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1.

Od autorów

OD AUTORÓW
From the Authors

Niniejsza publikacja jest ju¿ dziesi¹tym Raportem rodowiskowym wydanym przez Polsk¹ Izbê Przemys³u
Chemicznego, powiêconym w ca³oci problematyce ekologicznej. Zawarte w nim informacje bazuj¹ na danych
za rok 2004, zebranych na podstawie ankietyzacji wa¿niejszych przedsiêbiorstw chemicznych w Polsce.
Autorzy raportu postawili sobie za cel przedstawienie sytuacji przemys³u chemicznego w odniesieniu do aspektów rodowiskowych. Zawarte w nim informacje pokazuj¹ zarówno dokonania bran¿y, jak i problemy i trudnoci,
na które napotykaj¹ przedsiêbiorstwa w swej dzia³alnoci
gospodarczej.
Ze wzglêdu na potrzebê kompleksowego ujêcia problemów rodowiskowych, w raporcie zamieszczono fragmenty materia³ów powsta³ych podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyle Chemicznym
organizowanej przez PIPC oraz SITPChem Oddzia³
Tarnów.
Pragniemy z³o¿yæ gor¹ce podziêkowania wszystkim zak³adom, które odpowiedzia³y na ankietê Baza Danych
Ekologicznych dane za rok 2004, zarówno tym wspó³pracuj¹cym z Izb¹ od wielu lat, jak i tym, które udostêpni³y swoje dane po raz pierwszy.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy równie¿ autorom
materia³ów zamieszczonych w raporcie: Annie Czumak-Bienieckiej, Magdalenie Ozimek-Nowakowskiej oraz
Andrzejowi Krelakowi za wk³ad w podniesienie wartoci merytorycznej tej publikacji.
Fragmenty niniejszego raportu znajd¹ Pañstwo w Internecie na stronach Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego
www.pipc.org.pl.
Bêdziemy równie¿ wdziêczni za przes³anie wszelkich
uwag dotycz¹cych opracowania, potrzeb po³o¿enia dodatkowych akcentów lub te¿ wzbogacenia materia³u
o inne elementy, co pozwoli nam na doskonalenie kolejnych edycji raportu. Uwagi mo¿na przesy³aæ na adres Izby
lub za pomoc¹ poczty elektronicznej: pipc@pipc.org.pl.

This publication is already the tenth Environmental Report edited by the Polish Chamber of Chemical Industry,
wholly devoted to ecological issues. The information included in it is based on the data from 2004, collected in
response for polling among more important chemical entities in Poland.
The authors of the report aimed to present the situation of
chemical industry in accordance to some environmental
aspects. The information included in it presents the achievements of the branch, as well as the problems and difficulties, which have been met by the entities in their business activity.
For the reason of the need of formulating environmental
problems in complex, we also placed here some excerpts
of the materials elaborated during 9th National Conference Eco-Development Trends in Chemical Industry organized by PIPC and SITPChem Tarnów Division.
We want to thank all the entities, which have been cooperating with the Chamber for many years, as well those
which provided their data access for the first time, for responding to the Survey Ecological Data Base  2004 data.
We are also willing to express our thanks to the authors of
the materials placed in the report: Anna Czumak-Bieniecka, Magdalena Ozimek-Nowakowska and Andrzej Krelak for their contribution to increase the merits of this
publication.
Some excerpts of the following report you can find in the
Internet on the site of the Polish Chamber of Chemical
Industry (www.pipc.org.pl).
We will greatly appreciate sending any comments concerned with the elaboration, reporting any needs for putting additional accents onto particular fields and enriching
the materials with new elements, what let us improve next
editions of the Report.
The comments may be sent under the Chamber address or
by e-mail: pipc@pipc.org.pl.

Autorzy
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Status and economic potential of chemical firms

STATUS I POTENCJA£ GOSPODARCZY
FIRM CHEMICZNYCH
Status and economic potential
of chemical firms

W roku 2004 zak³ady chemiczne osi¹gnê³y najlepsze
wyniki ekonomiczne od wielu lat. Wejcie do Unii Europejskiej i nies³ychanie dobra koniunktura we wszystkich
niemal¿e bran¿ach znacz¹co zwiêkszy³y popyt na wyroby chemiczne. Wartoæ produkcji sprzedanej w tym czasie wzros³a a¿ o 10%, osi¹gaj¹c prawie 40 mld z³*, do
tego po raz pierwszy od 10 lat wzros³o zatrudnienie. Poprawa kondycji finansowej przedsiêbiorstw zaowocowa³a nie tylko podwy¿k¹ wynagrodzeñ (rednie wynagrodzenie w przemyle chemicznym wynios³o prawie 3270 z³
brutto), ale przede wszystkim nowymi inwestycjami, które poch³onê³y 2,6 mld z³, co stanowi wzrost o prawie 40%
i dobrze rokuje na kolejne lata. Rentownoæ netto ustanowi³a rekord, osi¹gaj¹c 6,9% i wyranie wzros³a w stosunku do roku 2003 (4,6%), a nawet podwoi³a siê w porównaniu z rokiem 2002 (3,2%). £¹czny zysk netto firm zrzeszonych w PIPC zwiêkszy³ siê dwukrotnie w stosunku do
ca³kiem dobrego roku 2003. Powrót koniunktury przyspieszy³ te¿ proces zmian w³asnociowych w sektorze chemicznym, czego wyrazem jest tocz¹ca siê aktualnie prywatyzacja.

In 2004 chemical entities had achieved the best economic results in the course of many years. The accession of
Poland to the European Union and an extraordinary boom
in almost all branches significantly increased demands for
chemical goods. The value of sold production during this
time had increased by 10 per cent, reaching almost 40 bln
PLN*, and employment had grown for the first time within
the previous 10 years. The improvement of financial standing resulted not only in the rise of salaries and wages (in
chemical industry it totalled almost 3 270 PLN in gross),
but above all in new investments, which consumed 2.6
bln PLN. It signifies the growth by 40 per cent and gives
fair promise for forthcoming years. Net profitability set a
record, achieving 6.9 per cent, what means, it had considerably increased comparing with 2003 (by 4.6%), and
even doubled in comparison with 2000 (by 3.2 %). Total
net profit of the firms associated in the Polish Chamber of
Chemical Industry doubled comparing with quite a good
2003. The return of prosperity accelerated the process of
changes in property structure of the chemical sector, what
expresses itself in ongoing privatisation processes.

* wg redniego rocznego kursu euro za 2004 rok
(1P= 4,534 PLN)

* according to the average euro rate for 2004
(1P= 4,534 PLN)

ANWIL SA
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W tym roku na ankietê Baza Danych Ekologicznych za
rok 2004 odpowiedzia³o 38 przedsiêbiorstw chemicznych, o nastêpuj¹cym potencjale gospodarczym:
n liczba zatrudnionych osób przez ankietowane firmy
wynios³a w sumie 33 tysi¹ce, przy redniej wartoci
zatrudnienia 894 osoby,
n ³¹czna wartoæ sprzeda¿y wynios³a w ankietowanych
zak³adach 55,3 mld z³, przy redniej wartoci 1,58 mld
z³. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ du¿y wp³yw na tê wartoæ maj¹ dwa przedsiêbiorstwa: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Grupa Lotos S.A.

Thirty-eight entities have responded this year to the questionnaire Ecological Data Base  2004 data and their economic potential may be characterised in the following way:
n total number of employees in the polled entities rose
by 33 thou, at the average paid employment of 894
persons,
n total sales value in the polled entities amounted 55.3
bln PLN at the average value of 1.58 bln PLN; however, it must be emphasized that two entities (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. and Grupa Lotos S.A.) had
a big influence on it.

Zgodnie z danymi pochodz¹cymi z nades³anych ankiet,
status prawny przedsiêbiorstw chemicznych od wielu lat
kszta³tuje siê w zbli¿onych proporcjach. Zdecydowanie
dominuj¹c¹ grup¹ s¹ spó³ki akcyjne (73%), podczas gdy
do pozosta³ych form prawnych nale¿y 27% firm.

In accordance to the data coming from the sent questionnaires, the legal status of chemical entities has been keeping the same proportions for many years. Joint-stock
companies are the most dominating group (73%), while
27 per cent of the firms belong to other legal forms.

Wykres 1 / Chart 1
Udzia³ poszczególnych form prawnych w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw ankietowanych w %/
Contribution of particular legal forms in total number of respondent entities in %

Spó³ka akcyjna /
Joint-stock company

Spó³dzielnia pracy /
Work co-operative

Spó³ka z o.o. /
Limited-liability Company
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ZATRUDNIENIE I WYDAJNOÆ PRACY
Employment and labour productivity

Liczba osób zatrudnionych w przemyle chemicznym
i tworzyw sztucznych z uwzglêdnieniem ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wynios³a w 2004 roku 204,5 tys.
osób. Porównuj¹c wielkoæ zatrudnienia w roku 2004 do
roku ubieg³ego, obserwuje siê niewielk¹ tendencjê wzrostow¹ w przemyle chemicznym (0,5%) i nieco wy¿sz¹
w przemyle tworzywowym (5,5%).
Wród 38 przedsiêbiorstw, które nades³a³y ankiety do Bazy
Danych Ekologicznych odnotowano jednak spadek zatrudnienia. Liczba pracuj¹cych w nich osób wynios³a ponad
32,3 tys., czyli o 2% mniej ni¿ w roku 2003:
n rednia wielkoæ zatrudnienia wynios³a 894 osób,
n 16 firm zwiêkszy³o zatrudnienie ³¹cznie o 468 osób,
podczas gdy w 21 przedsiêbiorstwach liczba pracowników zosta³a zredukowana o 1286 osób, w jednej firmie stan zatrudnienia pozosta³ bez zmian w porównaniu z rokiem ubieg³ym,
n najmniejsza firma zatrudnia 89 osób, za najwiêksza
3984 osoby.

The number of persons employed in chemical and plastics industry taking under consideration small- and medium-size entities totalled 204.5 thou in 2004.
Comparing the rate of employment in 2004 with the previous year, a little upward tendency was being observed
in chemical industry itself (by 0.5%) and even a little bit
higher in plastics industry (by 5.5%).
Among 38 entities, which responded to the Ecological
Data Base Survey, a little decrease of employment took
place. The number of people working for them totalled
over 32.3 thou, i.e. 2 per cent less than in 2003 and:
n the average paid employment was 894 people,
n 16 firms increased their employment by 468 people;
however, at the same time in 21 units the number
of employed dropped by 1 286 people, and in one
firm it had not changed comparing with the former
year,
n the smallest firm employed 89 persons, and the biggest
one 3 984.

Tabela 1 / Table 1
Zmiany wielkoci zatrudnienia w zak³adach zatrudniaj¹cych powy¿ej 1000 osób /
Changes in the number of people employed in entities employing more than 1 000 people
Zatrudnienie /
Employment

Zmiana wielkoci zatrudnienia /
Change in employment
(20032004)

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

3 984

408

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

3 253

73

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2 781

38

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach

2 510

73

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

1 781

24

STOMIL SANOK S.A.

1 643

177

Firma Chemiczna DWORY S.A.

1 575

2

ANWIL SA

1 477

22

Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

1 397

49

Zak³ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A.

1 068

7

Nazwa zak³adu /
Company name

Wród ankietowanych przedsiêbiorstw trzy firmy osi¹gnê³y
wyj¹tkowo wysoki wskanik wydajnoci pracy na jednego zatrudnionego. Dla pozosta³ych rednia wydajnoæ
pracy na jednego zatrudnionego wynios³a 420 tys. z³.

Among the responders, three firms achieved an exceptionally high labour productivity index per one employee;
as for the others it totalled 420 thou PLN on average.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Tabela 2 / Table 2
Wydajnoæ pracy na 1 zatrudnionego w wybranych zak³adach bran¿y chemicznej w tys. z³/os. /
Labour productivity in selected entities of chemical branch in thou. PLN per paid employee
Nazwa zak³adu /
Company name

Wydajnoæ pracy /
Work efficiency

GRUPA LOTOS S.A.

12 949

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

7 278

Rafineria Trzebinia S.A.

6 062

W porównaniu z rokiem 2003 sytuacja przedsiêbiorstw
uleg³a poprawie, a¿ 91,2% ankietowanych firm zamknê³o rok wynikiem dodatnim. £¹czny zysk netto ze sprzeda¿y wyniós³ 3852,5 mln z³, przy rednim zysku na poziomie 49,1 mln z³. Przedstawione wyniki nie uwzglêdniaj¹
wartoci zysku, jak¹ do ogólnej sumy wnosi PKN ORLEN
S.A. (60,4% sumy zysku wykazanej przez ankietowanych).
Pozosta³e przedsiêbiorstwa odnotowa³y stratê netto na
rednim poziomie 4,6 mln z³. W stosunku do roku ubieg³ego zarówno liczba podmiotów przynosz¹ca straty, jak
i sama wartoæ uleg³y zmniejszeniu.

The situation of the entities had improved comparing with
2003 and as many as 91.2 per cent of the responders closed the year with a positive result. The total net sales profit
totalled 3 852.5 mln PLN, at the average profit of 49.1 mln
PLN. The presented results do not take under consideration
the value of the profit made by PKN ORLEN S.A., which
amounted 60.4 per cent of the profit of all the responders.
The rest of the entities suffered a net loss on the average
level of 4.6 mln PLN. In comparison with the former year
the number of entities which suffered a loss had fallen, as
well as its value itself.

Tabela 3 / Table 3
Ranking przedsiêbiorstw o najwiêkszej wartoci sprzeda¿y w mln z³ /
Ranking of entities of the highest sales value in million PLN
Nazwa zak³adu /
Company name

Wartoæ sprzeda¿y /
Sales value

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
Rafineria Trzebinia S.A.
Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.
Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.
Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.
Firma Chemiczna DWORY S.A.
Zak³ady Farmaceutyczne PLIVA KRAKÓW S.A.
Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODA-M¥TWY S.A.
POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.
Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

powy¿ej / over 500

Malborskie Zak³ady Chemiczne ORGANIKA S.A.
Zak³ady Chemiczne ALWERNIA S.A.
Zak³ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A.
NOBILES KFFiL Sp. z o.o.

200500

Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.
Zak³ady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.
Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.
Inowroc³awskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.
POLFA LUBLIN S.A.
Zak³ady Tworzyw Sztucznych Z¹bkowice ERG S.A.
FOSFAN S.A.
Zak³ady Chemiczne UNIA Spó³dzielnia Pracy

100200

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry
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Prowadzona w ostatnich latach w przemyle chemicznym
dzia³alnoæ inwestycyjna, podobnie jak w wiêkszoci dzia³ów przemys³owych, jest pochodn¹ uzyskiwanej rentownoci bran¿y. W przeci¹gu ostatnich dwóch lat sytuacja
zarówno w przemyle krajowym, jak i w bran¿y chemicznej uleg³a poprawie.

Investment activities having been run for the last few years
in chemical industry, similarly to most industrial branches,
were the result of the profitability of the branch. For the
last two years the situation in national industry, as well as
in chemical branch, had improved.

Tabela 4 / Table 4
Rentownoæ przemys³u chemicznego w latach 20012004 w % /
Profitability of chemical industry in years 20012004 in %
Wyszczególnienie /
Specification

Rentownoæ obrotu netto /
Net turnover profitability

PKD*
2001

2002

2003

2004



0,3

0,2

2,0

6,0

24+25

1,9

3,2

4,6

6,8

Chemikalia podstawowe /
Basic chemicals

24.1

2,9

2,4

3,1

7,0

Nawozy sztuczne / Fertilizers

24.15

3,9

8,8

3,1

Pestycydy i agrochemikalia /
Pesticides and agrochemicals

24.2

2,4

3,4

3,7

3,4

Farby, lakiery / Paints and varnishes

24.3

1,1

3,7

4,1

4,6

Farmacja / Pharmaceutical industry

24.4

5,6

8,0

7,6

11,0

rodki myj¹ce, kosmetyki /
Cleaning means, cosmetics

24.5

5,5

6,0

4,3

5,5

Wyroby chemiczne pozosta³e /
Other chemical products

24.6

2,1

2,2

4,9

7,0

W³ókna chemiczne / Chemical fibres

24.7

2,3

1,0

2,8

3,3

Wyroby gumowe / Rubber products

25.1

1,8

5,2

6,5

8,8

Wyroby z tworzyw sztucznych /
Plastic products

25.2

2,6

2,3

4,4

5,5

Przemys³ krajowy / National Industry
Przemys³ chemiczny / Chemical industry

*PKD  Polish Classification of Activity
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Koszty ochrony środowiska

Zarówno przepisy prawne obowi¹zuj¹ce w Polsce, jak
i unijne akty prawne zobowi¹zuj¹ przedsiêbiorców do
ochrony rodowiska naturalnego, równie¿ poprzez egzekwowanie ró¿nego rodzaju op³at.

4.

Some lawful regulations and deeds obligatory in Poland and
in the European Union oblige all enterprisers to protect the
natural environment, among the others, by executing different kinds of payments for economic use of the environment.

Zgodnie z prawem ochrony rodowiska obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce finansowo-prawne rodki ochrony rodowiska:
n op³ata za korzystanie ze rodowiska,
n administracyjna kara pieniê¿na,
n zró¿nicowane stawki podatków i innych danin publicznych s³u¿¹cych celom ochrony rodowiska.

In accordance to the Environmental Protection Law, the
following financial and lawful means are compulsory:
n fees for economic use of the environment,
n administrative fines,
n differential tax rates and other public levies having at
the aim the environment protection.

Wprowadzenie op³at sta³o siê dodatkowym ród³em finansowym zasilaj¹cym dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska, jak równie¿ bodcem dla przedsiêbiorstw maj¹cym ograniczyæ ich szkodliwy wp³yw na otoczenie.

Introduction of the fees became an additional financial
source that supports activities connected with environment
protection, as well as a motivation for enterprises to limit
their hazardous influence onto the surroundings.

OP£ATY ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA
W roku 2004 wród ankietowanych przedsiêbiorstw chemicznych nast¹pi³ wzrost wp³ywów do bud¿etu pañstwa
z tytu³u op³at rodowiskowych. Badane podmioty gospodarcze odprowadzi³y na ten cel ponad 129 mln z³,

FEES FOR ECONOMIC USE OF ENVIRONMENT
In 2004 the increase of the income in the national budget
took place resulting from the higher value of environmental
fees paid by the respondents. Over 129 mln PLN was assigned for this purpose what makes up 1.0 per cent more

KOSZTY OCHRONY RODOWISKA
Costs of environment
protection

ORLEN-OIL Sp. z o.o.
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co stanowi o 1,0% wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Najwiêkszy udzia³ w tej kwocie mia³y op³aty poniesione z tytu³u
odprowadzania cieków, pomimo ¿e odnotowano spadek
ich iloci o 8,0% w stosunku do roku poprzedniego. Dla
pozosta³ych parametrów zanotowano wzrost kwoty odprowadzanych op³at. W 2004 roku za emisjê zanieczyszczeñ do atmosfery zap³acono o 6,5% wiêcej, za pobór
wód powierzchniowych  o 8,1%, a wód podziemnych
 o 10,0%. Niewielk¹ zmianê zanotowano tak¿e w sferze
op³at za sk³adowanie odpadów. Op³aty te wzglêdem roku
2003 uleg³y zwiêkszeniu o 1,3%.

than in the previous year. Fees paid for discharging industrial sewages had the biggest contribution in this amount,
even though some decrease of their volume (by 0.8 per cent)
had been noticed comparing with the previous year. As for
the other parameters, an increase in total value of fees was
also noticeable. In 2004 the entities paid more for the right
of emitting pollutants to the air (by 6.5 per cent), for surface
water withdrawal (by 8.1 per cent), as well as for groundwater intake (by 10 per cent). A little change was annotated in the value of fees for waste storage, too; they had grown
by 1.3 per cent in comparison with 2003.

redni udzia³ op³at za korzystanie ze rodowiska w kosztach dzia³alnoci operacyjnej kszta³towa³ siê na poziomie
1,77%, podczas gdy maksymalny udzia³ w kosztach dzia³alnoci operacyjnej wyniós³ 39%.

