyjaśnienie wszelkich problemów, z którymi
zwrócą się przedstawiciele krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Podkreślono, że CEFIC jest organizacją otwartą na wszelkie
propozycje organizacji spotkań i szkoleń sektorowych czy też specjalistycznych, ukierunkowanych na określone zagadnienia –
przede wszystkim te, które w praktyce codziennej działalności
stwarzają najwięcej problemów i niedogodności.
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n legal status of the integrated permissions at the time of the
Congress;
n Technical Working Groups – readiness of chemical industry,
power industry and food industry sectors to integrated permission introduction;
n financial support for the process of applying for the integrated
permission by the European Union;
n the first integrated permission in Polish industry – pioneer’s
experience;
n Integrated permissions IPPC and other Union directives.
rom 8 to 9 December 2003, at CEFIC premises in Brussels,
a workshop on IPPC was held as a part of the ChemFed/ChemLeg-2 Project. The Polish delegation included the Chairman of the
Chemical Industry IPPC Technical Working Group, Andrzej
Krześlak and a Member of the Group, Marian Maciejewski (Prozap Sp. z o.o., Puławy).
Eleven reports on the IPPC directive, its implementation and
experiences of chemical industry Federations (Italy, Germany and
Holland), voluntary initiatives and their relation to IPPC, examples of integrated permission introduction in selected chemical
companies in Europe were presented.

European Chemical Industry Council (CEFIC) declared its readiness to clarify any problems that the representatives of the
Central and Eastern European Countries might report. It was emphasized that CEFIC is open to any suggestions of meetings and
workshops, either for the whole sector or concerning specialized
tasks – mainly the practical ones which cause problems in every
day practice.
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System Pomocy w Transporcie Materia³ów Niebezpiecznych (SPOT) /
The System of Assistance in Hazardous Material Transport (SPOT)

W

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienie oraz środowisko,
realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego – Związku
Pracodawców, producenci zrzeszeni w tych organizacjach służą
swoją pomocą przy awariach związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.
W tym celu został powołany System Pomocy w Transporcie
Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), który za nadrzędny cel stawia sobie ograniczanie skutków awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych.
Podstawę systemu stanowi sieć jedenastu regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie
stopnia udzielanej pomocy. Działalność systemu jest koordynowana przez krajowe centrum, działające przy Polskim Koncernie
Naftowym ORLEN S.A. w Płocku.
Ośrodki systemu zobowiązane są do udzielania, w możliwie
najkrótszym czasie, pomocy służbom prowadzącym działania ratownicze.

T

To ensure safety to people, their property and natural
environment, developing the initiative of the Polish Chemical
Safety Group at the Polish Chamber of Chemical Industry, the
manufactures associated in those organizations offer their help
in breakdowns related to hazardous material transport.
Therefore, the System of Assistance in Hazardous Material
Transport (SPOT) was founded with the objective of limiting the
breakdown results in the hazardous material transport. SPOT is
an element of the international Program ICE (International
Chemical Environment).
The basis of the system consists of eleven Regional Centres
equipped relatively to the declared help. The functioning of the
system is coordinated by the National Centre Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A. in Płock.
The Regional Centers belonging to the system are obliged to
help the rescue teams as fast as possible.

WYKAZ SYGNATARIUSZY SPOT / LIST OF SPOT SIGNATORIES
Lp. / No.
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Nazwa Firmy / Company name

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

2.

ANWIL SA

3.

ELANA S.A.

4.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

5.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

6.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

7.

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.

8.

Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A.

9.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.

10.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

11.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych
(SPOT) obejmuje trzy stopnie pomocy:

System of Assistance in Hazardous Material Transport in includes three stages:

I STOPIEŃ
Pomoc telefoniczna
Udzielana drogą telefoniczną, radiową, faksem, e-mail’em
przez specjalistów z ośrodków regionalnych i krajowego centrum
SPOT, poprzez doradztwo w zakresie udzielania informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych, zwalczania niebezpieczeństwa, bądź też ograniczenia czy też usuwania szkód.

STAGE I
Telephone help
Help through a telephone, radio, fax, e-mail given by
the specialists from the SPOT regional centres and national
centre, through counseling and sending information useful in
rescue actions, preventing danger, limiting or removing harmful
effects.

II STOPIEŃ
Pomoc na miejscu zdarzenia udzielana przez specjalistę
Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje wysłany z ośrodka systemu specjalista, który służy swoimi wiadomościami kierującemu akcją na miejscu
zdarzenia.

STAGE II
Providing help at the site of accident by a specialist
After a call from the rescue team supervisor, a specialist is
sent to the site of the action to support the team.
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III STOPIEŃ
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna udzielana jest przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze działające w ośrodkach Systemu przy współudziale specjalistów.
Pomoc III stopnia obejmuje wyjazd ratowników wyposażonych
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo specjalisty
na miejscu zdarzenia.

STAGE III
Technical assistance
Technical assistance is provided by specialised rescue
teams working at the System Centres with the help of the
specialists.
The third stage includes the arrival of the rescuers with their
specialized equipment and counselling by a specialist at the site
of the event.

W 2003 roku, ośrodki Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, odnotowały 58 zgłoszeń, z czego
31 w pierwszym półroczu, natomiast 27 w drugim.
Wszystkie ośrodki prowadziły działalność konsultacyjną, wykonywaną przez kierownictwo i specjalistów, dla różnych podmiotów gospodarczych, w tym również ratowniczych, poza trybem alarmowym.

In 2003, the Centres of Assistance in hazardous Material
Transport (SPOT) had 58 calls, of which 31 calls in the first half of
the year and 27 in the second half of the year.
All the centres provided counselling by the managers and
Specialists from the Centres for various companies, as well as
rescue teams, out of the emergency mode.

WYKRES 1.
DIAGRAM 1.

Ilość zgłoszeń w systemie SPOT w 2003 roku /
Number of calls in the SPOT System, in 2003.
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Najwięcej zgłoszeń, 44% z ich ogólnej liczby, zostało skierowanych do krajowego centrum Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN S.A. Dużą aktywnością wykazały się również regionalne
ośrodki w Puławach, Dworach i ośrodek Zakładów Chemicznych
ROKITA S.A.
WYKRES 2.
DIAGRAM 2.

2003 rok /
Year 2003

The biggest number of calls, making up 44% of the total number was directed to the national centre Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. The regional centers in Puławy, Dwory and Ośrodek
Zakładów Chemicznych ROKITA S.A. were also very active.

Udział poszczególnych sygnatariuszy w świadczonej przez nich pomocy w Systemie SPOT, w 2003 roku. /
The amount of help provided by each member in the SPOT System, in 2003 year.
ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM S.A.
ZAKŁADY CHEMICZNE ROKITA S.A.
ZAKŁADY AZOTOWE
W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.

PUŁAWY S.A.

– 2%

– 9%

– 3%

POLSKI KONCERN NAFTOWY
ORLEN S.A.

– 21%

DWORY S.A.

