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Ladies and Gentlemen,

W ćwierćwiecze działania Polskiej Izby Przemysłu Che-

On its 25th anniversary, the Polish Chamber of Chemical

micznego przekazujemy Państwu, kolejną 21-szą już
edycję Raportu Rocznego.

Industry presents you consecutive, 21st edition of the Annual Report.

W ubiegłym roku produkcja przemysłu chemicznego
w Polsce wykazywała dalszy wzrost pomimo trudniejszej
sytuacji zewnętrznej. Dużemu zróżnicowaniu uległy warunki rynkowe, które będą rzutowały także na przyszłość
a mianowicie wejście Rosji do WTO (przy ciągłym zachowaniu „dual pricing” na gaz), drastyczna obniżka cen
gazu w USA oraz dalszy ciąg spowolnienia gospodarczego w UE. Z drugiej strony w UE coraz mocniej stawia się
na ponowną reindustrializację Europy, co stwarza szansę
zmiany polityki gospodarczej i umacniania pozycji przemysłu chemicznego jako tradycyjnie najbardziej wiodącego sektora gospodarki europejskiej.

During the past year, the chemical production in Poland
indicated further growth despite a more complicated external situation. Extensive diversification affected market
conditions and this will influence future events such as
Russia’s WTO accession (while maintaining “dual pricing” for gas), drastic decline in gas prices across the
USA, and further EU economic slowdown. On the other
hand, the EU is putting stronger emphasis on reindustrialization of Europe, thus providing a chance to change the
economic policy and strengthen the chemical industry’s
position as being traditionally the European economy’s
leading sector.

W kraju głównym wydarzeniem była kontynuacja konsolidacji zakładów wielkiej syntezy chemicznej poprzez
utworzenie nowego dużego podmiotu gospodarczego
Grupy Azoty S.A. w skład której, obok Z.A. w TarnowieMościcach S.A. weszły Z.A. Puławy S.A., Z.Ch. Police S.A.,
Z.A. Kędzierzyn S.A. oraz spółki-córki tych firm.

The main event in the country has been the continuation of heavy chemical synthesis plants consolidation
process by creating a new large business entity Grupy
Azoty S.A. which, aside from Z.A. w Tarnowie-Mościcach
S.A. includes the following companies: Z.A. Puławy S.A.,
Z.Ch. Police S.A., Z.A. Kędzierzyn S.A., and daughter
companies thereof.

Przegrupowania dotyczyły również Grupy Ciech, gdzie
nastąpiło wygaszenie produkcji w Z.Ch. Zachem S.A.
skutkujące praktycznie zniknięciem tego znanego producenta chemikaliów z rynku.

The regrouping process applied also to Grupa Ciech with
production having been phased out at Z.Ch. Zachem
S.A., as a result a well-known chemical manufacturer
practically disappeared from the market.

Inne ważne wydarzenia to budowa centrum B+R przez
Synthos S.A. oraz rozpoczęcie budowy nowej instalacji kwasu monochlorooctowego przez PCC Rokita S.A.
W wielu zakładach chemicznych kontynuowano rozbudowę lub modernizacje szeregu instalacji w celu spełnienia wymagań ekologicznych.

Other significant events included the construction of the
R&D Centre by Synthos S.A. and the initiation of the monochloroacetic acid system construction process by PCC
Rokita S.A. In other numerous chemical plants the extension or modernization processes were continued for various installations to meet the environmental requirements.
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Istotnym kierunkiem inwestowania dla branży chemicznej stała się też energetyka, ze względu na konieczność
poprawy efektywności energetycznej oraz spełnienie wymagań emisyjnych. Decyzje o takich inwestycjach podjęto m. in. w PKN Orlen S.A., w Z.A. Puławy S.A. i w Z.A.
Kędzierzyn S.A.

Power engineering was yet another significant direction
for chemical industry investments due to the necessity
to improve the power efficiency and meet the emissionsrelated requirements. Decision in this respect have been
made, inter alia, at PKN Orlen S.A., Z.A. Puławy S.A., and
Z.A. Kędzierzyn S.A.

W 2012 roku odnotowano nieco niższe tempo wzrostu
w stosunku do roku 2011. Mimo tego branża chemiczna
nadal plasuje się na drugim miejscu po przemyśle spożywczym pod względem udziału w produkcji przemysłowej ogółem. Udział produkcji chemikaliów z farmaceutykami i tworzywami sztucznymi wyniósł 14% tej produkcji.

In 2012, a slightly slower rate of growth rate was observed
as compared with the year 2011. Despite this fact, the
chemical industry still maintains its second place in total
industrial production ranking right after the food industry.
The share of chemical products, along with pharmaceuticals and plastics, was 14% of this production.

Niestety od wielu lat utrzymuje się znaczny deficyt w handlu zagranicznym chemikaliami. W 2012 roku osiągnął on
7 mld Euro, co stanowi pond 70 % całego deficytu handlowego Polski.

Unfortunately, a quite significant foreign chemicals trade
deficit remained in 2012, it reached 7 billion euro, comprising over 70% of Poland’s total trade deficit.
The Chamber’s internal event of high significance was
departure of the long-time Chairman of the Council, Mr.
Konrad Jaskóła and appointment of Mr. Adam Leszkiewicz as a new chairman.

Ważnym wydarzeniem wewnętrznym Izby stało się odejście z władz Izby wieloletniego Przewodniczącego Rady
Izby Pana Prezesa Konrada Jaskóły i powołanie w jego
miejsce Pana Prezesa Adama Leszkiewicza.

For many years, the chemical industry in Poland has been
classified as one of the most innovative and eco-minded
sectors of the economy. In the past year, the problems
associated with the EU’s climate and power policy were
again the biggest challenge for further chemical industry operation across Poland. The developments indicate
that also this year the issues related to innovation, greenhouse gas emissions, excise taxes, power and material
costs will continue to pose the biggest challenges. By
submitting consistent requests to Polish government,
Parliament, Senate, the European Parliament and European Commission, PIPC and member companies strive
to improve the competitive conditions for the industry and
ensure further development of the chemical industry in
Poland.

Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do
najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki a jednocześnie jest najbardziej nastawiony proekologicznie. Nadal problemy związane z polityką klimatycznoenergetyczną UE stanowiły w minionym roku największe
wyzwanie dla dalszego funkcjonowania branży chemicznej w Polsce. Rozwój sytuacji wskazuje, że również w bieżącym roku sprawy innowacji, emisji gazów cieplarnianych, akcyzy, kosztów energii i surowców będą stanowiły
największe wyzwania. PIPC oraz przedsiębiorstwa członkowskie poprzez konsekwentne występowanie do Rządu
RP, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej starają się uzyskać poprawę warunków
konkurencyjności dla branży i zapewnić dalszy rozwój
przemysłu chemicznego w Polsce.

We are convinced that the chemical industry constitutes a
highly significant element of sustainable development of
Polish economy and better quality of social live.

Jesteśmy przekonani, że branża chemiczna stanowi niezwykle istotny element zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki i lepszej jakości życia społeczeństwa.

Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

Adam Leszkiewicz

Prezes Zarządu / President of the Board

Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

8

CZĘŚĆ I
PART I
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Polish Chamber of Chemical Industry

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

WADZE IZBY / AUTHORITIES OF THE CHAMBER

WŁADZE IZBY / AUTHORITIES OF THE CHAMBER

Prezes Zarządu

Przewodniczący Rady Izby

President of the Board

Chairman of the Council

Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

Adam LESZKIEWICZ
ZARZĄD / BOARD

KOMISJA REWIZYJNA / AUDIT BOARD

Prezes Zarządu / President of the Board
Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI

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

RADA IZBY / COUNCIL OF THE CHAMBER
Przewodniczący Rady Izby / Chairman of the Council
Adam LESZKIEWICZ – Prezes Zarządu / President of the Board, Grupa Azoty ZAK S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Izby / Vice Chairman of the Council
Piotr CHEŁMIŃSKI – Członek Zarządu / Member of the Board,
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Wiceprzewodniczący Rady Izby / Vice Chairman of the Council
Zenon POKOJSKI – Członek Zarządu / Member of the Board,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
Członkowie Rady Izby / Members of the Council
• Czesław BUGAJ Dyrektor / Director, Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
• Grzegorz CZUL – Prezes Zarządu / President of the Board,
FLUOR S.A.
• Jerzy GRABSKI – AHAG Sp. z o.o.
• Krzysztof JAŁOSIŃSKI – Prezes Zarządu / President of the
Board, Zakłady Chemiczne POLICE S.A.
• Wiesław KLIMKOWSKI – Prezes Zarządu, PCC ROKITA S.A.
• Józef KOZIEŁ – PPG POLIFARB CIESZYN S.A.
• Elizabeth LURENBAUM – Prezes Zarządu / President of the
Board, SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.
• Zbigniew MATKOWSKI – FOSFAN S.A.
• Józef MENES – Instytut Chemii Przemysłowej
• Jacek MIŁKOWSKI – Prezes Zarządu / President of the Board, ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.
• Cezary MOŻEŃSKI – Dyrektor / Director, Instytut Nawozów
Sztucznych
• Jerzy NOWALIŃSKI – Wiceprezes Zarządu / Vice-President
of the Board, BasellOrlen Polyolefins Sp. z o.o.
• Andrzej SIKORA – Prezes Zarządu / President of the Board,
Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
• Andrzej SKOLMOWSKI – Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Board, Grupa Azoty S.A.
• Jarosław STĘPNIEWSKI – Prezes Zarządu / President of the
Board, PROCHEM S.A.
• Tadeusz STOKŁOSA – CIECH S.A.
• Witold WAŁACHOWSKI – Wiceprezes Zarządu / Vice-President of the Board, BIS IZOMAR Sp. z o.o.
• Zbigniew WARMUZ – Prezes Zarządu / President of Board,
Synthos Dwory Sp. z o.o.
• Jerzy WIERTELORZ – Prezes Zarządu / President of the
Board, PETROCHEMIA-BLACHOWNIA S.A.
• Ewa WOŁYNKIEWICZ – BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.
• Kazimierz ZAGOZDA – Prezes Zarządu / President of the
Board, LUVENA S.A.

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Członkowie Komisji / Members of the Commision
• Jan NIEDZIELA – Dyrektor Zakładu / Director, WARTER Spółka Jawna
• Jerzy WOLIŃSKI – Prezes Zarządu / President of the Board,
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o
BIURO IZBY / OFFICE OF THE CHAMBER
• Anna GIETKA – ochrona środowiska, emisje przemysłowe, koordynator Programu Odpowiedzialność i Troska, współpraca z
CEFIC i ECEG, SPICE 3 Manager, Nanoforce, członek Międzyresortowej Komisji d/s najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy / environment protection, industrial emissions, Responsible
Care Manager, cooperation with CEFIC and ECEG, CARE+,
SPICE 3 Manager, Nanoforce, member of Inter-Departamental
Group on admissible concentrations and intensity of agents
noxious for health at work
• Edyta GOŁĘBIEWSKA – nawozy sztuczne, ekonomia i statystyka, ochrona rynku, współpraca z CEFIC i Fertilizers Europe,
ekspert w Grupie Roboczej ds. Statystyki Nawozów GUS / fertilizers, economics and statistics, market protection, cooperation with CEFIC and Fertilizers Europe, expert in Working Group on Fertlizers’ Statistics of the Central Statistic Office
• Hanna KILEN – Sekretarz Rady Izby, współpraca z CEFIC,
stowarzyszeniami UE i ECEG, transport i logistyka, koordynator projektu ChemLog T&T i rozliczanie projektu, koordynator
SPOT, farby i lakiery / secetary to the Chamber’s Council, cooperation with CEFIC, UE Federations and ECEG, Transport
and Logistics Manager, ChemLog T&T Manager and financial
manager, SPOT coordinator, paints and varnishes, organizational issues.
• Krzysztof ŁOKAJ – energetyka, redukcja emisji gazów cieplarnianych, podatek akcyzowy, współpraca z CEFIC i z Parlamentem Europejskim, koordynator projektu Nanoforce / energy,
reduction of green house gas emission, excise duty, cooperation with CEFIC and with the European Parliament, Nanoforce
Manager
• Katarzyna SKRZYPCZYŃSKA – asystentka Zarządu, sekretariat Izby, sprawy organizacyjne i kadrowe, rozliczenie finansowe projektu Nanoforce, mała księgowość / assistant to the Board, secretariat of the Chamber, organizational and personnel
issues, financial manager of Nanoforce, small accounts.
• Małgorzata TYPKO – ochrona środowiska, emisje przemysłowe, BAT, SEVESO III, Przewodnicząca Kapituły Programu
„Odpowiedzialność i Troska” / environment protection, industrial emissions, BAT, SEVESO III, Chairman of the Chapter of
Responsible Care Program.
• Jadwiga GARBACZEWSKA – mała księgowość (1/2 etatu) /
small accounts (half-time)
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PRZEMYSŁ RAFINERYJNY I PETROCHEMICZNY / REFINERY AND PETROCHEMICAL INDUSTRY
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Jacek KRAWIEC - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
tel. +48 24 365 00 00, fax +48 24 365 40 40
e-mail: zarzad@orlen.pl
e-mail: radanadzorcza@orlen.pl
http://www.orlen.pl

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

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

6. SYNTHOS S.A.

Steve DWYER - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Tomasz KALWAT - Prezes Zarządu

Jerzy NOWALIŃSKI - Wiceprezes Zarządu

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

ul. Padlewskiego 4, 09-402 Płock

tel. +48 33 844 18 21 - 25

tel. +48 24 364 74 74

fax +48 33 842 42 18

fax +48 24 364 73 01

e-mail: synthos-pl@synthosgroup.com

e-mail: info@basellorlen.pl

http://www.synthosgroup.com

http://www.basellorlen.pl
7. Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.
2. Grupa AZOTY S.A.

Krzysztof JAŁOSIŃSKI - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

Paweł JARCZEWSKI - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

tel. +48 913 17 17 17

tel. +48 14 633 37 37

fax +48 91 317 36 03

fax +48 14 633 07 18

e-mail: zchpolice@grupaazoty.com

e-mail: kontakt@grupaazoty.com

http://www.zchpolice.grupaazoty.com

http://www.grupaazoty.com
8. LUVENA S.A .
3. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

Kazimierz ZAGOZDA - Prezes Zarządu

Paweł JARCZEWSKI - Prezes Zarządu

ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń

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

tel. +48 61 890 01 00

tel. +48 81 565 28 33

fax +48 61 890 04 00

fax +48 81 565 28 56

e-mail: luvena@luvena.pl

e-mail: biurio@zapulawy.com

http://www.luvena.pl

http://www.zapulawy.pl
9. LERG Spółka Akcyjna
4. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Marian KWIECIEŃ - Prezes Zarządu

Adam LESZKIEWICZ - Prezes Zarządu

Agnieszka KOZUBEK-BESPALENKO - Wiceprezes Zarządu

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

39-206 Pustków 3, Pustków-Osiedle 59D

skr. Pocztowa 163

tel. +48 14 680 62 11

tel. +48 77 481 20 00

fax +48 14 670 24 69

fax +48 77 481 29 99

e-mail: lerg@lerg.pl

e-mail: zak@grupaazoty.com

http://www.lerg.pl

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

Sławomir LITWIN - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Krzysztof WASIELEWSKI - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg

ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek

tel. +48 15 856 55 55

tel. +48 54 236 30 91

fax +48 15 822 97 97

fax +48 24 367 76 34

e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl

e-mail: anwil@anwil.pl

http://www.zchsiarkopol.pl

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

17. SILEKOL Sp. z o.o.

Harald STOEHR - Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny

Janusz ZOWADE - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

ul. Augustówka 24

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

02-981 Warszawa

tel. +48 77 405 42 00

tel. +48 22 340 91 00

fax. +48 77 405 42 05

fax +48 22 340 92 80

e-mail: sekretariat@silekol.pl

e-mail: sekretariat@izomar.com

http://www.silekol.pl

http://www.izomar.com
18. WARTER Sp. z o.o. z/s w Warszawie
12. Zakład Chemiczny SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.

Jan Niedziela - Dyrektor Zakładu

Andrzej MIAZGA - Prezes Zarządu

Oddział w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Chemików 1

ul. Szkolna 15

37-310 Nowa Sarzyna

47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 17 240 79 00

tel. +48 77 488 68 04

fax +48 17 240 72 31

fax. +48 77 488 64 21

e-mail: silikony@silikony.pl

e-mail: biuro.kk@warter.pl

http://www.silikonypolskie.pl

http://www.warter.pl

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

19. POLYNT Sp. z o.o.

Ryszard ROZWADOWSKI - Prezes Zarządu

Enrico CARREA - Członek Zarządu

ul. 3 Maja 83

ul. Grabska 11d

38-200 Jasło

32-005 Niepołomice

tel. +48 13 446 63 90

tel. +48 12 281 42 00

fax +48 13 446 64 97

fax +48 281 42 01

e-mail: jas@orioneacarbons.com

e-mail: anna.wozniak@polynt.com

http://www.orioncarbons.com

http://www.polynt.com

14. BASF Polska Sp. z o.o.

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

Dirk ELVERMANN - Prezes Zarządu

Flemming-Bjoern BJOERNSLEV - Dyrektor Naczelny

Al. Jerozolimskie 154

ul. Grzybowska 2 lokal 38

02-326 Warszawa

00-131 Warszawa

tel. +48 22 570 99 99

tel. +48 22 460 82 30

fax +48 22 570 95 99

fax +48 22 460 00 69

e-mail: recepcja.basfpolska@basf.com

e-mail: lanxess.cee@lanxess.com

http://www.basf.pl

http://www.lanxess.pl

15. PCC ROKITA S.A.

21. FOSFAN S.A.

Wiesław KLIMKOWSKI - Prezes Zarządu

Jacek CIUBAK - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

ul. Sienkiewicza 4

ul. Nad Odrą 44/65

56-120 Brzeg Dolny

71-820 Szczecin

tel. +48 71 794 20 00

tel. +48 91 453 83 94

fax +48 71 794 21 89

fax +48 91 453 84 90

e-mail: kontakt@pcc.rokita.eu

e-mail: biuro@fosfan.pl

http://www.pcc.rokita.pl

http://www.fosfan.pl

16. Zakłady Chemiczne ORGANIKA SARZYNA S.A.

22. PCC SYNTEZA S.A.

Jarosław STECKI - Prezes Zarządu

Adam BASTA - Prezes Zarządu

ul. Chemików 1

ul. Szkolna 15;

37-310 Nowa Sarzyna

47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 17 240 71 11

tel. +48 77 405 11 10

fax +48 17 240 71 22

fax +48 77 405 11 33

e-mail: zch@zch.sarzyna.pl

e-mail: synteza@pcc.eu

http://www.zch.sarzyna.pl

http://www.pccsynteza.pl
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1. PPG POLIFARB Cieszyn S.A.

TIKKURILA POLSKA S.A.

Stefano DELLA LUCIA - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

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

ul. Chemików 16

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

43-400 Cieszyn

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

tel.+48 33 851 71 00
fax +48 33 852 24 93

4. Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.

e-mail: polifarb@ppg.com

Piotr MIKRUT - Prezes Zarządu

http://www.ppg-polifarb.pl

39-102 Lubzina 34a,
tel: +48 14 680 54 17

2. PPG Deco Polska Sp.z o.o.

fax: +48 14 680 54 28

David PARROTT - Prezes Zarządu

e-mail: sekretariat@sniezka.com

ul. Kwidzyńska 8,

http://www.sniezka.pl

51-416 Wrocław
tel.+48 71 788 07 00

5. PROFARB-Grupa Chemiczna Sp. z o.o.

fax +48 71 788 07 02

Marian ADAMEK - Prezes Zarządu

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

ul. Chorzowska 44C

http://www.ppg.com

44-100 Gliwice,
tel. +48 32 270 45 41

3. TIKKURILA POLSKA S.A.

fax +48 32 231 46 41

Ilari Juhani Hyyrynen - Prezes Zarządu

e-mail: info@profarb.com.pl

ul. Mościckiego 23

http://www.profarb.com.pl

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

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

tel. +48 32 239 20 00

Anna NIEDBAŁA-POZIEMBA - Prezes Zarządu

fax +48 32 239 23 70

ul. Sowińskiego 11

e-mail: poch@poch.com.pl

44-101 Gliwice

http://www.poch.com.pl

FIRMY TRANSPORTOWE / TRANSPORT COMPANIES
1. ANNEBERG TRANSPOL INT Sp. z o.o.