The average contribution of the fees for economic use of
the environment in the operating costs ruled at the level of
1.77 per cent, while the maximum contribution in operating cost totalled 39 per cent.

Procentowe zmiany wielkoci ponoszonych op³at w ankietowanych zak³adach przedstawia wykres 2.

The chart below presents percentage changes of the value
of the fees in the polled entities.

Wed³ug 35% ankietowanych firm najwiêksz¹ dolegliwoci¹ finansow¹ dla przedsiêbiorstw s¹ op³aty z tytu³u emisji zanieczyszczeñ do atmosfery. 21,6% respondentów
odpowiedzia³o z kolei, ¿e najbardziej k³opotliwe s¹ op³aty zwi¹zane z odprowadzaniem cieków.

udzia³ op³at w kosztach
dzia³alnoci operacyjnej /
contribution of fees
in operating costs

sk³adowanie odpadów /
waste storage

odprowadzanie cieków /
discharging sewages

pobór wody
powierzchniowej /
groundwater withdrawal

pobór wody podziemnej /
surface water withdrawal

Wykres 2 / Chart 2
Zmiany udzia³u op³at dla poszczególnych parametrów w ankietowanych zak³adach w % /
Changes of the value of the fees in the polled entities for individual parameters in %

emisja zanieczyszczeñ
do powietrza /
pollutants emission
to the air
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Accordingly to 35 per cent of the responders, the fees for
emission of pollutants to the air were the most burdensome financial trouble for enterprises; on the other hand,
21.6 per cent considered the fees for discharging sewages
to be the most troublesome.
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Wykres 3 / Chart 3
Struktura op³at za korzystanie ze rodowiska w % /
Structure of fees for economic use of the environment in %
woda / water

cieki / sewages

emisja / contaminants emission

odpady / wastes

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE WYMAGAÑ
OCHRONY RODOWISKA
W sytuacji, gdy przedsiêbiorstwo nie spe³ni na³o¿onych
na nie obowi¹zków w zakresie ochrony rodowiska,
upowa¿nione do tego organy mog¹ na³o¿yæ na taki
podmiot kary finansowe. Kary mog¹ zostaæ na³o¿one za
przekroczenie dopuszczonych decyzj¹ emisji zanieczyszczeñ do atmosfery, nadmierny pobór wód, nieprawid³ow¹ gospodarkê odpadami, przekroczenie norm
ha³asu oraz dopuszczalnego sk³adu cieków na wylocie
do odbiornika.

FINES FOR NOT FOLLOWING ENVIRONMENT
PROTECTION REQUIREMENTS
If the entity does not satisfy obligatory requirements in the
field of protecting the environment, authorized organs may
impose a financial penalty to it. Penalties may be inflicted
for activities not following standards provided in appropriate decisions, such as: exceeding permissible emissions
of pollutants to the atmosphere, exceeding permissible
water withdrawal, improper waste storage, exceeding noise standards or permissible contents of contaminants in
sewages at the outlet of a receiving body of water.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.
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W roku 2004 liczba na³o¿onych kar na przedsiêbiorstwa
chemiczne za przekroczenie korzystania ze rodowiska
spad³a i a¿ 89% ankietowanych firm nie zosta³o obci¹¿onych finansowo z tego tytu³u. Pozosta³e 11% zak³adów
odprowadzi³o kary w terminie. Powy¿sze wyniki pokazuj¹ zmiany dokonuj¹ce siê w przemyle chemicznym, prowadz¹ce do zbudowania wizerunku bran¿y przyjaznej rodowisku i cz³owiekowi.

In 2004 the number of penalties for not proper use of the
environment decreased and as many as 89 per cent of
responders were not financially fined for this reason. The
remaining 11 per cent of entities transferred the fines in
time. The above results present changes that had taken
place in chemical industry following the attempts to build
the image of the branch as friendly to the environment
and a human being.

W 2004 roku 8% ankietowanych przedsiêbiorstw ponios³o kary za przekroczenie warunków emisji zanieczyszczeñ do powietrza, niemniej jednak kwota odprowadzona z tytu³u tej kary uleg³a obni¿eniu o rednio 114 tys. z³.
3% zak³adów by³o zobowi¹zanych do zap³acenia kar za
zrzut cieków, natomiast ¿adna z firm nie p³aci³a kar za
nadmierny pobór wód, nieprawid³owe sk³adowanie odpadów i za przekroczenie norm ha³asu.

In 2004 as much as 8 per cent of entities were fined for
exceeding the conditions of pollutants emission to the air;
however, the value of the fines was lower on average by
114 thou PLN. 3 per cent of the entities were obliged to
pay fines for an improper drop of sewages, but there was
no firm being fined for excessive water withdrawal,
improper waste storage or exceeding permissible noise
standards.

OP£ATA PRODUKTOWA
Zgodnie z Ustaw¹ o obowi¹zkach przedsiêbiorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (DZ. U.
Nr 63 poz. 639 z 2001 r.) op³ata produktowa rozumiana
jest jako op³ata obliczana i wp³acana za opakowania
w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których mowa w za³¹czniku nr 1
do ustawy, a tak¿e op³ata obliczana i wp³acana w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w Za³¹czniku 2 i 3 do ustawy, z wy³¹czeniem akumulatorów kwasowo-o³owianych.

PRODUCT CHARGE
Accordingly to the Act on the duties of contractors concerning the management of some types of wastes and the
product and deposit fees (Journal of Laws No. 63 item 639
of 2001), product charge is understood as a payment calculated and paid for packaging in case of introducing any
new products in packaging onto the national market, mentioned in Annex 1 to the Act, as well as the fee calculated
and paid in case of introducing onto the national market
any new products mentioned in Annex 2 and 3 of the above
Act, acid-laden batteries exclusive.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
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Podstawowym celem ustawy jest na³o¿enie na przedsiêbiorcê wytwarzaj¹cego lub importuj¹cego wybrane produkty lub produkty w opakowaniach, obowi¹zku zapewnienia odzysku, a w szczególnoci recyklingu odpadów
powsta³ych z tych opakowañ i produktów. Przedsiêbiorstwa mog¹ realizowaæ powy¿szy obowi¹zek w dwojaki
sposób: poprzez organizacjê odzysku lub samodzielnie.

The basic aim of the Act is to impose the obligation of
ensuring the re-use of packaging and in particular recycling the wastes generated from these products or these
packaging upon an enterpriser, who produces packed products or imports selected packed products. Enterprises may
meet the above obligation in two ways: by making others
organize recycling, or on their own.

Ogromna wiêkszoæ ankietowanych zak³adów (97%) podlega obowi¹zkowi realizacji op³aty produktowej. Przedsiêbiorstwa zdecydowanie chêtniej korzystaj¹ z pomocy Organizacji Odzysku, za porednictwem których ten obowi¹zek realizuje 78% ankietowanych. Jedynie 11% zak³adów
decyduje siê na samodzielne wykonanie obowi¹zku recyklingu. Wród ankietowanych przedsiêbiorstw znalaz³o siê
jedno, które zastosowa³o system mieszany w realizacji op³aty produktowej, czyni¹c to po czêci samodzielnie, a po
czêci za porednictwem Organizacji Odzysku.

Great majority of the enterprises (97 per cent) is obliged to
pay product charges. Enterprises definitely more often take
an advantage of cooperating with the Recycling Organizations through the medium of which the obligation is realized by 78 per cent of responders; only 11 per cent of
the entities decide to recycle wastes on their own. Among
the respondents there was one which introduced a mixed
type of product charge realization, doing that partially on
its own and partially through the medium of the Recycling
Organizations.

W roku 2004 udzia³ op³aty produktowej w kosztach operacyjnych ankietowanych przedsiêbiorstw wyniós³ rednio 0,48%.

In 2004, the contribution of product charges in respondents operating costs totalled on average 0.48 per cent.

Wykres 4 / Chart 4
Liczba przedsiêbiorstw, które uiszczaj¹ op³atê produktow¹ w danej grupie opakowañ w % /
Number of enterprises paying product charges accordingly to particular groups of packaging in %

op³ata za opakowania z aluminium /
charge for aluminium packaging
op³ata za opakowania ze szk³a /
charge for glass packaging
op³ata za opakowania wielomateria³owe /
charge for multi-material packaging
op³ata za opakowania z metali /
charge for metal packaging
op³ata za opakowania z drewna /
charge for wooden packaging
op³ata za opakowania z papieru i tektury /
charge for paper and cardboard packaging
op³ata za opakowania z tworzyw sztucznych /
charge for plastic packaging
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5.

STATUS PRAWNY
KORZYSTANIA ZE RODOWISKA
Legal status of economic use
of environment

W roku 2004 status gospodarczego wykorzystania rodowiska przez przedsiêbiorstwa chemiczne pozosta³ w³aciwie niezmieniony wzglêdem roku poprzedniego. Wci¹¿
funkcjonuj¹ d³ugoterminowe decyzje wydane w latach
ubieg³ych. Zaczêto jedynie wprowadzaæ w ¿ycie obowi¹zek uzyskiwania pozwolenia na odprowadzanie cieków
zawieraj¹cych substancje szkodliwe do urz¹dzeñ kanalizacyjnych. Wymóg ten formalnie zacz¹³ obowi¹zywaæ
z dniem 1 stycznia 2005 roku.
Poni¿szy wykres przedstawia procentowy stan posiadania pozwoleñ w ankietowanych zak³adach chemicznych.

Legal status economic use of the environment had not practically changed in comparison with 2003. Long-term decisions undertaken in former years were still obligatory.
Only the obligation for obtaining permission for discharging harmful substances to sewerages was being implemented; it has become formally compulsory from 1st January, 2005.
The percentage state of necessary permissions held by the
polled entities presents the chart below.

Wykres 5 / Chart 5
Procentowy stan posiadania pozwoleñ na korzystanie z poszczególnych komponentów rodowiska w % /
Entities having permissions for making use of the environment accordingly to particular components in %

nie dotyczy / not applicable
posiada czêciowo / having partially
nie posiada / not having
posiada / having

decyzja o emisji ha³asu /
decision for noise emission

dokumenty odpadowe /
waste documentation
pozwolenie na odprowadzanie cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych /
permission for discharging sewages
to sewerage utilities
pozwolenie na odprowadzanie cieków
do zbiorników i do ziemi /
permission for draining off sewages to
reservoirs and to the ground

pozwolenie na pobór wód /
permission for water consumption

decyzja o emisji dopuszczalnej /
decision for permissible contaminants
emission to the air

Pozwolenia dla poszczególnych komponentów rodowiska maj¹ bardzo ró¿ne horyzonty czasowe obowi¹zywania. Wiêkszoæ z nich nie przekracza okresu 10 lat. Najkrótsze terminy dotycz¹ decyzji na emisjê zanieczyszczeñ
do powietrza atmosferycznego i pozwolenia na pobór

The permissions are given for particular components
of the environment and have differential times of validity; most of them do not exceed 10 years. The shortest time limits are concerned with the decisions issued for emitting pollutant to the air and for water with-

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

wód. Decyzja o emisji ha³asu przewa¿nie przyznawana
jest zak³adom bezterminowo. Natomiast wszelkiego typu
dokumenty odpadowe (miêdzy innymi pozwolenia na
wytwarzanie, odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych ni¿ niebezpieczne itp.) wydawane s¹ we wszystkich mo¿liwych wariantach, czyli z krótkimi i d³ugimi terminami b¹d te¿ bezterminowo. W roku 2004 piêæ ankietowanych przedsiêbiorstw uzyska³o pozwolenia na odprowadzanie cieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych. Rozpiêtoæ czasowa przyznanych pozwoleñ by³a tak zró¿nicowana, jak w przypadku dokumentacji odpadowej.

Status prawny korzystania ze środowiska

drawal. The permissions for emitting noise are usually
given in perpetuity. However, all types of waste documentation (among the others, permissions for generating, collection, transport, recycling and deactivation
of hazardous wastes and other than hazardous, etc.)
are given in all possible variants, what means for short
or long terms, or in perpetuity. In 2004 five of the respondents obtained permissions for discharging sewages to sewerages systems. The periods, they were given for, were as various as in the case of waste documentation.

Wykres 6 / Chart 6
Iloæ pozwoleñ dla poszczególnych terminów wa¿noci /
The number of termitions for particular expiry dates

Decyzja o emisji dopuszczalnej / Decision for permissible emission to the air
Pozwolenie na pobór wód / Permission for water consumption
Pozwolenie na odprowadzanie cieków do odbiornika lub do ziemi / Permission for discharging sewages to reservoirs and to the ground
Pozwolenie na odprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych / Permission for discharging sewages to sewerage utilities
Dokumenty odpadowe / Waste documentation
Decyzja o emisji ha³asu / Decision for noise emission

20042006

20072009

20102012

Oprócz wymienionych wy¿ej pozwoleñ, a¿ 78% ankietowanych firm jest zobowi¹zana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Na dzieñ dzisiejszy jedynie 13%
z tej grupy ma to pozwolenie. Z dniem przyst¹pienia Polski do struktur Unii Europejskiej zacz¹³ obowi¹zywaæ wymóg posiadania pozwolenia zintegrowanego na instalacje nowe, natomiast wszystkie istniej¹ce instalacje winny
mieæ pozwolenie do dnia 31 grudnia 2006 roku.

20132015

20162019

bezterminowo /
in perpetuity

In spite of the above permissions, as much as 78 per cent
of the respondents are obliged to obtain an integrated permission; as for today, only 13 per cent of the entities from
this group are the holders of it. From the day of Polands
accession to the European Community, it has become obligatory for all new plants to have an integrated permission; however, all the already existing ones must obtain it
before 31st December, 2006.
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Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

Instalacje, które maj¹ byæ objête pozwoleniem zintegrowanym zosta³y wymienione w Rozporz¹dzeniu z dnia
26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych
powodowaæ znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo rodowiska jako ca³oci.

All plants, which ought to be covered with an integrated
permission, are specified in the Regulation on types of units
able to cause significant contaminations of particular elements of the environment or the environment as the whole from 26th July 2002.

Sporód ankietowanych zak³adów wymieniono 42 takie
instalacje i s¹ to miêdzy innymi:
n instalacje do spalania paliw o mocy nominalnej ponad
50 MWt (3 zak³ady);
n instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i pó³produktów chemii organicznej (13 zak³adów);
n instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i pó³produktów chemii nieorganicznej (6 zak³adów);
n instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu (4 zak³ady);
n instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, rodków ochrony rolin lub produktów biobójczych (1 zak³ad);
n instalacje do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów
chemicznych, materia³ów wybuchowych (2 zak³ady);
n instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu (3 zak³ady);
n instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyj¹tkiem sk³adowania, odpadów niebezpiecznych, o zdolnoci przetwarzania ponad 10 ton na dobê (4 zak³ady);
n instalacje do sk³adowania odpadów, z wy³¹czeniem
odpadów obojêtnych, o zdolnoci przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobê lub o ca³kowitej pojemnoci ponad 25 000 ton (4 zak³ady).

Among the respondents as many as forty-two of such installations were mentioned and these are among the others:
n installations for fuels burning of nominal power rating
of over 500 MWt (3 entities);
n installations for manufacturing basic products and semifinished products of organic chemistry, with the application of chemical processes (13 entities);
n installations for manufacturing basic products and semifinished products of inorganic chemistry, with the
application of chemical processes (6 entities);
n installations for manufacturing fertilizers on the base of
phosphor, nitrogen and potassium, with the application
of chemical processes (4 entities);
n installations for manufacturing herbicides and biocides,
with the application of chemical processes (1 entity);
n installations for manufacturing explosives, with the
application of chemical processes (2 entities);
n installations for petroleum and gas (3 entities);
n installations for re-using and neutralizing hazardous
wastes, exclusive of land disposal, of productivity over
10 t/per day (4 entities);
n installations for waste landfill, exclusive of neutral
wastes, with the collection capability of more than
10 t/per day or of a total volume over 25 000 tones
(4 entities);
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W powszechnej opinii przemys³ chemiczny negatywnie oddzia³uje na rodowisko naturalne. W wiadomoci spo³eczeñstwa istnieje wci¹¿ wizerunek chemii-truciciela,
z którym przedstawiciele przemys³u próbuj¹ walczyæ, otwarcie przedstawiaj¹c wyniki w³asnych diagnoz oddzia³ywania
na rodowisko. Prowadzi siê w tym zakresie kontrolê sk³adu
i iloci emitowanych zanieczyszczeñ do powietrza oraz odbiorników cieków, monitoruje siê pobór wód, gospodarkê
odpadów, jak równie¿ nadmiern¹ emisjê ha³asu. Dzia³ania
tego typu s¹ wa¿nym narzêdziem mog¹cym mieæ wp³yw na
zmianê odbioru bran¿y przez spo³eczeñstwo.
Ankietowane przedsiêbiorstwa emituj¹ zanieczyszczenia
do powietrza atmosferycznego za porednictwem 2880
emitorów. Ogromna wiêkszoæ, bo a¿ 96,8% wszystkich
emitorów, to emitory technologiczne, pozosta³e 3,2% to
emitory energetyczne.

Self-diagnosis of inluence
In general opinion chemical industry negatively influences the natural environment. There still exists an image of
chemistry as a polluter in conventional wisdom, with which
representatives of chemical industry have been trying to
fight, openly presenting the results of their own diagnosis
of the influence on the environment. The control has been
being kept over the composition and volume of the pollutants emitted to the air and receiving bodies of wastewater, monitoring water withdrawal and waste management,
as well as over excessive emission of noise. Activities of
such a kind are an important instrument which may have
an influence on changing the societys opinion about chemical branch.

W periodyczny pomiar emisji wyposa¿onych jest 44%
emitorów technologicznych, z czego a¿ 410 opomiarowanych emitorów znajduje siê w Firmie Chemicznej
DWORY S.A. Zdecydowanie mniej emitorów posiada
monitoring ci¹g³y, bo jedynie 18 kontrolowanych jest
w ten sposób, wród których 8 znajduje siê na terenie
Zak³adów Chemicznych ZACHEM S.A.

The polled enterprises emit pollutants to the air through
the medium of 2 880 emitters. Most of them are technological emitters (96.8 per cent), and the remaining 3.2 per
cent are energetic ones; 44 per cent of the technological
emitters are provided with periodical emission measurements; 410 emitters are located in Firma Chemiczna
DWORY S.A. Definitely less emitters are provided with
permanent monitoring; only 18 ones are controlled in this
way, out of which 8 are located on the premises of Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw najwiêcej emitorów energetycznych, bo a¿ 14 znajduje siê na terenie
Zak³adów Azotowych PU£AWY S.A. Wszystkie emitory
na terenie tego przedsiêbiorstwa s¹ opomiarowane i g³ównie poddawane kontroli periodycznej. Wród pozosta³ych
firm, nie wszystkie monitoruj¹ pracê emitorów. Kontrolowanych jest 75,2% wszystkich emitorów energetycznych,
z czego ogromna wiêkszoæ periodycznie (85,4%), a jedynie 14,6% w systemie ci¹g³ego monitoringu.

Most of energetic emitters belonging to the polled entities  14  are located on the premises of Zak³ady
Azotowe PU£AWY S.A.; all of them are measured
up and provided with periodical control. As for the
rest of the firms, not all of them monitor the emitters
work; 75.2 per cent of all energetic emitters are supervised, great majority of which periodically (85.4 per
cent), and only 14.6 per cent in the system of permanent monitoring.