– 16%

Znaczący, bo sięgający 81%, udział stanowiły zapytania,
w których został udzielony I Stopień pomocy.
Zgłoszenia, w których został udzielony II Stopień pomocy stanowiły ponad 6% ogólnej liczby zgłoszeń, a pomoc III Stopienia
została udzielona w 13% zgłoszeń.
Widać wyraźnie dużą potrzebę funkcjonowania Systemu, zarówno w roli doradczej (dostarczanie kart charakterystyk danych substancji), jak i z tytułu udzielania zorganizowanej, kompleksowej pomocy III Stopnia (usuwanie wycieku, zabezpieczenie materiału nieRaport Roczny / Annual Report 2003

44% –

3% – ANWIL S.A.
2% – ELANA S.A.
Significant share of help 81%, made up questions answered
at a part of the First Stage.
The calls which were provided with the Second Stage help
made up over 6% of all calls, and the Third Stage help was provided for 13% of the calls.
The above statistics show the importance of the system, both
its counseling function (supplying with the characteristics of substances), and the complex help provided – the Third Stage help
(removing leaks, securing hazardous materials transported by a
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bezpiecznego, przewożonego przez samochód, który uległ wypadkowi, gaszenie pożaru substancji chemicznie niebezpiecznej).
WYKRES 3.
DIAGRAM 3.

vehicle which was involved in an accident, putting out burning
chemical substances).

Zestawienie poszczególnych stopni pomocy udzielonej w Systemie SPOT, w 2003 roku /
Comparison of the Stages of Help provided in the SPOT System in the year of 2003.

6% –

I STOPIEŃ –

81%

Pomoc udzielana przez System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), a w szczególności znaczący udział
I Stopnia zobowiązuje sygnatariuszy do:
n posiadania systemu niezawodnej łączności w postaci jak największej liczby łącz telefonicznych, faksów, Internetu i poczty
elektronicznej;
n dysponowania bazami danych substancji niebezpiecznych, poprzez tworzenie własnych lub pozyskiwanie zewnętrznych oraz
ciągłą ich aktualizację;
n posiadania programów komputerowych, które umożliwią swobodną współpracę regionalnych sygnatariuszy w sieci oraz są
kompatybilne z programami używanymi przez Systemy Udzielania Pomocy w kraju, jak i poza jego granicami;
n nawiązania współpracy z zakładami chemicznymi, w celu pozyskiwania informacji oraz wymiany informacji i doświadczenia;
n nawiązywania współdziałania z firmami logistyczno-transportowymi w zakresie utworzenia baz danych środków transportu
i opakowań dla materiały niebezpieczne;
n zatrudniania na stanowiskach doradczych, wykwalifikowanych
ludzi, posiadających szeroką wiedzą zarówno z zakresu chemii,
ratownictwa chemicznego jak i pożarniczą;
n organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa chemicznego.

II STOPIEŃ

13% –

III STOPIEŃ

The help provided by the System of Assistance in Hazardous
Material Transport SPOT, and the importance of the First Stage
obliged the members to:
n keep a system of reliable communication such as telephone
lines, faxes, Internet and electronic mail at their disposal;
n administer an internal or external chemical substance database and update it regularly;
n have computer programmes enabling the Regional Signatories to cooperate in the net and to be compatible with the
programmes used by assistance systems in Poland and abroad;
n cooperate with chemical companies to exchange experience
and information;
n work together with logistic and transport companies on the
database of transport means and hazardous material packing;
n employ as advisors qualified people with good knowledge
of chemistry, chemical rescuing and fire management;
n organize workshops on chemical rescue.

MAPA OŚRODKÓW SPOT /
MAP OF SPOT SIGNATORIES
l Ośrodki Regionalne SPOT /
Regional Centres of SPOT
l Krajowe Centrum SPOT /
National Centre of SPOT
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Program Odpowiedzialnoæ i Troska /
The Responsible Care Program

Ekologia, w szerokim, filozoficznym sensie, to słowo podsumowujące pozytywne strategie życia, myślenia i działania. Era
ekologiczna to nowy światopogląd, nowe wartości życia, nowa
świadomość. Era ekologiczna to nade wszystko działanie – wymierne i obejmujące wszystkie istotne dziedziny życia, w tym szerzenie przez podmioty gospodarcze edukacji ekologicznej, jako
realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, poprzez działania
rozwijające w społeczeństwie umiejętności i zachowania niezbędne do zrozumienia wzajemnych relacji między człowiekiem, jego
kulturą i środowiskiem naturalnym, ucząc tym samym odpowiedzialności za siebie i środowisko.
Krajowa branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi
gospodarki, bardzo szybko i w przemyślany sposób przystąpiła
do realizacji biznesu, opierającego się na solidnych i wiarygodnych podstawach zrównoważonego rozwoju. Filarami tego są:
n efektywność ekonomiczna – ukierunkowana na zysk dla zbiorowości i uwzględniająca koszty społeczne i środowiskowe;
n troska o środowisko – zakładająca obok ochrony naturalnych
zasobów, systematyczne minimalizowanie oddziaływania na
otoczenie oraz angażowanie się z szerzenie otwartości informacyjnej i edukacji ekologicznej, poprzez realizację takich programów jak Program „Odpowiedzialność i Troska”;
n równowaga społeczna – przejawiająca się aktywnymi działaniami w celu podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej
oraz współuczestnictwie w jej życiu kulturalnym i edukacyjnym.

Dzięki tak kreowanej i prowadzonej polityce, branża chemiczna dąży do pogodzenia potrzeby osiągania satysfakcjonujących
wyników ekonomicznych z głęboką troską o otoczenie społeczne
i środowisko naturalne. W osiąganiu tych założeń ważki element
stanowi realizacja międzynarodowego Program „Responsible
Care”®, który od szeregu lat stał się wyrazem głębokiego, dobrowolnego zaangażowania światowej branży chemicznej w efektywne działania, zapewniające realizację zasad ekoetyki, poprawę warunków pracy, wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji wytwórczych oraz stały kontakt z otoczeniem. Rok 2003
był jedenastym rokiem wdrażania zasad Programu „Odpowiedzialność i Troska” („Responsible Care”®) przez polski przemysł chemiczny. Implementacja wytycznych Programu, a obecnie nadzór
nad jego realizacją, przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego –
Związek Pracodawców przyczyniła się do istotnej zmiany w prośrodowiskowym podejściu zakładów chemicznych do prowadzonej działalności wytwórczej i dystrybucyjnej. Program „Odpowiedzialność i Troska” posiadając istotną rangę wśród systemów zarządzania środowiskowego został w „Polityce ekologicznej Państwa na lata 2003–2006”, uznany za system, który odgrywa istotna rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców oraz
sprzyjający rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania instytucji publicznych ze sferą biznesu. W Polsce, podobnie jak we wszystkich
47. krajach na świecie, Program „Resposible Care”® promuje wzajemną pomoc i współpracę wśród realizatorów ruchu, której nadrzędnym celem jest rozwój dobrych praktyk zarządzania, przyczyniających się do poprawy działalności, komunikacji ze społeczeństwem oraz odpowiedzialności za wytwarzane wyroby.
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Ecology, in a philosophical sense, sums up positive attitudes
towards life, thinking and acting. Ecological era means most of
all activity – measurable and inclusive of all important life
factors, having on mind educational publicity of industrial
subjects including the followings of balanced development
throughout developing ecological skills in the society for
understanding relations between the human and the natural
environment, teaching responsibility for themselves and the
environment.