3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne

Jacek MIŁKOWSKI - Prezes Zarządu

„AUTOZAK” Sp. z o.o.

ul. Trasa Północna 1

Piotr GROEGER - Prezes Zarządu

65-119 Zielona Góra

ul. Mostowa 30 E

tel. +48 68 328 88 00

47-223 Kędzierzyn-Koźle

fax +48 68 328 88 11

tel. +48 77 405 43 00

e-mail: jm@anneberg.com.pl

fax +48 77 405 43 02

http://www.anneberg.com.pl

e-mail: autozak@autozak.pl
http://www.autozak.pl

2. GATX Rail Poland Sp. z o.o.
Johannes MANSBART - Prezes Zarządu

4. Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern

ul. Przyokopowa 31

Konrad WÓJTOWICZ - Prezes

01-208 Warszawa

ul. Wojska Polskiego 65

tel. +48 22 697 91 00

85-825 Bydgoszcz

fax +48 22 697 92 00

tel./fax: +48 52 374 76 45

e-mail: info@gatx.pl

e-mail: psmc@psmc.pl

http://www.gatx.pl

http://www.psmc.pl
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POZOSTAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA / OTHER COMPANIES
1. POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

7. OVERLACK Sp. z o.o.

Gregor SOBISCH - Prezes Zarządu

Krzysztof KRYSZEWSKI - Wiceprezes Zarządu,

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

Dyrektor Zarządzający

00-950 Warszawa

ul.Łęczycka 3A

tel. +48 22 829 7101 do 09

95-035 Ozorków

fax +48 826 04 93

tel. +48 42 270 44 00

e-mail: kontakt@polimex-mostostal.pl

fax +48 42 270 44 01

http://www.polimex-mostostal.pl

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

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

8. AHAG Sp. z o.o.

ul. Puławska 182

Joanna Grabska - Prezes Zarządu

02-670 Warszawa

ul. Czerniakowska 73/79 2-2A

tel. +48 22 639 10 00

00-718 Warszawa

fax +48 22 639 14 51

tel. +48 22 452 06 49

e-mail: ciech@ciech.com

fax +48 22 452 07 18

http://www.ciech.com

e-mail: ahag@ahag.pl

3. BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

9. Martin & Jacob Sp. z o.o.

Zenon MAŚLONA - Prezes Zarządu

Marcin CHROBOT - Prezes Zarządu

ul. J.Bema 21

ul. Fabryczna 14D

47-224 Kędzierzyn-Koźle

53-609 Wrocław

tel. +48 77 472 15 28; 472 15 00

tel. +48 71 792 06 90

fax. +48 77 472 16 00

fax +48 71 349 73 35

e-mail: biuro@brenntag.pl

e-mail: office@martin-jacob.com

http://www.brenntag.pl/

http://www.martin-jacob.com

4. AZELIS POLAND Sp. z o.o.

10. Polska Fundacja Gazów Technicznych

Zsombor BERECZKI - Prezes Zarządu

Tadeusz STEINHOFF - Prezes Zarządu

ul. Warszawska 39/41

ul. Pory 59

61-028 Poznań

02-757 Warszawa

tel. +48 61 874 70 16

tel. +48 22 440 32 90

fax +48 61 874 70 24

fax +48 22 440 32 91

e-mail: azelis@azelis.pl

e-mail: biuro@pfgt.org.pl

http://www.azelis.pl

http://www.pfgt.org.pl

5. TEXTILIMPEX Sp. z o.o.

11. FUNDACJA PLASTICS EUROPE POLSKA

Marcin GRANOSIK - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Kazimierz BORKOWSKI - Dyrektor Zarządzający

ul. Traugutta 25,

ul. Trębacka 4, lok.109

90-113 Łódź

00-074 Warszawa

tel. +48 42 636 18 19

tel. +48 22 630 99 01

fax +48 42 636 16 38

fax. +48 22 650 99 10

e-mail: sekretariat@textilimpex.com.pl

e-mail: info@plasticeurope.org

http://www.textilimpex.com.pl

http://www.plasticseurope.pl

6. SOLVADIS POLSKA Sp. z o.o.

10. SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Elisabeth LUERENBAUM - Prezes Zarządu

Barbara FARMAS - Wiceprezes Zarządu

ul. Piłsudskiego 74

ul. Koksownicza 16

50-020 Wrocław

42-523 Dąbrowa-Górnicza

tel. +48 71 799 55 00

tel. +48 32 639 50 01

fax +48 71 799 55 55

fax. +48 32 639 50 20

e-mail: kontakt@solvadis.pl

e-mail: odpady@sarpi.pl

http://www.solvadis.pl

http://www.sarpi.pl
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PRZEDSTAWICIELSTWA FIRM ZAGRANICZNYCH / REPRESENTATION OF THE FOREIGN COMPANIES
4. DOW Polska Sp. z o.o.

Jerzy Marek URBAŃCZYK – Członek Zarządu

Robert Stankiewicz - Dyrektor Generalny

ul. Bystra 7

ul. Domaniewska 50A

61-366 Poznań

Budynek Alfa

tel. +48 61 842 58 61

02-672 Warszawa

fax +48 61 821 98 02

tel. +48 22 833 22 22

e-mail: biuro@albis.com

fax +48 22 833 21 19

http://www.albis.pl

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

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

5. SOLVAY CHEMIA Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 219

Leszek CHWALISZ - Prezes Zarządu

88-100 Inowrocław

ul. J.Kubickiego 19/10,

tel. +48 52 355 57 10

02-954 Warszawa

fax +48 52 355 57 20

tel. +48 22 642 73 43

e-mail: varosovie@arkema.com

fax +48 22 651 78 16

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

Jerzy KORTHALS - Dyrektor Oddziału

Jerzy PAWLICKI - Dyrektor

ul. Puławska 303

ul. Bagatela 14,

02-785 Warszawa

00-585 Warszawa

tel. +48 22 549 42 41

Adres do korespondencji: Warszawa 10 skr. poczt. 10

fax +48 22 549 42 05

tel/fax: +48 22 648 82 46

e-mail: korthals@ticona.pl

e-mail: jerzy.pawlicki@borealisgroup.com

http://www.ticona.pl

http://www.borealisgroup.com
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INSTYTUTY NAUKOWO-BADAWCZE, BIURA PROJEKTOWE, FIRMY CONSULTINGOWE /
R&D INSTITUTES, ENGINEERING OFFICES AND CONSULTING COMPANIES
1. Instytut Chemii Przemysłowej
dr hab. inż. Regina JEZIÓRSKA - Dyrektor
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel. +48 22 568 20 00, fax +48 22 568 23 90
e-mail: ichp@ichp.pl
http://www.ichp.pl

8. FLUOR S.A.
Grzegorz CZUL - Prezes Zarządu
ul. Prymasa Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice
tel. +48 32 239 15 00, fax +48 32 231 22 45, 238 27 38
e-mail: fluor.gliwice@fluor.com
http://www.fluor.com/gliwice

2. Instytut Nawozów Sztucznych
Cezary MOŻEŃSKI - Dyrektor
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy
tel. +48 81 473 14 00, tel./fax +48 81 473 14 10
e-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl
http://www.ins.pulawy.pl

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

3. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”
Andrzej KRUEGER - Dyrektor Naczelny
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 487 34 70, fax +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
http://www.icso.com.pl

10. CHEMEKO Sp. z o.o.
Mariusz KACZMAREK – V-ce Prezes Zarządu
ul. Toruńska 248, 87-805 Włocławek
tel. +48 54 237 35 06, fax +48 54 237 24 12
e-mail: chemeko@chemeko.pl
http://www.chemeko.pl

4. Instytut Przemysłu Organicznego
Urszula WYRZYKOWSKA – Dyrektor Naczelny
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 811 12 31, fax +48 22 811 07 99
e-mail: ipo@ipo.waw.pl
http://www.ipo.waw.pl

11. Przedsiębiorstwo Projektowania, Modernizacji
i Rozwoju Z.A.Puławy S.A. „PROZAP” Sp. z o.o.
Marek ZATORSKI - Prezes Zarządu
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
tel. +48 81 473 16 00, tel./fax +48 81 886 25 59
e-mail: prozap@prozap.com.pl
http://www.prozap.com.pl

5. Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
Andrzej SIKORA - Prezes Zarządu
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
tel. +48 22 629 97 46, fax. +48 22 621 74 88
e-mail: office@ise.com.pl
http://www.ise.com.pl

12. Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Jerzy WOLIŃSKI - Prezes Zarządu
ul. E.Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów
tel. +48 14 637 23 20, fax +48 14 637 44 95
e-mail: pkch@grupaazoty.com
http://www.pkch.grupaazoty.com

6. Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o.
Henryk PROMNY - Prezes Zarządu
ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 11, skr.poczt.53, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 231 53 65, 231 39 54
e-mail: inorg@inorg.pl
http://www.inorg.pl

13. GLORIA CORPORATION Sp. z o.o.
Janusza ZAWADA - Prezes Zarządu
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
tel. +48 22 869 99 55, fax +48 22 869 99 51
e-mail: gloria@gloria.waw.pl

7. Instytut Ekonomiczny MODUS Sp. z o.o.
Grażyna WINIOWSKA - Prezes Zarządu
ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 11, skr.poczt.406, 44-100 Gliwice
tel./fax +48 32 231 39 54, 231 53 65
e-mail: modus@iemodus.pl
http://www.iemodus.pl

14. Ventor Sp. z o.o.
Janusz URBANIK - Prezes Zarządu
ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica
tel. +48 14 681 8010, fax +48 14 681 8178
e-mail: info@ventor.com.pl
http://www.ventor.com.pl

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY / SUPPORTING MEMBERS

1. WEBCOM Poland Sp. z o.o.
Pavel VANEK - Prezes Zarządu
Ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Kraków
tel. 882 841 061, fax +420 267 006 630
e-mail: marian.podlesny@webcompoland.pl
http://www.webcompoland.pl
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Komisja

The Commission handles problems related to transport, lo-

zajmuje się problemami związanymi z transpor-

tem, logistyką i dystrybucją produktów chemicznych.

gistics, and chemical products distribution.

W pracach Komisji biorą udział przedstawiciele zakładów

The Commission’s operations involve the representatives of

chemicznych oraz firm zajmujących się transportem i dystrybu-

the following chemical plants, transport and chemical product

cją produktów chemicznych. Są to: : Polski Koncern Naftowy

distribution companies: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

ORLEN S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty

Azoty ZAK S.A., Grupa Azoty S.A., Anwil S.A., PCC Rokita S.A.,

ZAK S.A., Grupa Azoty S.A., Anwil S.A., PCC Rokita S.A.,

Synthos S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Che-

Synthos S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Chemiczne

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

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

Rail Polska Sp. z o.o., Transchem Sp. z o.o., CIECH S.A., Bren-

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

ntag Polska Sp. z o.o., Solvadis Polska Sp. z o.o., Overlack Sp.

z o.o., Solvadis Polska Sp. z o.o., Overlack Sp. z o.o., Autozak

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

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

Fosfan S.A., Chemkol Sp. z o.o.

Chemkol Sp. z o.o.

Przewodniczącą Komisji jest Pani Ewa Wołynkiewicz, Bren-

The Commission is chaired by Ms. Ewa Wołynkiewicz, Brann-

ntag Polska Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym - Pan Jacek Mił-

tag Polska Sp. z o.o. with Mr. Jacek Miłkowski of Anneberg Trans-

kowski, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.

pol Int. Sp. z o.o. as Vice-President.

Tematyka obrad koncentrowała się na takich zagadnie-

Meetings of the Commissions were focused on such issues

niach jak:

as:

• Bezpieczeństwo w operacjach logistycznych produktów

• Chemical products logistic operations safety;

chemicznych

• Chemicals logistics vision 2020;

• Wizja logistyki chemikaliów na rok 2020

• CEFIC viewpoint regarding the European Commission’s re-

• Stanowisko CEFIC wobec raportu Komisji Europejskiej

port on a road map towards a uniform European transport

n/t mapy drogowej w kierunku ujednoliconego europejskiego obszaru transportowego

zone;
• Cooperation with the Institute of Logistics and Warehousing;

• Współpraca z Instytutem Logistyki i Magazynowania

• Cooperation with companies involved in the manufacture of

• Współpraca z firmami produkującymi opakowania do wyrobów chemicznych

chemical products packaging;
• Guidelines for greenhouse gases measurement standards

• Wytyczne w/s standardów pomiarów emisji gazów cieplarnianych dla różnych rodzajów transportu

with reference to various types of transport;
• EC’s Directive on the so-called Eurovignettes;

• Dyrektywa KE w/s tak zwanych Eurowiniet

• Changes in the legislation related to transport;

• Zmiany w legislacji dotyczącej transportu drogowego

• Changes in the legislation related to the handling of dangero-

• Zmiany w legislacji związanej z procedowaniem z towarami
niebezpiecznymi

us goods;
• Development of intermodal transport in Poland;

• Rozwój transportu intermodalnego w Polsce

• Completion of the ChemLog and ChemLog T&T project.

• Realizacja Projektu ChemLog oraz ChemLog T&T
The meetings of the Commission are attended by invited
W posiedzeniach Komisji uczestniczą zaproszeni goście eksperci i doradcy wyspecjalizowani w problematyce będącej

guests – experts and advisors specialized in the issues comprising the subject of the Commission’s operations.

przedmiotem działań Komisji.
The Commission has established cooperation with the InterKomisja nawiązała współpracę ze Związkiem Międzyna-

national Road Carriers Association the representative of which

rodowych Przewoźników Drogowych, którego przedstawiciel

has participated in one of the Commission’s meetings. Experts

uczestniczył w jednym z posiedzeń Komisji. Na posiedzenia

who present the members of the Commission with information

zapraszani są eksperci, którzy przedstawiają członkom Komisji

on new solutions for transport and distribution, comment on the

informacje na temat nowych rozwiązań w transporcie i dystry-

regulations and explain the changes to the road and dangerous

bucji, komentują przepisy i udzielają wyjaśnień zmian w Ustawie

goods transport law were invited to the meeting.

o transporcie drogowym, o przewozach towarów niebezpiecznych.
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Z uwagi na rosnące znaczenie transportu intermodalnego

Due to the growing significance of ntermodal transport, the

gośćmi Komisji byli przedstawiciele PCC Intermodal S.A.

Commission invited the representatives of PCC Intermodal S.A.

Częstym gościem na spotkaniach Komisji jest Pan Paweł Mu-

Mr. Paweł Mularz, SQAS independent assessor under the auspic-

larz – niezależny asesor programu SQAS pod auspicjami CE-

es of CEFIC, the creative advocate of which is PIPC is a frequent

FIC, którego kreatywnym orędownikiem jest PIPC.

guest at the Commission’s meetings.

Pan A.Leszczyński, który do końca 2012 r. był Wiceprze-

Mr. A. Leszczyński, who had been Vice-President of the Com-

wodniczącym Komisji, uczestniczył w pracach Grupy Roboczej

mission until 2012, has participated in the works of the CEFIC’s

CEFIC ds. Logistyki i regularnie przedstawiał na spotkaniach

Working Group on Logistics and has regularly provided informa-

Komisji ds. Transportu i Dystrybucji PIPC informacje na temat

tion on the Group’s current issues at the meetings of the PIPC’s

bieżących spraw Grupy.

Commission on Transport and Distribution.

Ważniejsze dokumenty opracowane przez Grupę były rozsyłane do członków Komisji.

The most important documents prepared by Group were being distributed amongst the members of the Commission.

Grupa stanowi doskonałe forum do prezentowania stano-

The Group provides a perfect forum for presenting the stand-

wiska polskich firm w sprawach związanych z logistyką i trans-

point of Polish companies on the issues related to logistics and

portem chemikaliów zgłaszanych na posiedzeniach Komisji ds.

transport of chemicals raised at the meetings of the PIPC’s Com-

Transportu i Logistyki PIPC. Ważnym dla polskiej chemii tema-

mission on Transport and Distribution. An important issue for the

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

Polish chemistry which the Group has been working extensively

wprowadzony w szeregu krajów zakaz ruchu tzw. pojedynczych

on is e.g. the traffic ban for the so-called single wagons of the

(Single Wagons) wagonów kolejowych w składach nie całopo-

non-block trains.

ciągowych.

It has already become a tradition that the Commission’s

Tradycyjnie już posiedzenia Komisji odbywają się bardzo

meetings are held by other companies’ invitations – within the

często na zaproszenie firm – w ostatnim okresie Gospodarzami

recent period, the meetings have been hosted by Gropa Azoty

posiedzeń były Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. and Solvadis Polska Sp. z o.o.

oraz Solvadis Polska Sp. z o.o.

Such form of the meetings facilitates activation and integra-

Taka formuła spotkań sprzyja aktywizacji i integracji członków Komisji.

tion on Commission members’ part
.
For all information on the works of the Commission, please

Wszelkich informacji na temat prac Komisji udzielają:

contact:

• Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl

• Ewa Wołynkiewicz: ewa.wolynkiewicz@eurochemservice.pl

• Jacek Miłkowski: jm@anneberg.com.pl

• Jacek Miłkowski: jm@anneberg.com.pl

• Hanna Kilen: hanna.kilen@pip.org.pl

• Hanna Kilen: hanna.kilen@pip.org.pl

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

18

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

K

omisja ds. Ekologii powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu
Chemicznego głównie w celu wspierania działalności Izby w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Prace Komisji nabrały większego znaczenia w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, kiedy to polskie firmy branży chemicznej
zobowiązane zostały do wypełniania przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska. Wiąże się to z koniecznością śledzenia
bieżących prac legislacyjnych prowadzonych w instytucjach unijnych.
Do głównych zadań Komisji należy współpraca z jednostkami administracji państwowej w zakresie opiniowania i tworzenia
regulacji prawnych dotyczących problemów środowiskowych.
Uwaga Komisji skupia się głównie na projektach aktów prawnych
przekazywanych przez Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo
Gospodarki. Dzięki współpracy firm, które uczestniczą w pracach
Komisji ds. Ekologii ale również tych, które nie są członkami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w 2012 roku został wydany
kolejny raport środowiskowy.
W 2012 roku Komisja ds. Ekologii opiniowała między innymi następujące akty prawne:
• Projekt założeń do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 7 marca 2012.
• Projekt zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 4 kwietnia 2012 roku oraz kolejny projekt z 27 lipca 2012 roku.
• Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości z 19
lipca 2012.
• Zmian w Dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów (…)
w zakresie odnoszącym się do właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku III w/w Dyrektywy (tzw.
H-kryteriów) z 15 października 2012 roku.
• Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych z 7 listopada 2012 roku.
• Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody z 24 października 2012
• Projekt rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych
dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz
urządzeń spalania lub współspalania odpadów z 24 października 2012.
W 2012 roku PIPC przy współpracy z Komisją ds. Ekologii
opublikowała poradnik dla firm z branży chemicznej na tem\
at zmian wynikających z dyrektywy o emisjach przemysłowych
(IED). Na wniosek Komisji ds. Ekologii zamówione zostały również ekspertyzy prawne przekazane do wykorzystania Członkom
PIPC w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dostosowująca tę
ustawę do dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. W ramach
ubiegłorocznych prac zamówiono również tłumaczenie konkluzji
BAT do dokumentu referencyjnego w zakresie ścieków oraz gazów odlotowych z przemysłu chemicznego.

T

he Ecology Commission was established within the Polish
Chamber of Chemical Industry with the primary aim to support the
Chamber’s operations for the matters relating to environmental
protection. The works of the Commission became more important at the time of Poland’s EU accession, when Polish chemical
industry companies were obliged to fulfill the EU’s environmental
protection regulations. This relates to the necessity of tracking the
current legislative works carried out in EU institutions.
The main tasks of the Commission are the cooperation
with state administration units in the field of assessment and
creation of regulations concerning environmental problems.
The Commission is focused mainly on legal act projects forwarded by the Ministry of Environment and the Ministry of
Economy. In 2012, a subsequent Environmental Report was
released due to the cooperation with the companies involved
in the Ecology Commission’s works, but also with those not
being members of the Polish Chamber of Chemical Industry.
In 2012, the Ecology Commission issued its opinion on the
following legislation acts:
• A draft bill guidelines of March 7, 2012 for the draft bill on
Emission Trading Scheme;
• A draft bill amendments of April 4, 2012 on the Environmental
Protection Act and a consecutive draft of July 27, 2012;
• Proposal for a regulation of July 19, 2012 on the types of installations that may cause significant contamination to specific natural elements or the environment as a whole;
• Amendments to the Directive 2008/98/EC of October 15,
2012 on waste (...) within the scope relating to dangerous
waste properties as defined in Attachment III to the abovementioned Directive (the so-called H-Criteria);
• Proposal for a regulation of November 7, 2012 on the level of
registration fees;
• Proposal for a regulation of October 24, 2102 on the requirements for measuring the level of emissions and amount of
abstracted water;
• Proposal for a regulation of October 24, 2012 on emission
standards for the installations of certain types, fuel incineration sources, and waste incineration or co-incineration.
In 2012, PIPC in cooperation with the Ecology Commission,
published a guideline for chemical industry companies regarding
the changes resulting from the EU directive on industrial emissions (IED). At the Ecology Commission’s request, legal evaluations were also ordered and submitted for use by PIPC members
within the scope of a draft law on amendments to the Environmental Protection Act and some other laws, adjusting this law to
the directive on industrial emissions. During the last year’s works,
a translation of the BAT’s conclusion of the reference document
on Waste Water and Waste Gas Treatment and Chemical Sector.
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Komisja nawozowa / FERTILIZERS Commission
Członkami Komisji Nawozowej są zrzeszeni w Polskiej Izbie

Following are the members of the Fertilizer Commission as-

Przemysłu Chemicznego producenci nawozów: Grupa Azo-

sociated with the Polish Chamber of Chemical Industry: Grupa

ty S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty ZAK

Azoty S.A., Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty

S.A., ANWIL S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,

ZAK S.A., ANWIL S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”

GZNF „Fosfory” S.A., LUVENA S.A., Zakłady Chemiczne „Siar-

S.A., GZNF „Fosfory” S.A., LUVENA S.A., Zakłady Chemiczne

kopol” Sp. z o.o., Fosfan S.A..

„Siarkopol” Sp. z o.o., Fosfan S.A..

W 2012 roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego inicjowała

In 2012, the Polish Chamber of Chemical Industry had initiat-

i organizowała spotkania członków Komisji z przedstawicielami

ed and organized meetings of the Commission members with the

Ministerstwa Gospodarki oraz Fertilizers Europe. Prezentowane

representatives of the Ministry of Economy and Fertilizers Europe.

krajowym organom rządowym oraz przedstawicielom Komisji

The standpoints and analyses presented to the national govern-

Europejskiej stanowiska i analizy dotyczyły przede wszystkim

ment authorities and EU representatives were associated mainly

takich zagadnień jak:

with such issues as:

• Przystąpienie Rosji do WTO:

• Russia’s WTO accession:

Rosja jest przykładem eksportera stosującego dual pricing.