Znaczna czêæ ankietowanych firm (41%) prowadzi równie¿ pomiary imisji zanieczyszczeñ na terenach s¹siaduj¹cych z zak³adem. Po³owa z nich wykonuje pomiary
nieprzymuszona ¿adnym nakazem, jedynie 22% ze
wszystkich poddanych ankiecie przedsiêbiorstw jest zobligowana do wykonywania tych pomiarów obowi¹zkiem
administracyjnym. W 58,2% przypadków pomiary te

Most of the respondents (41 per cent) also run pollutants immision measurements on the surrounding grounds. Half of them provide it without being forced
by any jurisdiction orders and only 22 per cent are
obliged to do it by administrative obligations. Periodical analytic measurements are run in 58.2 per cent
of cases, in 35.3 per cent of cases using automatic
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prowadzone s¹ z zastosowaniem okresowego pomiaru
analitycznego, dla 35,3% z wykorzystaniem systemów automatycznych, a dla 5,9% innymi metodami.
Najczêciej kontrolowanymi zanieczyszczeniami s¹:
n zanieczyszczenia energetyczne: SO2, NOX, py³;
n zanieczyszczenia organiczne: benzen, metan, toluen;
n zanieczyszczenia nieorganiczne: chlor, chlorowodór,
amoniak, chrom, siarkowodór.

systems and in 5.9 per cent of cases using other methods.
The most often controlled contaminants are:
n energetic pollutants: sulphur dioxide (SO2), nitrogen
oxides (NOx), particulates;
n organic pollutants: benzene, methane, toluene;
n inorganic pollutants: chlorine, hydrogen chloride, ammonia, chromium, hydrogen sulphide;

Table 5 / Tabela 5
Zak³ady o najwiêkszej liczbie kontrolowanych zanieczyszczeniach w imisjach /
Entities of the highest number of controlled pollutants in imission

Nazwa zak³adu /

Liczba kontrolowanych zanieczyszczeñ /

Entity name

Number of supervised pollutants

Firma Chemiczna DWORY S.A.

33

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

9

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach

8

Do grupy elementów czêsto poddawanych kontroli przez
zak³ady zalicza siê równie¿ gospodarkê wodn¹.

Water management is also ranked as one of the elements
often subject to control.

Pod pojêciem tym rozumie siê zarówno pobór wód, jak
i wprowadzanie zanieczyszczeñ do odbiorników cieków.

Under this term it is understood water withdrawal as well
as discharging pollutants to receiving bodies of wastewater.

Udzia³ w³asnych ujêæ wodnych wród ankietowanych zak³adów chemicznych jest znaczny i wynosi 63%. Na terenie badanych przedsiêbiorstw znajduje siê w sumie 67
ujêæ wód podziemnych i 32 ujêcia wód powierzchniowych. Wszystkie zak³ady, natomiast wytwarzaj¹ cieki,
które nastêpnie odprowadzaj¹ do ró¿nego rodzaju odbiorników. Ze wzglêdu na charakter bran¿y, wytworzone cieki
to w ogromnej wiêkszoci cieki przemys³owe, które powstaj¹ w procesach produkcyjnych, a jedynie niewielka
czêæ to cieki socjalno-bytowe.

The contribution of entities own water intakes among
the respondents is quite significant, and it totals 63 per
cent. On the premises of the polled enterprises, there are
altogether 67 groundwater- and 32 surface water intakes. However, all the entities produce sewages, and then
discharge them to different kinds of receiving bodies of
water. Because of the character of the branch, sewages
are mostly industrial and originate from production
processes and only a small part of them are sanitary
effluences.

W roku 2004 ankietowane zak³ady chemiczne odprowadza³y cieki do kanalizacji zewnêtrznej (44%) i wód powierzchniowych (35%). Czêæ z respondentów wprowadza³a cieki do wiêcej ni¿ jednego typu odbiornika, podczas gdy ¿adna z firm nie odprowadza³a cieków do ziemi.

As for 2004, 44 per cent of the respondents discharged
effluents to external sewerages systems and 35 per cent to
surface waters; some of them to more than one type of a
receiving body of water, whilst no firm discharged them
directly to the ground.
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Wykres 7 / Chart 7
Udzia³ poszczególnych sposobów odprowadzania cieków w ogólnej iloci cieków odprowadzanych
przez zak³ady chemiczne w % /
Contribution of particular ways of discharging sewages in total volume of sewages discharged
by chemical entities in %

tylko wody powierzchniowe /
surface water only

tylko kanalizacja zewnêtrzna /
external sewage disposal system only

wody powierzchniowe i kanalizacja zewnêtrzna /
both surface water and sewage disposal system

Zawartoæ substancji szczególnie niebezpiecznych dla
organizmów wodnych w produkowanych ciekach zadeklarowa³o 35% ankietowanych firm.

Contents of substances particularly hazardous for water
species in produced sewages were declared by 35 per cent
of the respondents.

S¹ to miêdzy innymi:
n amoniak,
n metale ciê¿kie: rtêæ, chrom, kadm,
n zwi¹zki organiczne: anilina, ksylen, dwuchloroetan,
trójchlorometan, trwa³e oleje mineralne.

These are as follow:
n ammonia;
n heavy metals: mercury, chromium, cadmium;
n organic compounds: aniline, xylene, ethyl chloride,
chloroform, durable mineral oils;

Wszystkie z badanych przedsiêbiorstw chemicznych prowadz¹ kontrolê stanu i sk³adu cieków. Zdecydowana
wiêkszoæ, bo a¿ 91% kontroluje je, stosuj¹c jednostkowy pomiar kontrolny, podczas gdy ci¹g³y pomiar prowadzony jest przez 9% zak³adów.

All the respondents kept control over the state and chemical composition of sewages. Great majority of them
(91 per cent) were supervising them having singular measurement control, whilst permanent measurement was
kept by 9 per cent of entities.

Ka¿da z firm ma swój w³asny zakres nadzoru cieków
i prowadzi monitoring ró¿nych substancji obecnych
w ciekach. Poród ankietowanych przedsiêbiorstw liczba
badanych parametrów mieci³a siê w granicach od 1 do 21.

Each firm has its individual system of sewage control and
runs monitoring of different substances being present in
sewages. Among the polled enterprises the number of researched parameters has ranged from 1 up to 21.
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Tabela 6 / Table 6
Zak³ady o najwiêkszym monitoringu zanieczyszczeñ /
Entities of the most precise pollutants monitoring in sewages
Nazwa zak³adu /

Liczba kontrolowanych zanieczyszczeñ /

Entity name

Number of contaminants supervised

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

21

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

20

Zak³ady Chemiczne ALWERNIA S.A.

18

Do najczêciej kontrolowanych parametrów nale¿¹:
n temperatura, odczyn pH, zawiesina, twardoæ;
n ChZT, ró¿ne formy azotu, siarczany, chlorki, fluorki;
n substancje rozpuszczone, substancje ropopochodne,
metale, formaldehyd.

The following parameters belong to the most often checked:
n temperature, pH reaction, slurry, hardness,
n COD (chemical oxygen demand), different nitrogen
forms, sulphates, chlorides, fluorides,
n dissolute substances, petroleum derivative substances,
metals, formaldehyde.

W celu dokonania pe³nej diagnozy w³asnego oddzia³ywania na rodowisko wodne, 58% ankietowanych zak³adów prowadzi równie¿ kontrolê odbiornika, do którego
odprowadzane s¹ cieki. Czêstotliwoæ tej kontroli jest
ró¿na dla poszczególnych przedsiêbiorstw:
n 1 x rok,
n 1 x kwarta³,
n 1 x miesi¹c,
n 2 x miesi¹c,
n 1 x tydzieñ,
n 1 x dzieñ roboczy.

Having on the target providing a full diagnosis of influence on the environment, 58 per cent of the polled entities
have also been keeping control over receiving bodies of
water, to which sewages are discharged. The frequency of
such controls differs in each entity:
n once a year,
n once a quarter,
n once a month,
n twice a month,
n once a week,
n once a working day.

Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów przez
przedsiêbiorstwa chemiczne ma niew¹tpliwy wp³yw na
rodowisko. St¹d te¿ k³adzie siê du¿y nacisk na ograniczenie oddzia³ywania tych procesów na otoczenie. Niestety, wci¹¿ najbardziej popularn¹ form¹ zagospodarowania odpadów jest ich sk³adowanie. Niemniej jednak
w perspektywie czasu trend ten bêdzie ulega³ zmianie
w kierunku utylizacji odpadów. W Ministerstwie Gospodarki i Pracy powsta³ ju¿ projekt rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do
sk³adowania na sk³adowisku odpadów danego typu, który na³o¿y na wytwórcê odpadów obowi¹zek wykonywania podstawowej charakterystyki odpadów i testów zgodnoci. Celem tego aktu prawnego jest zachêcenie potencjalnego wytwórcy odpadów do innego sposobu ich zagospodarowania ni¿ sk³adowanie. Najprawdopodobniej
wymogi rozporz¹dzenia wejd¹ w ¿ycie z dniem 16 lipca
2005 roku, w zwi¹zku z koniecznoci¹ skorelowania ich
z postanowieniami decyzji Unii Europejskiej.

Wastes generation and management in chemical entities
undoubtedly have its influence on the environment. Therefore a big pressure has been put on limiting the influence of these processes on the surroundings. Unfortunately, waste storage is still the most popular way of waste
disposal. However, in a long-term perspective this trend
will have to be changing towards utilizing wastes. In the
Ministry of Economic Affairs and Labour there has already been created a project of a decree on the criteria
and procedures allowing to storing wastes on landfills of
a particular type; it will oblige a producer of wastes to
make a basic characteristic of wastes and so called consistency tests. The aim of that decree is encouraging
potential waste manufacturers to provide other forms of
waste management than only storage. In connection to
the need of correlating them with the regulations of the
European Union, they are likely to be introduced into
life from 16th July 2005.
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Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw 32% posiada
w³asne sk³adowiska, na których 58% firm sk³aduje odpady selektywnie, natomiast 6 zak³adów ma sk³adowiska
odpadów niebezpiecznych.

Among the polled entities, 32 per cent had their own waste landfills, on which 58 per cent of the firms stored waste selectively, yet 6 entities had their own hazardous waste landfills.

Jednym z parametrów, przy pomocy którego okrela siê
prawid³owoæ eksploatacji sk³adowiska, jest kontrola wód
w piezometrach. Prowadz¹c tego typu badania, zak³ady
s¹ w stanie sprawdziæ, czy szkodliwe substancje z odcieków przedostaj¹ siê do zbiorników wodnych. Wszystkie
z ankietowanych zak³adów posiadaj¹ce w³asne sk³adowiska odpadów prowadz¹ kontrolê piezometrami, jak równie¿ maj¹ instrukcjê sk³adowania odpadów. Natomiast
63% ankietowanych firm chemicznych prowadzi monitoring wód podziemnych wokó³ sk³adowiska, a po³owa
wód powierzchniowych. Przedsiêbiorstwa kontroluj¹ równie¿ jakoæ gleb (17% firm) oraz stan powietrza atmosferycznego w pobli¿u sk³adowiska (22%).

One of the parameters which are helpful for estimating
the correctness of the landfill is the control of water in
piezometers. Running such kinds of researches, the entities are able to check if harmful substances from sewages
get into water reservoirs. All the respondents having their
own landfills keep the control using piezometers and have
their wastes storage instruction, too. As much as 63 per
cent of the polled chemical entities provided groundwater
monitoring around their landfills and half of them surface
water monitoring.
Some enterprises control the quality of soils (17 per cent
of firms) as well and the state of the atmospheric air in the
vicinity of its landfills (22 per cent).

Czêæ z ankietowanych przedsiêbiorstw (39%) posiada
instalacje do unieszkodliwiania odpadów w inny sposób
ni¿ przez sk³adowanie. S¹ to miêdzy innymi:
n instalacje do granulacji odpadów z tworzyw sztucznych: m³yn, wyt³aczarka z granulatorem;
n stacje m³ynów  mielenie nawracalnych odpadów
z tworzyw sztucznych i wykorzystywanie ich w procesach produkcyjnych;
n instalacje do regeneracji przepracowanego p³ynu Borygo;
n spalarnie ciek³ych odpadów chloroorganicznych;
n instalacje do odzysku rozpuszczalników;

A part of the polled entities (39 per cent) have installations
for wastes deactivation in another way than storage. These are, among the others:
n instalments for plastic waste granulation: mill, extruder
with granulator,
n mill stations for graining returnable plastics wastes from
and using them in production processes,
n instalments for regeneration of overworked Borygo
fluid,
n incinerators for liquid organic-chlorine wastes,
n instalments for solvents recovery,

ORLEN-OIL Sp. z o.o.
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Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

n instalacje do produkcji Silbudu na bazie odpadowej
¿ywicy silikonowej;
n instalacje do odzysku rozpuszczalników z kwasu solnego;
n instalacje produkcyjne, w których surowcem mog¹ byæ
odpadowe chemikalia (g³ównie produkty nawozów);
n zak³adowe oczyszczalnie cieków;
n kot³y fluidalno-py³owe w zak³adowej elektrociep³owni;
n destylacje zanieczyszczonych rozpuszczalników;
n piece do spalania osadów ciekowych;
n instalacje odzysku chlorowodoru z odpadowych zwi¹zków chloroorganicznych (instalacja termicznego przekszta³cania odpadów).

n instalments for Silbud production on the base of silicone resin,
n instalments for recovery of solvents from hydrochloric
acid,
n production instalments, in which waste chemicals may
be used as raw materials (mainly fertilizers by-products),
n internal sewage plants,
n fluidized combustion boilers in internal thermal-electric power station,
n distillation of polluted solvents,
n incinerators for burning sewage sludge,
n instalments for recycling hydrogen chloride from waste
organic chlorine wastes (instalment for thermal waste
conversion).

Zgodnie z Ustaw¹ o opakowaniach i odpadach opakowaniowych zak³ady chemiczne zobowi¹zane s¹ do oceny w³asnego wp³ywu na rodowisko poprzez recykling
i kontrolê postêpowania z wytwarzanymi przez siebie opakowaniami. Za producentów opakowañ uwa¿a siê 45%
ankietowanych przedsiêbiorstw, a 97% dotyczy realizacja obowi¹zku recyklingu wynikaj¹ca z wy¿ej wymienionej ustawy. Na dzieñ dzisiejszy 94% ankietowanych zak³adów zrealizowa³o wszystkie na³o¿one na nie obowi¹zki
wyp³ywaj¹ce z wspomnianej ustawy.

Accordingly to the Act on Packaging and Packaging Wastes, chemical entities are obliged to estimate their own
influence on the environment by recycling and keeping
control over activities concerned with manufactured packaging. 45 per cent of enterprises considered themselves
to be producers of packaging, and 97 per cent were obliged to provide recycling on the grounds of the above
Acts regulations. As for today, 94 per cent of the polled
entities meet all the obligations resulting from the mentioned Act.

Ha³as jest równie¿ jednym z tych elementów, za pomoc¹
którego okrela siê stopieñ oddzia³ywania przedsiêbiorstwa na rodowisko. Kontrolê ha³asu prowadzi 42% ankietowanych firm, w sumie w 116 punktach pomiarowych,
pomimo i¿ jedynie 8% z nich ma k³opoty z dotrzymaniem dopuszczalnego poziomu ha³asu.

Noise is also one on those elements, through which the
grade of influence on the environment is marked. 42 per
cent of entities keep the control over noise owing to 116
measurement points in total, even though only 8 per cent
of the firms are in trouble to meet the regulations on permissible noise emission.
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BILANS SUBSTANCJI
ODPROWADZANYCH DO RODOWISKA
Balance of substances discharged
to the environment

W myl Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo
ochrony rodowiska emisja rozumiana jest jako wprowadzenie bezporednio lub porednio, w wyniku dzia³alnoci cz³owieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciep³o, ha³as, wibracje i pola
elektromagnetyczne.

In accordance to the Act from April 27th, 2001  Environmental Protection Law  emission is understood as sending out directly or indirectly any substances or energies
such as heat, noise, vibrations and electromagnetic fields
to the air, water, soil or earth, as a result of a human being
activity.

Natomiast wielkoæ emisji definiowana jest jako rodzaj
i iloæ wprowadzanych substancji lub energii w okrelonym czasie oraz stê¿eniu lub poziomy substancji lub energii, w szczególnoci w gazach odlotowych, wprowadzanych ciekach oraz wytwarzanych odpadach.

The amount of emission is defined as a type and volume
of substances or energies discharged in particular time and
of particular concentration, or a level of substances and
energies particularly in waste gases, discharged sewages
and generated wastes.

Baza danych ekologicznych za rok 2004 zawiera informacje na temat wielkoci oddzia³ywania na rodowisko badanych przedsiêbiorstw chemicznych. W ankiecie zwrócono
szczególn¹ uwagê na emisjê zanieczyszczeñ do powietrza
atmosferycznego, iloæ i jakoæ zrzucanych cieków oraz
problemy sk³adowania odpadów, jako g³ówne aspekty
maj¹ce wp³yw na podstawowe komponenty rodowiska.

The Ecological Data Base of 2004 includes information
on the scale of influence of the polled entities on the environment. In the Survey a particular attention had been put
on the emission of pollutants to the atmospheric air, the
volume and quality of discharged sewages and the problems connected with waste storage, as the main aspects
having influence on basic environment components.

7.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEÑ DO POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO /
7.1 EMISSION OF CONTAMINATS TO ATMOSPHERIC AIR
Tabela 7 / Table 7
Wielkoæ emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego w roku 2004 /
Volume of pollutants emission to the atmospheric air in 2004
Wyszczególnienie /
Specification
Emisja ogó³em / Emission in total

Iloæ w 2004 roku
(w tys. Mg) /
Total volume (in thou. Mg)

Zmiana w stosunku
do roku 2003 (w %) /
Change in comparison
to 2003 (in %)

Udzia³ zak³adów, które
ograniczy³y emisjê (w %) /
Contribution of entities that
limited emission (in %)

13 271,31

5,5

47,0

57,13

5,1

58,6

47,88

6,9

50,0

3,03

11,7

37,5

22,45

2,4

41,3

w tym / including:
 SO2
n

n

z procesów energetycznych /
from energetic processes
z procesów technologicznych /
from technological processes

 NO x
n

z procesów energetycznych /
from energetic processes

12,16

2,2

50,0

13 111,05

3,7

46,4

 CO

4,72

0,4

44,0

 lotne zwi¹zki organiczne /
volatile organic compounds

1,89

1,4

38,4

11,00

3,0

51,5

 CO2

 py³y ogó³em / particulates in total
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Iloæ zanieczyszczeñ emitowanych w 2004 roku do powietrza atmosferycznego zwiêkszy³a siê w niewielkim stopniu
w odniesieniu do roku poprzedniego. Efektem tego trendu s¹
trudnoci w dotrzymaniu norm emisyjnych przez zak³ady.

The volume of pollutants emitted to the atmospheric air in
2004 increased to a little extend comparing with the previous year. Difficulties with meeting emission standards
by the entities are the results of this trend.

Wród firm, które najbardziej ograniczy³y swoj¹ emisjê
SO2 znajduj¹ siê:

Among the firms which mostly limited their emission of
SO2 are:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

ANWIL SA

3.

Zak³ady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.

4.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

5.

GRUPA LOTOS S.A.

Sporód zak³adów, które w roku 2004 w najwiêkszym stopniu przyczyni³y siê do ograniczenia emisji NOX, nale¿y
wymieniæ:

Among the firms which contributed to the highest degree
in limiting NOX emission, there should be listed:

1.

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

2.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

3.

Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

4.

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

5.

Rafineria Trzebinia S.A.

Równie¿ w 2004 roku w redukcji emisji do powietrza atmosferycznego dwutlenku wêgla (CO2) dobre wyniki osi¹gnêli:

As for the reduction of carbon dioxide emission (CO2) good
results were also achieved in 2004 by:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

Rafineria Trzebinia S.A.

3.

Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

4.

Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.

5.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A.

W skali ankietowanych przedsiêbiorstw w 2004 roku najwiêksze ograniczenie emisji tlenku wêgla (CO) osi¹gnê³y
nastêpuj¹ce zak³ady:

The following respondents achieved the most significant
limitation of carbon monoxide emission (CO) in 2004:

1.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

2.