Polish chemical industry, being one of the most important
branch of industry, begun very promptly to make business based
on solid and reliable principles of the “balanced development”
such as:
n economic effectiveness – guided to a profit for community and
considering social and environmental costs;
n care for environment – apart from protection of natural resources, it means systematic minimizing of the influence on the
environment and engagement into informative openness and
ecological education through realization of such programmes
as Responsible Care;
n social balance – means activities to raise the quality of life of
local community and participation in its culture and education.
Due to the policy like that, chemical industry aims at
a compromise between the need of satisfactory economic results
and deep concern about social and natural environment.
The international programme “Responsible Care”® which has
been, an expression of deep and voluntary involvement of the
international chemical industry into effective execution of ecoethic principles; improvement of work conditions, increase of
manufacturing installation safety and continuous contact with
the environment for many years are important elements in
reaching those objectives. The year 2003 was the eleventh year
of introducing the principles of the “Responsible Care” ®
programme by Polish chemical industry. Implementation of the
guidelines and presently, supervising its execution by the Polish
Chamber of Chemical industry – Employer’s Organization
contributed to significant changes in pro-environmental
attitude of chemical companies towards manufacturing and
distribution. Programme “Responsible Care” ®, having great
importance among environmental management systems, was
recognized in the “Ecological Policy of the State for the years
2003–2006” to be a system shaping ecological consciousness
and responsibility for the environment condition among other
companies and aiming at solving ecological problems with
the use of partner dialog and cooperation of public institutions
with the business. Programme “Responsible Care”®, in Poland
and other 47 countries, promotes help and cooperation
among programme executors, whose overriding purpose
is a development of good management practice contributing
to the improvement of activity and communication with
the society as well as responsibility for the manufactured
products.
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Idea Programu zrzesza obecnie grono 35. przedsiębiorstw, które wdrażając wytyczne Programu zobowiązały się do:
n przyjęcia świadomej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ludzi i stan środowiska w sposób całkowicie dobrowolny, nie
wymuszony przez normy i przepisy prawne;
n uznania w pierwszej kolejności: aktywności osobowej ludzi,
przemyślanych zmian organizacyjnych i umiejętnego zarządzania, za czynniki zasadnicze w osiągnięciu dostrzegalnej zmiany w podejściu do spraw bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
n uznania za priorytet poszukiwanie środków i ich przeznaczanie na stopniową modernizacje zakładu prowadzącą do
oszczędności energii, zmniejszenia produkcji odpadów, ścieków i emisji zanieczyszczeń do powietrza;
n wzajemnego powiązania zakładów i społeczności lokalnej,
w kierunku wypracowania systemu współpracy i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i właściwy stan środowiska;
n propagowania zasad Programu „Odpowiedzialność i Troska” .

The idea of the programme associates a group of 35 companies, which committed themselves to:
n accepting conscious responsibility for the safety of people
and environment in a voluntary manner, not obliged by norms
or legal regulations;
n recognizing human activity, thoughtful organizational changes and management as vital factors in achieving visible changes in the attitudes to safety and environment protection;
n regarding a search for means assigned to gradual modernization of the company leading to energy saving, decrease
of production solid and liquid wastes, limiting air pollution
as a priority;
n mutual relations among companies and local community
in order to cooperate and be responsible for environment
safety;
n propagating the principles the “Responsible Care” programme.

Mając na uwadze wypełnianie jednej z głównych przesłanek
Programu – komunikację i dialog ze społeczeństwem, realizatorzy
ruchu, przy koordynacji działań ze strony Sekretariatu Programu,
inicjują i realizują działania edukacyjno-ekologiczne. Ich dobór i
zakres nie jest przypadkowy. Wynika on wprost z przeprowadzonego w roku 2002, na zlecenie Programu „Odpowiedzialność i Troska”, badania opinii i postaw społecznych wobec firm branży chemicznej. Wykazało ono, że:
n aż czterech na pięciu badanych respondentów (81,6%) zadeklarowało, że wzięłoby udział we wspólnej rekultywacji terenów;
n trzy czwarte badanych (76,8%) popierałoby pomysł zbiórki i
segregowania śmieci;
n tyle samo (73,4%) wybrałoby się na festyn ekologiczny;
n dwie trzecie badanych (64,3%), wybrałoby się na spotkanie z
przedstawicielami zakładu.
Promocja ekologii to dla Programu „Odpowiedzialność i Troska” nie jednostkowa i przypadkowa akcja. To misja, która na stałe
wpisała się w jego karty. Dowodem tego była, przeprowadzona w
roku 2003, kolejna po „Galerii kawałka nieba nad Toruniem” inicjatywa – akcja „Drzewko za butelkę”.

Taking into consideration the main incentives of the Programme – communication and dialog with the community, the activists of the programme under the management of the Programme
Secretary’s Office, initiate and execute educational and ecological actions. Their choice and range is not unintentional. It originates from the ‘Survey of the public opinion and attitudes towards chemical industry companies” performed in 2002 year,
ordered by the “Responsible Care” programme. It showed that:
n 4 out of 5 surveyed persons (81.6%) declared a will to take
part in common reclamation of the area,
n the three fourth (76.8%) supported the idea of waste segregation,
n the same number of people would like to attend an ecological
festival (73.4%).
n the two third of the surveyed would go to the meeting with
the company representatives (64.3%).
Promoting ecology is not a unique and unintentional action
for the “Responsible Care” programme. This is a constant mission. Another proof of it was a new initiative, after ”Gallery of a
piece of sky over Toruń” in 2003, ”A Tree for a Bottle”.

W dziesiątkach szkół i przedszkoli w Polsce z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbył się konkurs na zebranie jak
największej ilości plastikowych butelek „PET”. Za zebrane butelki
posadzone zostały drzewka. Na uczestników i zwycięzców zabawy czekały liczne atrakcje oraz nagrody
między innymi lokalne festyny ekologiczne, pikniki, wycieczki przyrodnicze.
W wyniku akcji „Drzewko za butelkę”, w której aktywnie uczestniczyło ponad 11 tysięcy dzieci, zebrano 232 880 sztuk butelek „PET”. W przypadkach niektórych miejscowości, średnia ilość zebranych butelek na osobę wyniosła ponad 70. Rekordziści potrafili
przynieść nawet 600 sztuk butelek. Zebrane butelki,
za pośrednictwem zaangażowanych w akcję organizacji odzysku, trafiły do powtórnego przerobu, a symbolem ich recyklingu było posadzenie łącznie 1 124
drzewek.