Russia is an example of dual pricing exporter. The price of

Cena gazu dla odbiorców krajowych zdecydowanie różni się od

gas for national consumers differs to a large extent from the price

ceny dla odbiorców zagranicznych. Rosja przystępując do WTO

for foreign consumers. By joining WTO, Russia has obliged itself

zobowiązała się do wprowadzenia względem ceny gazu na ryn-

to introduce the “cost of production + profit + allocation” formula

ku krajowym formuły „cost of production + profit + allocation”

with regards to the gas price on the national market. However, the

jednak horyzont wprowadzenia reformy oddala się (z 2015 roku

outline for the introduction of the reform is being postponed (from

do 2018 roku), a formuła „cost++” jest jedynie pierwszym krokiem w stronę liberalizacji rosyjskiego rynku gazu i ochrony pro-

2015 to 2018) and the “cost++” formula is only the first step towards the liberalization of the Russian gas market and protection

ducentów w UE.

of producers in the EU.

• Modernizacja Środków Ochrony Handlu:

• Trade Defence Instruments Modernization:

1. PIPC sprzeciwia się dalszemu osłabianiu środków antydum-

1. PIPC oppose further weakening of antidumping instruments
by replacing the “lesser duty rule” with the “lesser lesser duty

pingowych poprzez zastąpienie zasady mniejszego cła („lesser duty rule”) zasadą mniejszego mniejszego cła („lesser
lesser duty rule”).

rule”.
2. PIPC supports the abolishment of the lesser duty rule in the
cases of subsidising or bypassing the law. The European fer-

2. Popiera zniesienie zasady mniejszego cła w przypadku sub-

tilizer industry must constantly compete with the producers

sydiowania lub omijania prawa. Europejski przemysł nawo-

receiving supplies from Gazprom of OPEC countries, which

zowy niezmiennie musi konkurować z producentami zaopa-

provide their native manufacturers with a subsidised raw mate-

trywanymi przez Gazprom czy kraje OPEC, które zaopatrują

rial using dual pricing.

swoich rodzimych wytwórców w subsydiowany surowiec sto-

PIPC demands shortening of introduction period of temporary

sując dual pricing.

defence instruments from 9 to 6 months and such temporary

Postuluje o skrócenie okresu wprowadzenia tymczasowych
środków ochronnych z 9 do 6 miesięcy oraz o stosowanie
środków tymczasowych z mocą wsteczną.

instruments be used retroactively.
3. PIPC applies for changes into the methodology of appointing

3. Wnosi o wprowadzenia zmian w metodologii wyznaczania
marginesu szkody. Naszym zdaniem, w przypadku przemysłu o wysokiej kapitałochłonności zdecydowanie lepiej odzwierciedlającym poziom zysków jest ROCE (Return on Capital Employed) niż dotychczas brany pod uwagę ROS (Return
od Sale).
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• A complaint regarding the risk of noncompliance of the

sów z regulacjami wspólnotowymi w zakresie określa-

Polish regulations with the EU regulation for defining a

nia sposobu wykorzystywania dochodów uzyskanych

method to use the profits obtained from publically selling the rights to emit greenhouse gases

ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

		

na aukcji.

In PIPC’s opinion, the current legal and factual state of

Zdaniem PIPC, obecny stan faktyczny i prawny wskazuje, iż

noncompliance implying there is a justifiable risk that the Pol-

istnieje uzasadnione ryzyko naruszenia przez polskie regulacje

ish legal regulations may violate the provisions of the Directive

prawne postanowień Dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do

2003/87/EC with regards to the use of the profits obtained from

wykorzystania dochodów uzyskanych ze sprzedaży uprawnień

publically selling the rights to emit greenhouse gases as of

		

January 1, 2013.

do emisji gazów cieplarnianych na aukcji od dnia 1 stycznia

		

2013 r.

Contrary to the provisions of the Directive, national solu-

		 Obowiązujące w chwili obecnej krajowe rozwiązania, wbrew

tions currently in force do not provide for the order to allocate

postanowieniom Dyrektywy nie uwzględniają nakazu prze-

a specific amount of profits for the aims indicated in the said

znaczenia określonej części dochodów na cele wskazane

directive. Therefore, PIPC finds it necessary to ask the Com-

w przedmiotowej dyrektywie. W związku z tym, PIPC uznaje

mission of the European Communities to take actions pre-

za konieczne zwrócenie się do Komisji Wspólnot Europejskich

venting the possible violation of the provisions of the Directive

z wnioskiem o podjęcie działań zapobiegających potencjalne-

2003/87/CE.

mu naruszeniu postanowień Dyrektywy 2003/87/WE.
While cooperating with the Fertilizers Europe and IFA, PIPC
We współpracy z Fertilizers Europe oraz IFA PIPC przygotowała: prognozę nawozową, zestawienia z zakresu produkcji
i konsumpcji nawozów N i NPK, aktualizację informacji o producentach i zdolnościach produkcyjnych w sektorze nawozów.
Przedstawiciel Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i sekretarz Komisji Nawozowej jest ekspertem w grupie roboczej
ds. statystyki nawozów w GUS.

has prepared the following: a fertilizers forecast, N and NPK fertilizers production and consumption breakdowns, producers and
capacities information update for the fertilizers industry.
A representative of the Polish Chamber of Chemical Industry
and the Secretary of the Fertilizers Commission are the experts
within the working group for fertilizers statistics at GUS (Central
Statistical Office).
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Komisja Producentów Farb i Lakierów 
„Paints and Varnishes Polska” /
Commission OF PAINTS AND VARNISHES PRODUCERS
“Paints and Varnishes PolAND” /
skład Komisji wchodzą przedstawiciele producen-

The Commission is composed of the following manufactur-

tów farb i lakierów stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemy-

W

ers of paints and varnishes associated under the Polish Cham-

słu Chemicznego: PPG POLIFARB CIESZYN S.A., PPG DECO

ber of Chemical Industry: PPG POLIFARB CIESZYN S.A., PPG

POLSKA Sp. z o.o., TIKKURILA Polska S.A., Fabryka Farb i La-

DECO POLSKA Sp. z o.o., TIKKURILA Polska S.A., Fabryka

kierów ŚNIEŻKA S.A., LANXES Central Eastern Europe s.r.o.

Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., LANXES Central Eastern Europe

Przewodniczącym Komisji jest Józef Kozieł, przedstawiciel PPG

s.r.o. The Commission is chaired by Józef Kozieł, a representa-

Polifarb Cieszyn S.A.

tive of the Management Board of PPG Polifarb Cieszyn S.A.

Prace Komisji koncentrowały się głównie na takich zagad-

The Commission’s works were mainly focused on such

nieniach jak:

issues, as:

• Problematyka GHS, klasyfikacja, etykietowanie, paczkowanie

• GHS issues, classification, labelling, and packaging;

• Problemy związane z rejestracją produktów biobójczych

• Problems related to biocides registration;

• Zagadnienia REACH, Product Stewardship

• REACH issues, Product Stewardship;

• Problematyka dotycząca zmian prawnych w zakresie LZO

• Issues related to legal changes for VOC;

• Zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi dotyczą-

• Issues concerning the excise tax-related regulations;

cymi akcyzy

• Issues related to safety and environmental protection in the

• Problematyka bezpieczeństwa i ochrony środowiska w przemyśle

industry;
• Cooperation with the German Paints and Varnishes Industry

• Współpraca z Niemieckim Stowarzyszeniem Farb i Lakierów

Association (VdL).

VdL.
A meeting with the Office for Registration of Medicinal ProdZorganizowane zostało spotkanie z Urzędem Rejestracji

ucts, Medical Devices and Biocides in Warsaw was organized to

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-

improve the cooperation between the Office and the manufactur-

bójczych w Warszawie w celu usprawnienie współpracy Urzędu

ing companies.

z firmami produkcyjnymi.
In addition, the Commission was discussing such issues as the
Ponadto Komisja omawiała takie zagadnienia jak realizacja

completion of the Responsible Care Programme, greenhouse

programu Odpowiedzialność i Troska, emisja gazów cieplarnia-

gas emissions, the current situation in emission trade, coopera-

nych, aktualna sytuacja w handlu emisjami, współpraca z instytu-

tion with institutions and scientific and research facilities, coop-

tami i placówkami naukowo-badawczymi, współpraca ze stowa-

eration with associations and federations such as CEPE, VDL,

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

and FATIPEC, and many others.

W kwietniu 2013 w Warszawie odbyło się spotkanie z udzia-

In April 2013, a meeting was held in Warsaw which was at-

łem przedstawicieli Niemieckiej Izby Przemysłu Farb i Lakierów

tended by the representatives of the German Paints and Varnish-

(VdL), Europejskiej Rady Producentów Farb i Farb Drukarskich

es Industry Association (VdL), CEPE (European Confederation

(CEPE) oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Podczas

of Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Manufacturers Asso-

spotkania omówiono m.in. sytuację ekonomiczną i rozwój prze-

ciations), and Polish Chamber of Chemical Industry. Among the

mysłu farb i lakierów w Polsce i w Niemczech, działalność i zada-

issues discussed at the meeting were, inter alia, the economic

nia CEPE oraz przepisy prawne mające wpływ na przemysł farb

situation and development of the paints and varnishes industry in

i lakierów. Przedyskutowano też opcjonalne możliwości utworze-

Poland and Germany, CEPE’s operations and tasks, and the le-

nia Stowarzyszenia producentów Farb i Lakierów w Polsce.

gal regulations having impact on the paints and varnishes industry. In addition, options to create a paints and varnishes industry
association in Poland were also discussed.
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W trakcie swej działalności System SPOT stale rozwija się

As regards its framework of operations, SPOT System is de-

w celu lepszego świadczenia pomocy przy zdarzeniach awaryj-

veloping constantly to provide better assistance in case of emer-

nych. Członkowie Systemu starają się pozyskać obok dużych za-

gency. Members of the System are seeking to recruit players that

kładów chemicznych również firmy związane z naprawą cystern

not only represent large chemical plants, but also those related to

kolejowych i samochodowych oraz z transportem materiałów nie-

rail / road transport tank repair services and hazardous materials

bezpiecznych.

transport services.

System wspiera wszystkich członków i Państwową Straż Po-

The System provides support to all the members and the

żarną w zakresie bezpieczeństwa działań operacyjnych na tere-

State Fire Service for the safety of the operational tasks across

nie kraju. W ciągu dziesięciu lat działalności wypracowane zosta-

the entire country. Within the 10 years of its operation, strict rules

ły zasady ścisłej partnerskiej współpracy pomiędzy uczestnikami

of cooperation between SPOT members and the State Fire Ser-

SPOT i Państwową Strażą Pożarną. System Pomocy w Transpo-

vice have been established.

rcie Materiałów Niebezpiecznych wspomaga likwidację zdarzeń
wypadkowych z udziałem chemikaliów.
Chemikalia należą do towarów gospodarczych, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim i ostatnio lotniczym. Bezpieczeństwo
transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli
nad transportem materiałów niebezpiecznych doprowadzić może
do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, wybuchowych, trujących itp. Pomimo podejmowanych
działań zabezpieczających oraz wszelkich kroków prewencyjnych wypadków nie da się jednak wyeliminować całkowicie.
W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środowisko,
realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego,
producenci zrzeszeni w tej organizacji służą swoją pomocą przy
awariach związanych z transportem materiałów niebezpiecznych.
Wiedza, doświadczenie i sprzęt ratowniczy będące w posiadaniu
producentów może przyczynić się do ograniczenia skutków awarii.

The System of Assistance in Transportation of Hazardous Materials supports the elimination of accident consequences involving chemicals. The chemicals belong to the goods transported
daily in large quantities, by road, rail, sea and recently also by air.
The safety of the transported chemicals is of great importance.
The loss of control over the transport of hazardous materials
may lead to the release of substantial quantities of substances of
combustible, explosive, poisonous, etc. However, despite taking
all the protective measures and preventive steps, it is impossible
to eliminate accidents completely.
In the interests of the safety of people, their property, and the
environment, fulfilling the initiative of the Polish Group of Chemical
Safety, operating within the Polish Chamber of Chemical Industry,
the manufacturers associated in this organization are ready to
provide their support in hazardous material transport emergencies. The knowledge, experience, and rescue equipment owned
by the manufacturers may contribute to reducing the outcomes
of such emergency situations.
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Podstawę systemu stanowi sieć regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia

The System is based on a network of regional centres
equipped adequately to the declared level of provided support.

udzielanej pomocy.

The primary aim of the SPOT system is to limit the effects of

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków

emergencies in the transportation of hazardous materials by sup-

awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych poprzez wspie-

porting the operations of the State Fire Service and other rescue

ranie działań Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowni-

services nationwide.

czych w działaniach operacyjnych na terenie kraju.
SPOT includes three levels of support:
System SPOT obejmuje trzy stopnie pomocy:

Level 1: oprofessional advisory service. Specialists em-

Stopień 1: doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę.
Specjaliści zatrudnieni w zakładach udzielają służbom ratowni-

ployed at facilities provide rescue teams with useful information
during rescue operations by phone.

czym informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych.

Level 2: on-site advisory services. On rescue operation coordinator’s request, a specialist is sent from a System facility to the

Stopień 2: doradztwo na miejscu wypadku / awarii. Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje skierowany z ośrodka Systemu - specjalista.
Stopień 3: świadczenie pomocy technicznej służb interwencyjnych w miejscu awarii. Wyjazd ratowników wyposażonych

location of incident.
Level 3: on-site provision of technical assistance by emergency teams. Rescue teams with professional equipment are
sent to the place of incident.

w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

Through their rescue teams and experts, the enterprises as-

Przedsiębiorstwa zrzeszone w SPOT swoimi służbami ratowniczymi i ekspertami świadczą szybką, fachową i nie biurokratyczną pomoc przy wypadkach / awariach z udziałem produktów
chemicznych.
SPOT wiąże się z zasadami programu Odpowiedzialność
i Troska i jest świadectwem troski przemysłu chemicznego
o bezpieczeństwo, zdrowie i ochronę środowiska. Jest bezpośrednim dowodem na to, że odpowiedzialność za produkty wyprodukowane przez zakłady chemiczne nie kończy się na bramach tych zakładów.
Stanowiska kierowania Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych są czynne całą dobę i w sprawach SPOT osiągalne pod numerami telefonów zarezerwowanymi dla tego systemu. Wszystkie ośrodki wyposażone są w pocztę
telefaksową i internetową. Ekipy ratownicze zrzeszone w systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych.
System SPOT dysponuje potencjałem technicznym i ludzkim, pozwalającym na likwidację wszelkiego typu nieszczelności
w instalacjach przemysłu chemicznego.

dla zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
• Udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z zasadami działania Systemu,
• Współpraca i wymiana informacji pomiędzy ośrodkami działającymi w Systemie,
• Działanie w najlepszym interesie członków SPOT i firm che-

• Zapobieganie stratom materialnym,

volving chemical products.
SPOT adheres to the principles of Responsible Care and it
shows the high level of responsibility the chemical industry maintains when it comes to safety, health, and environmental protection. In addition, SPOT is a direct proof that the responsibility for
chemical products manufactured by chemical plants goes way
beyond the premises of those plants.
The Corporate Fire Service and Corporate Rescue Service
command posts operate on a round-the-clock basis and are
available to all SPOT issues under telephone numbers reserved
for this system only. All the centres support fax and e-mail services. The rescue teams linked to the system own special equipment that is often unavailable to standard emergency services.
The SPOT system is fitted with technical and human capacities allowing the elimination of industrial chemical installation
leaks of all types.
SPOT Objectives:
safety of the people and the environment;

• Działanie niezwłocznie na wezwanie, w sposób profesjonalny,

• Minimalizacja szkód i kosztów działań ratowniczych,

bureaucracy-free assistance for accidents and emergencies in-

• Immediate, professional, on-request response to guarantee

Cele SPOT:

micznych,

sociated in the SPOT system provide fast, professional, and

• Emergency services assistance in line with the principles of
system operation;
• Cooperation and exchange of information between SPOT
centers;
• Acting in the best interest of the SPOT members and chemical
companies;
• Reduction of damages and rescue costs;
• Preventing material losses;
• On-site cooperation with other institutions;
• Promoting the SPOT System notion.

• Współdziałanie z innymi instytucjami na miejscu awarii,
• Propagowanie idei Systemu SPOT.
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Zintegrowane podejście do ryzyka w zakresie bezpieczeń-

An integrated approach to safety of dangerous substances

stwa transportu substancji niebezpiecznych realizowane w sys-

for hazardous substances transportation safety attained in SPOT

temie SPOT pozwala na wypracowywanie nowych standardów.

allows new standards to be established. In the course of repeat-

W trakcie cyklicznie przeprowadzanych narad krajowych SPOT

ed national SPOT groups meetings, new lines of action are devel-

opracowuje się kierunki działania sygnatariuszy poprzez:

oped, covering issues such as:

• Analizę możliwych zagrożeń związanych z transportem mate-

• Analysis of possible threats caused by hazardous materials
transportation;

riałów niebezpiecznych.
• Unormowania prawne transportu materiałów niebezpiecz-

• Legal regulations for hazardous materials transportation;
• Response procedures for the selected types of events within

nych.

hazardous materials transportation;

• Procedury reagowania na wyróżnione rodzaje zdarzeń

• Hazardous materials transportation monitoring requirements;

w transporcie materiałów niebezpiecznych.
• Wymagania odnośnie monitorowania transportu materiałów
niebezpiecznych.

• Hazardous materials transportation monitoring support;
• Transportation and production systems analysis.

• Wspomaganie monitorowania przewozu materiałów niebezpiecznych.

Analysed are also the signals from units of the National Fire

• Analizę systemów stosowanych w transporcie i produkcji.

Service and Police. Thanks to valuable remarks made by representatives of these units, the problems of transporting hazardous

Analizowane są również sygnały z jednostek Państwowej

materials are taken into consideration by the signatories from the

Straży Pożarnej i Policji, dzięki bardzo cennym uwagom przed-

manufacturer’s point of view. In addition, SPOT supports the col-

stawicieli tych jednostek, sygnatariusze zwracają uwagę na pro-

lection of data associated with rescue events that had occurred

blemy transportu materiałów niebezpiecznych z punktu widzenia

across industrial plants.

producenta. System SPOT wspomaga uzyskiwanie danych zwią-

SPOT operations are also associated with the implementation

zanych ze zdarzeniami ratowniczymi, jakie miały miejsce w zakła-

and application of decision supporting network systems. By co-

dach przemysłowych.

operating with NOMA 2, the signatories participate in innovative

Działalność SPOT jest też związana z wprowadzaniem

IT projects aiming to support the decision-making processes and

i stosowaniem sieciowych systemów wspierania decyzji. Dzięki

improve the safety in the plants. Owing to their extensive expe-

współpracy z firmą NOMA2 sygnatariusze uczestniczą w nowatorskich projektach informatycznych służących wspieraniu
decyzji i poprawie bezpieczeństwa w zakładach chemicznych.
Wszyscy sygnatariusze dzięki bardzo dużemu doświadczeniu
w przemyśle chemicznym i obrocie materiałami niebezpiecznymi,
wspierają firmę NOMA 2 w takich projektach jak monitorowanie
obiektów szczególnie niebezpiecznych.
W ramach systemu została stworzona baza danych kart charakterystyki produktów chemicznych wytwarzanych w zakładach
sygnatariuszy oraz w jednostkach wspierających. Baza kart charakterystyki sygnatariuszy obejmuje 1413 kart. Baza kart charakterystyki jednostek wspierających obejmuje 132 karty.
W celu usprawnienia wymiany i aktualizacji nowych kart utwo-

rience in chemical industry and hazardous materials flow, each
signatory supports NOMA 2 in monitoring the highly dangerous
items.
Within the system’s framework, a database designed for
safety data sheets of the chemical products manufactured by the
signatories and supporting units has been created. The signatories’ database includes 1413 sheets and the units’ database 132
sheets.
In order to improve the new cards exchange and update processes, a website has been created to provide all the necessary
information concerning the transportation of hazardous materials
in the form of MSDS cards.

rzono witrynę internetową celem udostępniania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych w postaci kart MSDS.
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„ODPOWIEDZIALNOŚĆ i TROSKA”® - CHEMIA ŚWIADOMIE CHRONI /
„Responsible Care”® - CHEMISTRY PROTECTS CONSCIOUSLY
Już 21 lat, pod auspicjami Polskiej Izby

The

Responsible Care („Odpowiedzial-

Przemysłu Chemicznego, funkcjonuje w Pol-

ność i Troska®) international programme has

sce światowy Program Responsible Care

been functioning in Poland for over 21 years

(„Odpowiedzialność i Troska®). Obecnie jego

under the auspices of the Polish Chamber of

sygnatariuszami w Polsce są 34 firmy sektora

Chemical Industry. Currently, the programme

chemicznego i branż pokrewnych, które do-

involves 34 signatory companies of the Pol-

browolnie realizują działania na rzecz ochro-

ish chemical sector and associated indus-

ny środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu

tries voluntarily fulfilling the tasks aimed at

bezpieczeństwa procesowego.

protecting the environment and health and
improving technological safety.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to obecnie jedna z podstaw funkcjonowania rozwijających się przedsiębiorstw.