GRUPA LOTOS S.A.

3.

Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

4.

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

5.

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

Wród zak³adów, które najbardziej ograniczy³y swoj¹
emisjê lotnych zwi¹zków organicznych, znajduj¹ siê:

Among the entities which mostly limited the emission of
volatile organic compounds are:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

3.

NOBILES KFFiL Sp. z o.o.

4.

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

5.

Rafineria Trzebinia S.A.
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Emisja py³ów w 2004 roku w najwiêkszym stopniu zosta³a zmniejszona w nastêpuj¹cych zak³adach:

7.2.
7.2.1.

In 2004 emission of particulates was limited to the highest
degree in the following entities:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

GRUPA LOTOS S.A.

3.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

4.

STOMIL SANOK S.A.

5.

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Po przeanalizowaniu powy¿szych danych mo¿na zauwa¿yæ, ¿e najwiêkszy udzia³ w redukcji emisji zanieczyszczeñ do powietrza w 2004 roku mia³y Zak³ady Azotowe
KÊDZIERZYN S.A. W du¿ym stopniu równie¿ zmniejszy³y swoje oddzia³ywanie na atmosferê Zak³ady Azotowe
w Tarnowie-Mocicach S.A. i Zak³ady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.
Niemniej jednak, wiêkszoci ankietowanym zak³adom nie
uda³o siê zmniejszyæ emisji do powietrza atmosferycznego
w roku 2004, a w wielu przypadkach poziom emisji wzrós³.

Bilans substancji...

After having analyzed the above data, it is notable that
Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A. had the most significant contribution in limiting pollutants emission to the air.
To a large extend also Zak³ady Azotowe in Tarnów-Mocice S.A. and Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A. limited their influence on the atmosphere.
However, in 2004 most of the entities did not manage to
decrease emission to the atmospheric air, and in many
cases the level of emission increased.

GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA / 7.2 WATER AND WASTE WATER MANAGEMENT
POBÓR WODY / 7.2.1. WATER WITHDRAWAL
Tabela 8 / Table 8
Wielkoci poboru wody w roku 2004 /
Volume of water withdrawal in 2004

Wyszczególnienie /
Specification

Iloæ w 2004 roku
(w tys. m3) /
Total volume
(in thou. m3)

Zmiana w stosunku
do roku
2003 (w %) /
Change in
comparison to 2003
(in %)

Udzia³ zak³adów,
które ograniczy³y
pobór (w %) /
Contribution of entities
which limited water
withdrawal (in %)

8 270 924,3

0,2

44

8 227 506,3

0,14

54

7 928 542,3

0,15

56

298 964,0

0,18

44

43 418,0

9,0

54

Iloæ pobranej wody /
Total volume of withdrawn water
w tym / of which from:
 z ujêæ zak³adowych /
internal water intakes in total
n

woda powierzchniowa z ujêæ
zak³adowych / surface water

n

woda podziemna z ujêæ
zak³adowych / groundwater

 z ujêæ miejskich /
municipal water intakes in total

W ogólnej iloci wody pobieranej przez ankietowane
przedsiêbiorstwa, a¿ 95,3% to wody wykorzystywane
przez ANWIL SA.

In the total volume of water withdrawn by the polled entities, as much as 95.3 per cent it was water used by ANWIL SA.
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Zdecydowana wiêkszoæ wody pobierana przez firmy
pochodzi ze róde³ zak³adowych, jedynie 0,5% to woda
z ujêæ miejskich. W roku 2004 nast¹pi³ niewielki wzrost
procentowy iloci zu¿ycia wody w stosunku do roku poprzedniego, niemniej jednak czêci przedsiêbiorstwom
uda³o siê go obni¿yæ.

A significant majority of water drawn by the firms comes
from their internal water intakes, and only 0.5 per cent
from municipal intakes. In 2004 there was a slight
percentage increase in water usage comparing with the
previous year, however, some enterprises managed
to lower it.

Wród ankietowanych zak³adów, które najbardziej ograniczy³y swój pobór wody znajduj¹ siê:

Among the entities which mostly limited their total water
withdrawal were:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

PCC ROKITA S.A.

3.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Najwiêksza redukcja iloci pobieranej wody z ujêæ zak³adowych mia³a miejsce w nastêpuj¹cych zak³adach:

The most significant reduction of water withdrawal from
internal water intakes took place in the following entities:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

PCC ROKITA S.A.

3.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

W skali ankietowanych przedsiêbiorstw w 2004 roku najwiêksze ograniczenie poboru wód powierzchniowych
z ujêæ zak³adowych osi¹gnê³y zak³ady:

Among the polled entities that limited surface water withdrawal from internal water intakes in the most significant
way were:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

PCC ROKITA S.A.

3.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Do firm, które w najwiêkszym stopniu ograniczy³y pobór
wody podziemnej z ujêæ zak³adowych w roku 2004, zaliczaj¹ siê:

The firms that limited groundwater withdrawal from internal water intakes to the highest degree are:

1.

PCC ROKITA S.A.

2.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

3.

Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

Pomimo, doæ znacznego wzrostu poboru wód z ujêæ
miejskich, w czêci zak³adów mia³a miejsce jego redukcja:

In spite of quite a noticeable tendency to increase water
withdrawal from municipal intakes, in some entities listed
below, reduction of water intake took place:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

Zak³ady Farmaceutyczne PLIVA KRAKÓW S.A.

3.

Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.
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ODPROWADZANIE CIEKÓW /
DISCHARGE OF SEWAGES
Tabela 9 / Table 9
Iloæ odprowadzanych cieków przez ankietowane zak³ady w roku 2004 /
Volume of sewages discharged in 2004
rednia iloæ
w 2004 roku
(w tys. m3) /
Total volume
(in thou. m3)

Zmiana w stosunku
do roku 2003 (w %) /
Change in comparison
to 2003 (in %)

Udzia³ zak³adów,
które ograniczy³y
pobór (w %) /
Contribution of entities
that limited discharge
of sewages (in %)

Iloæ zrzucanych cieków /
Total volume of sewages discharged
w tym / of which:

5 185,9

14,5

33,3

 odprowadzanych w³asnym wylotem /
through plants own outfall

4 748,9

19,7

75,0

 odprowadzanych do odbiorców
na podstawie umów cywilnoprawnych /
to sewerages on the base of civil
right agreements

437,0

22,9

23,8

Wyszczególnienie /
Specification

W 2004 roku iloæ odprowadzanych cieków przez ankietowane zak³ady uleg³a niewielkiemu zwiêkszeniu. Niemniej jednak, nie iloæ cieków jest najwa¿niejszym parametrem, lecz ich ³adunek zanieczyszczeñ.

In 2004 the volume of sewages discharged by the polled
entities slightly increased; however, the volume itself is
not the most important parameter, but the content of contaminants in them.

Tabela 10 / Table 10
Zmiany iloci ³adunków odprowadzanych ze ciekami /
Changes in the amount of contaminants loads discharged with sewages

Wyszczególnienie /
Specification

Iloæ w 2004 roku
(w Mg/rok) /
Total volume
(in Mg/year)

Zmiana w stosunku
do roku 2003 (w %) /
Change in comparison
to 2003 (in %)

Udzia³ zak³adów,
które ograniczy³y
produkcjê cieków (w %) /
Contribution of entities
that limited contaminants
loads (in %)

ChZT / COD

5 420,0

17,4

54,5

Zawiesina ogó³em / Slurry in total

2 066,0

10,6

61,1

Azot amonowy / Ammonium nitrogen

1 567,0

13,2

30,0

Azot azotanowy / Nitrogen nitrate
Chlorki / Chlorides
Siarczany / Sulphates
Fosfor ogólny / Common phosphor
Fenole / Phenols
Fluorki / Fluorides
Metale ciê¿kie / Heavy metals

446,0

20,7

25,0

545 462,0

62,1

35,7

63 674,0

16,2

53,3

58,9

33,2

40,0

4,4

20,4

50,0

446,3

8,7

50,0

12,6

355,5

63,6

Przedstawione w tabeli 10 wartoci parametrów dla wiêkszoci ankietowanych zak³adów mieszcz¹ siê w normie.
Du¿a iloæ chlorków w ciekach jest wynikiem procesów
produkcyjnych zachodz¹cych w Inowroc³awskich Zak³adach Chemicznych SODA-M¥TWY S.A., które w roku

For the most of the polled entities, the values of parameters presented above keep standards. High level of chlorides in sewages is the result of production processes taking place in Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODAM¥TWY S.A., which in 2004 discharged as much
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2004 wprowadzi³y a¿ 91,8% ca³kowitej iloci chlorków.
Z kolei du¿y spadek zawartoci metali ciê¿kich w ciekach jest zas³ug¹ przede wszystkim ANWILU SA, którego
udzia³ w zmniejszeniu siê tego parametru wyniós³ 87,7%.
Pomimo, relatywnie dobrych wyników osi¹gniêtych przez
ankietowane przedsiêbiorstwa w zakresie gospodarki
wodno-ciekowej, w dalszym ci¹gu czêæ zak³adów boryka siê z nadmiernym zrzutem zanieczyszczeñ powierzchniowych, takich jak azot amonowy, azot ogó³em,
fosfor ogólny, chlorki.

a 91.8 per cent of total production of chlorides. However, a significant decrease of the contents of heavy metals in sewages is the merit of ANWIL SA; its contribution
in lowering this parameter amounted 87.7 per cent. In
spite of relatively good results achieved by the polled
entities in the field of wastewater management, quite a
significant group of enterprises had still problems with
exceeding the drop of surface contaminants, such as: ammonium nitrogen, common nitrogen, common phosphor,
and chlorides.

Wykres 8 / Chart 8
Wystêpowanie poszczególnych rodzajów zanieczyszczeñ, w odniesieniu do których istniej¹ problemy
z dotrzymaniem norm, w zak³adach chemicznych w % /
Particular kinds of contaminants problematic as for keeping standards occurring in chemical entities in %

azot amonowy /
ammonium nitrogen

azot ogólny /
common nitrogen

chlorki /
chlorides

Iloæ odprowadzanych cieków
W roku 2004 sporód ankietowanych przedsiêbiorstw
najwiêkszy udzia³ w zmniejszeniu iloci odprowadzanych
cieków mia³y zak³ady:

fosfor /
phosphor

Volume of discharged sewages
In 2004 the following enterprises had the highest contribution in decreasing the volume of discharged sewages
among the respondents:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODA-M¥TWY S.A.

3.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ Przedsiêbiorstwo
Farmaceutyczne JELFA S.A., które w ujêciu procentowym osi¹gnê³o najwiêksz¹ redukcjê odprowadzanych
cieków (38%).

ChZT /
COD

Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., which
achieved the highest percentage contribution in reduction of discharged sewages (38 per cent), also deserves
credit.
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The amount of contaminants discharged with sewages
 COD
Among the polled entities which annotated the decrease
of COD load in sewages, the following entities had the
biggest contribution:

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

2.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

3.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

W ujêciu procentowym najlepsze wyniki uzyska³y Zak³ady Chemiczne SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o., bo
ograniczy³y ³adunek ChZT wzglêdem roku poprzedniego
o 54%.

In percentage depiction the best results were achieved by
Zak³ady Chemiczne SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o., because of limiting the COD load by 54 per cent comparing
with the previous year.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 zawiesina ogó³em
Wród ankietowanych zak³adów, które zanotowa³y
zmniejszenie ³adunku zawiesiny w ciekach, najwiêkszy
udzia³ maj¹ poni¿sze przedsiêbiorstwa:

The amount of contaminants discharged with sewages
 slurry
Among the polled entities, that annotated the decrease of
slurry load in sewages, the following enterprises had the
most significant contribution:

1.

Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODA-M¥TWY S.A.

2.

ANWIL SA

3.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

Najwiêkszy procentowy spadek iloci zawiesiny w ciekach w odniesieniu do roku ubieg³ego zanotowa³y
Inowroc³awskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., wyniós³
on 375%.

In comparison to the previous year, the highest percentage decrease of the amount of slurry in sewages was annotated by Inowroc³awskie Kopalnie Soli SOLINO S.A. and
it totalled 375 per cent.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 azot amonowy
Wród ankietowanych zak³adów, które zanotowa³y
zmniejszenie ³adunku azotu amonowego w ciekach, najwiêkszy udzia³ maj¹ poni¿sze przedsiêbiorstwa:

The amount of contaminants discharged with sewages
 ammonium nitrogen
Among the entities which annotated the decrease of ammonium nitrogen in sewages, the following enterprises had
the highest contribution:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

3.

PCC ROKITA S.A.

Na wyró¿nienie zas³uguj¹ równie¿ Zak³ady Azotowe
KÊDZIERZYN S.A., które w ujêciu procentowym osi¹gnê³y najwiêksz¹ redukcjê ³adunku azotu amonowego
(106,3%).

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A. also deserves
credit for achieving the highest percentage contribution
in reduction of ammonium nitrogen load (106.3
per cent).
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Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 azot azotanowy
W 2004 roku zmniejszenie ³adunku azotu azotanowego
odnotowa³y jedynie 2 przedsiêbiorstwa ze wszystkich
ankietowanych:

The amount of contaminants discharged with sewages
 nitrate nitrogen
In 2004 the decrease of nitrate nitrogen load was annotated only by two enterprises out of all those which responded to the Survey, i.e. in:

1.

Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.

2.

POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.

Wynik, który osi¹gnê³y Zak³ady Chemiczne i Tworzyw
Sztucznych BORYSZEW S.A., by³ równie¿ najlepszy
w ujêciu procentowym. Firmie tej uda³o siê ograniczyæ
wielkoæ ³adunku azotu azotanowego o 73% w stosunku
do roku 2003.

The result that was achieved by Zak³ady Chemiczne
i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A. was also the
best in percentage depiction. The firm managed to
limit nitrate nitrogen load by 73 per cent comparing
with 2003.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 chlorki
Wród ankietowanych zak³adów, które zanotowa³y
zmniejszenie ³adunku chlorków w ciekach, najwiêkszy
udzia³ maj¹ poni¿sze przedsiêbiorstwa:

The amount of contaminants discharged with sewages
 chlorides
Among the respondents which annotated lowering chlorides loads in sewages there were enterprises listed below
which had the highest contribution:

1.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

2.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

3.

POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.

Równie¿, w tym przypadku wyniki w ujêciu procentowym
pokrywa³y siê z wartociami bezwzglêdnymi. Firma Chemiczna DWORY S.A. osi¹gnê³a najlepszy rezultat ze
wszystkich ankietowanych przedsiêbiorstw w redukcji
wielkoci ³adunku chlorków, który wyniós³ 82%.

In this case, the results in per cents corresponded with
absolute numbers. Firma Chemiczna DWORY S.A. achieved the best result as for reduction of chlorides loads among
the all entities polled in the Survey, and it totalled 82 per
cent.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 siarczany
Wród ankietowanych zak³adów, które zanotowa³y
zmniejszenie ³adunku siarczanów w ciekach, najwiêkszy udzia³ maj¹ poni¿sze przedsiêbiorstwa:

The amount of contaminants discharged with sewages
 sulphates
Among the entities which annotated lowering of sulphates load in sewages, the following enterprises had the highest contribution:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

PCC ROKITA S.A.

3.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

Najwiêkszy procentowy spadek ³adunku siarczanów
w ciekach w odniesieniu do roku ubieg³ego zanotowa³a
Firma Chemiczna DWORY S.A., wyniós³ on 61%.

The biggest percentage drop of sulphates loads in sewages
in comparison to the previous year was annotated by Firma
Chemiczna DWORY S.A. and it achieved 61 per cent.
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The amount of contaminants discharged with sewages
 phosphor
Among the respondents that annotated lowering phosphor
loads in sewages, the following enterprises had the biggest contribution:

1.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

2.

ANWIL SA

3.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.

Tak, jak w przypadku chlorków, Firma Chemiczna
DWORY S.A. osi¹gnê³a najlepszy rezultat ze wszystkich
ankietowanych przedsiêbiorstw. Wielkoæ redukcji ³adunku fosforu w ujêciu procentowym wynios³a 71%.

As it had happened in case of chlorides, the best result of
all the polled entities was achieved by Firma Chemiczna
DWORY S.A. The amount of phosphor load reduction totalled 71 per cent.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 fenole
W 2004 roku zmniejszenie ³adunku fenoli odnotowa³y
jedynie 2 przedsiêbiorstwa ze wszystkich ankietowanych:

The amount of contaminants discharged with sewages
 phenols
In 2004 the decrease in phenols loads was annotated only
in two enterprises out of all the respondents, i.e. in:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.

Rozpatruj¹c wielkoæ redukcji ³adunku fenoli w tych
dwóch zak³adach, lepsze rezultaty w ujêciu procentowym
osi¹gnê³y Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.
z wynikiem 50%.

Taking under consideration the reduction of the amount
of phenols in both entities, better percentage result was
achieved by Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.
and totalled 50 per cent.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 fluorki
Sporód 38 ankietowanych zak³adów, jedynie Zak³ady
Chemiczne POLICE S.A. zdo³a³y zmniejszyæ iloæ odprowadzanych w ciekach fluorków o 10%.

The amount of contaminants discharged with sewages
 fluorides
Among the 38 polled entities, only Zak³ady Chemiczne
POLICE S.A. managed to lower the amount of fluorides
discharged in sewages, i.e. by 10 per cent.

Iloæ odprowadzanych ze ciekami zanieczyszczeñ
 metale ciê¿kie
Wród ankietowanych zak³adów, które zanotowa³y
zmniejszenie ³adunku metali ciê¿kich w ciekach, najwiêkszy udzia³ maj¹ poni¿sze przedsiêbiorstwa:

The amount of contaminants discharged with sewages
 heavy metals
Among the entities that annotated the drop of heavy metals loads in sewages, the following enterprises had the
highest contribution:

1.

ANWIL SA

2.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

3.

Zak³ady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.
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Procentowa redukcja wielkoci ³adunku metali ciê¿kich
w ciekach koresponduje z wielkociami redukcji podawanymi w wartociach bezwzglêdnych. ANWIL SA sporód wszystkich ankietowanych przedsiêbiorstw w najwiêkszym stopniu obni¿y³ poziom metali ciê¿kich w ciekach, bo a¿ o 99% w stosunku do roku 2003.

Percentage reduction of heavy metals loads in sewages
corresponded with the amounts of reduction given in absolute magnitudes. ANWIL SA lowered the level of heavy
metals in sewages to the highest degree comparing with
the other polled entities by as much as 99 per cent in comparison to 2003.

Podsumowuj¹c powy¿sze zestawienie, najwiêkszy udzia³
w poprawie jakoci odprowadzanych cieków maj¹:

Summarizing the above specification, the highest contribution in improving the quality of discharged sewages had
the following enterprises:

7.3.
7.3.

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

3.

ANWIL SA

GOSPODARKA ODPADAMI /
WASTE MANAGEMENT

Kolejnym aspektem zwi¹zanym z oddzia³ywaniem przemys³u chemicznego na rodowisko naturalne jest generowanie odpadów. Poni¿ej przedstawiono dane dotycz¹ce
gospodarowania odpadami uzyskane na podstawie ankietyzacji firm bran¿y chemicznej za 2004 rok.

The consecutive aspect connected with the influence of
chemical industry on the environment is waste disposal.
Data presented below, concerned with waste management,
were achieved on the basis of the straw poll of chemical
industry firms as for 2004.