In many schools and kindergartners in Poland, on the occasion of the World Day of Environmental Protection, a competition
to collect the biggest number of plastic bottles was organized.
The collected bottles were exchanged for trees to be planted. The competitors were invited to numerous events and received attractive awards.
As a result of the action ”A tree for a
bottle”, where 11 thousand children participated, 232 880 PET bottles were collected. In some places, the average number of
bottles per person was more than 70. Some
record holders collected even 600 bottles.
The collected bottles were taken for recycling and consequently 1 124 trees were
planted.
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Akcja „Drzewko za butelkę” okazała się pomysłem
na idealny model wychowawczy skierowany nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich rodziców,
którzy wspierając swoje pociechy efektywnie włączali
się do pomocy. Pozwoliła również na integrowanie
się zakładów chemicznych, społeczność i władz lokalnych we wspólnej trosce o środowisko i przyszłość
kolejnych pokoleń. Akcja będzie kontynuowana
w roku 2004.
Kolejnym, istotnym krokiem w efektywnym propagowaniu zachowań proekologicznych było przygotowanie i przeprowadzenie podczas Targów „POLEKO” 2003 akcji edukacji ekologicznej pod nazwą
„Ekologuś”. Sekretariat Programu zdobył za nią główną nagrodę w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepiej przeprowadzoną akcję edukacji ekologicznej podczas Targów „POLEKO” 2003.

n
n
n
n
n

Cel akcji:
Promocja wiedzy ekologicznej
Edukacja poprzez zabawę
Promowanie ekologicznych zachowań w życiu codziennym,
Promocja Programu „Odpowiedzialność i Troska”
Wyzwolenie dalszej aktywności w zakresie ochrony
środowiska.

The action “A tree for a bottle” appeared to be an
ideal educational idea aimed not only at children and
teenagers but also at their parents who effectively
supported them. It also enabled integration of chemical companies with local community and authorities in their common concern about environment and
the future of young generations. This action will be
continued in 2004.
Another vital step in effective propagating proecological behaviour is an action of ecological education called “Ekologuś” at the ”POLEKO” 2003 Fair.
The programme Secretary’s Office received the main
award of the Chairman of the Board of Directors of
the National Fund of Environment Protection and
Water Conservation for the best ecological educational activity at
the “POLEKO” 2003 Fair.

n
n
n
n
n

The aim of the activity:
Promotion of ecological knowledge
Education through games
Promoting ecological behaviours in everyday life
Promoting “Responsible Care” programme
Trigger off further activity in environment protection

Podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych „POLEKO” 2003 Program „Odpowiedzialność i Troska” uzyskał jeszcze jedno wyróżnienie – medal w Konkursie Acantus Aureus za stoisko
najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej.
The “Responsible Care” programme, at the International Ecological Fair ”POLEKO” 2003
was awarded a medal in the Acantus Aureus Competition for marketing strategy most
favorable stand.
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W

Wspó³praca z CEFIC / Cooperation with CEFIC

W 2003 roku współpraca z CEFIC poza działalnością związaną
z realizacją projektów ChemFed/ChemLeg-2 i uczestnictwem w
statutowych spotkaniach tj. Ogólnym Zgromadzeniu CEFIC i Federacji Krajowych AFEM oraz prac w ramach Responsible Care
czy Economic Outlook skupiała się na takich zagadnieniach jak:
n Economic Affairs Committee w celu opracowania scenariuszy
dla europejskiego przemysłu chemicznego do 2015 roku;
n Chemical Policy i Produkt Stewardship Groups w celu opracowywania stanowisk CEFIC dotyczących projektu rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie systemu REACH i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami Ad-hoc
Working Group on Chemicals;
n reprezentowaniu polskiego przemysłu chemicznego na spotkaniach z Komisją Europejską (debaty publiczne).

CHEMFED/CHEMLEG-2
1 maja 2003 roku, Komisja Europejska oraz Europejska Rada
Przemysłu Chemicznego (CEFIC) uruchomiły kolejny, dwuletni Projekt ChemFed/ChemLeg-2 „Przygotowanie przemysłu chemicznego krajów Regionu Europy Centralnej i Wschodniej do rozszerzenia
Wspólnego Rynku poprzez dostosowanie do wymogów prawa UE
w zakresie ochrony środowiska i spraw socjalnych”. Finansowany
jest on z Funduszu Business PHARE Support Programme.
Działalność ta jest kontynuacją projektów ChemFed i ChemLeg, realizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego –
Związek Pracodawców, w okresie od maja 2001 roku do listopada 2002 roku. Podobnie jak poprzednio jest wspólnie wdrażana
przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC), będącą
koordynatorem Projektu oraz stowarzyszenia chemiczne następujących krajów: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Słowenii oraz Węgier.
Stowarzyszenia wyżej wymienionych krajów, realizujących Projekt, zrzeszają producentów wyrobów chemicznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEEC), mających ponad 80% udziału
w produkcji tych wyrobów. Charakteryzują się one stabilną pozycją oraz zdolnością do reprezentowania interesów przemysłu chemicznego w swoich macierzystych krajach. Pozwala to na konstrukcję trwałych i efektywnych ram pomocy technicznej z krajów
UE, które poprzez te stowarzyszenia, mogą objąć praktycznie całą
branżę producentów w krajach tego regionu.
Nadrzędnym celem projektu jest dalsze zintensyfikowanie działalności federacji przemysłu chemicznego krajów Europy Centralnej i Wschodniej (CEEC) w kierunku skutecznego reprezentowania
interesów przedsiębiorstw stowarzyszonych oraz przygotowanie
do procesu rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje, przystępujące do struktur Wspólnoty od 1 maja 2004 roku. Osiągnięcie tego
celu będzie możliwe poprzez udzielenie szeroko rozumianej pomocy merytorycznej i technicznej stowarzyszeniom przemysłu chemicznego krajów CEEC, przede wszystkim w dostosowaniu się do przepisów aktualnie obowiązujących we Wspólnocie („acquis”), dotyczących kontroli i zarządzania chemikaliami, ochrony środowiska oraz
spraw socjalnych, a także w ich wdrażaniu przez firmy członkowskie, z uwzględnieniem najlepszych praktyk wykorzystywanych przez
zachodnioeuropejski przemysł chemiczny.
Realizacja Projektu polega na rozpowszechnianiu informacji
i prowadzeniu doradztwa w zakresie uregulowań Wspólnoty ma-
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The cooperation with CEFIC apart from the realisation of ChemFed/ChemLeg-2 projects and participation in statute meetings,
i.e. CEFIC General Assembly, AFEM General Assembly and works
on Responsible Care on Economic Outlook, concentrated on such
issues like:
n Activities in the Economic Affairs Committee to elaborate scenarios for the European chemical industry up to 2015;
n Chemical Policy i Product Stewardship – elaborating of the
CEFIC position on the project of the disposition of the European Council and the European Parliament on REACH System
and cooperation with the representatives of Ad-hoc Working
Group on Chemicals;
n representing Polish chemical industry at the meetings with the
European Commission (public debates).