The Corporate Social Responsibility (CSR) is currently one of

W branży chemicznej inicjatywą, która w doskonały sposób

the basic elements of operations for the developing companies.

wpisuje się w pragmatyzm CSR jest Odpowiedzialność i Tro-

As regards the chemical industry, Responsible Care is the initia-

ska. Program ten, zakładając realizację dobrowolnych działań,

tive that supplements perfectly the CSR’s pragmatism. Assum-

inicjuje aktywności z szeroko pojętej komunikacji wewnętrznej

ing that specific tasks will be completed, the programme initiates

i zewnętrznej, w tym edukacji ekologicznej. Do kluczowych tego

activities from the widely understood internal and external com-

rodzaju działań należą:

munication, including ecological education. The key activities of
this type include:

Realizatorzy Programu
„Odpowiedzialność i Troska”
w Polsce /
Companies implementing
”Responsible Care” Programme
in Poland
Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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15,7 MILIONÓW BUTELEK PET

15,7 MILLION PET BOTTLES
Drzewko za Butelkę® (A Tree for a Bottle) is a

ganizowana od ponad 10 lat. Chociaż adresowana

nationwide campaign organized for over 10 years.

jest głównie do najmłodszych, to ma tę dodatkową

Even though it is aimed mainly at the youngest, it

wartość, że integruje lokalnych koordynatorów Akcji,

has an added value as it integrates local coordina-

czyli firmy chemiczne - z placówkami oświatowymi,

tors, i.e. chemical companies – with educational fa-

samorządami, mediami oraz uczestnikami. Dzieci,

cilities, self-governments, and participants. Children,

wraz z rodzicami zbierają zaśmiecające otoczenie

along with parents, collect PET bottles littering the

butelki PET. W zamian za opakowania, które trafiają

environment. In exchange for the packaging that

do recyklingu, otrzymują sadzonki drzew i nagrody.

goes for recycling, they receive saplings and prizes.

Akcji patronuje Ministerstwo Środowiska i Biuro Na-

The campaign is supported by the Ministry of the En-

siennictwa Leśnego, a sadzonki dostarczają Lasy

vironment and Forest Reproductive Material Office

Państwowe. W dziesięciu edycjach dzieci zebrały

and the saplings are provided by State Forests (Lasy

blisko 15,7 milionów butelek PET i posadziły ponad

Państwowe). In ten such campaigns children have

21,6 tysięcy drzewek.

managed to collect approx. 15,7 million of PET bottles and planted 21,6 thousand trees.

Więcej o przedsięwzięciu: www.drzewkozabutelke.pl

More on the project at: www.drzewkozabutelke.pl

CHEMICY FOTOGRAFUJĄ
CHEMISTS ARE TAKING PHOTOS
Konkurs „Złap zająca” w 2013 r. organizowany będzie już po
raz siódmy. Ale po raz pierwszy w wersji - Junior. Dzieci pracow-

In 2013, the “Złap zająca” (Catch a Hare) competition will be

ników firm chemicznych będą rywalizowały w kategoriach: klasy

organized for the tenth time. However, this time it will be organ-

I-III, IV-VI, gimnazja. Ich zadaniem będzie wykonanie zdjęć pre-

ized the first time in Junior category. Children of the chemical

zentujących niezwykłe okazy fauny. Pomysł konkursu zrodził się

workers will compete in the following categories: grades I-III, IV-

w firmie ZAK S.A. i szybko został zaszczepiony na grunt Progra-

VI, junior high schools. Their task will be to take photos showing

mu i jego uczestników. Ideą konkursu jest uchwycenie na foto-

extraordinary flora specimen and integrate chemical plant worker

grafii piękna otaczającej nas fauny i flory oraz integracja załóg

crews.

pracowniczych zakładów chemicznych.

The gallery is available at:

Galerię zdjęć można obejrzeć na stronie:

http://www.rc.com.pl/zlap_zajaca.php

http://www.rc.com.pl/zlap_zajaca.php

BREAKING THE STEREOTYPES
PRZEŁAMYWAĆ STEREOTYPY
The Ecological Academy of Skills (EAU) is the latest initiative
Ekologiczna Akademia Umiejętności (EAU) jest najnowszą

aimed at teacher desiring to familiarize themselves with the en-

inicjatywą, skierowaną do nauczycieli, chcących zapoznać się

vironmental protection issues. We have succeeded in achieving

z problematyką ochrony środowiska. Udało nam się osiągnąć

the main goal of the project: to disprove the myth of the chemical

główny cel przedsięwzięcia: zburzyć mit branży chemicznej jako

industry being the main polluter within our neighbourhood.

głównego truciciela w naszym otoczeniu.

Naturally, this view has changed. Based on the surveys con-

Ten pogląd rzeczywiście zmienił się. W ankietach przeprowa-

ducted towards the end of each edition, 90% of respondents

dzanych pod koniec każdej edycji, tak zadeklarowało 90 proc.

declared so. The participants of the latest, 3rd edition included

respondentów. Uczestnikami ostatniej, III. edycji było 44 nauczy-

44 teachers of biology, chemistry and natural science. How were

cieli biologii, chemii i przyrody. Czym ich skusił ten projekt? - Aka-

they tempted by the project? – the Academy provides many valu-

demia dostarcza wielu cennych informacji, które będę przekazy-

able pieces of information that they will pass onto their children

wać dzieciom – powiedziała jedna z jej uczestniczek.

– said one of the female participants.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

For more information visit:

www.rc.com.pl

www.rc.com.pl
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REACH I CLP / REACH AND clp
Funkcję Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Polskiej

The REACH and CLP Centre has been acting as a Consulta-

Izby Przemysłu Chemicznego pełniło Centrum ds. REACH i CLP

tion Point for the Polish Chamber of Chemical Industry. It per-

jako jednostka organizacyjna działająca w strukturze Instytutu

formed its duties as an organizational unit within the structure of

Chemii Przemysłowej. W zakres zadań wykonywanych przez

the Institute of Industrial Chemistry. Aside from the consultation

Centrum wchodziły, oprócz działalności konsultacyjnej i infor-

and communication activities performed for the member en-

macyjnej na rzecz przedsiębiorstw członkowskich, reprezento-

terprises, the framework of the tasks performed by the Centre

wanie Izby i współpraca w zakresie REACH i CLP z Europejską

included representing the Chamber and cooperating with the

Radą Przemysłu Chemicznego (CEFIC), a także krajowymi

European Chemical Industry Council (CEFIC), national and in-

i międzynarodowymi organizacjami branżowymi oraz opinio-

ternational industry organizations, and assessing the legal acts

wanie aktów prawnych dotyczących chemikaliów. Polska Izba

related to chemicals. As in the previous years, in 2012, the Polish

Przemysłu Chemicznego w roku 2012 dofinansowała, podobnie

Chamber of Chemical Industry financed the Consultation Point’s

jak w latach ubiegłych działalność Punktu Konsultacyjnego na

framework operations under a bilateral agreement signed with

podstawie dwustronnego porozumienia podpisanego dnia 25

the Institute of Industrial Chemistry on January 25, 2012.

stycznia 2012 roku z Instytutem Chemii Przemysłowej.

Conferences and Consultation Meetings
Konferencje i spotkania konsultacyjne
The issues and news in the field of the legislation related
Problematykę i aktualności z zakresu prawodawstwa doty-

to chemicals were presented at the training conference entitled

czącego chemikaliów zaprezentowano na Konferencji szkole-

“REACH and CLP – You thought it was over?” under the support

niowej pt. „REACH i CLP – myślałeś, że to koniec?” pod patro-

of the Polish Chamber of Chemical Industry held between 17–18

natem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w dniach 17 – 18

of May 2012 in Warsaw. The Conference was organized by the

maja 2012 r. w Warszawie. Konferencję zorganizowało Centrum

REACH and CLP Centre and was attended by over 60 partici-

ds. REACH i CLP, wzięło w niej udział ponad 60 uczestników.

pants.

Współpraca międzynarodowa

International Cooperation

Współpraca międzynarodowa obejmowała przede wszyst-

The international cooperation included primarily the contacts

kim kontakty z Europejską Radą Przemysłu Chemicznego (CE-

with CEFIC and participation in the works of its working groups.

FIC) oraz udział w pracach jej grup roboczych. Przedstawiciele

The representatives of the Consultation Point participated in the

Punktu Konsultacyjnego brali udział w pracach Strategicznej

works of the Strategic Workgroup for REACH Implementation and

Grupy Roboczej ds. Wdrażania REACH i polityki dotyczącej

Chemicals Policy (SIG REACH / Chemicals Policy). The group’s

chemikaliów (SIG REACH / Chemicals Policy). Prace Grupy

works includes primarily the issues concerning the implementa-

obejmują przede wszystkim zagadnienia z zakresu wdrażania

tion of REACH and CLP regulations, including the prediction of

rozporządzeń REACH i CLP, w tym przewidywanie kierunków

development directions for chemical legislations and the conse-

rozwoju prawodawstwa chemicznego oraz konsekwencji, jakie

quences, which may affect the chemical industry following the

z tytułu tych zmian mogą wyniknąć dla przemysłu chemiczne-

changes. The group deals with the elaboration of opinions re-

go.

garding specific sensitive issues that constitute legal barriers for
Grupa zajmuje się wypracowywaniem stanowisk w sprawie

the development of enterprises.

zagadnień stanowiących barierę prawną dla rozwoju przed-

The Group’s list of interests includes also mutual relations

siębiorstw. W orbicie zainteresowania tej Grupy znajdują się

with the European Chemicals Agency (ECHA), operations of the

również wzajemne relacje z Europejską Agencją Chemikaliów

so-called Directors Contact Group (DCG), monitoring the REACH

(ECHA), działania tzw. Grupy Kontaktowej Dyrektorów (Direc-

implementations, the quality of the submitted registration docu-

tors Contact Group – DCG), monitorowanie wdrażania REACH,

ments, the problems arising within the so-called Substance Infor-

jakość przedkładanych dokumentacji rejestracyjnych, problemy

mation Exchange Forums (SIEF), and the consortiums created

występujące w Forach Wymiany Informacji o Substancjach (tzw.

for the purposes of mutual registration of substances.

Substance Information Exchange Fora – czyli SIEF-ach) oraz

In addition, operations within the REACH Experts Network

konsorcjach utworzonych w celu wspólnego zarejestrowania

(REN) were also carried out. This team constitutes a group of

substancji.

“rapid response” to emerging problems within the chemical leg-

Realizowane były również działania w ramach Sieci Eksper-

islation implementation framework across the various EU Mem-

tów REACH (REN – REACH Experts Network). Zespół ten stano-

ber States. It also provides a valuable source of information for
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the exchange of experiences and views on how to implement the

przy wdrażaniu prawodawstwa chemicznego w poszczegól-

requirements of REACH and CLP regulations in the individual

nych Państwach Członkowskich UE.

states. In June of 2012, a meeting of this network’s members was

Stanowi także cenne źródło informacji przy wymianie doświadczeń i poglądów na temat sposobu realizowania wy-

held on the occasion of the 11th anniversary of the REACH Implementation Workshop.
The REACH Implementation Workshops

mogów rozporządzeń REACH i CLP w poszczególnych pań-

(RIW) were yet

stwach. W czerwcu 2012 r. odbyło się spotkanie członków tej

another experience exchange forum. The topic of the Confer-

sieci przy okazji XI REACH Implementation Workshop.

ence was usually adapted to the current and future issues and

Kolejnym forum wymiany doświadczeń były Konferencje

the deadlines associated with the accomplishment of the duties

Wdrożeniowe REACH (REACH Implementation Workshops

within the scope of REACH and CLP, operati0ons of the European

- RIW). Tematyka konferencji była dostosowywana do bieżą-

Chemicals Agency (ECHA), initiatives assisting the registration

cych i przyszłych problemów oraz terminów związanych z wy-

process, and the effectiveness of appealing proceedings.

pełnianiem obowiązków z zakresu REACH i CLP, działalnością

The current monitoring of the works related to nanomateri-

Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), inicjatyw wspoma-

als was continued. Since 2011, a special “cluster” initially named

gających proces rejestracji, skuteczności odwoławczej ścieżki

“Nanomaterials” has been operating at the Consultation Point.

prawnej.

All the legislative works conducted within the set framework are

Kontynuowano bieżące monitorowanie prac dotyczących

monitored in this cluster, along with their status, and the level of

nanomateriałów. Od 2011 r. w Punkcie Konsultacyjnym funk-

progress. In addition, opinions of the interested economic parties

cjonuje specjalny „klaster” o roboczym tytule „Nanomateriały”,

are collected based on which personal opinions are prepared.

w ramach którego monitorowane są wszelkie prace legislacyjne
prowadzone w tym zakresie, ich aktualny status, postępy, a tak-

Assessment of the Legal Acts

że zbierane są opinie zainteresowanych podmiotów gospodarIn 2011, the REACH and CLP Consultation Point for PIPC

czych i na ich podstawie przygotowywane są opinie własne.

assessed the opinions on behalf of the Chamber with regard to

Opiniowanie aktów prawnych

three legal acts concerning chemical substances:
n Proposal for a Mercury convention prepared by the UNEP

W 2012 r. Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP PIPC zaopi-

Secretariat for the 5th assembly of the International Negotia-

niował w imieniu Izby projekty trzech aktów prawnych dotyczą-

tion Committee (INC5), 13-18 January 2013;

cych substancji chemicznych:

n Proposal for a regulation of the Minister of Economy – a dero-

n Projektu konwencji rtęciowej przygotowanego przez Sekre-

n An opinion on the incoherence between the drafted amend-

tariat UNEP na piąte posiedzenie Międzyrządowego Komite-

ment to the Water Framework Directive and REACH with rela-

tu Negocjacyjnego (INC5), 13-18 stycznia 2013 r.;

tion to di-2-ethylhexyl phthalate.

gation suspending the limitations for dichloromethane;

n Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki – derogacja
czasowo zawieszająca ograniczenia dotyczące dichlorome-

Global Product Strategy (GPS)

tanu;
n Stanowisko na temat niespójności projektowanej nowelizacji

The aim of the Global Product Strategy is to forward down the

Ramowej Dyrektywy Wodnej, a REACH w stosunku do ftala-

supply chain the information on the substances created by chem-

nu di-2-etyloheksylu.

ical industry. The information is forwarded in the form of documents – safety summaries created on the basis of chemical safe-

Globalna Strategia Produktowa – Global Product
Strategy (GPS)

ty assessment methodology as established by the International
Council of Chemical Associations (ICCA). The safety assessment
is performed following a prior classification of a substance based

Celem Globalnej Strategii Produktowej jest przekazywanie

on the risk it creates. The information is placed on a generally

w dół łańcucha dostaw informacji o wytwarzanych przez prze-

accessible ICCA portal. These two features: the hierarchical sub-

mysł chemiczny substancjach. Informacje przekazywane są

stance classification according to the risk they create and the

w postaci dokumentów – kart informacyjnych (Safety Summary)

public information access are what distinguishes significantly the

tworzonych w oparciu o opracowaną przez Międzynarodową

so prepared safety summaries from those data sheets required

Radę Stowarzyszeń Chemicznych (International Council of Che-

by the law and commonly used within the professional operations

mical Associations – ICCA) metodykę oceny bezpieczeństwa

framework.

chemicznego. Oceny bezpieczeństwa dokonuje się po uprzed-

To ensure the project’s feasibility in Europe, an assumption

nim zaszeregowaniu substancji w oparciu o stwarzane przez nią

has been made that the value of the GPS safety summaries will

ryzyko. Informację zamieszcza się na ogólnodostępnym portalu

be generated on the basis of the data originating from the data

ICCA. Te dwie cechy: podejście hierarchizujące substancje we-

sheets.

dług stwarzanego ryzyka i publiczny dostęp do informacji są

In Poland, the GPS Programme is implemented by the Polish

wyróżnikami pozwalającymi na wyraźne odróżnienie tak opra-

Chamber of Chemical Industry. In 2010, a stage-by-stage imple-
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cowanych kart informacyjnych od powszechnie stosowanych

mentation of the GPS in Poland was planned. This would consist

w działalności profesjonalnej kart charakterystyki wymaganych

in initial completion of safety summaries in four selected plants

przez prawo.

and in assessing these works by addressees, i.e. people who are

Dla zapewnienia wykonalności projektu w Europie przyjęto

not chemistry specialists.

założenie, że zawartość kart informacyjnych GPS będzie two-

In 2012, the safety summaries-related works were finished in

rzona na podstawie danych pochodzących z kart charakterysty-

two plants:

ki.

n Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.: n-butanol
Wdrażaniem programu GPS w Polsce zajmuje się Polska

Izba Przemysłu Chemicznego. W 2010 r. zaplanowane zosta-

and 2-ethylohexanol summaries;
n Grupa Azoty S.A. in Tarnowie-Mościcach: cyclohexanol and

ło etapowe wdrożenie GPS w Polsce, polegające na pilotowej

concentrated nitric acid summaries.

realizacji kart informacyjnych w czterech wytypowanych zakładach i poddanie wyniku tych prac ocenie adresatów czyli ludzi
nie będących specjalistami w zakresie chemii.

A Short Report on the Implementation
of the Chemical Legislation in Poland

W 2012 r. ukończono prace nad kartami informacyjnymi
w dwóch zakładach:

In December of 2012, on the request of the Chairman of

n Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.: karty dla
n-butanolu i 2-etyloheksanolu;

Management Board PIPC, Mr. Wojciech Lubiewy-Wieleżyński, a
short report in English on the implementation of the chemical leg-

n Grupa Azoty S.A. w Tarnowie-Mościcach: karty dla cykloheksanonu i stężonego kwasu azotowego.

islation, specifically regarding REACH in Poland, was prepared
according to conditions as of December 2012. The report was
forwarded to the European Chemical Industry Council.

Krótki raport dotyczący wdrażania legislacji chemicznej w Polsce

REACH and CLP in 2012

W grudniu 2012 r. na prośbę Prezesa Zarządu PIPC, Pana

In 2012, numerous events took place as a result of legal regu-

Wojciecha Lubiewy-Wieleżyńskiego opracowano w języku an-

lations and provisions of the EU authorities, including: CLP’s as-

gielskim krótki raport na temat wdrażania legislacji chemicznej,

sessment, REACH assessment after 5 years of implementation,

zwłaszcza REACH w Polsce według stanu na grudzień 2012.

completion of the initial registration process delayed for tonnage

Raport został przekazany do Europejskiej Rady Przemysłu Che-

interval of 100 – 1000 t per year (June 1), completion of dualism

micznego CEFIC.

in the classification of hazardous substances according to the
old (DSD Directive) and the new (CLP) legal system, necessity

REACH i CLP w 2012 roku

to adjust data sheets to REACH requirements as described in
the EU Commission’s regulation no. 453/2010 of May 20, 2010.

W roku 2012 miał miejsce szereg istotnych wydarzeń wyni-

Moreover, the Candidate List of SVHC Substances has been

kających z zapisów prawnych, jak i postanowień władz Wspól-

largely expanded, successive substances have been put on the

noty, w tym: ocena CLP, ocena REACH po 5 latach wdrażania,

list of Attachment XIV (these will soon require certificates), and

zakończenie rejestracji wstępnej opóźnionej dla przedziału to-

in the field of tools new versions of QSAR, REACH-IT, and CHE-

nażowego 100 - 1000 t rocznie (1 czerwca), zakończenie duali-

SAR have been launched. A list of classifications and designa-

zmu w klasyfikacji substancji niebezpiecznych według starego

tions has been published on ECHA websites on the basis of the

(Dyrektywa DSD) i nowego (CLP) systemu prawnego, koniecz-

information submitted by companies under Articles 39 and 40 of

ność dostosowania kart charakterystyki do wymogów REACH

the CLP regulation and the published data on the registered sub-

opisanych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20

stances have been supplemented with registration numbers and

maja 2010 r. Ponadto nastąpiło znaczące rozszerzenie listy kan-

names of the companies the substances had been registered by.

dydackiej substancji SVHC, wprowadzono kolejne substancje

In addition, a list of products available on the market, contain-

na listę załącznika XIV (wymagających w nieodległej przyszłości

ing the SVHC substances in concentrations exceeding the 0.1%

uzyskania zezwoleń), a w zakresie narzędzi uruchomiono nowe

weight limits has also been published.

wersje QSAR, REACH-IT i CHESAR. Opublikowano na stronach

Training, consultations, information and journalistic services

ECHA wykaz klasyfikacji i oznakowania na podstawie informacji

were continued. As regards consultations and direct advisory the

zgłaszanych przez przedsiębiorstwa na mocy zapisów artyku-

following issues prevailed: the problem of initial registration de-

łów 39 i 40 rozporządzenia CLP oraz dodano do publikowanych

layed by the entities activating new production or import, data

danych o substancjach zarejestrowanych numery rejestracyjne

sheets, the problem of classifying and designating the mixtures,

i nazwy przedsiębiorstw, które je zarejestrowały. Opublikowano

an option to annul the registration requirement.

także listę dostępnych na rynku wyrobów zawierających substancje SVHC w stężeniu wyższym niż graniczne 0.1 % wag.
Kontynuowane były szkolenia, konsultacje, działalność informacyjna i publicystyczna. W zakresie konsultacji i porad bezpośrednich dominowały: problem rejestracji wstępnej opóźnio-
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nej przez podmioty uruchamiające nową produkcję lub import,

Summary and Conclusions

karty charakterystyki, problem klasyfikacji i oznakowania mieszanin, możliwości zwolnienia z obowiązku rejestracji.