Tabela 11 / Table 11
Gospodarowanie odpadami w firmach bran¿y chemicznej w 2004 roku /
Waste management in firms of chemical branch in 2004

Wyszczególnienie /
Specification

Odpady wytworzone ogó³em /
Generated wastes in total
w tym / including:

Iloæ w 2004 roku
(w Mg/rok) /
Quantity of wastes
(in Mg/year)

Zmiana w stosunku
do roku 2003 (w %) /
Change
in comparison
to 2003 (in %)

Udzia³ zak³adów,
które ograniczy³y
produkcjê odpadów (in %) /
Contribution of entities
that limited generation
of wastes (in %)

4 295 551

0,1

30,0

 niebezpieczne / hazardous wastes

198 340

26,1

25,7

Odpady poddane odzyskowi /
Re-used wastes in total
w tym / including:

781 756

3,9

29,0

 wykorzystanych przemys³owo /
industrially re-used wastes

272 747

8,9

36,6

Odpady unieszkodliwiane ogó³em /
Neutralized wastes in total
w tym / including:

3 513 056

1,2

41,6

41 559

29,9

34,7

1 907 663

0,9

60,0

 w instalacjach termicznego
unieszkodliwiania / neutralized
in thermal neutralization instalments
 sk³adowane ogó³em /
in landfills in total
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Przedstawione powy¿ej dane wiadcz¹ o satysfakcjonuj¹cym poziomie prowadzonej w ankietowanych przedsiêbiorstwach gospodarce odpadami. W 2004 roku znacznie zmniejszono iloæ wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, jak równie¿ zwiêkszono iloæ odpadów poddawanych odzyskowi. Na terenie 66% zak³adów znajduj¹ siê odpady (urz¹dzenia) zawieraj¹ce azbest, w 47% s¹
odpady (urz¹dzenia) zawieraj¹ce PCB, za na terenie 55%
ankietowanych firm znajduj¹ siê odpady (urz¹dzenia) zawieraj¹ce zwi¹zki zuba¿aj¹ce warstwê ozonow¹. Niemniej jednak wszystkie przedsiêbiorstwa, które posiadaj¹
którykolwiek z wy¿ej wymienionych odpadów, spe³ni³y
obowi¹zki wynikaj¹ce z aktów prawnych.

The data presented above show a satisfying level of waste
management provided in the polled enterprises. In 2004
the quantity of generated hazardous wastes was significantly limited, and accordingly the quantity of wastes destined for recycling increased. On the premises of 66 per
cent of the entities there are wastes (devices) containing
asbestos, in 47 per cent there are wastes (devices) containing polychlorinated biphenyls, and on the premises of
55 per cent of the respondents there are wastes (devices)
containing compounds impoverishing ozone layer. However, all the enterprises, which possess any of the above
kind of wastes, met the obligations coming from legal regulation.

Wród przedsiêbiorstw, które najbardziej ograniczy³y iloæ
wytwarzanych odpadów, znajduj¹ siê:

Among the enterprises that significantly limited the total
quantity of generated wastes were:

1.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

2.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

3.

Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODA-M¥TWY S.A.

Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ FOSFAN S.A., który
osi¹gn¹³ najwiêkszy procent redukcji wytwarzanych odpadów (78%).

Also FOSFAN S.A. deserves credit, as it achieved the highest percentage of the reduction of generated wastes (by
78 per cent).

Sporód ankietowanych firm najlepsze wyniki w minimalizacji wytwarzania odpadów niebezpiecznych osi¹gnêli:

Among all the polled entities, the best results in minimizing hazardous wastes generation achieved:

1.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

2.

ANWIL SA

3.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A. równie¿ w ujêciu procentowym osi¹gnê³y najlepszy rezultat, poniewa¿ w roku
2004 zdo³a³y ograniczyæ produkcjê odpadów niebezpiecznych o 98%.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A achieved the best result
in percentage depiction as well, because in 2004 they
managed to limit the generation of hazardous wastes by
98 per cent.

W 2004 roku najwiêcej odpadów podda³y odzyskowi
nastêpuj¹ce firmy:

In 2004 most wastes were subject to recycle by the following firms:

1.

POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.

2.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

3.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

W ujêciu procentowym najwiêkszy wzrost wykorzystania
odpadów w stosunku do roku ubieg³ego zanotowa³a PCC
ROKITA S.A. z wynikiem 647%.

In percentage depiction the highest increase in waste recycling in comparison to the previous year was annotated
by PCC ROKITA S.A., with the result of 647 per cent.
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Firmy, które wykorzysta³y w celach przemys³owych najwiêksz¹ iloæ odpadów to:

The firms which re-used the highest quantity of wastes for
industrial purpose were:

1.

POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.

2.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

3.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

PKN ORLEN S.A. osi¹gn¹³ najwiêkszy procent przemys³owego wykorzystania odpadów sporód wszystkich ankietowanych zak³adów. W 2004 roku zanotowa³ wzrost
o 162% w stosunku do roku 2003.

PKN ORLEN S.A. achieved the highest percentage result
as for the re-use of industrial waste among all the respondents; in 2004 it annotated the increase by 162 per cent
comparing with 2003.

Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw najlepsze wyniki w unieszkodliwianiu odpadów osi¹gnêli:

The best results in utilizing wastes among the polled entities were achieved by:

1.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2.

PCC ROKITA S.A.

3.

ANWIL SA

W ujêciu procentowym najlepsze wyniki osi¹gnê³y Zak³ady Tworzyw Sztucznych Z¥BKOWICE ERG S.A., zwiêkszaj¹c iloæ odpadów poddawanych utylizacji o 208%.

In percentage depiction best results were achieved by Zak³ady Tworzyw Sztucznych Z¥BKOWICE ERG S.A., increasing the quantity of utilized wastes by 208 per cent.

W 2004 roku ankietowane firmy zanotowa³y spadek iloci odpadów nagromadzonych na sk³adowiskach. Wród
zak³adów, które najbardziej ograniczy³y iloæ odpadów
nagromadzonych, znajduj¹ siê:

In 2004 the respondents annotated the decrease in quantity of wastes stored in landfills; among those that mostly
limited the quantity of stored wastes were:

1.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

2.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

3.

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

Powy¿sze przedsiêbiorstwa mia³y równie¿ najwiêkszy
udzia³ w procentowej redukcji iloci sk³adowanych odpadów.

The above entities also have the highest percentage contribution in the quantity of stored wastes.
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INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Na przestrzeni ostatnich 10 lat inwestycje proekologiczne w przemyle chemicznym nabra³y bardzo na znaczeniu. Po czêci by³o to wynikiem wdro¿enia nowych przepisów krajowych i unijnych, jak równie¿ zmiany podejcia do problemów ekologicznych wewn¹trz bran¿y.
Mimo ¿e dzia³ania te wymagaj¹ ogromnych nak³adów finansowych, o które w obecnej sytuacji rynkowej bardzo
trudno, to jednak firmy chemiczne znajduj¹ rodki na realizacjê inwestycji w tej dziedzinie.

Pro-ecological investments

Within the course of the last 10 years pro-ecological investments in chemical industry have grown in importance.
It has partially been the result of implementation of new
national and EC regulations, as well as changing the attitude to ecological problems inside the branch. Even though these activities demand a great deal of financial expenditures, which are difficult to obtain at the present market
situation, chemical firms manage to find means for realizing investment within this domain.

Wykres 9 / Chart 9
Struktura hierarchii wa¿noci zadañ proekologicznych w ankietowanych przedsiêbiorstwach w % /
Structure of pro-ecological investment expenditures in the polled enterprises accordingly to particular tasks in %
SZ / Sewage Management System
odpady / wastes

monitoring

cieki / sewages

emisja / emission

W roku 2004 a¿ 73,7% przedsiêbiorstw, które odpowiedzia³y na ankietê poczyni³o inwestycje proekologiczne na
³¹czn¹ kwotê 265,8 mln z³, przy dofinansowaniu z funduszy WFO, NFO lub innych w wysokoci 30,3 mln z³.
O dofinansowanie inwestycji proekologicznych z funduszy krajowych i zagranicznych stara³o siê 24,2% badanych firm, przy czym ¿adnemu z zak³adów nie uda³o siê
uzyskaæ pomocy finansowej z zagranicznych jednostek.
W trzech z ankietowanych firm wydatki na inwestycje
proekologiczne stanowi³y rednio 70,6% nak³adów inwestycyjnych ogó³em. Dla pozosta³ych przedsiêbiorstw wartoæ ta kszta³tuje siê na rednim poziomie 23% wydatków
inwestycyjnych.

In 2004 as many as 73.7 per cent of entities taking part in the
Survey, made pro-ecological investments of a total value of
265.8 mln PLN, with the financial help of the Voivodeship
Fund of Environment Protection (WFO), the National Fund
of Environment Protection (NFO) and the others, for the total value of 30.3 mln PLN. 24.2 per cent of polled entities
had been trying to obtain donations for pro-ecological investments from national and foreign funds, and no entity managed to receive financial help from the units abroad.
In three polled firms the expenditures for pro-ecological
investments totalled averagely 70.6 per cent of total expenses. For the rest of firms this value oscillates on the average level of 23 per cent.
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Tabela 12 / Table 12
Zak³ady, które zanotowa³y najwiêkszy udzia³ rodków poniesionych na inwestycje proekologiczne w ogólnej
kwocie wydatków inwestycyjnych w 2004 roku w % /
Entities of highest contribution of expenditures for pro-ecological investments in total value of investment
expenditures in 2004 in %
Udzia³ inwestycji proekologicznych w nak³adach
inwestycyjnych ogó³em /
Contribution of expenditures for pro-ecological
investments in total value of investment expenditures

Nazwa zak³adu /
Company name
Rafineria Trzebinia S.A.

83

FOSFAN S.A.

78

Zak³ady Chemiczne UNIA Spó³dzielnia Pracy

51

Tabela 13 / Table 13
Wybrane nowe przedsiêwziêcia z dziedziny ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa procesowego,
poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia w zak³adach bran¿y chemicznej /
New selected undertakings in the entities of chemical branch in the field of environment protection,
process security, work condition improvement and health protection
Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

ADIPOL Sp. z o.o.

Realizacja obowi¹zku recyklingu
odpadów opakowaniowych /
Introducing the obligation on
recycling packaging waste

Spe³nienie przepisów prawa /
Meeting legal obligations

Wybudowanie instalacji do zawracania
czêci cieków technologicznych /
Termination of the instalment for partial
technological backward turning
of wastewaters

Zmniejszenie iloci odprowadzanych cieków
i ich ³adunku / Reduction of volume of sewages
and contaminant load in them

Modernizacja kanalizacji przemys³owej /
Modernization of the internal industrial
sewerage system

Wzmocnienie kanalizacji metod¹ Berolinaliner /
Reinforcement of sewerage system with
Berolinaliners method

Zmiana technologii produkcji chloru
z diafragmowej na membranow¹ /
Changing the technology of chlorine
production from diaphragmatic
to membrane one

Oszczêdnoæ energii; dostosowanie do BAT;
eliminacja substancji zuba¿aj¹cych warstwê
ozonow¹; eliminacja azbestu / Energy saving;
adaptation to BAT; elimination of substances
impoverishing ozone layer; elimination of asbestos

Modernizacja gospodarki ciekowej /
Modernisation of wastewater
management

Biologiczna oczyszczalnia cieków, projektowana przepustowoæ wêz³a biologicznego
wynosi 6500 m3/d / Biological wastewater
treatment plant of planned units flow capacity
of 6 500m3 per day

BASELL ORLEN
POLYOLEFINS

Poprawa komunikacji /
Improving communication

Wydanie Raportu rodowiskowego dla Spó³ki /
Edition of the Environmental Report for Company

Sp. z o.o.

Promocja zdrowia i przyjaznego
rodowiska pracy / Promotion of health
and friendly work environment

Wprowadzenie badañ bakterii Legionella /
Introducing researches over Legionella bacteria

Ograniczenie zagro¿eñ wypadkowych /
Limiting accident hazards

Weryfikacja programu monitorowania zdarzeñ
potencjalnie wypadkowych / Verification of
the programme on monitoring potentially
accidental incidents

ANWIL SA
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Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

Firma Chemiczna
DWORY S.A.

Zabudowa suszarki na ci¹gu I w E-139
na Wydziale Koagulacji / Development
of the dryer in Coagulation Departure
on the draught I in E-139

Ograniczenie emisji, oszczêdnoæ energii /
Limiting emission, energy saving

Modernizacja aparatów i urz¹dzeñ
mechanicznych na Wydziale Monomerów i Emulgatorów / Modernization
of the apparatus and mechanical devices
in the Department of Monometers
and Emulsifiers

Hermetyzacja aparatury, ograniczenia emisji /
Apparatus air-tightening, limiting emission

Regeneracja anod w obiekcie E-202
na Wydziale Elektrolizy Chloru /
Anodes regeneration in the Department
of Chlorine Electrolysis in object E-202

Ograniczenie emisji rtêci i zmniejszenie
czêstotliwoci remontów elektrolizerów /
Reduction of mercury emission and lowering
the frequency of electrolysers repairs

Nowa instalacja oczyszczania gazów
odlotowych z granulacji nawozów /
New instalment for purifying outflow
gases at the granulation of fertilizers

Poprawa w zakresie emisji do powietrza py³ów
i gazów z instalacji granulacji nawozów /
Improvement in the field of emission of
particulates and gases from the instalment for
granulating fertilizers

Wymiana dachów hali granulacji
nawozów / Changing roofs over the hall
for fertilizers granulation

Poprawa bezpieczeñstwa pracy i wyeliminowanie
emisji azbestu / Improving work safety and
elimination of asbestos emission

Remont zbiorników na kwas siarkowy
i fosforowy / Reparation of the containers
for sulphuric and phosphoric acid

Poprawa bezpieczeñstwa eksploatacji zbiorników
zawieraj¹cych substancje niebezpieczne /
Improvement of the safety of tanks containing
hazardous substances

Modernizacja systemu pomiaru imisji;
modernizacja opomiarowania i sterowania ruroci¹gów Port-Rafineria;
ruroci¹g oczyszczonych cieków
z oczyszczalni do Martwej Wis³y /
Modernization of imission measurement
system; modernization of the
measurement quality and steering on
Port-Rafineria pipeline; pipeline for
purified sewages discharged from the
wastewater treatment plant to the
Martwa Wis³a River (Dead Vistula)

Zmniejszenie iloci chlorków odprowadzanych
ze ciekami / Decreasing the amount of chlorides
discharged with sewages

Modernizacja sterowania oczyszczonych
cieków / Modernization of the steering
of purified wastewaters

Wykorzystanie szlamów posodowych z zak³adu
do produkcji wapna nawozowego /
Re-use of post-sodium slimes for the production
of fertilizer lime

Dodatkowa sygnalizacja poziomu
w zbiornikach LPG / Additional level
signalization in LPG tanks

Zabezpieczenie przed przelaniem /
Protection against overflowing

Inowroc³awskie
Zak³ady Chemiczne
SODA-M¥TWY S.A.

Modernizacja p³ucznika LV-FLR na
instalacji sody surowcowej /
Modernization of LV-FLR washer on the
instalment of raw soda

Zmniejszenie emisji amoniaku / Decreasing
the emission of ammonia

Malborskie
Zak³ady Chemiczne
ORGANIKA S.A.

Wentylacja na stanowisku kontrolera
jakoci / Ventilation on the position of
quality inspector

Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy /
Improving safety and conditions of work

Zakup analizatora TDI do magazynu /
Ventilation on the position of quality
inspector

Poprawa bezpieczeñstwa pracy / Improving
safety and conditions of work

FOSFAN S.A.

GRUPA LOTOS S.A.
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Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

PCC ROKITA S.A.

Modernizacja oczyszczalni cieków
 pierwsza czêæ II etapu / Modernization
of wastewater treatment plant  first
part of 2nd stage

Redukcja O2 o 80 kg O2/dobê /
Reduction of O2 by 80 kg per day

Modernizacja ch³odni kominowej /
Modernization of cooling tower

Poprawa efektywnoci ch³odzenia wody
 mniejsze zu¿ycie wody / Improving the effectiveness of cooling water  lowering water usage

Studnie odwadniaj¹ce w kwaterze
odpadów sta³ych / Dewatering wells
in the quarter of solid wastes

Ograniczenie wp³ywu kwatery odpadów sta³ych
na wody podziemne / Limiting the influence
of the quarter of solid wastes on groundwater

Budowa 2 hermetycznych stanowisk
nalewczych frakcji wêglowodorowych /
Construction of two hermetic filling
stands for hydrocarbon fractions

Ograniczenie emisji do powietrza / Limiting
emission to the air

Modernizacja tacy pod stanowiskami
nalewczymi / Modernization of the tray
under filling stands

Ochrona gruntu / Protection of the ground

Zak³ady
Farmaceutyczne
PLIVA KRAKÓW S.A.

Uszczelnienie kanalizacji zak³adowej /
Sealing of internal sewerage system

Ograniczenie zanieczyszczenia gruntów
i wód podziemnych / Limiting pollution of the
ground and groundwater

POLIFARB
Cieszyn-Wroc³aw S.A.

Kontrola, dzia³alnoæ laboratorium
w zakresie zanieczyszczeñ powietrza
oraz ochrony wód / Supervising,
laboratorys activities in the range of
air pollution and water protection

Petrochemia
-Blachownia S.A.

Kontrola, dzia³alnoæ laboratorium
w zakresie ochrony przed ha³asem /
Supervising, laboratorys activities
against noise protection
Zapobieganie infiltracji zanieczyszczeñ / Protection against
contaminant infiltration
Polski Koncern
Naftowy ORLEN S.A.

Przedsiêbiorstwo
Farmaceutyczne
JELFA S.A.

Obni¿enie zawartoci siarki z 0,8
do 0,4% w paliwie do zasilania pieców
technologicznych / Lowering sulphur
contents in the fuel for technological
furnace from 0.8 to 0.4 per cent

Obni¿enie zawartoci siarki /
Lowering sulphur contents

Wymiana separatora cieków na
separator o wy¿szej sprawnoci /
Exchanging wastewater separator for
a separator of higher performance

Wymiana separatora cieków na separator
o wy¿szej sprawnoci, zwiêkszenie stopnia
oczyszczania cieków / Increasing the
effectiveness of sewage purification

Zmniejszenie zrzutu etylenu do atmosfery
ze zbiornika magazynowego E-FB521 /
Decreasing of the ethylene drop to the
atmosphere from storage tank E-FB521

Zwiêkszenie gruboci izolacji ruroci¹gu dosy³owego etylenu do zbiornika magazynowego
E-FB521 i zmniejszenie zrzutu do atmosfery /
Increasing isolation thickness of the pipeline
forwarding ethylene to E-FB521 storage tank and
decreasing emission volume to the atmosphere

Wymiana freonów HCFC na freony
ekologiczne / Exchanging HCFC Freon
for ecological Freon

Eliminacja emisji substancji zuba¿aj¹cych warstwê
ozonow¹ / Eliminating emission of substances
impoverishing ozone layer

Uruchomienie magazynu odpadów /
Lunching a new waste storeroom

Poprawa gospodarki odpadami / Improving
waste management

Opracowanie nowej metodyki powlekania tabletek / Elaborating a new
method of covering pills

Eliminacja emisji acetonu / Eliminating
acetone emission
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Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

Rafineria Trzebinia S.A.

Budowa instalacji do produkcji
biopaliw / Construction of an instalment for bio fuel production

Ochrona powietrza atmosferycznego /
Protection of atmospheric air

Budowa zbiornika retencyjnego cieków o pojemnoci 500 m3 / Construction
of wastewater sedimentation tank
of the capacity of 500 m3

Ochrona rodowiska gruntowo-wodnego /
Protection of the ground and water protection

Budowa instalacji hydrorafinacji parafin /
Construction of an instalment for
hydro-refinement of paraffin

Ochrona powietrza atmosferycznego /
Protection of atmospheric air

STOMIL SANOK S.A.

Wymiana kondensatorów zawieraj¹cych PCB / Exchanging condensers
containing PCB

Spe³nienie przepisu prawa / Meeting legal
obligations

Zak³ady Azotowe
KÊDZIERZYN S.A.