CHEMFED/CHEMLEG-2
On 1 May 2003, the European Commission and European Chemical Industry Council (CEFIC) started another two-year Project
ChemFed/ChemLeg-2 – “Preparation of the CEEC chemical industry to enlargement of the Internal Market through improwing its
compliance with EU environmental and social acquis”. The project is financed by the PHARE Business Support Programme.
It has been a continuation of the ChemFed and ChemLeg Projects conducted by Polish Chamber of Chemical Industry – Employers’ Organization from May 2001 to November 2002. As before, it is being launched by the European Chemical Industry Council (CEFIC) coordinating these doings and also Chemical Industry Federations of the following countries: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Slovak Republic, Slovenia
and Hungary.
Federations implementing the Project affiliate chemical manufacturers of the Central and Eastern Europe representing over
80% of total chemical output. They have a very stable position
and ability to represent chemical industry in their respective. This
allows building of sustainable and efficient scheme of technical
assistance of EU countries that will indirectly reach the totality of
chemical manufacturers in the CEEC.
The major goal of the Project is to intensify the activities of
Chemical Industry Federations of the Central and Eastern European Countries (CEEC) in order to represent the associated companies and to organize the process of European Union enlargement
by new countries entering the Union on 1 May 2004. This aim
can be achieved with the know-how and technical support granted to the Chemical Industry Federations of the CEEC countries,
mainly in adjusting to legal regulations binding in the Union
(“acquis”), relating to the chemical control and management, including the best procedures used by Western European chemical
industry.
Project implementation is based on spreading information and
counseling the EU regulations referring directly to chemical industry in CEEC Region and presenting the best practical solutions.
The basic means and tools used in the Project are:
n organization of seminars, workshops and trainings;
n drawing up guidelines and handbooks;
n case studies based on companies ready to participate
in a pilot project;
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jących bezpośredni wpływ na działalność przemysłu chemicznego regionu CEEC oraz na prezentowaniu najlepszych rozwiązań
praktycznych w tym zakresie. Do podstawowych środków i narzędzi służących realizacji powyżej nakreślonych celów należą:
n organizacja seminariów, warsztatów i szkoleń;
n opracowywanie wytycznych oraz poradników;
n „case study” w oparciu o przedsiębiorstwa gotowe wziąć udział
w przedsięwzięciu pilotażowym;
n inicjowanie przez stowarzyszenia i firmy CEEC dobrowolnych
inicjatyw, służących poprawie działalności w zakresie ochrony
zdrowia i środowiska;
n prowadzenie doradztwa za pośrednictwem stron internetowych oraz poprzez bezpośrednie wykorzystywanie doświadczeń ekspertów UE, oddelegowanych w ramach Projektu do
stowarzyszeń CEEC.
Na potrzeby Projektu przewidziana jest realizacja następujących głównych zadań:
n szkolenie ekspertów nominowanych przez poszczególne stowarzyszenia regionu CEEC w zakresie tematyki przewidzianej
Projektem;
n „training of trainers”, czyli szkolenie ekspertów, którzy następnie poprowadzą dalsze szkolenia na szczeblu lokalnym, dotyczące uregulowań prawnych („acquis”), przewidzianych zakresem Projektu oraz najlepszych rozwiązań praktycznych,
w tym zakresie stosowanych w przemyśle – ten schemat
postępowania dotyczy w szczególności legislacji z zakresu
ochrony środowiska oraz kontroli i zarządzania chemikaliami,
a zwłaszcza:
 koncepcji pozwoleń zintegrowanych wynikających z transpozycji przepisów dyrektywy Rady 96/61/WE z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczeń (IPPC);
 projektu rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego
w sprawie rejestracji, oceny i ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu chemikaliów, powołania Europejskiej
Agencji Chemikaliów, poprawki do dyrektywy 1999/45/WE
(dotyczącej klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych preparatów chemicznych) oraz rozporządzenia
WE w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (tzw.
systemu REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals);
n opracowanie programów szkoleń dla stowarzyszeń regionu
CEEC;
n realizacja tych programów poprzez pilotażowe sesje szkoleniowe w stowarzyszeniach krajów CEEC, z udziałem ekspertów UE nominowanych przez CEFIC;
n „case study” – z udziałem firmy gotowej wziąć udział w przedsięwzięciu pilotażowym dotyczącym procedury starania się
o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w oparciu o przepisy prawne wynikające z dyrektywy Rady 96/61/WE
z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC);
n publikacja wytycznych i poradników metodycznych dotyczących dostosowania się do aktualnych przepisów i stosowania
w tym zakresie najlepszych rozwiązań praktycznych.
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n voluntary initiatives aiming at environmental and health
protection;
n counseling through websites and through the experience
of the EU experts delegated to the CEEC Federations.
The main activities envisaged by the Project are:
n training of the experts nominated by each CEEC Federation;
n training of trainers, who will carry on local trainings on legal
regulations (“acquis”), anticipated by the Project and the best
practical solutions applied in industry – this scheme mainly
refers to the legislation in environmental protection and chemical control and management, which basically include:
 a concept of integrated permissions resulting from the transposition of the Council directive regulations 96/61/WE dated 24 September 1996 on integrated pollution prevention
and control (IPPC);
 Council and European Parliament Decree draft on registration, evaluation and restrictions in chemical turnover, appointment of the European Chemical Agency, amendments
to the directive 1999/45/WE (on classification, packing and
labeling of dangerous chemical preparations) and a WE
Decree on Solid Organic Pollutants (called REACH system –
Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals);
n designing of CEEC federation training programmes;
n launching of the CEEC federation training programmes through pilot training sessions delivered in the CEECs with the
support of EU experts;
n case studies, carried out with a company ready to take part in
a pilot project referring to the procedure of applying for the
integrated permission using legal regulations from the Council directive 96/61/WE, dated 24 September 1996 on integrated pollution prevention and control (IPPC);
n publication of guidance materials and methodology handbooks on compliance with the ”acquis” and the best practices.
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DŁUGOTERMINOWE CELE PROJEKTU TO MIĘDZY INNYMI:
n aktywna postawa firm chemicznych regionu CEEC, w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, poprzez stopniowe
dostosowanie się do najlepszych rozwiązań praktycznych UE,
włącznie z zastosowaniem dobrowolnych inicjatyw branży
chemicznej takich, jak: Program Responsible Care® oraz odpowiadająca temu programowi tzw. koncepcja Product Stewardship, (czyli doskonalenie postępowania z produktem chemicznym w ciągu jego całego „cyklu życia”);
n udoskonalone i zmodernizowane linie produkcyjne firm chemicznych regionu CEEC, z uwzględnieniem wymogów Wspólnoty wynikających z uregulowań prawnych dotyczących substancji i preparatów chemicznych.
Projekt będzie także stanowił doskonałe źródło informacji dla
organizacji rządowych regionu CEEC oraz samej Komisji Europejskiej, bezpośrednio z przemysłowego sektora chemicznego, na
temat sposobu realizacji kluczowych dla branży zagadnień oraz
postępu we wdrażaniu „acquis” Wspólnoty.
Projekt realizowany jest w 5. grupach tematycznych:
n legislacja chemiczna stosowana w branży;
n ochrona zdrowia oraz środowiska;
n transport chemikaliów;
n polityka socjalna i zatrudnienie;
n statystyka ekonomiczna i porównawcza (tzw. benchmarking).
W ramach realizacji pierwszego zagadnienia (legislacja chemiczna) kontynuowana będzie działalność dotycząca organizacji
szkoleń, analogicznie jak miało to miejsce w końcowej fazie realizacji Projektu ChemLeg (od września do listopada 2002 roku), z
uwypukleniem aktualnego stopnia zaawansowania implementacji systemu prawnego UE do prawodawstwa polskiego. Ponadto
dużo większą wagę będą miały zagadnienia związane z obecnie
przygotowywaną, nową legislacją chemiczną, która wkrótce może
zacząć obowiązywać w państwach członkowskich UE (projekt
Rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie rejestracji, oceny i ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu chemikaliów, powołania Europejskiej Agencji Chemikaliów,
poprawki do dyrektywy 1999/45/WE (dotyczącej klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych preparatów chemicznych) oraz rozporządzenia WE w sprawie Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych (tzw. systemu REACH – Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Planowane jest zorganizowanie przez CEFIC szkolenia dotyczącego systemu REACH i zakresu projektu rozporządzenia w tej sprawie z dnia 29 października 2003 roku. Ze strony polskiej, w szkoleniu weźmie udział 3.
przedstawicieli, reprezentujących Izbę oraz przedsiębiorstwa członkowskie, którzy następnie poprowadzą szkolenia lokalne z tej tematyki organizowane przez PIPC-ZP.
Przewidziane są także szkolenia na temat dobrowolnego programu oceny wielkotonażowych produktów chemicznych (High
Production Volume – HPV chemicals programme). Zakłada się dalszy rozwój sieci współpracy, opartej o dotychczasowe doświadczenia z realizacji Projektu ChemLeg oraz udział przedsiębiorstw chemicznych w konsorcjach przestrzegających kompleksowych wymagań, według projektu rozporządzenia w sprawie systemu REACH.
PIPC-ZP opublikuje broszury informacyjne stanowiące poradniki dla
przedsiębiorstw na temat sporządzania oceny chemikaliów pod
kątem spełniania wymogów systemu REACH.
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LONG-TERM OBJECTIVES INCLUDE:
n proactive approach of CEEC chemical companies to the protection of human health and environmental by graduall aligning them to the UE best practice such as Responsible Care®,
including Product Stewardship; (improving management of a
chemical product during its “life cycle”);
n improvement products lines of chemical companies in the CEECs with a view to adapting to the Community requirements
on chemical substances and preparations.