As in the previous years, large-size companies were the only
ones to own specialized services ensuring the fulfilment of the

Podsumowanie i wnioski

obligations resulting from the REACH and CLP schedule, tracking the current changes in the law and interpretations. Other com-

Podobnie jak w latach ubiegłych jedynie duże przedsiębior-

panies, especially mid- and small-size companies, require assis-

stwa posiadają wyspecjalizowane służby pilnujące wypełniania

tance. It is estimated that a large number of companies of this

zobowiązań wynikających z kalendarza REACH i CLP, śledzące

group will be forced to perform full registration of the substances

bieżące zmiany w prawie i interpretacjach. Pozostałe, zwłasz-

generated / imported within the tonnage range of 100 – 1000 tons

cza średnie i małe przedsiębiorstwa, wymagają wsparcia. Oce-

per year. The assistance in the works aimed at the successful

nia się, że duża liczba przedsiębiorstw tej grupy będzie objęta

completion of the substances registration process and the re-

obowiązkiem dokonania pełnej rejestracji substancji wytwarza-

lated information campaign will undoubtedly have priority in the

nych / importowanych w przedziale tonażowym 100 – 1000 ton

operations of the REACH and CLP Consultation Point for PIPC.

rocznie. Pomoc w pracach zmierzających do pomyślnego za-

The changes to the phthalate plasticizers market apply di-

rejestrowania substancji oraz akcja informacyjna na ten temat

rectly to a single manufacturer in Poland. After the expiry of the

będzie niewątpliwie priorytetem w działaniach Punktu Konsulta-

deadline for submitting the required documentation (permit is-

cyjnego ds. REACH i CLP PIPC.

suance applications) resulting from the presence of phthalates

Zmiany na rynku plastyfikatorów ftalanowych bezpośred-

on the Attachment XIV list, it will be possible to try to assess the

nio dotyczą jednego wytwórcy w Polsce. Po terminie zgłasza-

potential situation development directions and initiate an informa-

nia niezbędnej dokumentacji (wniosków o udzielenie zezwo-

tion-advisory campaign for the future users of such substances.

lenia) wynikających z obecności ftalanów na liście załącznika

This will be yet another one of the important directions for the

XIV będzie można podjąć próbę oceny potencjalnych kierun-

development of the REACH and CLP Consultation Point. As the

ków rozwoju sytuacji i podjąć akcję informacyjno-doradczą

majority of large-size companies (particularly those of the chemi-

dla dalszych użytkowników tych substancji. Będzie to kolejny

cal profile) has already completed the full registration stage for

z ważnych kierunków działalności Punktu Konsultacyjnego ds.

the most of the manufactured substances and owns a wealth of

REACH i CLP Ponieważ większość dużych przedsiębiorstw

valuable hands-on experience, the objective would be to collect

(szczególnie chemicznych) przeszła już pomyślnie etap pełnej

and forwarded it to small- and mid-size companies for which the

rejestracji dla większości produkowanych substancji i posiada

complicated registration process is still to come.

pokaźny bagaż cennych doświadczeń praktycznych, celowym
byłoby podjęcie próby ich zebrania w celu przekazania ich MŚP,
dla których w większości trudny etap pełnej rejestracji dopiero
nadchodzi.
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Projekt ChemLog T&T - Rozwiązania w zakresie 
monitorowania i lokalizacji dla poprawy transportu 
intermodalnego towarów niebezpiecznych w Europie 
Centralnej i Wschodniej /
Tracking and tracing solutions for improvement of 
intermodal transport of dangerous goods in Central 
and Eastern Europe
Od 1 lipca 2012 Polska Izba Prze-

  TThe Polish Chamber of Chemical

mysłu Chemicznego rozpoczęła reali-

Industry initiated the Chemlog T&T

zacje Projektu Chemlog T&T.

Project on July 1, 2012.

W

ramach

projektu

Chemlog

Under the Chemlog T&T project

T&T realizowana jest współpraca po-

cooperation is maintained between

między władzami regionalnymi, sto-

regional authorities, chemical indus-

warzyszeniami przemysłu chemiczne-

try associations, and research insti-

go i instytutami naukowymi z Niemiec, Polski, Czech, Słowacji,

tutes of Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary,

Węgier, Austrii, Słowenii i Włoch w celu poprawy konkurencyjno-

Austria, and Italy to improve the competitiveness of the chemical

ści przemysłu chemicznego poprzez poprawę warunków łańcu-

industry by refining the supply chain conditions in Central and

cha dostaw w Europie Centralnej i Wschodniej.

Eastern Europe.

Celem Projektu jest likwidacja barier w międzynarodowym

The Project is aimed at eliminating the barriers within the

transporcie intermodalnym w relacji Zachód-Wschód i Wschód-

West-East and East-West international intermodal transportation

-Zachód poprzez zainicjowanie procesu wymiany doświadczeń

by initiating an experience exchange process and supporting the

i wsparcie rozwoju rozwiązań w zakresie monitorowania i lokali-

development of the solutions for tracking and tracing dangerous

zacji produktów niebezpiecznych.

goods.

Partnerzy Projektu dążą do nawiązania owocnej współpracy

The Project’s partners strive to establish a successful coop-

z odpowiednimi władzami administracyjnymi na szczeblu re-

eration with appropriate administration authorities on regional,

gionalnym, krajowym i europejskim, izbami, stowarzyszeniami,

national and European level, with chambers, associations, com-

przedsiębiorstwami oraz firmami logistycznymi celem identyfi-

panies and logistics enterprises to identify the needs and find

kacji potrzeb i znalezienia wspólnych rozwiązań celem poprawy

mutual solutions for improvement of intermodal transport of dan-

transportu intermodalnego towarów niebezpiecznych w Europie

gerous goods in Central and Eastern Europe.

Centralnej i Wschodniej.
The Project’s main objectives include:
n Promotion of intelligent use of ICT for the improvement of in-

Główne cele Projektu to:
n Promocja inteligentnych zastosowań ICT dla poprawy inter-

termodal transport of dangerous goods in Central and East-

modalnego transportu towarów niebezpiecznych w Europie
Centralnej i Wschodniej.

ern Europe;
n Facilitate modal shift from road transport to rail transport to

n Wspieranie przechodzenia od transportu drogowego do kolejowego celem redukcji gazów cieplarnianych

reduce the greenhouse gases emission;
n Improvement the safety, credibility, and efficiency of intermod-

n Poprawa bezpieczeństwa, wiarygodności i wydajności transportu intermodalnego towarów niebezpiecznych

al transport of dangerous goods;
n Promoting the development and implementation of T&T sys-

n Promocja rozwoju i wdrażania systemów T&T w transporcie
intermodalnym towarów niebezpiecznych

tems in intermodal transport of dangerous goods;
n Improvement of framework conditions in view of organization-

n Poprawa ogólnych warunków z punktu widzenia organizacyj-

al, institutional, and strategic solutions’ for T&T technologies

nych, instytucjonalnych i strategicznych rozwiązań w zakresie

via the cooperation with companies, logistic services suppli-

technologii T&T przy współpracy firm, dostawców usług logistycznych oraz władz publicznych

ers, and public authorities;
n Develop recommendations for opened and joint standards for

n Opracowanie rekomendacji wspólnych standardów T&T oraz

T&T and supporting cooperation and implementation of T&T

wspieranie współpracy i wdrażania technologii T&T w krajach

technologies in Central and Eastern European countries.

Europy Centralnej i Wschodniej.
The current situation of the dangerous goods tracking and
W ramach Projektu opracowana już została analiza aktualnej
sytuacji w zakresie monitorowania i lokalizacji w transporcie inter-

tracing process for intermodal transport in participating countries
has been analyzed under the Project.

modalnym towarów niebezpiecznych w krajach uczestniczących
w projekcie.
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Rozwój

The

nanotechnologii to jeden

development

of

nanotechnology

z kluczowych trendów rozwoju nauki

is one of the key trends in the develop-

i technologii. Najwięcej inicjatyw w tej

ment

dziedzinie podejmowanych jest w USA,

rently, most of the initiatives in this field are

Japonii i Unii Europejskiej. Pierwszy

taken in the United States, Japan and the

spójny narodowy program rozwoju na-

European Union. The first coherent na-

notechnologii powstał w USA w 2000 r.

of

science

and

technology.

Cur-

tional program for the development of na-

Stanowił on impuls do rozpoczęcia prac w zakresie stra-

notechnology

was

founded

in

2000

in

the

USA.

tegicznego programowania rozwoju nanotechnologii w innych

It represented an impulse to start work on the strategic

krajach. Obecnie przynajmniej 30 krajów zainicjowało działania

programming of nanotechnology development in other coun-

nad opracowaniem narodowych strategii rozwoju nanonauk

tries. Actually, at least 30 countries have initiated actions to de-

i nanotechnologii. W Unii Europejskiej kierunki działania w celu

velop national strategies for the development of nanoscience

utrzymania i intensyfikacji europejskiego zaangażowania oraz

and nanotechnologies. In the European Union, the directions of

wzmocnienia pozycji w zakresie nanonauk i nanotechnologii

activities aiming to maintain and intensify the European involve-

zdefiniowano w dokumentach: Nanotechnology and Nano-

ment and strengthen the position in the field of nanosciences

science, Action Plan for Europe 2005-2009 i Towards European

and nanotechnology are defined in the following documents:

Strategy for Nanotechnology.

Nanotechnology and Nanoscience, Action Plan for Europe

W maju 2011 roku rozpoczęto realizację projektu NANO-

2005-2009 and Towards European Strategy for Nanotechnology.

FORCE, którego głównym celem jest stworzenie platformy

In 2011, a NANOFORCE project was initialized aimed

służącej krajom Europy Centralnej wspieraniu wspólnych pu-

to create a platform designed for Central European coun-

blicznych i prywatnych inicjatyw (przedsiębiorstw, ośrodków

tries to help them promote the joint public and private ini-

badawczych, instytucji finansowych) i aktywnego uczestnictwa

tiatives

(businesses,

research

centres,

financial

institu-

w interdyscyplinarnych badaniach nad nanomateriałami, a na-

tions) and to actively participate in interdisciplinary research

stępnie wykorzystanie najbardziej obiecujących wyników badań

on nanomaterials, and to use the most promising results

laboratoryjnych w przemyśle, nie tylko w celu produkcji nowych

of laboratory tests in the industry, not only to produce new

materiałów, ale również w celu zrównoważonego rozwoju prze-

materials, but also for sustainable industry development.

mysłu.

he Project involves the following partners: SC - Svi-

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

luppo Chimica spa, Veneto Nanotech S.C.p.A., Czech As-

neto Nanotech S.C.p.A., Czeskie Stowarzyszenie Przemysłu

sociation of Chemical Industry, Chemistry Cluster Bavaria,

Chemicznego, Chemistry Cluster Bavaria, c/o Universität Bay-

c/o Universität Bayern Service GmbH, Polish Chamber of

ern Service GmbH, 5. Polska Izba Przemysłu Chemicznego,

Chemical Industry, University of Nova Gorica, BioNanoNet

University of Nova Gorica, BioNanoNet Forschungs GmbH,

Forschungs GmbH, Slovakian Association of Chemical and

Słowackie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Farma-

Pharmaceutical Industry, Institute of High Pressures PAN.

ceutycznego, Instytut Wysokich Ciśnień PAN
The following tasks will be completed under the Project:
W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

n Assessment of the impact on human health and environment

n Ocena wpływu na zdrowie ludzi i oddziaływania na środowi-

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

sko 3 różnych nanomateriałów, które są powszechnie używane w przemyśle lub mają duże szanse na wprowadzenie.

dustry or have high chances of implementation;
n Creation of an innovative nanotechnological platform “Nano-

n Utworzenie innowacyjnej platformy nanotechnologicznej

deals Generator” which will enable the collaboration of re-

„Nanodeals Generator”, która umożliwi współpracę ośrodków badawczych z przemysłem chemicznym.

search centres with the chemical industry;
n Creation of a unified new assessment system for new tech-

n Stworzenie jednolitego system oceniania nowych techno-

nologies and initiatives in Central Europe to help adjust the

logii i inicjatyw z obszaru Europy Środkowej, który pomoże
dopasować wyniki badań naukowych do zapotrzebowań

results of the researches to the needs of the industry;
n Development of an approx. 30 million euro business plan for

przemysłu.

Nanotechnological Regional Investment Fund designed for
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NANOFORCE

n Opracowanie biznesplanu Nanotechnologicznego Regional-

the development of subsequent initiatives within the area of

nego Funduszu Inwestycyjnego dysponującego kwotą ok.
30 milionów z przeznaczeniem na rozwój kolejnych inicjatyw

nanotechnology;
n Development of a White Paper containing recommendations

z zakresu nanotechnologii.

for the European Commission in the field of nanotechnology;

n Opracowanie Białej Księgi zawierającej rekomendacje dla

n Identification of 100 feasible implementations in the coun-

Komisji Europejskiej w zakresie nanotechnologii

tries involved in the project, and subsequent completion of 8

n Zidentyfikowanie 100 możliwych wdrożeń w krajach biorących udział w projekcie, a następnie zrealizowanie przynaj-

such implementations;
n Promotion of the project and encouraging the cooperation

mniej 8 z nich.

between scientists and industry representatives

n Promocja projektu i zachęcanie do współpracy ludzi nauki
oraz przedstawicieli przemysłu.
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Europejska Rada Przemysłu

European Chemical Industry

Chemicznego CEFIC

Council CEFIC

n AFEM (stowarzyszenia krajowe zrzeszone

n AFEM (CEFiC federation members) - Dur-

w CEFiC) - Na spotkaniach Izbę reprezentuje

ing the meetings, the Chamber is represented by

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarzą-

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, President of PIPC

du PIPC

Board

n Rada Programowa ds. Energii, Zdrowia,

n Program Council, Energy, HSE and Logi-

Środowiska i Logistyki (Program Council,

stics

Energy, HSE and Logistics)

In the works of the Council participates Wojciech Lubiewa-

W pracach Rady uczestniczy Wojciech Lubiewa-Wieleżyński,

Wieleżyński, President of PIPC Board

Prezes Zarządu PIPC
n Group on Industrial Policy (Industrial Policy SIG).
The Group deals with issues on industry policies and their

n Grupa ds. Polityki Przemysłowej (Industrial Policy SIG).
Grupa zajmuje się problemami polityki przemysłowej i jej uwa-

conditions. In the works of the Group participates Wojciech

runkowaniami. W pracach Grupy uczestniczy Wojciech Lubie-

Lubiewa-Wieleżyński, President of PIPC Board

wa-Wieleżyński, Prezes Zarządu PIPC.
n Working Group on Climate Change (SIG Climate Change)
The Group is focused on climate changes and emission trade

n Grupa Robocza ds. Zmian Klimatu (SIG Climate Change)
Grupa zajmuje się zmianami klimatu i handlem emisjami

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

(ETS) a w jej pracach uczestniczy Krzysztof Łokaj
n Working Group on Energy (SIG Energy)
The Group is focused on issues related to energy (energy

n Grupa Robocza ds. Energii (SIG Energy)
Grupa zajmuje się problemami związanymi z energią (ceny

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

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

Group participates Krzysztof Łokaj.

cach Grupy uczestniczy Krzysztof Łokaj.
n Working Group on Development Forecasts of the Chen Grupa Robocza ds. Prognozowania Rozwoju Sektora

mical Industry Development in Europe and in the World

Przemysłu Chemicznego w Europie na świecie (Econo-

(Economic Outlook Task Force)

mic Outlook Task Force)

The Group members develop and provide statistical informa-

Członkowie Grupy opracowują i dostarczają informacje sta-

tion about the chemical industry of the countries they repre-

tystyczne na temat przemysłu chemicznego krajów, które re-

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

prezentują. W oparciu o te dane publikowane są informacje

vidual industries are publicized. The Group meets twice a year

i prognozy dla poszczególnych branż chemicznych. Grupa

and in its works participates Edyta Gołębiewska.

spotyka się dwa razy do roku a w jej pracach uczestniczy Edyta Gołębiewska.

n Working Group on Logistics (SIG Logistics – Strategy Implementation Group)

n Grupa Robocza ds. Logistyki (SIG Logistics – Strategy

PIPC is represented by Adam Leszczyński, GATX Rail Polska

Implementation Group) - PIPC jest reprezentowana przez

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

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

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

zajmuje się zagadnieniami związanymi z transportem i logi-

regulations within this scope.

styką produktów chemicznych oraz projektami uregulowań
prawnych w tym zakresie.

35

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

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

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

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

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

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

European Chemical Employers’ Group (ECEG)
ECEG is an organization composed of employers of the chemical

ECEG jest organizacją zrzeszającą pracodawców przemysłu

industry in Europe. The Polish Chamber of Chemical Industry is

chemicznego w Europie. Polska Izba przemysłu Chemicznego

a member of this Organization since 2004, Wojciech Lubiewa-

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

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

leżyński jest członkiem Zarządu ECEG a Hanna Kilen członkiem

a member of the Steering Committee.

Komitetu Sterującego.

The Chamber representatives participate in the works of the

Przedstawiciele Izby biorą udział w pracach grup roboczych

working groups of ECEG/EMCEF operating within the structures

ECEG/EMCEF działających w strukturach Komisji Europejskiej:

of the European Commission:

n Grupa Robocza ds. Polityki Przemysłowej, Konkurencyj-

n Working Group on Industrial Policy, Competitiveness

ności i Zatrudnienia – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

and Employment – Wojciech Lubiewa-Wieleżyński

n Grupa Robocza ds. Edukacji i Szkolenia Ustawicznego –

n Working Group on Training and Lifelong Learning – Han-

Hanna Kilen

na Kilen

n Grupa Robocza ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i Respon-

n Working Group on Health and Safety and Responsible

sible Care – Anna Gietka

Care – Anna Gietka

Fertilizers Europe

Fertilizers Europe

Polska Izba Przemysłu Chemicznego ściśle współpracuje z FE.

The Polish Chamber of Chemical Industry cooperates closely

W pracach obok przedstawicieli polskich firm nawozowych sto-

with FE. Besides the representative of Polish fertilizer compa-

warzyszonych w FE uczestniczą przedstawiciele Izby: Wojciech

nies associated in FE, in the works participate representatives

Lubiewa-Wieleżyński oraz Edyta Gołębiewska.

of the Chamber: Wojciech Lubiewa-Wieleżyński and Edyta
Gołębiewska.

EuroChlor – Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu
Chloroalkalicznego

EuroChlor – European Association of Chloralkali
Industry

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

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński is member of the Regulatory Af-

Komitetu uczestniczy również Anna Gietka.

fairs Committee. In the works of the Committee participates also
Anna Gietka.
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1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej kraju 
w roku 2012 na tle wyników lat poprzednich /
General characteristics of the economic situation
of the Country in 2012 compared to results
of previous years  
    W 2012 roku wzrost dynamiki produktu krajowego brutto

   In 2012, the growth in gross domestic product of Poland

Polski wyniósł 2,0% i był jednym z najwyższych wśród państw
Unii Europejskiej. Polskę wyprzedziły jedynie Litwa, Łotwa i Estonia, gdzie odnotowano wzrost PKB odpowiednio o 3,6%, 5,6%
oraz 3,2% w ujęciu rocznym.
Wartość polskiego PKB wyniosła 1 595 883 mln PLN. Główny czynnikiem wzrostu gospodarczego w opisywanym okresie
była aktywność przedsiębiorstw oraz rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych. W pierwszej połowie roku odnotowano
rosnące nakłady inwestycyjne. W drugiej połowie roku nastąpił
ich wyraźny spadek w związku ze spowolnieniem gospodarczym i pogłębiającymi się problemami fiskalnymi w strefie euro.
Nieznacznie zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Odnotowano dalszy wzrost bezrobocia,
które na koniec 2012 roku wyniosło 13,4%, wobec 12,5% na koniec 2011 roku. Spadła dynamika wzrostu wynagrodzeń z 5%
w 2011 roku do 3,4% w 2012 roku.
Wskaźnik inflacji wynoszący w 2011 4,3%, w 2012 roku obniżył się do 3,7%.
Eksport osiągnął 597 096 mln PLN tj. o 6,9% więcej niż
w 2011 roku. Wartość importu w opisywanym okresie to 638 288
mln PLN tj. o 2,4% więcej niż w poprzednim roku. Bilans wymiany handlowej zmniejszył się o 36,3% do – 41 192 mln PLN.
Efektem utrzymującego się braku stabilności na międzynarodowym rynku walut była fluktuacja wartości złotego względem euro i dolara. Średnioroczny kurs złotówki do euro wyniósł
4,1850, a do dolara 3,2570.
Wskaźnik koniunktury przez cały opisywany okres przebiegał poniżej zera, pogarszając się nieznacznie w kolejnych miesiącach roku.

amounted to 2,0% and was definitively the highest among the
European Union states. Poland was outweighed only by Lithuania, Latvia, and Estonia with the growth rates of 3,6%, 5,6%
and 3,2% per annum respectively.
The Polish GDP amounted to 1.595.883 million zlotys. The
main factor of the economic growth was business activity and
increased household consumption. In the first half of the year
the growth in investments had been observed, whereas in the
second half a significant decrease was noticed due to slower
economy and further fiscal problems of the euro zone.
The average employment ratio in the corporate sector increased slightly and the unemployment rate went up to 13,4% at
the end of 2012 as compared to 12,5% in 2011. The salary rate
declined from 5% in 2011 to 3,4% in 2012.
The inflation rate of 4,3% in 2011 went down to 3,7% in
2012.
Export reached the 597.096 million zlotys, which means a
6,9% increase as compared to 2011. The value of import within
the described period was 638.288 million zlotys, i.e. a 2,4% increase than in the previous year. The trade balance decreased
by 36,3% down to 41.192 million zlotys.
The ongoing lack of stability on the international currency
market resulted in fluctuations of the value of zloty against euro
and dollar. The average annual PLN/EUR exchange rate was
4.1850 for euro and 3.2570 for dollar.
The rate of economic conditions for the said period remained below zero and worsened slightly during the successive
months of the year.