Modernizacja elektrofiltrów kot³ów
nr 4 i 5 wraz z wyposa¿eniem do
monitorowania sk³adu gazów spalinowych / Modernization of electro-filters
of cauldrons 4 and 5 with equipment
for monitoring combustion gas content

Zmniejszenie emisji py³ów o 242 t w skali roku /
Decreasing emission of particulates by 242 t/year

Modernizacja biologicznej oczyszczalni cieków (II etap) / Modernization
of biological wastewater treatment
plant (2nd stage)

Trwa rozruch technologiczny /
Technological start-up in progress

Budowa stanowiska roz³adunku
benzenu z autocystern z tac¹
ochronn¹ / Construction of benzene
unloading stand from auto-cisterns with
a protective tray

Zabezpieczenie rodowiska gruntowo-wodnego /
Protection of the ground and water environment

Uporz¹dkowanie strumienia cieków
sanitarnych na poszczególnych
wytwórniach / Clearing-out the stream
of sanitary sewages in particular factories

cieki podczyszczane w oczyszczalniach
z osadem czynnym / Provisionally refined
sewages in sewages treatment plants with
active deposit

Renowacja kanalizacji opadowej /
Renovation of waste sewage disposal
system

Zlikwidowanie przecieków do gruntów /
Elimination leakages to the ground

Zak³ady Azotowe
w Tarnowie-Mocicach S.A.

Pomiar emisji zanieczyszczeñ
na kominach 1 i 2 / Contaminant
emission measurement on stalks 1 & 2

Spe³nienie przepisu prawa /
Fulfilling law regulations

Zak³ady Chemiczne
ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Opracowanie projektu instalacji do
odzysku rozpuszczalników przy
produkcji ¿ywic epoksydowych /
Elaboration of an instalment project
on recycling solvents at epoxy resin
production

Zmniejszenie emisji gazów do powietrza /
Limiting gases emission the air

Realizacja instalacji do wydzielania
soli ze cieków solankowych z produkcji
MCPA / Realization of the instalment
for separating salts from saline sewages
at MCPA production

Zmniejszenie stê¿enia chlorków w ciekach
solankowych z produkcji MCPA, dla osi¹gniêcia
poziomu zgodnego z przepisami / Lowering
chloride concentration in saline sewages from
MCPA production for achieving the level consistent
with law regulations

Wykonanie mis i tac na terenie
podstacji transformatorowej Pe-15 /
Realization of pans and trays on the
grounds of Pe-15 transformer substation

Zabezpieczenie rodowiska gruntowo-wodnego
przed niekontrolowanymi wyciekami oleju /
Protection of the ground and water environment
against uncontrolled leaks of oil

Zak³ady Azotowe
PU£AWY S.A.
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Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

Zak³ady Chemiczne
POLICE S.A.

Wymiana palnika z uk³adem steruj¹cym na wytwórni nawozowej NPK II /
Exchanging a burner with a steering
system in NPK II fertilizer plant

Obni¿enie wskanika zu¿ycia gazu na tonê
wyprodukowanego nawozu oraz obni¿enie
kosztów eksploatacji instalacji / Lowering the
index of gas usage per ton of produced fertilizer
and lowering the costs of instalment exploitation

Modernizacja systemu ci¹g³ego
monitorowania spalin z kot³ów OP
na ECII / Modernization of the permanent
monitoring system for fumes from OP
cauldrons for EC II

Umo¿liwienie sterowania procesu spalania /
Enabling control over combustion process

Modernizacja 4 sztuk filtrów py³owych
w wêle mikronizacji w Zak³adzie
Bieli Tytanowej / Modernization of 4
pieces of particulate filters in the unit of
micronization in Zak³ad Bieli Tytoniowej

Poprawa skutecznoci usuwania py³ów z gazów
wprowadzanych do powietrza / Improving
effectiveness of removing particulates from
gases discharged to the air

Poprawa jakoci cieków odprowadzanych do Wis³y / Improving sewage
quality discharged to the Vistula River

Ograniczenie ³adunku zanieczyszczeñ;
ograniczenie iloci wytwarzanych odpadów;
ograniczenie strat produktu; dostosowanie
technologii produkcji nawozów do wymagañ
BAT / Limiting the load of pollutants; limiting
the quantity of generated wastes; limiting product
loses; adaptation of fertilizers production
technology to BAT demands

Modernizacja technologii produkcji
ziem biel¹cych / Modernization of the
production technology of bleaching earth

Ograniczenie jednostkowego zu¿ycia kwasu
siarkowego i ograniczenie wielkoci wytwarzanego ³adunku cieków kwanych; ograniczenie
wymaganej skali neutralizacji cieków i ograniczanie iloci odpadów wytwarzanych podczas
neutralizacji / Limiting unitary usage of sulphuric
acid and the load of acid sewages; limiting the
required scale of sewage neutralization and
limiting the quantity of wastes generated during
neutralization

Modernizacja uk³adu hermetyzacji
mierników monomerów / Modernization
of encapsulation unit of monomer meters

Zmniejszenie emisji HCl /
Limiting HCl emission

Budowa nowego ³apacza cieków /
Construction of a new sewage catcher

Zmniejszenie ³adunku ChZT w ciekach /
Limiting COD loads in sewages

Nowa automatyczna linia
technologiczna / New automatic
technological line

Eliminacja mo¿liwych wycieków, zmniejszenie
zu¿ycia energii / Elimination of possible leaks,
lowering energy usage

Remont hali produkcyjnej /
Renovation of the production hall

Obni¿enie emisji gazów ze spalania paliw
do atmosfery wskutek ubytków ciep³a /
Lowering gas emission to the atmosphere from
burning fuels

Instalacja do przesy³ania p³ynu do
mycia WC Tytan / Instalment
for sending out WC cleaner Tytan

Zmniejszenie ryzyka wycieków i rozlewów
przy przewo¿eniu rêcznym / Lowering the risk
of leakages and spilling at hand carrying

Zagospodarowanie mieszanki odpadów
niebezpiecznych ze sk³adowisk /
Management of the mixture of
hazardous wastes from landfills

Zagospodarowanie niebezpiecznych odpadów
w iloci 3 tys. Mg; likwidowanie sk³adowania
odpadów niebezpiecznych oraz zagro¿enia
negatywnego wp³ywu na grunt i wody podziemne / Hazardous waste management of the volume
of 3000 Mg; liquidation of the disposal of
hazardous waste and the danger of its negative
influence on the ground and ground waters

Zak³ady Chemiczne
SIARKOPOL
Tarnobrzeg Sp. z o.o.

Zak³ady Chemiczne
SILIKONY POLSKIE
Sp. z o.o.

Zak³ady Chemiczne
UNIA Spó³dzielnia
Pracy

Zak³ady Chemiczne
ZACHEM S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

Nazwa zak³adu /
Company name

Nazwa zadania /
Task name

Inwestycje proekologiczne

Efekt ekologiczny /
Ecological effect

Zabezpieczenie osadów w stawie

Zlikwidowanie zagro¿enia dla gleby i wód

sedymentacyjnym przez rozpuszczanie

podziemnych oraz zrekultywowanie nieczynnego

zanieczyszczeñ z równoczesn¹ jego

sk³adowiska osadów ciekowych / Disposal of

rekultywacj¹ / Protection of sediments

dangers for soil and groundwater and reclamation

in the sedimentation pond by solving

of formerly closed waste sludge landfill

pollutants with its simultaneous
reclamation
Zagospodarowanie pofenolowego

W 2004 roku zagospodarowano ok. 0,35 tys. Mg;

siarczynu sodowego nagromadzonego

zmniejszenie negatywnego wp³ywu na glebê

w iloci ok. 5,2 tys. Mg / Management

i wody podziemne / Management of 0.35 thou.

of post-phenol sodium sulphite

Mg of post-phenol sodium sulphite in 2004; lowe-

accumulated in the quantity of about

ring negative influence on soil and groundwater

5.2 thou. Mg
Zak³ady Chemiczne

Zakoñczono budowê drugiej linii

Poprawa pracy oczyszczalni biologicznej

i Tworzyw Sztucznych

odwadniania osadów ciekowych /

i wydajnoci odwadniania osadów ciekowych /

BORYSZEW S.A.

Finishing the construction of 2

nd

line for dehydrating sewage sediments

Improving biological wastewater treatment plant
work and performance of draining off sewage
sediments

Wymiana urz¹dzeñ napowietrzaj¹cych

Poprawa pracy osadu czynnego / Improving

w reaktorach biologicznych / Exchange

the work of active sediment

of aeration devices in biological reactors
ZChGiS

Wdro¿enie programu minimalizacji

Zysk  wy¿sze ceny za odpady sprasowane.

KOSMET-ROKITA

odpadów  instrukcja segregacji

Mniejszy kontener na odpady /

Sp. z o.o.

i belowania odpadów. Zakup zgnia-

Profit  higher prices for briquette wastes.

tarki do tworzyw sztucznych  sprzeda¿

Smaller container for wastes

odpadów w postaci sprasowanej /
Implementation of the programme of
waste minimizes  instruction for
wastes segregation and wastes baling.
Purchase of a squeezer for plastics
 selling wastes in pressed form
Modernizacja studzienki zbiorczej

Dok³adne wymieszanie antypieniacza oraz

cieków  wymiana pompy na now¹

skrócenie czasu zrzutu cieków / Thorough mix

o lepszych parametrach / Moderniza-

of anti-foaming agent and shortening the time

tion of the main wastewater drain

of wastewater drop

changing the old pump for a new one
of better parameters
Adaptacja pomieszczeñ biurowych

Podniesienie warunków sanitarno-higienicznych /

i laboratorium / Adaptation of office

Improving sanitary and hygienic conditions

rooms and a laboratory
Zak³ady

Oczyszczalnia cieków ogólnozak³a-

Zmniejszenie iloci ³adunków w odprowadzanych

Tworzyw Sztucznych

dowych  kontynuacja inwestycji

ciekach do rzeki / Decreasing the amount of

NITRON S.A.

w 2005 / Internal wastewater treatment

loads in sewages discharged to a river

plant  continuing the investment
in 2005
Modernizacja ch³odni /

Zmniejszenie iloci amoniaku w instalacji

Modernization of a cold store

ch³odniczej (15-krotne zmniejszenie). Obni¿enie
energoch³onnoci. / Limiting the amount of
ammonia in cooling instalment (15 times limiting).
Decreasing absorptive energy power
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9.

OCHRONA ZDROWIA
I BEZPIECZEÑSTWO PRACY
Health and protection
and work safety

Ochrona zdrowia i bezpieczeñstwo pracy to obszary, które
odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w bie¿¹cej dzia³alnoci oraz planach rozwojowych przedsiêbiorstw. Odpowiedzialnoæ
w tym zakresie jest podstawowym obowi¹zkiem zarówno
kierownictwa zak³adów, jak i pracowników na wszystkich
poziomach organizacyjnych. Zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy wi¹¿e siê z uwzglêdnieniem tych aspektów w polityce firmy. Ich zakres w du¿ej
mierze regulowany jest przepisami prawnymi.
Zapisy odnosz¹ce siê do zagadnieñ bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia mo¿na znaleæ miêdzy innymi w:
n Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodek Pracy,
n Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzenia 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy,
n Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny
pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo¿e wyst¹piæ atmosfera wybuchowa,
n Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
rodowiska.

Health protection and work safety is of a matter of great
importance at current activities and development plans of
the entities. The responsibility in this field is the basic duty
of the management staff in an entity, as well as of all its
employees on all organizational levels. Assuring safe work
conditions is closely related to the aspect of the general
policy of the firm and its range depends mostly on legal
regulations.
Records concerned with the subject of safety and health
protection can be found among the others in:
n the Act dated 26th June, 1974; the Labour Code,
n the Decree of the Ministry of Economic Affairs and Labour dated 26th September 1997 on occupational safety and hygiene,
n the Decree of the Ministry of Economic Affairs and Labour dated 29th May 2003 on minimal requirements
concerned with occupational safety and hygiene of employees on work positions exposed to explosive atmosphere,
n the Act dated 27th April 2001, Environmental Protection Law.

Na mocy aktów prawnych pracodawca jest zobowi¹zany
do wykonania analizy ryzyka na stanowisku pracy. Analizê tê wykona³o 97% ankietowanych przedsiêbiorstw, pozosta³e 3% zak³adów jest w trakcie jej realizacji.

In the virtue of provisions, the employer is obligated to
estimate the exposure to risk on the workplace. Such analyses were done by 97 per cent of the respondents,
and the other 3 per cent have been on the course of its
realization.

Niestety, nieodzownym elementem dzia³alnoci ka¿dego
przedsiêbiorstwa s¹ wypadki, definiowane zgodnie z art.
3.1 Ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadkowoci przy pracy
i chorób zawodowych jako nag³e zdarzenie wywo³ane
przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powoduj¹ce uraz lub mieræ, które nast¹pi³o w zwi¹zku z prac¹.

Unfortunately, accidents are an inevitable element of each
enterprise. Accordingly to item 3.1 of the Act from 30th
October 2002 on social insurances from the title of accidents at work and occupational diseases, they are defined
as a sudden incident appearing in connection with
work caused by an external reason resulting in an injury
or death.

Czêstotliwoæ wypadków przypadaj¹cych na milion roboczogodzin jest wyra¿ona jako:

The index of frequency of accidents per 1 mln of manhours is expressed as:

liczba wypadków
LTIR =  x 1 000 000
redni nominalny czas pracy
x rednie zatrudnienie

number of injuries
LTIR =  x 1 000 000
average nominal time of work
x average paid employment
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W roku 2004 rednia wartoæ wskanika LTIR dla ankie-

In 2004 the average value of LTIR index for the respon-

towanych firm wynios³a 244,8. Oznacza to, ¿e mia³o miej-

dents totalled 244.8, what signified that 27 accidents hap-

sce oko³o 27 wypadków na milion roboczogodzin. Na

pened per each 1mln man-hours. Such a high value of

tak du¿¹ wartoæ LTIR mia³a wp³yw wysoka wypadkowoæ

LTIR resulted from the high number of accidents in one of

w jednym z przedsiêbiorstw, dla którego wskanik wy-

the entities, where the index was 7 000.

niós³ powy¿ej 7000.
Absencja z tytu³u niezdolnoci do pracy w stosunku do

Work absence resulting from incapacity to work in rela-

redniego stanu zatrudnienia obliczona na podstawie za-

tion to the average state of paid employment being coun-

le¿noci:

ted on the basis of the following formula:

³¹czna absencja powypadkowa
 x 1000
redni stan zatrudnienia

total after-accident absence
 x 1 000
average paid employment

wynosi rednio 710,6 i jest wiêksza w stosunku do roku 2003

totalled averagely 710.6 and is higher by 94.3 comparing

o 94,3. rednia liczba dni zwolnienia lekarskiego w 2004

with 2003. The average number of days of sick leave in

roku wynios³a w ankietowanych przedsiêbiorstwach 802 dni.

2004 was in the polled entities 802 days.

Najpowa¿niejszym skutkiem wypadku jest mieræ pracow-

The most serious result of the accident is a fatality.

nika. Zgodnie z definicj¹ wypadek miertelny jest to natych-

Accordingly to the definition a mortal accident is an

miastowo wynikaj¹cy z pracy wypadek lub nara¿enie na

accident resulting directly from work or from being

dzia³anie czynnika, prowadz¹ce do mierci w ci¹gu jedne-

exposed to the factor causing fatality within a year. The

go roku. Wskanikiem jest liczba wypadków miertelnych.

index is the dead toll. In the polled entities, 3 fatal

W roku 2004 w ankietowanych zak³adach mia³y miejsce

accidents took place in 2004, two more than in the pre-

3 wypadki miertelne, o 2 wiêcej ni¿ w roku poprzednim.

vious year.

Za chorobê zawodow¹ uwa¿a siê chorobê spowodowan¹

An occupational disease is considered to be a disease re-

dzia³aniem czynników szkodliwych dla zdrowia wystêpu-

sulting from noxious activity of harmful factors related to

j¹cych w rodowisku pracy lub sposobem wykonywania

work environment or work character. A parameter con-

pracy. Parametrem powi¹zanym z chorob¹ zawodow¹ jest

nected with occupational disease is the frequency of oc-

czêstotliwoæ wystêpowania chorób zawodowych. Stopieñ

cupational diseases. It is expressed as the number of oc-

czêstoci jest wyra¿ony przez liczbê chorób zawodowych

cupational diseases diagnosed within a year per 1mln man-

zdiagnozowanych w ci¹gu roku, na milion roboczogodzin

hours, which are the elements of government program-

i odnotowanych jako sk³adowe programów lub regulacji

mes and regulations. The specification of occupational

pañstwowych. Wykaz chorób zawodowych zosta³ opubli-

diseases was published in the Decree of the Minister of

kowany w Rozporz¹dzeniu Ministra Pracy z dnia 18 listo-

Labour dated 18th November, 1983. The parameter is

pada 1983 roku. Parametr wyra¿any jest za pomoc¹ wska-

expressed by an index OIFR (Occupational Illness Frequ-

nika opisuj¹cego czêstotliwoæ wystêpowania chorób za-

ency Rate), which describes the frequency rate of occupa-

wodowych OIFR, który odnosi siê do wszystkich zdiagno-

tional diseases, and applies to all diagnosed cases within

zowanych przypadków w roku.

a year.

ca³kowita liczba
przypadków w roku
OIFR =  x 1 000 000

total number of occupational diseases
in the reported year
OIFR =  x 1 000 000

ca³kowita liczba roboczogodzin

total number of man-hours

W 2004 roku rednia wartoæ tego wskanika dla ankieto-

In 2004 an average value of this index for the respondents

wanych przedsiêbiorstw wynios³a 52,9, czyli o 11,7 wiê-

totalled 52.9, and it what was by 11.7 lower than in com-

cej ni¿ w roku 2003.

parison to 2003.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2004 / ENVIRONMENTAL REPORT 2004

Health and protection and work safety

47

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2004 / ENVIRONMENTAL REPORT 2004

Systemy zarządzania

48

Management systems

10.

SYSTEMY ZARZ¥DZANIA
Management systems

Programy zarz¹dzania staj¹ siê coraz bardziej popularnym narzêdziem s³u¿¹cym poprawie ochrony zdrowia,
ochrony rodowiska i bezpieczeñstwa tzw. HSE (Health,
Safety, Environment). W przemyle chemicznym dziêki
wype³nieniu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ró¿nych systemów zarz¹dzania obserwuje siê ci¹g³¹ poprawê stanu poszczególnych sk³adowych HSE.

Management systems, so called HSE (Health, Safety, Environment), are becoming more and more popular tools
dedicated to the improvement of health and environment
protection, and safety. In chemical industry an uninterrupted improvement of particular factors of HSE is observed, thanks to meeting obligations resulting from different management systems.

W Polsce najbardziej znanym systemem zarz¹dzania jest
System Zarz¹dzania Jakoci¹ wg normy ISO serii 9000.
Posiadanie certyfikatu tej normy przez firmê daje gwarancjê klientowi, ¿e dostarczane przez zak³ad produkty s¹
zgodne z jego wymaganiami. O jego popularnoci w bran¿y chemicznej wiadcz¹ wyniki ankiety Baza Danych
Ekologicznych, z których wynika, ¿e posiada j¹ a¿ 95%
przedsiêbiorstw.

The most popular system in Poland is the Quality Management System consistent with ISO 9000 standards. Obtaining this certificate by a firm is a guarantee for a customer that products supplied by an entity follow the demands.
The results of the Survey Ecological Data Base, from
which comes out that as many as 95 per cent of entities
are holders of the certificate, are the proof of its popularity
in chemical branch.

Kolejnym systemem, który cieszy siê du¿ym powodzeniem
w przemyle chemicznym jest System Zarz¹dzania rodowiskowego wed³ug najnowszej wersji normy ISO
14001:2004. Od 15 listopada 2004 roku nowe wydanie
normy zastêpuje dotychczas obowi¹zuj¹c¹ ISO
14001:1996. System ten umo¿liwia firmie opracowanie
i wdro¿enie polityki rodowiskowej z uwzglêdnieniem
wymogów prawnych. Wprowadzenie go pozwala zredukowaæ oddzia³ywanie firmy na rodowisko, doskonaliæ
sprawnoæ operacyjn¹, zidentyfikowaæ mo¿liwoci redukcji kosztów oraz budowaæ pozytywny wizerunek firmy
w oczach klientów, instytucji pañstwowych i w³acicieli.