The Project will also provide the national authorities in the
CEECs and the European Commission with direct feedback from
the chemical industry sector and on the method of implementation of the key problems of industry and the progress in implementing the Community “acquis”.
The Project is executed in 5 clusters:
n chemical legislation applied in the industry;
n protection of human health and the environment;
n chemical transport;
n social policy and employment;
n economic statistics and benchmarking.

The first issue (chemical legislation) will include continuation
of training organization as it was in the final stage of the ChemLeg Project (from September to November 2002) with a stress on
the advancement in EU legal system implementation into Polish
legal system. Moreover, the issues related to the new chemical
legislation, which will soon be binding in the new EU Member
Countries will become more significant (a Decree draft of the
Council and European Parliament on registration, evaluation and
restrictions in chemicals turnover, an appointment of European
Chemical Agency, amendments to the directive 199/45/WE on
classification, packing and labeling hazardous chemicals and the
EU directive on Solid Organic Pollutants (so called REACH system
– Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). CEFIC
also plans to organize a training on the REACH system and the
content of the draft of the Decree from 29 October 2003. Polish
companies and the Chamber will be represented by 3 representatives who will later on organize local trainings on the same issue
supported by the Chamber.

There will also be training sessions on selected evaluation programme for High Production Volume Chemicals (High Production
Volume – HPV chemicals programme). There are plans for the further development of the cooperation net based on the experiences from the ChemLeg Project and chemical companies participation in consortiums abiding complex requirements of the draft of
the Decree on REACH system. The Chamber will publish brochures for companies on chemical evaluation within the REACH requirement system.
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Dużo uwagi poświęci się zagadnieniu sporządzania wniosku
i uzyskiwania, od kompetentnych organów władzy, pozwoleń zintegrowanych, wynikających z transpozycji przepisów dyrektywy
Rady 96/61/WE z 24 września 1996 roku w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC). Temu
celowi ma służyć organizacja serii szkoleń, stworzenie forum wymiany informacji na temat wdrażania dyrektywy 96/61/WE (IPPC)
oraz pilotażowe studium mające na celu przygotowanie wybranych przedsiębiorstw do procedury uzyskiwania pozwolenia zintegrowanego.
W dniach 8–9 grudnia 2003 roku w ramach „training of trainers” odbyło się, w siedzibie Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC), szkolenie dotyczące IPPC, w którym wzięło
udział dwóch przedstawicieli z Polski. Sprawozdanie z tego szkolenia zostało zaprezentowane członkom Technicznej Grupy Roboczej (IPPC) do spraw Przemysłu Chemicznego funkcjonującej przy
Ministerstwie Środowiska.
Uczestnicy szkolenia uzyskane informacje i doświadczenia
wykorzystają między innymi podczas opracowywania Przewodnika Metodycznego pt. „Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) – wytyczne dla branży chemicznej”.
W ramach tematyki obejmującej transport chemiczny przewidziano szkolenia audytorów wywodzących się z przedsiębiorstw
członkowskich PIPC-ZP zajmujących się transportem chemicznym
i usługami logistycznymi. Szkolenia dotyczą systemu SQAS Road
(Systemu Oceny Jakości i Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym Niebezpiecznych Chemikaliów) i polegają na przygotowaniu do audytu firm – dostawców usług logistycznych i transportowych w oparciu o metodologię opracowaną przez CEFIC oraz na
zapoznawaniu przedstawicieli tych firm z profilaktyką mającą na
celu zapobieganie wypadkom drogowym z udziałem środków
transportu przewożących chemikalia. W praktyce przeszkolono
już część osób, które po złożeniu egzaminu, uzyskały certyfikaty z
CEFIC uprawniające do przeprowadzania audytu SQAS. Audyt taki
przeprowadzany jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa transportowego, a ankieta udostępniania przedsiębiorstwom
chemicznym poszukującym wiarygodnego przewoźnika, na stronach internetowych CEFIC. Przewiduje się opublikowanie przez
PIPC-ZP broszury informacyjnej na temat reagowania na sytuacje
awaryjne, w razie wypadków z udziałem środków transportu przewożących chemikalia, jak również broszury ogólnie informującej
o systemie SQAS dla różnych środków transportu.
Polityka socjalna i zatrudnienie obejmie działania mające na
celu integrację PIPC-ZP z grupą sektorową organizacji pracodawców w przemyśle chemicznym afiliowaną przy Europejskiej Grupie Pracodawców Chemicznych (European Chemical Employers
Group – ECEG). W ramach tych działań, przewiduje się szkolenia
i spotkania w Brukseli, zorganizowane wspólnie przez CEFIC
i ECEG, dla przedstawicieli PIPC-ZP odpowiedzialnych za politykę
socjalną.
W zakresie statystyki ekonomicznej i porównywania do najlepszych dostępnych rozwiązań (komparatystyki – benchmarking)
przewiduje się szkolenia w Brukseli ekspertów z PIPC-ZP dotyczące analizy porównawczej z wykorzystaniem najlepszych dostępnych rozwiązań, analizy i rozpowszechniania informacji statystycznej, zasad znajdujących zastosowanie w usługach statystycznych
na rzecz Federacji, metodologii oceny skutków wprowadzanych
przepisów na funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłu chemicz-