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Polski w latach 2009-2012 (rok poprzedni=100) /
Table 1. Basic indicators characterizing the economic situation of Poland in the years 2009-2012 (previous year =100)

Rok / Year

Wyszczególnienie / Specification

2009

2010

2011

2012

Dynamika produktu krajowego brutto
Gross domestic product growth

101,8

103,8

104,3

102,0

Dynamika wartości dodanej brutto
Growth in gross value added

101,8

103,3

104,0

101,9

5327,0

5373,0

5544,0

5 549

12,1

12,3

12,5

13,4

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

103,5

102,6

104,3

103,4

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

104,4

103,3

105,0

100,9

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu
Growth in industrial production sold

96,8

109,8

107,7

103,7

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

4,33

3,99

4,12

4,19

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

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013
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2.1. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego

2.1. Economic results of chemical industry

W

2012 roku przychody ze sprzedaży przemysłu chemicznego wyniosły 123 450 mln PLN, tj. o 5,6% więcej niż w roku go
poprzedzającym. Stanowi to 5,4% wartości sprzedaży przemysłu ogółem oraz 12,8% sprzedaży przetwórstwa przemysłowego.

I

n 2012, the sales value of the chemical industry amounted
to 123.450 million zlotys, i.e. it increased by 5,6% as compared to
the previous year. This represents 5,4% of total industry sales and
12,8% of processing industry sales.

Tablica 2. Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w 2012 roku w milionach złotych
Table 2. Economic results of chemical industry in 2012 in million PLN

Wyszczególnienie / Specification

2011

2012
PLN

EUR1

Dynamika 2011
= 100 (dla PLN)

Przemysł chemiczny ogółem / Chemical industry total
przychody ze sprzedaży / revenues from sales

116 911

123 450

29 498

105,6

koszty wytworzenia / production costs

107 490

114 833

27 439

106,8

wynik finansowy brutto / gross financial result

8 182

7 424

1 774

90,7

wynik finansowy netto / net financial result

7 034

6 299

1 505

89,6

przychody ze sprzedaży / revenues from sales

51 272

55 807

13 335

108,8

koszty wytworzenia / production costs

Produkcja wyrobów chemicznych / Production of chemical products

46 652

51 867

12 394

111,2

wynik finansowy brutto / gross financial result

4 115

3 236

773

78,6

wynik finansowy netto / net financial result

3 503

2 764

660

78,9

przychody ze sprzedaży / revenues from sales

13 045

13 265

3 170

101,7

koszty wytworzenia / production costs

11 784

11 945

2 854

101,4

wynik finansowy brutto / gross financial result

1 248

993

237

79,6

wynik finansowy netto / net financial result

1 059

820

196

77,4

Produkcja wyrobów farmaceutycznych / Production of pharmaceuticals production

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

52 594

54 378

12 994

103,4

koszty wytworzenia / production costs

49 054

51 021

12 191

104,0

wynik finansowy brutto / gross financial result

2 819

3 195

763

113,3

wynik finansowy netto / net financial result

2 472

2 715

649

109,8

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, kwiecień 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, April 2013

W 2012 roku odnotowano zdecydowane pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Wynik finansowy netto przemysłu chemicznego
wyniósł 2 764 mln PLN, tj. o 21,1% mniej niż w roku poprzednim.
Produkcja wyrobów farmaceutycznych odnotowała spadek dynamiki rzędu 22,6% osiągając 820 mln PLN. Jedynie producenci
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wykazali wzrost dynamiki wyniku finansowego netto z 2 472 mln PLN w 2011 roku
do 2 715 mln PLN w 2012 roku. W przemyśle chemicznym ogółem wynik finansowy netto w ujęciu rocznym w opisywanym okresie obniżył się o 10,4%.
1

Significant decline in financial result of the chemical industry
and pharmaceutical companies was observed. The net financial
result for chemical industry amounted to 2.764 million zlotys as
compared to the previous year. The growth in the production of
pharmaceuticals declined by approx. 22,6% reaching the level of
820 million zlotys. Only the rubber and plastic goods manufacturers recorded net financial growth from 2.472 million zlotys in 2011
to 2.715 million zlotys in 2012.
The total annual net financial result for the chemical industry
within the said period declined by 10,4%.

wg średniego, rocznego kursu Euro za 2010 (1 Euro = 4,1850 PLN) / As per the average annual euro rate in 2012 (1 Euro = 4,1850 zlotys)
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Również wskaźniki rentowności w przemyśle uległy pogorszeniu.
Odpowiednio: w przetwórstwie przemysłowym o 0,5 punktu procentowego, w przemyśle chemicznym o 1,8 punktu procentowego, a w farmacji o 2 punkty procentowe. Jedynie w przypadku
wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych nastąpiła nieznaczna
poprawa rentowności o 0,5 punktu procentowego.

In addition, the profitability indices in the industry also declined.
The respective rates were as follows: processing industry – 0,5%,
chemical industry – 1,8%, pharmaceutics – 2%. Only in the case
of rubber and plastic goods there was a slight profitability improvement of 0,5%.

Tablica 3. Podstawowe wskaźniki finansowe w latach 2011-2012
Table 3. Basic financial ratios in the years 2011-2012

Wyszczególnienie / Specification

Wskaźnik
rentowności
obrotu brutto /
Gross
profitability
ratio

Wskaźnik
rentowności
obrotu netto /
Net
profitability
ratio

2011

2011

2012

2012

Wskaźnik
płynności
I stopnia /
Ratio of
liquidity
of I level
2011

Wskaźnik
płynności
II stopnia /
Ratio of
liquidity
of I level

2012

2011

2012

Przemysł ogółem /
Industry in total

7,3

5,6

6,1

4,7

39,4

32,3

107,0

99,9

Przetwórstwo przemysłowe /
Industrial processing

4,9

4,4

4,1

3,8

27,1

27,7

96,6

97,4

Produkcja wyrobów chemicznych /
Production of chemical goods

7,8

5,6

6,6

4,8

40,0

39,3

121,4

114,1

Produkcja wyrobów farmaceutycznych /
Production of pharmaceuticals

9,2

7,2

7,8

5,9

39,3

45,8

130,5

136,6

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

5,2

5,7

4,6

4,9

24,7

29,5

113,3

116,2

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013

2.2. Dynamika cen produktów chemicznych

2.2. CHEMICAL PRODUCT PRICE DYNAMICS

Pomimo dalszego wzrostu cen produkcji chemicznej w 2012
roku, odnotowano zdecydowany spadek jej dynamiki, która
w 2012 roku wyniosła 3,7% w przypadku wyrobów chemicznych,
3,0% dla wyrobów farmaceutycznych oraz 4,2% dla wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych.

Despite the further increase of the chemical production prices throughout 2012, a significant decline of its dynamics was
observed which, in 2012, amounted to 3,7% for chemical goods,
3,0% for pharmaceutical goods, and as much as 4,2% for rubber and plastic goods.

Wykres 1. Średnioroczna dynamika cen produktów chemicznych w % w latach 2011-2012
Chart 1. Dynamics in average annual prices of chemical products in % for the years 2011-2012
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Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013
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Tablica 4. Podstawowe informacje o wybranych przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego będących członkami PIPC za 2012 rok /
Table 4. Basic data on selected chemical companies associated in PIPC for the year 2012

Lp. /
No.

Nazwa przedsiębiorstwa /
Company’s name

Zatrudnienie
w etatach /
Full-time
employment

Przychody
ogółem
[PLN mln] /
Total revenues
[Mio. PLN]

Wskaźnik
rentowności
brutto [%] /
Gross profitability index [%]

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

4 422

90 361

3,0

2,4

1

PKN Orlen S.A.

2

Grupa Kapitałowa Basell Orlen Polyolefins

415

3 451

bd / na

bd / na

3

Petrochemia-Blachownia S.A.

111

308

3,0

2,0

4

Grupa Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe
w Tarnowie – Mościcach SA)

2 065

2 167

13,8

12,6

5

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

3 272

3 760

13,6

12,4

6

Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

2 335

3 032

8,7

3,9

7

Grupa Azoty ZAK S.A.

1 581

2 188

6,7

5,3

8

ANWIL S.A.

1 272

2 561

-11,0

-8,9

9

LUVENA S.A.

262

290

3,6

2,9

10

CIECH S.A.

5 682

4 519

-10,0

-10,4

11

PCC Rokita S.A.

756

1 099

9,4

9,4

12

PCC Synteza S.A.

75

159

1,4

1,1

13

Z. Ch. "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.

420

249

bd / na

bd / na

14

FOSFAN S.A.

181

151

1,0

0,8

15

LERG S.A.

475

430

bd / na

bd / na

16

FLUOR S.A.

306

55

15,2

16,1

17

PROFARB – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.

157

76

4,3

2,2

18

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

78

18

5,6

4,0

19

BIS IZOMAR Sp. z o.o.

698

158

2,4

1,5

20

Solvadis Polska Sp. z o.o.

20

318

1,5

1,1

21

ICSO "Blachownia"

153

18

3,0

2,4

22

Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego
Mościckiego

312

34

0,7

0,7

23

Instytut Nawozów Sztucznych

376

84

6,2

6,1

24

Anneberg Transport INT. Sp. z o.o.

113

42

0,3

0,3

25

AUTOZAK Sp. z o.o.

86

30

4,9

3,6

26

CHEMEKO Sp. z o.o.

51

7,3

6,3

5,2

27

Albis Polska Sp. z o.o.

12

77

6,2

4,8

28

Azelis Poland Sp. z o.o.

47

78

bd / na

bd / na

bd / na - brak danych / not available
Źródło: Opracowano na podstawie ankiet oraz raportów rocznych spółek /
Source: Prepared on the basis of annual surveys and company reports
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4. Pracownicy w przemyśle chemicznym /
Chemical industry employees   
W 2012 roku liczba zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym zmniejszyła się o 1,0%. W produkcji wyrobów chemicznych zatrudnienie było wyższe o 1,4%, a w produkcji wyrobów
gumowych i z tworzyw sztucznych o 1,3% w stosunku rocznym.
W przemyśle farmaceutycznym uległo ono zmniejszeniu o 4,5%.

I

n 2012, the number of processing industry employees declined by 1,5%. In chemical goods production, employment was
higher by 1,4% and 1,3% in chemical goods production and rubber and plastic goods production per annum respectively. As regards the pharmaceutical goods production, employment was
lower by 4,5%.

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

Przeciętne zatrudnienie /
Average employment

Wyszczególnienie / Specification

Dynamika /
Dynamics
2012/2011

2010

2011

2012

Produkcja wyrobów chemicznych:
Chemical goods production:

68

70

71

101,4

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Production of pharmaceuticals

23

22

21

95,5

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

144

153

155

101,3

Razem
Total

235

245

247

100,8

Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013

4.1. Wynagrodzenia w przemyśle chemicznym

4.1. Remunerations in chemical industry

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w produkcji
wyrobów chemicznych wzrosło do 4 491 PLN, w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych osiągnęło poziom 3 392
PLN, zaś w produkcji wyrobów farmaceutycznych wzrosło do 5
360 PLN.

The average gross salary in chemical goods production sector rose up to 4.491 zlotys per month; in rubber and plastic goods
production sector it amounted to 3.392 zlotys per month and for
pharmaceutical goods production section, it increased to 5.360
zlotys per month.

Wykres 2. Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle i sektorze chemicznym w latach 2009-2011
Chart 2. Average salary in chemical industry enterprises in 2009-2011
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Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013

Średnia wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego ogółem liczona jako wartość przychodów na
jednego zatrudnionego wzrosła o 10,9 % w 2012 roku. Największy wzrost dynamiki wydajności pracy nastąpił w przypadku
wyrobów chemicznych osiągając 7,8 %. W przypadku produkcji przemysłu farmaceutycznego wskaźnik ten wyniósł 5,7 %,
a produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych wzrost
osiągnął jedynie 0,6 %.
Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

In 2012, the average production capacity in chemical industry
businesses calculated as the total income per single employee
increased by 10,9%. The highest increase amounting to 7,8%
was observed in the case of chemical goods. As regards the
pharmaceutical industry, this index was 5,7% and 0,6% for the
rubber and plastic goods production.
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Wydajność pracy /
Labor efficiency

Wyszczególnienie / Specification

Dynamika /
Dynamics
2012/2011

2010

2011

2012

Produkcja wyrobów chemicznych:
Chemical goods production:

638

729

786

107,8

Produkcja wyrobów farmaceutycznych
Production of pharmaceuticals

668

598

632

105,7

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

305

344

346

100,6

Razem
Total

437

447

496

110,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS / Prepared on the basis of GUS data
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Tablica 6. Wydajność pracy w przemyśle chemicznym w latach 2010-2012 w tysiącach złotych na osobę /
Table 6. Labor efficiency in chemical industry in the years 2010-2012 in thousands per person.
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5. Produkcja przemysłu chemicznego w latach 2010-2012 /
Production of chemical industry in the years 2010-2012   
W

artość produkcji sprzedanej w przemyśle chemicznym
w roku 2012 wyniosła: w wyrobach chemicznych 57 923,4 mln
PLN , w wyrobach farmaceutycznych 10 458,1 mln PLN, w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 63 016,8,2 mln PLN.

I

n 2012, the value of the production sold in chemical industry
was as follows: chemical goods – 57.923.4 million zlotys; pharmaceutical goods – 10.458.1 million; rubber and plastic goods 63.016.8.2 million zlotys.

Wykres 3. Porównanie dynamiki sprzedaży przetwórstwa przemysłowego oraz wyrobów chemicznych i wyrobów gumowych i z tworzyw
sztucznych w latach 2010 – 2012 (index 2010=100)
Chart 3. Breakdown of dynamics in processing industry, chemical goods, and rubber and plastic goods in 2010 – 2012 (index 2010=100)
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Źródło: Biuletyn statystyczny nr 2 - GUS, marzec 2013 / Source: „Statistical bulletin No. 2 - GUS, March 2013

W 2012 wskaźnik koniunktury we wszystkich trzech gałęziach
przemysłu chemicznego w ciągu roku ulegał fluktuacji. Pod koniec roku dominowały nastroje minorowe.

In 2012, the economic conditions index for each of the three
chemical industry sectors fluctuated during the entire year.
Gloomy moods prevailed towards the end of the year.

Wykres 4. Produkcja sprzedana (mln PLN) i wskaźnik koniunktury wyrobów chemicznych
Chart 4. Production sold (million PLN) and chemical goods economic outlook
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Wykres 6. Produkcja sprzedana (mln PLN) i wskaźnik koniunktury wyrobów gumowych oraz z tworzyw sztucznych
200,0
Chart 6.1 Production
sold (million PLN) and rubber and plastic goods economic outlook
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Wykres 5. Produkcja sprzedana (mln PLN) i wskaźnik koniunktury wyrobów farmaceutycznych
Chart 5. Production sold (million PLN) and pharmaceutical goods economic outlook
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

6. Handel zagraniczny w latach 2010-2012 /
Foreign trade in the years 2010-20112   
W

artość polskiego eksportu ogółem wyrażona w euro wyniosła 142,7 mld w 2012 roku, tj. o 6% więcej niż w 2011 roku.
Wartość importu wzrosła o 2,2 % w ujęciu rocznym osiągając
152,5 mld EUR. W stosunku do 2011 roku deficyt w handlu zagranicznym w 2012 roku zmniejszył się z - 14,6 mld EUR do – 9,8
mld EUR.
Na przestrzeni 2012 roku wartość importu produktów przemysłu chemicznego ogółem pozostała na niemalże nie zmienionym w stosunku rocznym poziomie 27 136 mln EUR. Eksport
wyrobów chemicznych w stosunku do 2011 roku wzrósł o 7,2 %
do 20 157 mln EUR. Niezmiennie głównymi partnerami wymiany
handlowej były kraje Unii Europejskiej.
Tak jak w latach poprzednich w przemyśle chemicznym
utrzymywała się nadwyżka importu nad eksportem, a ujemne
saldo handlu zagranicznego zmniejszyło się z 8,3 mld EUR
w 2011 roku do 7 mld EUR w 2012 roku.
Dodatnie wartości salda generowane były, tak jak w latach
poprzednim przez: nawozy, olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, mydła i preparaty piorące oraz kauczuki i artykuły
z kauczuku. Największy deficyt odnotowano w przypadku farmaceutyków (2,2 mld EUR), tworzyw sztucznych w formach
podstawowych (2,7 mld EUR), produktów chemicznych różnych
(1,1 mld EUR) czy chemikaliów organicznych (1,2 mld EUR).
W pierwszej połowie 2012 roku średniomiesięczny kurs
euro do złotówki ulegał wahaniom. W drugiej połowie roku zaczął stopniowo obniżać się osiągając średniorocznie wartość
4,1850. Średniomiesięczny kurs dolara względem złotówki wahał się; średniorocznie przyjmując wartość 3,2570.

I

n2012, the total value of Polish exports in Euro amounted
to 142,7 billion euro, i.e. a 6% increase as compared to 2011.
The value of imports increased by 2,2% per annum hitting 152,5
billion euro. In relation to 2011, the foreign trade deficit in 2012
decreased from 14,6 billion euro to 9,8 billion euro.
Over the year 2012, the total annual value of imports for
chemical industry products remained almost unchanged level
of 27.136 million euro. The export of chemical goods in relation to
2011 increased by 7,2% up to 20.157 million euro. The EU states
were consistently the main trade partners.
As in the preceding years, the chemical industry maintained
the surplus of imports over exports and the negative foreign
trade balance decreased from 8,3 billion euro in 2011 to 7 billion
euro in 2012.
As in the year before, the positive balance values were generated mainly by: fertilizers, aromatic oils, perfumery formulas,
soaps and washing detergents, natural rubber and derivatives.
The highest deficit was observed in the case of pharmaceuticals
(2,2 billion euro), plastics in primary forms (2,7 billion euro), various chemical products (1,1 billion euro), and organic chemicals
(1,2 billion euro).
The average monthly euro-to-dollar rate was fluctuating during the first half of 2012, whereas in the second half it began to
gradually decline reaching the average monthly value of 4,1850.
The average monthly dollar-to-zloty rate fluctuated reaching the
average annual value of 3,2570.

Wykres 7. Dynamika eksportu, importu i salda handlu zagranicznego produkcji chemicznej ogółem (produkcji wyrobów chemicznych
+ produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych) w latach 2010-2012 w %.
Chart 7. Total growth in exports, imports and foreign trade (chemical goods production + rubber goods production) in 2010-2012 (%)
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Import w 2012 roku [mln EUR] /
Import in 2012 [million EUR]
Wyszczególnienie / Specification

Ogółem /
Total

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

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

435

519

954

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

738

1 988

2 726

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

514

3 557

4 071

Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

340

282

622

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

62

1 218

1 280

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

144

1 407

1 551

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

51

731

782

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

83

439

522

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

16

14

30

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

5

90

95

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

197

1 894

2 091

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

369

3 990

4 359

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

522

3 716

4 268

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

823

2 056

2 879

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

126

371

497

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

111

298

409

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

3 191

16 798

19 989

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

1 375

5 772

7 147

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

4 566

22 570

27 136

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55
* CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), and sections 54–55
Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
Source: Elaborated basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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Tablica 7. Import chemikaliów według grup towarowych w 2012 roku w milionach euro /
Table 7. Import of chemicals by groups of goods in 2012 in million EUR.
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Tablica 8. Eksport chemikaliów według grup towarowych w 2012 roku w milionach euro
Table 8. Export of chemicals by groups of goods in 2012 in million EUR.

Eksport w 2012 roku [mln EUR] /
Export in 2012 [million EUR]
Wyszczególnienie / Specification

Ogółem /
Total

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

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

106

599

705

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

582

903

1 485

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

544

1 333

1 877

Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

144

540

684

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

303

337

640

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

803

1 257

2 060

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

310

971

1 281

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

94

71

165

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

8

30

38

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

2

26

28

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

242

705

947

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

329

1 296

1 625

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

964

3 712

4 676

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

809

2 906

3 715

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

43

121

164

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

22

45

67

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

3 532

8 234

11 766

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

1 773

6 618

8 391

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

5 305

14 852

20 157

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55
* CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), and sections 54–55
Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
Source: Elaborated basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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Saldo w 2012 roku [mln EUR] /
Balance in 2012 [million EUR]
Wyszczególnienie / Specification

Ogółem /
Total

Spoza państw
UE-27 /
outside UE-27

Z państw
UE-27 / From
UE-27

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

- 329

- 80

- 249

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

-156

- 1 085

-1 241

30

- 2 224

- 2 194

- 196

258

62

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

241

- 881

- 640

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

659

- 150

509

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

259

240

499

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

11

- 368

- 357

Materiały wybuchowe (dział 36)
Explosives (section 36)

-8

16

8

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

-3

- 64

- 67

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

45

- 1 189

- 1 144

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

- 40

- 2 694

- 2 734

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

412

-4

408

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

- 14

850

836

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

- 83

- 250

- 333

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

- 89

- 253

- 342

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

341

- 8 564

- 8 223

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

398

846

1 244

Suma dla całej tabeli
Total for the entire table

739

- 7 718

- 6 979

Produkty farmaceutyczne (dział 30)
Pharmaceutical products (section 30)
Nawozy (dział 31)
Fertilizers (section 31)

* klasyfikacja CEFIC obejmuje: działy od 28 do 38, dział 39 sekcje 3901–3914, oraz działy 54–55
* CEFIC classification covers sections 28 up to 38, section 39 (item 3901–3914), and sections 54–55
Źródło: Opracowano na podstawie bazy danych Eurostatu HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
Source: Elaborated basing on Eurostat data HS2–HS4, http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/
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Tablica 9. Saldo wymiany handlowej według grup towarowych w 2012 roku w milionach euro
Table 9. Balance of trade exchange by groups of goods in 2012 in million EUR

Handel zagraniczny w latach 2010-2011 / Foreign trade in the years 2011-2012

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

6.1. Prezentacja wybranych eksporterów –
członków PIPC

6.1. Presentation of selected exporters –
PIPC members

Tablica 10. Poziom eksportu wybranych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w roku 2012 w milionach złotych
Table 10. Exports for selected companies of chemical industry in 2012 (in million PLN)

Lp. /
No.