The other system, which grows in popularity in chemical
industry, is the Environment Management System elaborated accordingly to the newest version of ISO 14001:2004
standard; since 15th November 2004 the new edition of the
standard has been replacing the former one (ISO
14001:1996). This system is helpful for a firm in elaborating
and implementing environmental policy, taking into account lawful demands. Its implementation let reduce the influence of a firm on the environment, improves operational
performance, identifies possibilities of costs reduction and
builds a positive image of a firm in the eyes of its customers,
government institutions and the owners themselves.

W 2004 roku 61% ankietowanych przedsiêbiorstw mia³o
wdro¿ony System Zarz¹dzania rodowiskiem ISO 14001,
podczas gdy 53% posiada³o certyfikat tego systemu, za
9 przedsiêbiorstw planuje jego wdro¿enie.

In 2004, 61 per cent of the respondents had the Environment Management System ISO 14001 implemented, while 53 per cent had the certificate of the system and 9 entities were planning its implementation.

Coraz wiêksz¹ popularnoci¹ wród zak³adów chemicznych
cieszy siê System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem OHSAS serii
18000. Przedsiêbiorstwa stosuj¹c siê do zasad tego systemu,
podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa i higieny pracy, co u³atwia im dostosowanie siê do przepisów prawa w tym zakresie. Mo¿e byæ on zastosowany w ka¿dej organizacji, która
wyra¿a wolê aktywnego zajmowania siê problematyk¹ ryzyka zawodowego, bezpieczeñstwa i higieny pracy.

The Safety Management System OHSA series 18000
grew in popularity among chemical entities. Enterprises following the rules of the system are rising the level
of safety and health protection what smoothes the pathway to the adaptation to legal regulations in this field.
It may be applied in any organization, which expresses
the will of dealing with occupational risk, health and
work safety.
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Programem, który w swych podstawowych za³o¿eniach
uwzglêdnia powy¿ej wymienione systemy, jest Odpowiedzialnoæ i Troska. Powsta³ on jako dobrowolna inicjatywa przemys³u chemicznego, maj¹ca mobilizowaæ zrzeszone zak³ady do ci¹g³ej poprawy w sferze zdrowia, bezpieczeñstwa i ochrony rodowiska. Zasady funkcjonowania Programu Odpowiedzialnoæ i Troska oparte s¹ na
idei zrównowa¿onego rozwoju, maj¹cej gwarantowaæ
odpowiedni poziom ¿ycia cz³owieka. W tym celu, zak³ady d¹¿¹ do wprowadzania nowoczesnych programów
zarz¹dzania, wdra¿ania czystych i bezpiecznych technologii oraz informowania spo³eczeñstwa o swej dzia³alnoci i rozmiarach oddzia³ywania na rodowisko. W Polsce
program ten istnieje od 1992 roku i jest nadzorowany przez
Polsk¹ Izbê Przemys³u Chemicznego, która opiekê merytoryczn¹ jak równie¿ kierunki rozwoju Programu powierzy³a Kapitule Odpowiedzialnoæ i Troska, w sk³ad której wchodz¹ miêdzy innymi przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki i Pracy i Ministerstwa rodowiska. Natomiast
koordynacja wszystkich dzia³añ wykonawczych nale¿y do
obowi¹zków firmy CHEMEKO Sp. z o.o.

Responsible Care is a programme which takes under
consideration the systems specified above. It was created as a voluntary initiative of chemical industry, having at the aim mobilization of associated entities towards
the continuous improvement in the field of health, safety
and environment protection. The rules of functioning Responsible Care Programme are based on the idea of
balanced development, guaranteeing an appropriate level of human being living. Having that on the target, the
entities aspire toward introducing modern management
systems, implementing clean and safe technologies, and
informing the society about their activities and plans concerned with the environment. In Poland this programme
has existed since 1992 and is supervised by the Polish
Chamber of Chemical Industry; PIPC confided the
substantial care and directions of the Programme
development to the Chapter of Responsible Care,
in which among the others, the representatives of the
Ministry of Economic Affairs and Labour and Ministry of
Environment participate; yet the coordination of all executive tasks is the responsibility of CHEMEKO Sp. z o.o.

Oprócz dobrowolnych inicjatyw dotycz¹cych ochrony rodowiska i bezpieczeñstwa w przemyle chemicznym istnieje wiele regulacji prawnych, które okrelaj¹ procedury postêpowania w tych polach dzia³ania. Jednym z nich jest rozporz¹dzenie w sprawie rodzajów i iloci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie siê w zak³adzie decyduje
o zaliczeniu go do zak³adu o zwiêkszonym ryzyku albo zak³adu o du¿ym ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej. Na jego podstawie dzieli siê zak³ady na 3 grupy:
n niekwalifikuj¹ce siê jako zak³ad o zwiêkszonym ryzyku,
n zak³ady o zwiêkszonym ryzyku,
n zak³ady o du¿ym ryzyku.

In spite of many voluntary initiatives concerned with environment protection and safety in chemical industry, lots of
legal regulations exist, which precise activity procedures in
these fields. One of them is the regulation on types and amounts of hazardous substances. Their presence is the decisive
factor at classifying the entity to the group of enterprisers of a
high exposure to the risk of serious industrial accident. On
the base of it, entities are divided into three groups:
n entities not qualified to the group of high risk of accident,
n entities at advanced risk of accident,
n entities at high risk of accident.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.
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Wykres 10 / Chart 10
Przynale¿noæ ankietowanych przedsiêbiorstw do wyszczególnionych grup w % /
Affinity of the respondents to particular groups of risk in %

zak³ady niekwalifikuj¹ce siê do grupy
o zwiêkszonym ryzyku /
entities not qualified to the group
of high risk of accident

zak³ady o zwiêkszonym ryzyku /
entities at advanced risk of accident

zak³ady o du¿ym ryzyku /
entities at high risk of accident

Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
Ochrony rodowiska, zak³ady podlegaj¹ce powy¿szej
kwalifikacji s¹ zobowi¹zane posiadaæ wymagan¹ dokumentacjê.

Accordingly to the Act dated 27th April 2001 (the Environmental Protection Law), the entities that are under the law
of above qualification have been obliged to having the
required documentation.

Tabela 14 / Table 14
Wymagana dokumentacja dla przedsiêbiorstw zagro¿onych ryzykiem wyst¹pienia awarii /
Required documentation for enterprises exposed to risk of accident
Rodzaj zak³adu / Entity

Wymagana dokumentacja / Required documentation

Zak³ad o zwiêkszonym ryzyku wyst¹pienia

Zg³oszenie do PSP / Notification to PSP*

powa¿nej awarii przemys³owej /

Program zapobiegania powa¿nym awariom przemys³owym /

Entity at advanced risk of serious

Protection programme against serious industrial accidents

industrial accident
Zak³ad o du¿ym ryzyku wyst¹pienia

Zg³oszenie do PSP / Notification to PSP*

powa¿nej awarii przemys³owej /

Program zapobiegania powa¿nym awariom przemys³owym /

Entity at high risk of serious industrial accident

Protection programme against serious industrial accidents
Raport o bezpieczeñstwie / Safety Report
Wewnêtrzny plan operacyjno-ratowniczy /
Internal operational and rescue plan

* State Fire Service
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Wykres 11 / Chart 11
Procentowy udzia³ zak³adów posiadaj¹cych w³aciwe dokumenty /
Contribution of holders of required documentation

Wewnêtrzny plan operacyjno-ratowniczy /
Internal operational and rescue plan

Raport o bezpieczeñstwie /
Safety Report

Program zapobiegania awariom /
Protection programme against serious
industrial accidents

Zg³oszenie do PSP /
Notification to PSP

Innym istotnym aktem prawnym, reguluj¹cym procedury
postêpowania z substancjami i preparatami chemicznymi
jest Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach
i preparatach chemicznych. Na³o¿y³a ona obowi¹zek na
zak³ady chemiczne wykonania klasyfikacji wyrobów, zaktualizowania etykiet, opracowania kart charakterystyk dla
wyrobów niebezpiecznych oraz do zg³oszenia tych wyrobów do Biura Substancji i Preparatów Chemicznych.

Another important legal regulation, regulating procedures
of dealing with chemical substances and preparations is
the Act of 11th January 2001 on chemical substances and
preparations. It made it obligatory for chemical entities to
have a qualification of goods, actualization of labels, elaborating characteristics cards for hazardous good and notifying these products to the Bureau of Chemical Substances and Preparations.

Wykres 12 / Chart 12
Udzia³ procentowy zak³adów, które w 2004 roku spe³ni³y ca³ociowo lub czêciowo obowi¹zki wynikaj¹ce
z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych /
Contribution of entities which completely or partially met requirements resulting from the Act on
Chemical Substances and Preparations in 2004

zg³oszono wyroby do Biura Substancji
i Preparatów Chemicznych /
goods were notified to the Bureau
of Chemical Substances and Preparations
zaktualizowano etykiety /
labels were actualized

opracowano karty charakterystyki /
characteristics cards were elaborated

dokonano klasyfikacji wyrobów /
qualification of goods was done
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„Responsible Care” Programme in 2004

PROGRAM ODPOWIEDZIALNOÆ I TROSKA
W ROKU 2004
“Responsible Care” Programme
in 2004

Zrównowa¿ony rozwój to jedno z najwa¿niejszych hase³

Sustainable development is one of the most important key-

w przemyle chemicznym. ¯eby osi¹gn¹æ sukces w tym

words in chemical industry. To achieve a success in this

sektorze, jak w ¿adnym innym trzeba umieæ ³¹czyæ efek-

sector, as well as in any other one, economical effective-

tywnoæ ekonomiczn¹ (wysok¹ rentownoæ), troskê o ro-

ness (high profitability) and care about the environment

dowisko (oszczêdne gospodarowanie zasobami natural-

(economical management of natural resources) should be

nymi i minimalizacja oddzia³ywania na otoczenie) z tro-

connected with a concern about social balance (partici-

sk¹ o równowagê spo³eczn¹ poprzez wspó³uczestnicze-

pation in the life of local societies).

nie w ¿yciu lokalnych spo³ecznoci.
Program Responsible Care doskonale wpasowuje siê

The Responsible Care Programme perfectly adjusts itself

w ideê zrównowa¿onego rozwoju, jest coraz lepiej roz-

to the idea of sustainable development, becoming more

poznawalny i cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Pod

and more recognized and is attracting great attention.

koniec 2004 roku do programu nale¿a³o 35 firm chemicz-

At the end of 2004 thirty-five firms belonged to the

nych, z czego w ubieg³ym roku do³¹czy³y kolejne trzy

programme, from which three enterprises joined it in the

przedsiêbiorstwa.

previous year.

Szczególnie istotnym, ogólnoeuropejskim wydarzeniem

The Review of Initiative organized by CEFIC in Europe was

w 2004 roku zwi¹zanym z realizacj¹ Programu Respon-

an important European event connected with the realiza-

sible Care, by³o dokonanie przez CEFIC Przegl¹du Ini-

tion of Responsible Care Programme in 2004. The review

cjatywy Responsible Care w Europie. Przegl¹d przepro-

was introduced in order to develop and improve the orga-

wadzony zosta³ w celu rozwiniêcia i poprawy organizacji

nization of the Programme (in the course of widening the

Programu w miarê rozszerzania siê granic Wspólnoty Eu-

EU borders), as well as in order to point out new targets

ropejskiej, postawienia nowych celów do realizacji oraz

for realization and to improve the image and creditability

polepszenia wizerunku i wiarygodnoci ca³ej bran¿y jak

of the whole branch and the firms, executers of the Pro-

równie¿ firm  realizatorów Programu.

gramme, themselves.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
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Do najistotniejszych wniosków z przegl¹du nale¿y

The most important conclusions of the Review were:

zaliczyæ:

n the Responsible Care initiative will be presented as a

n inicjatywa Responsible Care bêdzie przedstawiona

structure of Pan-European Programme coordinated by

jako struktura Programu Paneuropejskiego koordyno-

CEFIC and implemented by national federations and

wanego przez CEFIC i wdra¿anego przez narodowe sto-

their member firms. CEFIC s assistance and help will

warzyszenia oraz ich zak³ady cz³onkowskie. Asysta

ensure a support for more extensive membership in the

i pomoc CEFIC-u zapewni poparcie dla szerszego cz³on-

initiative;

kostwa w inicjatywie;

n the frames of the management system will be introdu-

n zostan¹ wprowadzone ramy systemu zarz¹dzania jako

ced as a helping tool for a systematic management of

narzêdzie pomocy do systematycznego zarz¹dzania

the Responsible Care Programme  the project will be

Responsible Care  projekt oparty bêdzie na pêtli

based on Demings cycle (Plan, Do, Study, Act) and

Deminga Planuj, Wykonuj, Sprawdzaj i Dzia³aj i bie-

take under consideration the demands of existing ma-

rze pod uwagê wymagania istniej¹cych systemów za-

nagement systems such as ISO 14001, OHSAS 18001

rz¹dzania, takich jak ISO 14001, OHSAS 18001 oraz

and ISO 9001;

ISO 9001;

Pêtla Deminga

DZIA£AJ /
ACT

SPRAWDZAJ /
CHECK

PLANUJ /
PLAN

WYKONAJ /
DO

Demings Circle

n udoskonalona zostanie wymiana informacji, pozwalaj¹c na lepsz¹ wymianê dowiadczeñ pomiêdzy firmami  realizatorami Programu;
n kluczowym has³em Programu bêdzie ci¹g³a poprawa
(tworzenie nowej wizji realizacji programu, nowych
celów ilociowych, nowych wskaników oceny).

n the exchange of information will be improved what will
allow better exchange of experiences among the firms,
the executors of the Programme;
n the keyword of the Programme will be a permanent improvement (creating a new vision of realizing the Programme, new quantitative aims, new marking indices).

Zasadnicze elementy dzia³alnoci Sekretariatu obejmuj¹
inicjowanie i koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ Programu oraz zbieranie, analizowanie i przekazywanie informacji. Na podstawie danych przekazanych
przez zak³ady bêd¹ce cz³onkami Responsible Care,
powsta³o zestawienie wielkoci podstawowych wskaników realizacji Programu na przestrzeni ostatnich lat.
Czêæ okrelanych wskaników przedstawiaj¹ poni¿sze
wykresy.

To the main elements of the Secretariat responsibilities we
can include initiating and coordinating activities connected with realisation of the Programme as well as collecting, generating and transferring information. The specification of basic indices, as for the realization of the Programme within the last few years, was created on the basis of materials passed on by the entities being members
of Responsible Care. A part of specified indices is presented in the form of the charts below.
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Wykres 13 / Chart 13
Wypadki miertelne / Dead toll of accidents

Wypadki miertelne / Dead toll
Zatrudnienie / Employment

Wykres 14 / Chart 14
Wskanik emisji w Mg/Mg produktu / Emission index in Mg/Mg of product
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Wykres 15 / Chart 15
Emisja zanieczyszczeñ do wód i kanalizacji na tonê produktu w kg/Mg /
Water and sewage drain contamination per 1 tone of product in kg/Mg

CHZT / Dissolute oxygen
Zwi¹zki azotu / Nitric compounds
Fosfor / Phosphorus

Wykres 16 / Chart 16
Wskanik iloci wytworzonych odpadów na tonê produktu w Mg/Mg /
Index of wastes produced per 1 tone of product in Mg/Mg

Odpady niebezpieczne / Dangerous wastes
Inne ni¿ niebezpieczne / Other wastes
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Istotnym elementem w dzia³alnoci Sekretariatu jest komunikacja zarówno z realizatorami Programu, jak i z otoczeniem, dziêki której mo¿liwa jest wymiana dowiadczeñ oraz kreowanie pozytywnego wizerunku bran¿y
chemicznej.

One of the most important roles of the Secretariat is running communication with the executers of the Programme as well as its environment, making possible to exchange experiences and create the positive image of chemical
industry branch.

W roku 2004 Sekretariat zorganizowa³ seminaria tematyczne powiecone miêdzy innymi:
n systemowi REACH,
n zagadnieniom ochrony rodowiska w procesie inwestycyjnym,
n istotnym elementom wdra¿ania Programu Odpowiedzialnoæ i Troska.

In the year 2004, the Secretariat organized thematic seminaries on the following topics:
n REACH system,
n environment protection problems in investment process,
n significant elements of the implementation of Responsible Care Programme.

Tradycyjnie, Sekretariat zorganizowa³ równie¿ w Toruniu
Forum Ekologiczne Bran¿y Chemicznej, w którym wziêli
udzia³ przedstawiciele przemys³u chemicznego, administracji pañstwowej oraz krajowi i europejscy praktycy, jak
równie¿ eksperci zajmuj¹cy siê zagadnieniami ochrony
rodowiska.

Traditionally, the Secretariat organized Ecological Forum
of Chemical Industry in Toruñ, in which took part representatives of chemical industry, government administration and national and European practitioners and experts
dealing with environment protection problems.

Konferencja ta powiêcona by³a g³ównie: realizacji przez
polsk¹ bran¿ê chemiczn¹ ogólnowiatowego Programu
Responsible Care, zagadnieniom dystrybucji chemika-

This conference was mainly dedicated to: the realization

liów oraz istotnym aspektom implementacji Dyrektywy

micals and some more important implementations of IPPC

IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanie-

Directive (Integrated Pollution Prevention and Control).

czyszczeñ). Ten ostatni temat dotycz¹cy dyrektywy sta-

The last topic was run in the convention of a workshop

nowi¹cej szczególne wyzwanie dla gospodarki i przed-

and was concerned with the Directive, being a particu-

siêbiorców, zarówno pod wzglêdem technicznym, jak

lar challenge for the economy and enterprises, as for tech-

i ekonomicznym, prowadzony by³ w konwencji warszta-

nical as economical reasons. Their effect was a practical

tów. Ich efektem by³o praktyczne wypracowanie dla ad-

elaboration of a coincident way of understanding and

ministracji i przedsiêbiorców zbie¿nego sposobu rozumie-

applying the rules of the Directive by administration

nia i stosowania zasad z tej dyrektywy, co zaowocowa³o

and enterprisers; it resulted in issuing a symbolic inte-

w postaci symbolicznego pozwolenia zintegrowanego

grated permission for a hypothetic installation on the basis

wydanego dla hipotetycznej instalacji w oparciu o wnio-

of a sample application elaborated by the Conference

sek opracowany przez uczestników konferencji.

members.

W ramach promowania zachowañ proekologicznych Se-

Within the frameworks of promoting pro-ecological beha-

kretariat inicjuje dzia³ania edukacyjno-ekologiczne, ma-

viours, the Secretariat initiates educational and ecological

j¹ce na celu uwiadamianie spo³eczeñstwu, ¿e przemys³

activities having on the target making the society realize,

chemiczny, jako integralny element wspó³czesnego kra-

that chemical industry as an integrated element of nowa-

jobrazu, chce funkcjonowaæ w tym krajobrazie jako ele-

days scenery wants to function in this scenery with as lit-

ment mo¿liwie ma³o uci¹¿liwy.

tle difficulty as it is possible.