Raport Roczny / Annual Report 2003

Much attention will be paid to the task of making applications
and receiving, from pertinent organs, integrated permissions resulting from transposition of regulations of the Council directive
96/61WE dated 24 September 1996 on the integrated pollution
prevention and control (IPPC). This aim will be fulfilled by a series
of trainings, a forum for information exchange on Directive 96/
61/WE (IPPC) and a pilot training center for preparing selected
companies for the procedure of applying for the integrated permission.
From 8 to 9 December 2003, in the offices of the European
Chemical Industry Council (CEFIC), a training on IPPC , as a part of
“Training of Trainers” programme, was held with Polish representatives. The report from the training was presented to the members of the Technical Working Group (IPPC) for the Chemical Industry at the Ministry of Environment.
The participants of the training will use the information and
experience in the Methodology Guide called “Best Accessible Techniques (BAT) – guidelines for chemical industry”
The issue of chemical transport will be dealt with by the training of the auditors nominated by the Chamber member companies organizing chemical transport and logistic services. The trainings cover the subjects of SQAS Road (Safety Quality Assessment
System in the road transport of dangerous chemicals) and their
objective is to prepare the companies, deliverers of logistic and
transport services for an audit based on the methodology worked out by CEFIC and to acquaint company representatives with
prevention of road accidents of transport vehicles carrying chemicals. In practice, some people have been trained and passed
the examinations receiving CEFIC certificates enabling them to
perform the SQAS audits. The audit is undertaken at the transport
company’s request and the questionnaire is provided to all chemical companies looking for a reliable transport services at the
CEFIC websites. The Chamber is also planning to publish a brochure on emergency procedures in case of an accident of a vehicle carrying chemicals, and another brochure on SQAS for various
transport vehicles.

Social and employment policy includes actions aiming at the
Chamber integration with a sector group of employment organization in chemical industry affiliated with European Chemical Employers Group (European Chemical Employers Group – ECEG).
These actions consist of trainings and meetings in Brussels organized by CEFIC and ECEG for PIPC-PZ representatives responsible
for social policy.
As for economic statistics and comparing with the best
accessible solutions, there will be trainings in Brussels for
the PIPC-ZP experts on comparative analysis with the use of
the best accessible solutions, analysis and statistic information
distribution, principles applied in statistic services for the
Federation, methodology of evaluation of the implemented regulations results on chemical industry functioning. Another stage
will be short-term visits of EU expert to PIPC-ZP to advise and
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nego. W ramach tej działalności przewiduje się także krótkoterminowe oddelegowanie ekspertów UE do PIPC-ZP celem świadczenia usług i dzielenia się swoim doświadczeniem w wyżej wymienionym zakresie. Zakłada się przygotowanie, a następnie rozwijanie działalności wydawniczej związanej z publikowaniem
przez PIPC-ZP okresowego biuletynu ekonomicznego.

share experiences on the above listed issues. PIPC-ZP will
develop publishing activity to bring out a periodical economic
bulletin.

W ramach projektu ze środków Funduszu Business PHARE
Support Programme finansowane jest 80% kosztów udziału ekspertów krajów regionu CEEC w szkoleniach i warsztatach oraz
częściowo wynagrodzenie koordynatorów, a także zakup sprzętu
i koszty publikacji.
Zakończenie prac w ramach realizacji Projektu przewiduje się
na 30 kwietnia 2005 roku. Zakłada się, że po oficjalnym zakończeniu Projektu, opracowane procedury, istniejąca sieć ekspercka, proces wymiany doświadczeń i informacji, itd. będą funkcjonować nadal w oparciu o wypracowane wcześniej mechanizmy
działania.
Działania dotyczące legislacji oraz ochrony zdrowia człowieka
i środowiska koordynuje Andrzej Krześlak – Project Regulatory
Affairs Manager, natomiast działania dotyczące transportu Hanna Kilen – Project Chemical Transport Manager.

80% of the cost of the CEEC Region experts participation in
trainings and workshops is covered by Business PHARE Support
Programmeme as well as part of salaries of Project Managers and
costs of equipment and publications.

Przemys³ Chemiczny w Polsce / Chemical Industry in Poland

The end of the Project is designed for 30 April 2005. It has
been assumed that, all the procedures, experts net, process of
experience, information exchange, etc will be still functioning after
the official closings of the Project according to the elaborated
mechanisms.
The issues related to legislation and human health and environmental protection are coordinated by Andrzej Krześlak – Project Regulatory Affairs Manager, while the issues related to transport by Hanna Kilen – Project Chemical Transport Manager.
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NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA
AWARDS AND PRIZES

Nagrody i Wyró¿nienia /
Awards and Prizes
Rafineria Czechowice S.A.
n Wyróżnienie Przedsiębiorstwo Fair Play. Wyróżnienie przyznano Firmie po raz trzeci z rzędu w związku z czym uzyskała ona
Złoty Certyfikat;
n Statuetka „Cezar Śląskiego Biznesu” przyznana przez Lożę
Katowicką Business Center Club za całokształt osiągnięć· na
polu gospodarczym i ekonomicznym w latach 2001–2002;
n Godło Promocyjne Śląski Oskar;
n Wyróżnienie (po raz drugi) w Programie Fair Play.

n ”Fair Play Company” Distinction – as the firm had
been granted for the third time, it was awarded
with Golden Certificate;
n Silesian “Cezar Statuette of Business” granted by
Lodge of Business Center Club in Katowice for all
the economic achievements in 2001–2002;
n Silesian Oskar Promotion Emblem;
n Distinction (for the second time) in the Fair Play
Program.

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
n Laureat IV Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Środowiska w kategorii
„Firma Przyjazna Środowisku”.

n The prize winner of the 4th Ecological Competition ”Environment Friendly” organized under the Honorable Auspices of
the President of the Republic of Poland and Minister of Environment in the category of “Environment Friendly Company”.

ORLEN-OIL Sp. z o.o.
n Tytuł „Lider Rynku 2003” i „Euro Leader 2003” w kolejnej edycji konkursu organizowanego przez Inter Res International Fair
dla oleju silnikowego Platinum OW/30;
n Złoty Medal Targów Poznań Motor Show 2003 dla oleju silnikowego Platinum SL/CF 0W30, uznanego przez jury za produkt charakteryzujący się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i prezentujący wysoki poziom jakości;
n Tytuł EKOPRODUKT 2003 w V. edycji ogólnopolskiego konkursu pod patronatem Premiera RP, Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, TVP, Polskiego
Radia, dziennika „Rzeczpospolita” oraz miesięczników: „BusinessWeek” i „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” dla oleju
silnikowego Platinum Synthetic SL/CF/030;
n ORLEN OIL Sp. z o.o. został zakwalifikowany do VI edycji konkursu „Wybitny Polski Eksporter” organizowanego przez „Rynki
Zagraniczne”;
n Laureat konkursu „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Produkt
Godny Polecenia za Oleje Platinum – produkty godne polecenia za oleje Platinum.

n Titled “Market Leader 2003” and “Euro Leader 2003” in the
competition organized by Inter Res International Fair awarded
to engine oil Platinum OW/30;
n Gold medal of the Motor Show Fair 2003 in Poznań awarded
to the engine oil Platinum SL/CF OW30 for modern technology
and high quality of the product;
n Tittle of EKOPRODUKT 2003 in the 5th edition of the competition organized under the auspices of Prime Minister of Poland;
Ministry of Economy, Labor and Social Policy; European Integration Committee; Polish Agency of Enterprise Development,
TVP, Polish radio, “Rzeczpospolita”, “Business Week” and “Przegląd Przemysłowy” awarded for engine oil Platinum Synthetic
SL/CF/030;
n ORLEN OIL Sp. z o.o. was qualified to the 6th competition
”Outstanding Polish Exporter”, organized by „Rynki Zagraniczne”;
n The prize winner of the competition “Environment Friendly” in
the category “Recommedes Product for the Platinum Oils”.