Nazwa przedsiębiorstwa /
Company’s name

Wartość eksportu w 2012 roku
[PLN mln] /
Export value in 2012 [million PLN]

1

PKN Orlen S.A.

38 577

2

Petrochemia-Blachownia S.A.

3

Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

4

Grupa Azoty ZAK S.A.

979

5

ANWIL S.A.

724

6

Zakłady Azotowe Puławy SA

1 514

7

Grupa Azoty S.A.
(Poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A.)

1 228

8

LUVENA S.A.

26

9

FOSFAN S.A.

33

10

Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.

30

11

Grupa Chemiczna Ciech

12

PCC Rokita S.A.

498

13

FLUOR S.A.

43

14

PCC Synteza

145

15

PROFARB – Grupa chemiczne Sp. z o.o.

8,6

16

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

3,3

17

Solvadis Polska Sp. z o.o.

119

18

BIS Izomar Sp. z o.o.

6,8

19

Azelis Poland Sp. z o.o.

12

20

Instytut Nawozów Sztucznych

26

21

Instytut Chemii Przemysłowej

1,2

261
1 167

2 851

Źródło: Na podstawie informacji z przedsiębiorstw
Source: Companies’ data.
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PKN Orlen S.A.
n Instalacja Odsiarczania Spalin: zastosowane najlepsze rozwiązania technologiczne pozwolą na osiągnięcie zarówno
wysokiej dyspozycyjności pracy instalacji w ciągu roku jak
i wysokiej skuteczności odsiarczania spalin wykorzystywanych do produkcji energii, nawet na poziomie 99%. Koszt
budowy instalacji wyniesie ponad 410 mln PLN. Zakończenie
inwestycji planowane jest na 2015 rok.
n Instalacja katalitycznego odazotowania spalin: Celem inwestycji jest budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania
Spalin, która umożliwi ok. 80% redukcję emisji związków
tlenków azotu i pyłu w spalinach. Oddanie do użytku ostatniego kotła planowane jest do 2016 roku.
n Budowa Elektrowni we Włocławku: Celem inwestycji jest realizacja prorozwojowych planów inwestycyjnych w aktywa
energetyczne, jakie zapisane zostały w nowej strategii PKN
ORLEN na lata 2013-2017. Nowy blok o mocy ok. 470 MWe
będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w Polsce
i będzie wytwarzał energię elektryczną w kogeneracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. grupy Anwil i PKN ORLEN.
Szacuje się, iż ok. połowa wytwarzanej we Włocławku energii
będzie trafiała na rynek.
n Zakończono kluczowe dla PKN ORLEN S.A. inwestycje: „Budowa nowego kotła w Elektrociepłowni” oraz „Modernizacja
Alkilacji”. Nowy kocioł zapewnia wymaganą ilość mediów
energetycznych (pary i energii elektrycznej) dla nowopowstających instalacji produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego.
Modernizacja Alkilacji dostosowuje proces technologiczny
do wymogów ochrony środowiska, przepisów BHP oraz poprawia parametry jakościowe surowca.
n W 2012 roku zakończono również realizację wielu pozostałych inwestycji, w tym m.in.: „Przebudowa wypełnień technologicznych chłodni wentylatorowych instalacji chłodniczej”,
„Modernizacja i przystosowanie instalacji technologicznej
oleju opałowego ciężkiego w Terminalu Paliw w Świnoujściu”, „Przebudowa sieci telekomunikacyjnej na instalacjach
produkcyjnych obszaru Produkcji Petrochemicznej”, „Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji instalacji Tlenku Etylenu
II po przeprowadzonej intensyfikacji”, „Modernizacja instalacji utleniania w zakresie PiA”, „Modernizacja instalacji technologicznych Terminala Paliw w Mościskach”.
n W Polsce w obszarze detalu do najważniejszych inwestycji
należały stacje paliw zlokalizowane przy autostradach, tzw.
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y): Gliniec, Sosna oraz
zmodernizowane stacje paliw w kluczowych lokalizacjach,
m.in. w Nieporęcie, Jankach koło Warszawy, Krakowie
i w Płocku.
n W Grupie ORLEN Lietuva zakończono największy w historii
tego przedsiębiorstwa remont kapitalny rafinerii.
n W Grupie Unipetrol uruchomiono prace inwestycyjne związane z rekonstrukcją pieca instalacji Olefin. Realizowano kluczowy projekt w Spółce Ceska Rafinerska: „Dostosowanie
oprzyrządowania elektrycznego do wymogów prawnych”
oraz finalną fazę projektu „Modyfikacja pochodni w Litvinowie”.

PKN Orlen S.A.
n Fuel Gas Desulfurization System: the application of top technological solutions will allow high system operation availability per year and high-level desulfurization of the exhaust
gases used for power production by as much as 99%. The
cost of building the system will be over 410 million zlotys. The
project is scheduled for completion in 2015.
n Catalytic Fuel Gas Denitrogenation System: the project is
aimed at building a Catalytic Fuel Gas Denitrogenation System to allow for the 80% reduction of nitrogen oxides and
dust compounds in exhaust fuel gases. The last boiler is
scheduled for commissioning until the end of 2016.
n Włocławek Power Plant construction: the project is aimed
at transitioning the post-development project works into energy assets included in PKN ORLEN’s new strategy for the
years 2013-2017. The new 470MWe block will be the state-ofthe-art unit of this type in Poland and will generate power in
cogeneration with heat production for the purposes of, inter
alia, the Anwil and PKN ORLEN Group. It is estimated that
half of the power generated in Włocławek will be supplied to
the market.
n The following key PKN ORLEN S.A. projects have been completed: “Construction of the new boiler at the CHP Plant” and
“Alkylation Process Modernization”. The new boiler provides
the required amount of power media (steam and electric
energy) for the newly created production installations of the
Manufacturing Plant. The Alkylation Process Modernization
adjusts the technological process to the requirements for
environmental protection, OHS regulations and improves the
qualitative parameters of the raw material.
n In 2012, numerous other projects such as: “Conversion of
Technological Fillings for Mechanical Draft Cooling Towers System”, “Heavy Fuel Oil System Modernization and
Adaptation at Świnoujście Fuel Terminal”, “Conversion of a
Petrochemical Production Area Telecommunications Network”, “Ethylene Oxide II System Post-Intensification Safety
Improvement”, “PiA Oxidization System Modernization”,
“Mościska Fuel Terminal Installations Modernization.”
n As regards the Polish retail trade, the most important projects
included the motorway stations, the so-called Commuter
Service Stations (MOPs): Gliniec, Sosna and the modernized petrol stations at key locations, inter alia, in Nieporęcice,
Janki n. Warsaw, Cracow, and Płock.
n ORLEN Lietuva Group completed an extensive refinery overhaul considered to be the largest overhaul in this company’s
history.
n Unipetrol Group initiated project works related to the reconstruction of the Olefin system boiler. A key project named
“Adaptation of Power Equipment to Legal Requirements”
was completed at Ceska Rafinerska and the final stage of
the “Modification of the Litvinov Refinery.”
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n W segmencie Upstream prowadzono działania poszukiwawczo – rozpoznawcze gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w rejonie Lublina i Łodzi, działania poszukiwawczo-rozpoznawcze ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych
w obszarze Niecki Szczecińskiej oraz ze złóż niekonwencjonalnych na szelfie łotewskim Morza Bałtyckiego.
n Spółka Płocki Park Technologiczny rozpoczęła realizację
dwóch znaczących projektów tj.: „Budowa centrum usług
korporacyjnych” oraz „Budowa Laboratorium Centralnego”.

n As regards the Upstream segment, unconventional natural
gas deposits search and reconnaissance works in Lublin
and Łódź areas, conventional and unconventional fuel oil deposits search and reconnaissance works near the Szczecin
Basin and Baltic Sea’s Latvian Shelf respectively were conducted.
n Płocki Park Technologiczny S.A. has initialized two significant
projects, i.e.: “Construction of the Corporal Service Centre”
and “Construction of the Central Laboratory.”

Petrochemia-Blachownia S.A.
n Stacja uzdatniania wody.
n Budowa kotłowni.

Petrochemia Blachownia S.A.
n Water treatment station.
n Construction of the boiler

Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
n Projekt pt. „Produkcja nawozów płynnych na bazie mocznika i siarczanu amonu”. Przedsięwzięcie ma na celu rozszerzenie gamy produktów Spółki oraz wydłużenie łańcucha
produktowego. Przewidywana produkcja nowych nawozów
płynnych to około 190.000 ton/rok.
n Projekt pt. „Produkcja nawozów stałych na bazie mocznika
i siarczanu amonu”. Przedsięwzięcie ma na celu rozszerzenie gamy produktów Spółki oraz wydłużenie łańcucha produktowego. Przewidywana produkcja nowych nawozów
to około 160.000 ton/rok PULGRAN-u S.
n Projekt pt. „Budowa stokażu amoniaku”. Planowany termin
zakończenia: 2013-12-31. Budowa stokażu amoniaku o pojemności 15.000 ton.
n Projekt pt.„Budowa instalacji odsiarczania spalin”. W wyniku
wdrożenia przedmiotowego projektu nastąpi zmniejszenie
emisji dwutlenku siarki o ponad 83% w ELEKTROCIEPLOWNI ZAKLADOW AZOTOWYCH „PULAWY” S.A. /EC/.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
n „Urea and Ammonium Sulfate-Based Production of Liquid
Fertilizers.” The project is aimed at expanding the range of
company’s products and extending the chain of products.
The production capacity of the new liquid fertilizers is estimated at approx. 190.000 tons/year.
n The “Urea and Ammonium Sulfate-Based Production of Solid Fertilizers.” The project is aimed at expanding the range of
company’s products and extending the chain of products.
The production capacity of the new solid fertilizers is estimated at approx. 160.000 tons of PULGRAN S/year
n “Construction of Ammonia Storage”. The scheduled completion deadline: 2013-12-31. Construction of a 15.000 tons ammonia storage facility.
n “Construction of the Fuel Gas Desulfurization System.”
The implementation of this project will result in the reduction of sulfide dioxide emissions at ELEKTROCIEPŁOWNIA
ZAKŁADÓW AZOTOWYCH “PUŁAWY” S.A. /EC/ by over
83%.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Modernizacja neutralizacji siarczanu żelaza II – Monohydrat.
n Instalacja do produkcji fotokatalizatora TiO2.
n Modernizacja reaktorów syntezy amoniaku.
n Modernizacja kompresorów gazu syntezowego i wymiana
turbiny kompresora CO2.

n Budowa układu filtracji i przystosowanie istniejącej dla potrzeb suchej separacji.
n Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni.
n Modernizacja systemu oczyszczania gazów porozkładowych – I etap.
n Rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych

Grupa Azoty ZAK S.A.
n Tereftalan – dostosowanie periodycznej instalacji estrów do
produkcji tereftalanu bis.
n Modernizacja obiektów Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.
n Przebudowa układu wody obiegowej dla nowej instalacji
neutralizacji kwasu azotowego gazowym amoniakiem w Wydziale Saletrzaku.
n Rozbudowa sieci parowej
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Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Modernization of the ferric sulfate II (monohydrate) neutralization process.
n TiO2. photocatalyst production system
n Modernization of the ammonia synthesis reactors.
n Modernization of the synthesis gas compressors and replacement of the CO2 compressor turbine.
n Construction of the filtration system and adaptation of the existing system for dry separation purposes.
n Fuel gas purification unit, including modernization of the
CHP plant.
n Modernization of the decomposition gas purification system
– Stage I.
n Extension of the post-calcination gas desulfurization system.
Grupa Azoty ZAK S.A.
n Terephthalate – adaptation of the periodic esters system for
bis terephthalate production purposes.
n Modernization of the Mechanical Sewage Treatment facilities.
n Conversion of the circulating water system for a new installation designed to neutralize the nitric acid with gasified ammonia at Nitro-Chalk Division.
n Extension of the steam network.
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Grupa Azoty S.A. (formerly Zakłady Azotowe
w Tarnowie – Mościcach S.A.)
n New hydrogen system.
n Modernization of the Sulfur Acid Plant.
n Tasks related to ensuring the continued operation of the production facilities and reducing the production costs by modernizing the selected installations.
n Construction of the system designed for full collection of EC
II boilers dust.

ANWIL S.A.
n Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego.
n Modernizacja węzła Benfielda.
n Przebudowa układu przepływowego wirnika sprężarki gazów nitrozowych.
n Odbiór ciepła z polimeryzatora
CIECH S.A.
n Instalacja sody oczyszczonej w Inowrocławiu.
n Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny (GTE).
n Budowa instalacji MCPA .
n Instalacja polifosforanu melaminy .
n Szkło opakowaniowe BarvaGlass.
n Przedsięwzięcie modernizacji energetyki w Elektrociepłowni
Janikowo.

ANWIL S.A.
n Construction of the synthesis gas drying system.
n Modernization of the Benfield Unit.
n Conversion of the flow system of the nitrosated gases compressor rotor.
n Polymerizer heat collection.

LUVENA S.A.
n Budowa instalacji blendingu i ekspedycji nawozów.
n Modernizacja granulacji nawozów metoda zgniatania.
n Nowa suszarka bębnowa.

LUVENA S.A.
n Construction of the Fertilizers Blending and Shipping System.
n Modernization of the Fertilizers Granulation with Crushing
Method.
n New drum dryer.

Zakłady Chemiczne ”Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Modernizacja stanowisk rozładunku siarki płynnej z wagonów kolejowych.
n Dostosowanie instalacji produkcji Wigoru do wymagań dokumentu ATEX.
FOSFAN SA
n Wymiana suszarni na oddziale granulacji nawozów.
n Budowa stanowiska konfekcjonowania materiałów sypkich
w opakowania Big-Bag.
n Modernizacja filtrów workowych pracujących w obrębie młynowni.
PCC Rokita S.A.
n Budowa wytwórni kwasu monochlorooctowego.
n Elektroliza membranowa, przewidywany termin zakończenia
2015. Jest to drugi etap inwestycji, który ma spowodować
całkowite przejście elektrolizy na technologie membranową,
zmniejszyć zużycie energii do procesu produkcyjnego oraz
zwiększyć zdolności produkcyjne chloru o 10%.
n Czwarty ciąg produkcyjny Rokopoli, inwestycja zakończona
w 2012 roku. Wydajność nowej instalacji wynosi około 30 tys.
ton / rok.
n Rozbudowa PCl3, przewidywany termin zakończenia 2013.

Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCl3 do 14 200 ton / rok.
n Instalacja do odsiarczania solanki, przewidywany termin zakończenia 2013. Poprawa jakości solanki, co w efekcie spowoduje zmniejszenie ilości awaryjnych wyłączeń.
n Modernizacja wież chlorohydrynowych, inwestycja zakończona w 2012. Celem jest stabilizacja produkcji tlenku pro-

CIECH S.A.
n Purified soda system in Inowrocław.
n Implementation of the innovative epichlorohydrin production
technology (GTE).
n Construction of the MCPA System.
n Melamine Phosphate System.
n BarvaGlass packaging.
n Modernization of the power system at Janikowo CHP Plant.

Zakłady Chemiczne ”Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Modernization of the stations designed for unloading liquid
sulfur from rail cars.
n Adaptation of the Wigor production system to the ATEX document requirements.
FOSFAN SA
n Replacement of the drying unit at fertilizers granulation section.
n Construction of the bulk materials Big-Bag packing unit.
n Modernization of the bag filters operating with the grinder
area.
PCC Rokita S.A.
n Construction of the monochloroacetic acid production plant.
n Diaphragm electrolysis; estimated completion deadline
in 2015. This is the second stage of the project which is to
cause total conversion of the electrolysis process to the diaphragm technology, reduce the production process energy
consumption, and increase chlorine production capacity by
10%.
n Fourth Rokopole production line; project completed in 2012.
Capacity of the new system is approx. 30.000 tones/year.
n Extension of the PCl3 production plant; estimated completion deadline in 2013. Increased PCl3 production capacity up
to 14.000 tons/year.
n Saltwort desulfurization system; estimated completion deadline in 2013. Improved saltwort quality which will result in de-
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Grupa Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe
w Tarnowie – Mościcach S.A.)
n Nowa instalacja wodoru.
n Modernizacja Wytwórni Kwasu Siarkowego.
n Zadania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu instalacji
produkcyjnych oraz z obniżaniem kosztów wytwarzania poprzez modernizacje wybranych instalacji.
n Budowa Instalacji do kompleksowego odbioru popiołu z kotłów EC II

Realizacje inwestycyjne / Investments
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pylenu, zwiększenie zdolności produkcyjnej poprzez zmniejszenie liczby awaryjnych wyłączeń i związanej z tym redukcji
obciążenia wytwórni.
n Budowa podczyszczalni ścieków, inwestycja zakończona
w 2012. Podczyszczalnia ścieków zawierających chlorofenole.
n Rozbudowa bazy magazynowej tlenku etylenu, przewidywany termin zakończenia 2013. Dobudowany zbiornik o pojemności 200 m3.
n Modernizacja i budowa sieci elektroenergetycznych - poprawa efektywności gospodarowania energią, termin zakończenia 2014 r.
PCC Synteza S.A.
n Adaptacja instalacji propoksylacji do produkcji polio li na bazie Mannicha.
LERG S.A.
n Rozbudowa i modernizacja instalacji do produkcji żywic nowolakowych.
n Modernizacji instalacji do produkcji żywic poliestrowych.
PROFARB – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
n 4 instalacje do produkcji polimerów bezrozpuszczalnikowych wraz ze stokażami.
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
w Kędzierzynie Koźlu
n W lutym 2012 r. oddano do użytku Centrum Badawcze Tworzyw Sztucznych na terenie ICSO „Blachownia”.
n Zrealizowano projekt „Wytworzenie badawczej instalacji
ćwierć-technicznej uwodornień dla potrzeb weryfikacji technologii oferowanych partnerom przemysłowym”.
n Wdrożenia:
- 6 wdrożeń z zakresu technologii produkcji żywic
- 1 wdrożenie dotyczące technologii wytwarzania mas wypełniających do kabli
n Zrealizowano projekt „Budowa teleinformatycznej platformy
dla wspomagania badań i prac rozwojowych w ICSO Blachownia”
n Regionalne Laboratorium Chemii Specjalistycznej i Stosowanej
Instytut Chemii Przemysłowej
n Modernizacja hali technologicznej dla potrzeb instalacji badawczych
n Modernizacja laboratoriów badawczych
Instytut Nawozów Sztucznych
n Proces i instalacja do ciśnieniowego oczyszczania kondensatu procesowego parą technologiczną.
n Modernizacja węzła Benfielda na instalacji amoniaku 750 t/d.
n Proces granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych.
n Synteza trioksanu z formaldehydu na katalizatorach nowej
generacji.
n Laboratorium Technik Wysokich Ciśnień.
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creasing the number of future emergency shutdowns.
n Modernization of the chlorohydrin towers; the project completed in 2012. It is aimed at stabilizing the propylene oxide
production process, increasing the production capacity by
limiting the number of emergency shutdowns and the related
production plant workload.
n Construction of the water pretreatment plant; the project was
completed in 2012. A pretreatment plant for sewage containing cholorophenols.
n Extension of the ethylene oxide storage facility; estimated
completion deadline in 2013. A 200 m3 tank added.
n Modernization and construction of the electrical power networks – improved power management; completion deadline
in 2014.
PCC Synteza S.A.
n Adaptation of the propoxylation system designed for the
Mannich-based production of polyols.
LERG S.A.
n Extension and modernization of the varnish resins production system.
n Modernization of the polyester resins production system.
PROFARB – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
n 4 Installations designed to produce solvent-free polymers
with storage facilities.
Institute of Heavy Organic Synthesis „Blachownia”
in Kędzierzyn Koźle
n In February 2012 a Research Centre for Plastics was commissioned at the IHOS “Blachownia.”
n The “Creation of a Small-Size Hydrogenation Research System for the Purposes of Verifying the Technologies Recommended to Industrial Partners” project was completed.
n Implementations:
- 6 implementations of resin production technologies;
- 1 implementation of a cable filling mass production process.
n Research and Development Works at IHOS “Blachownia”
project was completed.
n Regional Laboratory for Specialized and Applied Chemistry.
Industrial Chemistry Research Institute
n Modernization of the process room designed for research
systems purposes.
n Modernization of the research laboratories.
Fertilizer Research Institute
n Process and system designed for pressurized purification of
process condensates with process steam.
n Modernization of the Benfield Unit in the 750 t/day ammonia
system.
n Mechanical nitrate fertilizers granulation process.
n Trioxane synthesis from formaldehyde over new-generation
catalysts.
n Laboratory for High Pressure Techniques.
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PKN ORLEN S.A.
n W 2012 roku PKN ORLEN wykonał szereg prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem technologii
nowych produktów, poprawą jakości wytwarzanych wyrobów, doskonaleniem technologii produkcji oraz ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Najważniejsze opracowania z zakresu działalności badawczo-rozwojowej były związane z analizą oddziaływania pieców technologicznych instalacji PKN ORLEN w Płocku na
środowisko w zakresie ochrony powietrza z uwzględnieniem
optymalizacji rodzajów, proporcji i jakości stosowanych paliw. Kolejnymi projektami były przeprowadzone ekspertyzy
w zakresie możliwości wykorzystania wyłączonych z ruchu
instalacji HON II i III oraz unifikacja procesu bilansowania
obrotu alkoholem etylowym w składach podatkowych. Zrealizowano również ocenę zgodności wyznaczenia energii
elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła w Elektrociepłowni w świetle wymagań dyrektywy 2004/8/WE oraz ocenę pracy układów wytwarzania próżni na instalacji DRW II, III,
IV i VI pod kątem optymalizacji uzysków frakcji próżniowych
i stabilności pracy kolumn próżniowych. W 2012 roku zakończona została modernizacja instalacji Alkilacji HF (Alkylation
Hydrofluoric Acid) co wpłynęło na zmniejszenie poziomów
kwasu HF w instalacji i przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa pracy oraz redukcję kosztów operacyjnych.