Zakłady Chemiczne „ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
n Laureat w konkursie X. edycji ,,Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej” województwa podkarpackiego w 2003 roku;
n I. miejsce w kategorii zakładów zatrudniających powyżej 50
pracowników przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, za osiągnięcia w
zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ciągłą
poprawę warunków pracy;

Raport Roczny / Annual Report 2003

n The prize winner of the 10th edition of the “Employee – Organizer of Safe Work” competition in the county of Podkarpacie in 2003;
n First place in the category of companies with over 50 employees according to the decision of National Labor Inspection, Regional Labor Inspecting Agency in Rzeszów for providing work safety and constant improvement of conditions
of work;
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n Laureat w konkursie X. edycji ,,Pracodawca – Organizator Pracy
Bezpiecznej” w skali ogólnopolskiej w 2003 roku. Nagroda II.
stopnia przyznana przez Głównego Inspektora Pracy w Warszawie, za osiągnięcia w zakresie zapewnienia bezpiecznych
warunków pracy i ciągłą poprawę warunków pracy;
n Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego Klubu Biznesu w Rzeszowie w Kategorii I. „Siła ekonomiczna – efektywność ekonomiczna” i w Kategoria IV. „Wysokość darowizn przekazanych na cele charytatywne”;
n Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania „Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” przyznany przez Środowisko Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie.

n The prize winner of the 10th edition of the nation-wide “Employee – Organizer of Safe Work” competition in 2003. Award
of the second degree of the Major Labor Inspector in Warsaw
for providing work safety and constant improvement of the
condition of work;
n Economic Award of the Podkarpacki Business Club in Rzeszów
in Category I “Economic power – Economic effectiveness“ and
in Category IV ”Donations for the charity”;
n Certificate of the Integrated System of Management „Quality,
Safety, Work Hygiene”, Environment granted by the Polish Center of Research and Certification S.A. in Warsaw.

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.
n Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i Bezpieczeństwem zgodnego z normami ISO
9001:2000, ISO 14001:1996 i PN-N-18001:1999.

n Implementation of the Integrated Management System of
Quality, Environment and Safety compatible with the norms
ISO 9001:2000, ISO 1401:1996 and PN-N-18001:1999.

Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN S.A.
n Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy – w 2003 roku wyróżnienie dla przedsiębiorstw na rzecz poprawy warunków pracy;
n Złoty Orbital – w 2003 roku wyróżnienie;
n Tytuł Króla Nawozów oraz II miejsce w finale konkursu „Polskie Nawozy” – w 2003 roku.

n Gold Card of the Leader of Safe Work in 2003, honorable mention for the companies for improving work safety;
n Golden Orbital in 2003, honorable mention;
n Title of the “King of Fertilizers” and the 2nd position in Competition “Polish Fertilizers” in 2003.

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Nagroda Gospodarcza Wojewody Lubelskiego w kategorii „Polskie przedsiębiorstwo” – za skokową poprawę warunków finansowych i wysoką wartość realizowanych inwestycji oraz
wyróżnienie w kategorii „Wynalazek w dziedzinie produktu
lub technologii” za sposób wytwarzania saletry amonowomagnezowej, a w szczególności za wysoką efektywność ekonomiczną wynalazku oraz znaczący wzrost bezpieczeństwa
produkcji i eksportu.

n Economic Award of the Major of Province of Lublin in the category „Polish Company” – for rapid improvement of economic results and big value of investments” and honorable mention in category „Product or Technology Invention” for the method of nitric-magnesium saltpetre production, and especially
for high economic effectiveness of the invention and significant increase of production safety and export.

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
n Laureat IV. Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanym pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Środowiska w kategorii „Firma Przyjazna Środowisku”;
n Polskie Godło promocyjne „TERAZ POLSKA”, za serię nawozów wieloskładnikowych Polifoska w XIII. edycji konkursu na najlepsze produkty.
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n The prize winner of the 4th Edition of the Ecological Competition “Environment Friendly” organized under the auspices of
the President of the Republic of Poland and Minister of Environment, award in the category “Environment Friendly Company”;
n Polish Emblem ”TERAZ POLSKA”
(POLAND NOW) for the series of multicomponent fertilizers Polifoska in the
13th edition of the competition on the
best products and services.
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Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o.
n Godło ,,Inwestor w Kapitał Ludzki”. Celem całego Programu
jest stałe podnoszenie poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie;
n 61. miejsce wśród 800 najlepszych przedsiębiorstw z całej Polski, w rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
„Gazele biznesu”, opracowanym po raz trzeci przez redakcję
„Pulsu Biznesu”, wspólnie z wywiadownią gospodarczą Coface Intercredit Poland oraz 6. miejsce w gronie ponad 100 firm
z Wielkopolski, jakie zakwalifikowano do zestawienia.

n Emblem “Investor into Human Capital”. The aim of this program is constant improvement of the level of human resources management in the company;
n 61st position among 800 best Polish companies according to
the ranking of the most dynamically developing Polish companies – “Gazelles of Business” prepared by “Puls Biznesu”
and economic data provider Coface Intercredit Poland and 6th
position among the companies from Wielkopolska qualified
into the ranking.

POLIFARB Cieszyn-Wrocław S.A.
n Godło „FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI” w wyniku przystąpienia i pozytywnego przejścia wszystkich etapów Programu FIRMA PRZYJAZNA KLIENTOWI organizowanego przez Instytut Zarządzania;
n Nominacja do nagrody „Teraz Internet 2003” podczas Targów
KomputerExpo 2004 w Warszawie za serwis produktowy
www.dekoral.pl.

n Emblem of CUSTOMER FRIENDLY COMPANY awarded as an
effect of participation and positive results achieved in all the
stages of the program “Customer Friendly Company” organized by the Institute of Management;
n Nomination to the award at “KomputerExpo 2004” in Warsaw for the product service www.dekoral.pl. was included into
the group of the six best product services in Poland.

Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
n Dyplom Redaktora Naczelnego miesięcznika „Rynek
Chemiczny” w konkursie o Złoty Orbital. za modernizację systemu zaopatrzenia Polskich Odczynników
Chemicznych S.A. w energię cieplną do celów grzewczych i technologicznych.
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n Diploma of the Editor-in-Chief of the monthly magazine “Rynek Chemiczny” in the “Golden Orbital”
Competition for modernization of heat energy supply system for heating and technological purposes
in Polskie Odczynniki Chemiczne S.A.
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