PKN ORLEN S.A.
n In 2012, PKN ORLEN performed numerous research and
development works related to new product technologies,
improvement of the quality of the manufactured goods, upgrade of production technologies and limitation of negative
impact on the natural environment.
The key studies within the research and development operations framework were related to the analysis of the impact
of the PKN ORLEN process furnaces on the environment in
terms of protection of the air with consideration paid to the
optimization of the types, proportions, and quality of the applied fuels. The successive projects involved evaluations of
the options to use the deactivated HON II and III installations
and to unify the process designed to balance the circulation
of the ethyl alcohol in bonding warehouses. In addition, the
process of setting electrical energy in relation to CHP Plant
heat production in view of the requirements of the Directive
no. 2004/8/CE as well as the operation of the vacuum generating installations at DRW II, III, IV, and VI installations for
the optimization of vacuum fraction outputs and vacuum columns stability have been assessed. In 2012, the modernization of the Hydrofluoric Acid Alkylation system was completed. This resulted in the limitation of the HF acid levels in
the installation and translated into improved work safety and
operational costs reduction.

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
n Projekt badawczy wykorzystania nawozów azotowych z dodatkiem siarki na doświadczalnych poletkach obszaru Polski, Niemiec i Czech
n Opracowanie technologii produkcji superfosfatu mocznikowego, założeń projektowych oraz przeprowadzenie prób
przemysłowych wytwarzania tego nawozu
n Badania i implementacja technologii redukcji NOx z zastosowaniem roztworu mocznika na potrzeby ZAP.
n Optymalizacja węzła reformingu metanu
n Modernizacja węzła produkcji gazu syntezowego na instalacji amoniaku w zakładzie Amoniaku I
n Ocena działania nowego produktu nawozowego USP w badaniach wegetacyjnych

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
n Research project aimed at the application of nitric fertilizers
with a sulfur additive over the experimental plots in Poland,
Germany, and Czech Republic.
n Establishment of the ureic superphosphate production process, project objectives and performance of industrial production tests for this fertilizer.
n Research and implementation of the NOx reduction process
with the use of the solution urea for the purposes of ZAP.
n Optimization of the methane reforming unit
n Modernization of the synthesis gas production unit in the ammonia system at the Amonia I Plant.
n Assessment of the operation of the new USP fertilizer product in vegetation tests.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Zmiana technologii produkcji kwasu fosforowego z dwuhydratowej na dwuhydratowo-półhydratową – próby w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
n Studium wykonalności produkcji nitrofosek na istniejących
instalacjach kwasu fosforowego i nawozów.
n Diagnoza pracy ciągów instalacji kwasu siarkowego.
n Zwiększenie efektywności pracy instalacji amoniaku.
n Studium wykonalności intensyfikacji produkcji instalacji
mocznika.
n Technologia produkcji siarczanu amonu z odpadów tej instalacji.

Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
n Conversion of the phosphoric acid production process from
dihydrate to halfhydrate – laboratory- and industry-level tests.
n Feasibility study of the production of nitrophos fertilizers in
the existing phosphoric acid and fertilizers production installations
n Diagnosis of the operation of sulfuric acid system lines.
n Improvement of the ammonia production system’s performance.
n Feasibility study of the urea system’s production intensification.
n Ammonium sulfate production process with the application
of the system’s waste.

57

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Prace naukowo-badawcze / Research and development works

8. Prace naukowo-badawcze /
Research and development works  

Prace naukowo-badawcze / Research and development works

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE - RAPORT ROCZNY 2012

CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND - ANNUAL REPORT 2012

Grupa Azoty ZAK S.A.
n Koncepcja przystosowania ciągłej instalacji FDO do produkcji tereftalanu bis.
n Badania węzła reakcyjnego tereftalanu bis.

Grupa Azoty ZAK S.A.
n Concept to adapt the FDO continuous operation system to
bis terephtalate production process.
n Testing of the bis terephtalate reaction unit.

Grupa Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe
w Tarnowie – Mościcach SA)
n Działalność badawczo-rozwojowa skupiała się wokół obszarów znajdujących się w domenie Spółki tj. obszarach nawozów, tworzyw konstrukcyjnych i chemikaliów.
Prowadzone prace ukierunkowane były na:
- dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego
asortymentu do wymagań odbiorców
- obniżenie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje
głównych ciągów produkcyjnych
- zmniejszanie wrażliwości na koszty energii poprzez poprawę efektywności rozwiązań technologicznych oraz energetycznych
- dalszą dywersyfikację produktową.
Efektem prowadzonych prac było m.in. opracowanie nowych odmian kompozytów, a przez to poszerzenie oferty
asortymentowej Spółki o nowe produkty. Tarnoform® (POM)
o obniżonej emisji formaldehydu zdobył w maju 2012 roku
prestiżową nagrodę w branży tworzyw tj. Medal Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
PLASTPOL w Kielcach (został on doceniony w kategorii
”Osiągnięcia techniki polskiej”).
n Do innych prowadzonych ważnych prac należały również badania nad określeniem optymalnych dawek produkowanych
nawozów, powodujących lepsze plonowanie oraz prace nad
określeniem działań proefektywnościowych, umożliwiających uzyskanie oszczędności w zużyciu energii.

Grupa Azoty S.A. (formerly Zakłady Azotowe
w Tarnowie – Mościcach SA)
n The research and development activities focused on the
areas located within the company’s domain, i.e. fertilizers,
structural materials and chemicals.
The conducted works were focused on:
- Adapting the quality of the products and recommended
product line to the requirements of the users;
- Reducing the production costs by modernizing the main
production lines;
- Reducing the energy cost sensitivity by improving the performance of technological and power solutions;
- Further product diversification/
The conducted works resulted in, inter alia, developing new
varieties of composites, thus extending the company’s product line. In 2012, the Tarnoform® (POM) product with limited
formaldehyde emission levels was awarded a prestigious
prize within the plastics industry, i.e. the Medal of the PLASTPOL International Plastics and Rubber Trade Fair in Kielce
(“Polish Technical Achievements” category).
n Other works included the research concerning the definition
of optimum dosages of the produced fertilizers to improve
yielding and the works concerning the activities aimed at
supporting the performance to generate power consumption
savings.

ANWIL S.A.
n Opracowanie koncepcji zmiany układu dystrybucji w reaktorze oksychlorowania w wytwórni chlorku winylu.
n Próby stosowania technologii ciagłego dozowania inicjatora
polimeryzacji w produkcji PCW.
CIECH S.A.
n Spółka Organika Sarzyna realizowała w 2012 roku pakiet
projektów badawczych mających na celu podniesienie konkurencyjności biznesu żywic epoksydowych poprzez:
- poprawę parametrów procesu produkcji żywic epoksydowych (próby laboratoryjne i przemysłowe nowej technologii
produkcji żywic – planowany termin zakończenia projektu
połowa 2013 r.)
- ulepszanie i rozszerzanie gamy ofertowej produktów (m.in.
opracowanie technologii produkcji nowej generacji utwardzaczy do żywic epoksydowych – planowany termin zakończenia projektu koniec 2014 r.)
Kluczowe projekty realizowane są we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” i dofinansowane z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(IniTech i INNOTECH).
n W 2012 roku rozpoczęto badania nad wdrożeniem w ZCh
Alwernia S.A. technologii produkcji nowej generacji uniepalniaczy bezhalogenowych na bazie haloizytu i grafitu ekspandującego modyfikowanych solami melaminy. Pierwsze próby przeprowadzone w 2012 roku dały bardzo dobre efekty.
Zakończenie projektu badawczego planowane jest w 2015
Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

ANWIL S.A.
n Concept to change the distribution system of the vinyl chloride plant’s oxichlorination reactor.
n Attempts to apply the polymerization initiator continuous
dosing process in PCW production.
CIECH S.A.
n In 2012, Organika-Sarzyna S.A. was completing a set of research projects aimed at improving the competitiveness of
the epoxy resins industry by:
- Improving the epoxy resins production process parameters
(laboratory and industrial testing of new resin production process – estimated completion deadline in the middle of 2013);
- Improving and extending the line of products (e.g. establishing a new epoxy resin hardeners production process –
estimated completion deadline towards the end of 2014).
The key projects are completed in cooperation with the Institute of Heavy Organic Synthesis “Blachownia” and financed
through the National Research and Development Centre programmes (IniTech and INNOTECH).
n In 2012, a research on the implementation of a new generation of halogen-free halloysite- and graphite-based flame retardants modified with melamine salts was initiated at ZCh
Alwernia S.A. The first tests conducted in 2012 yielded quite
positive results. Estimated completion deadline in 2015 and
the total budget is 7 million zlotys of which the amount of
5 million zlotys was financed through the INNOTECH programme.
n The research project completed within the Ciech Group
framework aimed at improving the level of performance of
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LUVENA S.A.
n Poszukiwania zmiany technologii mielenia surowca stosowanego do produkcji nawozów.
n Wdrożenie nowego impregnatu.
n Nowe metodyki badawcze nawozów.
Zakłady Chemiczne ”Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Badania wpływu zjawiska elektryczności statycznej na proces zbrylania siarki olejowej – wyeliminowanie zbrylania produktu.
FOSFAN SA
n Wykorzystanie popiołów ze spalania węgli brunatnych do
produkcji nawozów.
n Wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji nawozów.
PCC Rokita S.A.
n Badania nad opracowaniem nowych rodzajów polioli polieterowych.
n Opracowanie technologii produkcji fosforanu tributoksyetylowego.
n Opracowanie technologii produkcji fosfonianu stosowanego
w procesach uzdatniania wody.
n Rozwój gamy fosforoorganicznych plastyfiaktorów uniepalniających.
LERG S.A.
n Opracowanie serii utwardzaczy separatywnych jako układu
z żywicą mocznikowo-formaldehydową do okleinowania płyt
wiórowych foliami finisz w systemie ciągłym prasowania.
n Opracowanie żywicy mocznikowo-fenolowej stosowanej
jako składnik do produkcji papierów typu preimpregnat spełniających warunki niskiej emisji formaldehydu, zapewniających odpowiednią szybkość urządzeń technologicznych
klienta.
n Opracowanie układów żywica-utwardzacz spełniających
wymagania klientów posiadających różne ciągi technologiczne do produkcji sklejki.
n Opracowanie układów żywica-utwardzacz dla sklejki trudnopalnej.
n Opracowanie nowych żywic do produkcji rur w technologii
bezwykopowej renowacji kanałów utwardzanych klasycznie
i metodą UV.
n Opracowanie serii żelkotów stanowiących zewnętrzną dekoracyjno-ochronną warstwę laminatów poliestrowych nadającą odporność na warunki atmosferyczne i mechaniczne oraz
odpowiedni kolor i połysk.
PROFARB – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
n Prace badawcze: masy izolujące, kleje do drewna, modyfikacja styrenowej dyspersji, wodna dyspersja stearynianu wapnia, polimerowa stabilizacja gruntu, POV, klej do folii na stal,
wodne dyspersje z hybrydową budową cząstek, produkty
z utlenionych poliolefin.

the production processes (TDI production process conversion at Zachem) or improving the quality / initiating the production of new products (eco-foam at Ciech Pianki).
LUVENA S.A.
n Attempts to find ways of switching from raw material grinding
technology to fertilizer production technology.
n Implementation of the new repellent.
n New fertilizer research methods.
Zakłady Chemiczne ”Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
n Research on the impact that static electricity phenomenon
has on oil sulfur granulation process – elimination of the
product granulation process.
FOSFAN SA
n Application of brown coal combustion dust in the fertilizers
production process.
n Use of sewage sediments to the production of fertilizers.
PCC Rokita S.A.
n Research on the development of new types of polyethyrene
polyols.
n Establishment of the tributoxyethyl phosphate production
process.
n Establishment of the phosphonates production process for
water treatment purposes..
n Development of the line of organophosphorus flame-retardant plasticizers.
LERG S.A.
n Establishment of the line of separative hardeners as a ureicformaldehyde resins system designed to veneer chip slabs
with the use of the finishing foils in the continuous pressing
mode.
n Establishment of the ureic-formaldehyde resin used as a
component of pre-impregnated papers meeting the low formaldehyde emission conditions, ensuring adequate speed
of the client’s process devices.
n Establishment of the resin-hardener systems meeting the requirements of the clients owning various plywood process
lines.
n Establishment of the resin-hardener systems for flameproof
plywood.
n Establishment of new resins designed to manufacture the
conventionally and UV-hardened pipes used in the trenchless sewer renovation technology.
n Establishment of a series of gelcoats comprising an external decorative and protective coat of polyester laminates that
provides resistance to weather and mechanical conditions,
suitable colour and gloss.
PROFARB – Grupa Chemiczna Sp. z o.o.
n Research works: insulating masses, wood adhesives, modification of the styrene dispersion, water dispersion of calcium
stearate, polymeric ground stabilization, POV, steel foil adhesive, water dispersions with hybrid particle structure, oxidized polyolefin products.
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roku a całkowity budżet to 7 mln zł z czego 5 mln zł stanowi
dofinansowanie w ramach programu INNOTECH.
n Projekty badawcze realizowane z ramach grupy Ciech mające na celu poprawę efektywności procesów produkcyjnych
(zmiana technologii produkcji TDI w Zachemie,) lub poprawę
jakości/uruchomienie produkcji nowych wyrobów (eco-pianki w Ciech Pianki)
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
w Kędzierzynie Koźlu
n W roku 2012 Instytut prowadził wiele prac badawczo-rozwojowych w zakresie przemysłowej syntezy chemicznej,
w szczególności: technologii organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, ochrony środowiska i utylizacji
odpadów.
n W 2012 roku w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu
w programie INNOTECH uzyskano dofinansowanie i realizowano dwa projekty badawcze w ramach ścieżki In-Tech oraz
jeden w ramach ścieżki Hi-Tech:
• Utwardzacze do żywic epoksydowych nowej generacji
(ścieżka In–Tech) – (współpraca z Zakładami Chemicznymi
Organika-Sarzyna SA),
• Wieloparametrowe badanie skriningowe wyrobów MULTI-CHEM (ścieżka In-Tech),
• Innowacyjna technologia trzeciej generacji wytwarzania
tlenu metodą PSA (ścieżka Hi-Tech) – projekt uzyskany przez
EUROL Innovative Solutions Sp. z o.o., w którym ICSO „Blachownia” wykonuje usługi badawcze.
n Rozpoczęto realizację projektu pn. ”Synteza modyfikatorów
ciekłych żywic epoksydowych na bazie podstawowych surowców chemicznych” , który uzyskał finansowanie w konkursie na projekty w ramach pierwszego konkursu Programu
Badań Stosowanych.
n W 2012 r. kontynuowano realizację 3 projektów rozwojowych
w ramach POIG, 2007-2013:
• Zagospodarowanie biogliceryny do syntez chemicznych,
• Nowa technologia Bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej,
• Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca.
n Kontynuowano realizację projektu o akronimie GREEN-OIL w ramach 7 Programu Ramowego pt. „Rozwój procesów
frakcjonowania i odwadniania bio-oleju oraz testowanie udoskonalonego bio-oleju jako paliwa silnikowego i surowca do
produkcji smarów”
n Realizowano kolejny projekt w inicjatywie Eureka – ADDITIVE TO BITUMEN a w Programie COST projekt międzynarodowy niewspółfinansowany „Badanie nad otrzymywaniem
heterogenicznych katalizatorów transestryfikacji w aspekcie
wytwarzania biodiesla”.
n W 2012 r. kontynuowano realizację dwóch projektów w ramach Przedsięwzięcia „IniTech”:
• „Opracowanie nowoczesnej technologii wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych” (realizowany we
współpracy z Zakładami Chemicznymi „Organika - Sarzyna”
S.A.),
• „Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin” (realizowany we współpracy z Instytutem Elektrotechniki Oddział
Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego Wrocław i firmą Global Colors Polska).
n Kontynuowano realizację projektu z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru bezpieczeństwa
i obronności państwa pt. „Opracowanie innowacyjnego
środka przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń i skażeń z infrastruktury drogowej oraz przemysłowej”.
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Institute of Heavy Organic Synthesis „Blachownia”
in Kędzierzyn Koźle
n In 2012, the Institute was conducting numerous research and
development works within the framework of chemical synthesis, particularly: research and development within industrial
chemical synthesis, environmental protection and waste utilization.
n In 2012, following the settlement of the first INNOTECH Programme competition, financing was obtained and two projects completed within the In-Tech framework and one project within the Hi-Tech framework:
• New generation epoxy resin hardeners (In-Tech) – (cooperation with Zakłady Chemicnze Organika-Sarzyna S.A.);
• High-parameter screening examination of the MULTICHEM products (In-Tech);
• Innovative third-generation oxygen production process
with the use of the PSA method (Hi-Tech) – the project obtained via EUROL Innovative Solutions Sp. z o.o. in which
ICSO „Blachownia” renders its research services.
n The “Liquid Epoxy Resin Synthesis on the Basis of the General Chemical Materials” project was initiated. The project
received financing through the first edition of the Applied Research Programme.

n In 2012, 3 POIG developmental projects were continued;
2007-2013:
• Development of bioglycerin for chemical synthesis purposes;
• New bisphenol A high thermal stability technology;
• New-generation epichlorohydrin technology with the use of
bioglycerin as the raw material.
n The GREEN-OIL project was continued within the 7th edition
of the “Development of Bio-Oil Fractionation and Dewatering
Processes and Testing of an Enhanced Bio-Oil as the Motor Fuel and Raw Material for the Production of Lubricants”
framework programme.
n Another project was completed under the Eureka’s initiative - ADDITIVE TO BITUMEN – and the COST Programme
involved the completion of the “Research on Obtaining the
Heterogenic Transesterification Catalysts for Biodiesel Production” non-financed international programme.
n In 2012, the following two projects were continued within the
“IniTech” Project:
• „Development of the Innovative Small-Particle Epoxy Resins Implementation Technology” (completed in cooperation
with Zakłady Chemiczne „Organika - Sarzyna” S.A.);
• „Commercialization of the Polyolefin-Based Nanocompounds Production and Application Technology” (completed in cooperation with the Institute of Electrical Engineering
Technology and Material Science in Wrocław and Global
Colors Polska).
n Scientific research and developmental works within the national safety and defence framework were continued on the
project “Development of the Innovative Agent Designed to
Remove Impurities and Contaminations from the Road and
Industrial Infrastructure” project.
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Instytut Nawozów Sztucznych
n Nowy proces syntezy metanolu.
n Nowe katalizatory do nowoczesnych procesów reformingu
parowego.
n Bezodpadowa technologia produkcji granulowanych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z pulpy o niskiej zawartości wody.
n Technologia nawozów azotowo–siarkowo-wapniowych na
bazie fosfogipsów i mocznika.
n Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów
azotowych – nowe rozwiązania technologiczne.
n Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków.
n Opracowanie nowej generacji ekologicznych, bezpiecznych
w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
z udziałem ekstraktów roślinnych w warunkach nadkrytycznego CO2.
n Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy.
n Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań
przemysłowych.

Industrial Chemistry Research Institute
n Renewable Materials-Based Acrylic Acids and Esters Synthesis, including glycerine fraction derived from the methyl
fatty acid ester production process.
n Comprehensive technology designed to generate structural
polymers on the basis of polyphenylene (oxide).
n Polymeric nanocompounds of high microorganism resistance.
Fertilizers Research Institute
n New methanol synthesis process.
n New catalysts for state-of-the-art steam reforming process.
n Production technology designed to produce waste-free
granulated phosphoric multi-component low-water pulp fertilizers.
n Technology designed to produce phosphogypsum- and
urea-based nitric-sulfur-calcium fertilizers.
n Application of LNG as raw material for the production of nitric
fertilizers – new technological solutions.
n Innovative technology designed to produce alga extracts –
the components of fertilizers, fodders and cosmetics.
n Development of new-generation environment friendly, safe
cosmetics and home care products with the application of
vegetable extracts under hypercritical CO2 conditions.
n Low-input and environment friendly corn fertilization and
sowing system.
n Development of high-temperature reactors for industrial applications.

61

Polska Izba Przemysłu Cemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Prace naukowo-badawcze / Research and development works

Instytut Chemii Przemysłowej
n Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu
o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
n Kompleksowa technologia wytwarzania polimerów konstrukcyjnych na bazie poli(tlenku fenylenu)
n Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na
działanie mikroorganizmów