W roku 2004 do najwa¿niejszych akcji edukacyjno-eko-

In the year 2004 to the most important educational and

logicznych nale¿a³y:

ecological actions belonged:

n II edycja Akcji Drzewko za butelkê w ramach, której

n 2nd edition Tree for bottle Action, which idea is the

dzieci i m³odzie¿ s¹ zachêcane w formie zabawy do

competition in the form of play among school classes

of the world-wide Responsible Care Programme by Polish Chemical Industry, the problem of distributing che-
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rywalizacji pomiêdzy wybranymi miejscowociami,

and kindergarten groups in selected sites, where signa-

gdzie swoj¹ dzia³alnoæ produkcyjn¹ prowadz¹ sygna-

tories of Responsible Care run their activities. The aim

tariusze Programu Odpowiedzialnoæ i Troska. Celem

of it was collecting as many empty PET bottles as possi-

akcji jest uzbieranie jak najwiêkszej liczby pustych bu-

ble, and exchanging them for trees which were then

telek PET, zamienianych na drzewka, które nastêpnie

planted by children. In 2004 ten executers of the Pro-

sadzone s¹ przez dzieci. W roku 2004 do akcji przyst¹-

gramme took part in the action, among them the debu-

pi³o 10 realizatorów Programu, wród nich debiutanci

tants from Warsaw, Kêdzierzyn Kole, Nowa Sarzyna

z Warszawy, Kêdzierzyna-Kola, Nowej Sarzyny i Byd-

and Bydgoszcz. In the Tree for bottle Action 20 thou.

goszczy. W akcji Drzewko za butelkê 2004, aktywnie

children from 89 educational institutions took part. 280

uczestniczy³o ponad 20 tysiêcy dzieci z 89 placówek

776 PET bottles were collected. The collectors  record

owiatowych. Zebrano 280 776 sztuk butelek PET.

holders  brought even up to 2000 bottles. In exchange

Zbieracze-rekordzici potrafili przynieæ nawet 2000

for he bottles obtained in this way, 1027 trees and bu-

sztuk butelek. W zamian za uzyskane t¹ drog¹ butelki

shes were planted.

posadzono ³¹cznie 1027 drzewek i krzewów.
n Dziuplaki  akcja edukacji ekologicznej prowadzo-

n Dziuplaki  ecological educational action of run

na podczas Miêdzynarodowych Targów POLEKO  za

during the International Fair POLECO  for which the

której przeprowadzanie Sekretariat otrzyma³ g³ówn¹ na-

Secretariat was awarded with the main prize in the

grodê w konkursie o Nagrodê Prezesa Zarz¹du Naro-

competition founded by the Chairman of the National

dowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki

Fund of Environmental Protection and Water Mana-

Wodnej za najlepiej przeprowadzon¹ akcjê edukacji

gement for the best carried action of ecological edu-

ekologicznej podczas Targów POLEKO. Sekretariat

cation during the POLEKO Fair. The Secretariat was

zosta³ równie¿ laureatem nagrody Publicznoci SUPER-

also awarded with the SUPER-ECO 2004 Audience

EKO 2004.

Prize.
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PIPC activities heading to improve...

DZIA£ANIA PIPC ZMIERZAJ¥CE
DO ZMIANY SYSTEMU REACH
PIPC activities heading to improve
REACH system

Projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ w zakresie chemikaliów (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz zmieniaj¹cy dyrektywê 1999/45/WE i rozporz¹dzenie (WE)
w sprawie trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych z dnia
29 padziernika 2003 roku by³ jednym z najbardziej priorytetowych zagadnieñ, którymi zajmowa³a siê Polska Izba
Przemys³u Chemicznego (PIPC) w ci¹gu 2004 roku w ramach kontynuacji dzia³añ z roku poprzedniego.

The draft of the Regulation of the European Parliament
and the European Council on REACH system (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) dated
29th October 2003, creating the European Chemicals
Agency and changing the Directive 1999/45/WE, and the
Regulation (WE) on the Persistent Organic Pollutants,
were one of the biggest priority issues over which the
Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC) worked in
2004 within the frameworks of activities begun in the
previous year.

13 czerwca 2004 roku mia³y miejsce w Europie, w tym tak¿e i w Polsce, wybory do nowego poszerzonego o przedstawicieli nowych pañstw cz³onkowskich UE Parlamentu Europejskiego. Do Parlamentu Europejskiego dosta³o siê 54 polskich eurodeputowanych, którzy pod wzglêdem narodowociowym stanowi¹ jedn¹ z najsilniejszych reprezentacji
w Parlamencie (po Niemczech, W³oszech, Wielkiej Brytanii,
Francji i z t¹ sam¹ liczb¹ pos³ów w przypadku Hiszpanii).

On 13th June 2004, the election to the new European Union
Parliament, broaden by New Member Countries, took place in Europe and also in Poland. Fifty-four new Polish EuroDeputies were accepted by the European Parliament and
they made up, with the ethnic respect, one of the strongest representations in the Parliament (behind Germany,
Italy, Great Britain, France, and with the same number of
deputies as Spain).

Dlatego Polska Izba Przemys³u Chemicznego uzna³a, ¿e
praktycznie od momentu wyborów nale¿y poszukiwaæ
kontaktu i próbowaæ nawi¹zywaæ cis³¹ wspó³pracê
z polskimi pos³ami do Parlamentu Europejskiego, albo-

Therefore, the Polish Chamber of Chemical Industry came
up to the conclusion that practically from the moment of
the Election it had become essential to look for contacts
and try to keep close cooperation with the members of the

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
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wiem to za ich porednictwem bêdzie mo¿na forsowaæ
rozwi¹zania i poprawki do projektu rozporz¹dzenia
w sprawie REACH, korzystne z punktu widzenia polskiego przemys³u chemicznego.

European Parliament, because their mediation would enable forcing the solutions and changes to the regulatory
project on REACH, favourable from the point of view of
Polish chemical industry.

Zatem ju¿ w dwa tygodnie po terminie wyborów PIPC we
wspó³pracy z BASF Polska Sp. z o.o. zorganizowa³a
28 czerwca 2004 roku w Hotelu Jan III Sobieski spotkanie
System REACH i jego konsekwencje dla Polski, na które
przy udziale przedstawicieli polskich przedsiêbiorstw przemys³u chemicznego, zaproszeni zostali wszyscy nowo
wybrani polscy pos³owie do Parlamentu Europejskiego.

For this reason, on 28th June 2004, in Jan III Sobieski Hotel
 just two weeks after the date of Election  PIPC in cooperation with BASF Polska Sp. z o.o. organized a meeting under the title REACH System and its consequences for Poland, to which, beside the representatives of
Polish chemical industry enterprises, all newly chosen
Polish Euro-Parliament Members were invited.

Niestety, pomimo usilnych zabiegów Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego w kierunku zapewnienia wysokiej frekwencji ze strony polskich europarlamentarzystów  przyby³o zaledwie trzech pos³ów i jeden asystent pos³a), co wed³ug póniejszych komentarzy przedstawicieli CEFIC, bior¹c pod
uwagê ich w³asne dowiadczenia  nie by³o z³ym wynikiem,
jak na pierwszy raz. Na spotkaniu tym zabierali g³os:
n Miros³aw Lewiñski  z-ca dyrektora Departamentu Polityki Przemys³owej Ministerstwa Gospodarki i Pracy;
n Utz Tillmann  dyrektor Dzia³u ds. Wspó³pracy Korporacyjnej i Rz¹dowej w zakresie ochrony rodowiska
BASF AG;
n przedstawiciele Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego:
Wojciech Lubiewa-Wiele¿yñski i Andrzej Krzelak.

Unfortunately, in spite of strong Chambers efforts of
assuring a high number of participants, only three Parliament Members and one of their assistants were present, what  accordingly to the further CEFIC representatives commentaries  was not a bad result as for the
first time. During this meeting the following persons took
the floor:
n Miros³aw Lewiñski  Vice-Director of the Industrial Policy
Department from the Ministry of Economy and Labour;
n Utz Tillmann  the Director of the BASF Division for
Corporation and Government Cooperation on environment protection;
n Representatives of the Polish Chamber of Chemical Industry: Wojciech Lubiewa-Wiele¿yñski and Andrzej Krzelak.

Przedstawiciele Izby wyst¹pili na tym spotkaniu z prezentacj¹ REACH  nowa polityka zarz¹dzania chemikaliami
w UE, gdzie jestemy i co dalej?

During the meeting the Chamber representatives gave a
presentation under the title: REACH  new chemicals
management policy in the EU; what is the actual situation
and future scenario?

Wspó³praca z BASF Polska Sp. z o.o. w Warszawie by³a
w dalszym ci¹gu kontynuowana. W siedzibie BASF Polska Sp. z o.o. w Warszawie dosz³o 5 padziernika 2005
roku do spotkania, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele PIPC, wybranych przedsiêbiorstw cz³onkowskich Izby
(PKN ORLEN S.A., Firma Chemiczna DWORY S.A.,
Owiêcim, Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A., Zak³ady
Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz) oraz Departamentu
Polityki Przemys³owej Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
Na spotkaniu tym przedstawiciele Izby wyst¹pili z prezentacj¹ Polish Industry vs. REACH. Dyskutowano miêdzy innymi nad przyjêciem dalszej, skutecznej strategii,
która zapewni³aby w przysz³oci szerszy kontakt i wspó³pracê z polskimi pos³ami do Parlamentu Europejskiego.
Zdecydowano, ¿e ewentualne dalsze spotkania z eurodeputowanymi oraz proces lobbingu musz¹ byæ kontynu-

The cooperation with BASF Polska Sp. z o. o. was continued. On 5th October 2004, in the headquarters of BASF
Polska Sp. z o. o. in Warsaw, it came up to the meeting, in
which PIPC representatives, a few Chambers Member
Companies (Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Firma
Chemiczna DWORY S.A., Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN
S.A., Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.) and some representatives from the Industrial Policy Department at the
Ministry of Economy and Labour took place. During the
meeting the representatives of the Chamber made a presentation under the title Polish Industry vs. REACH.
A further effective strategy, which was to ensure wider contact and cooperation with Polish Euro-Parliamentarians,
was discussed. It was decided that any potential further
meetings with Euro-Deputies and the process of lobbing
must be continued, however, the place to organize me-
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owane, jednak¿e miejscem tych spotkañ powinien byæ
Parlament Europejski w Brukseli. Tylko wtedy bêdzie mo¿na zapewniæ odpowiedni¹ frekwencjê europarlamentarzystów przy okazji tak organizowanych przedsiêwziêæ.

etings should be the European Parliament in Brussels. Only
during meetings organized in such a way, a sufficient participation of the European Parliament Members can be
ensured.

W wyniku uzgodnionej strategii PIPC nawi¹za³a kontakt
z Bogus³awem Sonikiem, pos³em do Parlamentu Europejskiego w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrzecijañscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, który jednoczenie jest cz³onkiem Komisji Ochrony rodowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeñstwa ¯ywnoci, kluczowej komisji z punktu widzenia opiniowania projektu rozporz¹dzenia, w sprawie systemu REACH. Z jego
inicjatywy we wspó³pracy z BASF zorganizowano 19 padziernika 2004 roku w Parlamencie Europejskim spotkanie, na którym obecnych by³o razem 17 polskich europarlamentarzystów, w tym m.in.: by³y Premier RP Jerzy Buzek, organizator spotkania ze strony Parlamentu Europejskiego  Bogus³aw Sonik, pozostali pos³owie: Lidia Geringer de Oedenberg, Zbigniew Kumiuk, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Janusz Wojciechowski, Tadeusz
Zwiefka, Ma³gorzata Handzlik, inni pos³owie, a tak¿e ca³a
rzesza asystentów polskich eurodeputowanych.

As the result of previously agreed strategy, PIPC made contact with Bogus³aw Sonik, the European Parliament Member from the Group of European Folk Parties (Christian
Democrats) and European Democrats, who is also a member of the Commission for Environment Protection, Public
Health and Food Safety, a key commission from the point
of view of giving opinions on the Regulation project as for
REACH System. It was his initiative to organize a meeting
at the European Parliament on 19th October 2004, in cooperation with BASF, in which 17 Polish Euro-Parliamentarians took part, among the others Jerzy Buzek (former
Prime Minister of Polish Republic), Bogus³aw Sonik (the
organizer of the meeting from the side of the European
Parliament), and other EPs members: Geringer de Oedenberg, Zbigniew Kumiuk, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Janusz Wojciechowski, Tadeusz Zwiefka, Ma³gorzata Handzlik, as well as a big group of assistants of
Polish Euro-Deputies.

Celem spotkania by³o przedstawienie polskim pos³om
w Parlamencie Europejskim problematyki zwi¹zanej
z wprowadzeniem nowego prawa reguluj¹cego rynek
obrotu chemikaliami w Europie. O wp³ywie systemu
REACH na polsk¹ gospodarkê mówili przedstawiciele
Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego: Wojciech Lubiewa-Wiele¿yñski oraz Andrzej Krzelak, który porusza³
tak¿e problematykê analiz wp³ywu REACH prowadzonych z jego udzia³em przez Instytut Chemii Przemys³owej w Warszawie. Dyrektor Wykonawczy CEFIC
Thomas Jostmann przedstawi³ zgromadzonym analizê
wp³ywu REACH na przemys³, ze szczególnym uwzglêdnieniem ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, za Marian
Mours  z Dzia³u ds. Wspó³pracy Korporacyjnej i Rz¹dowej w zakresie ochrony rodowiska BASF AG prezentowa³ potencjalny wp³yw projektowanego rozporz¹dzenia na firmê BASF, jeden z najwiêkszych koncernów chemicznych na wiecie.

The aim of the meeting was to present to Polish Euro-Parliamentarians an issue connected with the implementation of new laws, which were to regulate the market of
chemicals turnover in Europe. The representatives of the
Polish Chamber of Chemical Industry (W. Lubiewa-Wiele¿yñski and A. Krzelak) spoke about a potential impact
of REACH system on Polish economy. A. Krzelak undertook the subject of impact assessment study on REACH
system, which was run with his participation by the Industrial Chemistry Research Institute in Warsaw. Thomas Jostmann, CEFIC Deputy-Director, presented the analysis of
REACH impact on industry, taking under consideration
small and average-size firms in particular. Marian Mours,
from the BASF AG Division for Corporation and Government Cooperation in the field of environment protection,
presented the potential impact of the system proposed on
BASFs company, one of the biggest chemical concerns in
the world.

Spotkanie zakoñczy³o siê pe³nym sukcesem, a z wypowiedzi oficjalnych oraz rozmów kuluarowych wynika³o, ¿e
wspó³praca przedstawicieli Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego z kluczowymi z punktu widzenia REACH pos³ami do
Parlamentu Europejskiego bêdzie musia³a byæ z jeszcze wiêkszym nasileniem kontynuowana równie¿ w 2005 roku.

The meeting was successfully finished, and it came out
during the official statements and private conversations,
that the cooperation of the representatives of the Polish
Chamber of Chemical Industry with the key members of
the European Parliament would have to be also continued
with more and more engagement in 2005.
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TECHNICZNA GRUPA ROBOCZA IPPC DS.
PRZEMYS£U CHEMICZNEGO DZIA£AJ¥CA W PIPC
Techniczna Grupa Robocza IPPC do spraw Przemys³u
Chemicznego (TGRPCh) zosta³a powo³ana do ¿ycia
18 maja 2001 roku w czasie trwania kolejnej konferencji
Trendy Ekorozwoju w Przemyle Chemicznym w Krynicy. Obecnie liczy ona 74 osoby, a w jej sk³ad wchodz¹
przedstawiciele chemicznych przedsiêbiorstw przemys³owych, organizacji bran¿owych, placówek badawczo-rozwojowych, uczelni, biur projektowych i konsultingowych
oraz jednostek administracji rz¹dowej.
Od 17 stycznia 2003 roku funkcjê Przewodnicz¹cego Technicznej Grupy Roboczej pe³ni mgr in¿. Andrzej Krzelak.
Podstawowym celem dzia³ania Grupy jest doprowadzenie do wypracowania akceptowanych zarówno przez
przemys³, jak i kompetentne organy w³adzy, minimalnych
wymagañ w zakresie Najlepszych Dostêpnych Technik
(BAT), jakim powinny odpowiadaæ instalacje podlegaj¹ce
wymogom dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeñ (Integrated Pollution Prevention and Control  IPPC).

IPPC Chemical Industry
Technical Working Group at PIPC
IPPC Technical Working Group for Chemical Industry was
established on 18th May 2001 during the successive conference The Eco-development Trends in Chemical Industry in Krynica, and consists now of 74 members representing chemical companies, research institutes, universities, engineering and consulting offices, and government
administration units.

Since 17th January 2003, the position of the Chairman of
the Technical Working Group has been kept by MSc Andrzej Krzelak.
The main task of the Group is to lead up for elaborating
minimal requirements, which should be fulfilled by instalments following the demands of Directive 96/61/WE
on Integrated Pollution Prevention and Control  IPPC,
accepted both by industry as well as by competent
Government Vehicles as for the Best Available Techniques (BAT).

Rok 2004 by³ rokiem skoncentrowanych wysi³ków Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego zmierzaj¹cych do opracowania przez ekspertów TGRPCh polskiego przewodnika metodycznego zatytu³owanego Najlepsze dostêpne
techniki (BAT)  wytyczne dla bran¿y chemicznej. Takie
opracowanie mia³o byæ skutecznym dodatkowym ród³em
informacji znacznie u³atwiaj¹cym starania przedsiêbiorstw
bran¿y chemicznej o uzyskanie stosownego pozwolenia,
a lokalnej administracji weryfikacjê wniosków oraz
usprawniaj¹cym proces wydawania decyzji o udzieleniu
pozwolenia zintegrowanego.

2004 was the year of concentrated efforts of the Polish
Chamber of Chemical Industry, aimed at elaborating
a Polish Methodological Guide under the title The Best
Available Techniques (BAT)  guidelines for chemical
branch by Technical Working Group for Chemical Industry. Such an elaboration was going to be an effective additional source of information, significantly making the efforts of chemical branch to obtain a proper
permission easier. It might also help local administration at verifying applications and creating a labour-saving system of making up decisions as for integrated
permission delivery.

W ci¹gu kolejnych posiedzeñ Grupy we wspó³pracy
z Ministerstwem rodowiska uda³o siê w lipcu 2004 roku
doprowadziæ do podpisania umowy trójstronnej pomiêdzy Polsk¹ Izb¹ Przemys³u Chemicznego (jako Wykonawc¹), Ministerstwem rodowiska (jako Zamawiaj¹cym) oraz
Narodowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (jako Finansuj¹cym) na wykonanie prac sk³adaj¹cych siê na powy¿ej opisane dzie³o.

During successive sittings of the Group, it became possible to sign a three-side agreement among the Polish Chamber of Chemical Industry (as the Executor), the Ministry of
Environment (as the Commissioner) and the National Found of Environment Protection and Water Conservation
(as the Financial Manager) to perform, in cooperation with
the Ministry of Environment, the elaborations as for the
above challenge.
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Opracowano nastêpuj¹ce czêci przewodnika metodycznego:
1. Najlepsze dostêpne techniki (BAT)  wytyczne dla
bran¿y chemicznej. Czêæ ogólna  liderzy opracowania: mgr in¿. Marian Maciejewski (PROZAP
Sp. z o.o., Pu³awy) i mgr in¿. Tomasz Ma³ek (PROCHEM S.A., Warszawa);
2. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
bran¿y nawozowej  lider, g³ówny wykonawca opracowania: dr in¿. Andrzej Biskupski (Politechnika Wroc³awska, Instytut Nawozów Sztucznych, Pu³awy);
3. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u chloro-alkalicznego  lider, g³ówny wykonawca opracowania: dr Ginter Nawrat (Politechnika l¹ska, Gliwice);
4. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u rafineryjnego  lider, g³ówny wykonawca
opracowania: mgr in¿. Leon Markowski (ProBAT Process and Environmental Engineering, P³ock);
5. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u wielkotona¿owych chemikaliów organicznych  lider, g³ówny wykonawca opracowania: mgr
in¿. El¿bieta Lipiñska-£uczyn (ICSO BLACHOWNIA, Kêdzierzyn-Kole);
6. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u wielkotona¿owych chemikaliów nieorganicznych  lider, g³ówny wykonawca opracowania:
dr Barbara Walawska (Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice);
7. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u specjalistycznych chemikaliów organicznych  lider, g³ówny wykonawca opracowania:
mgr Krzysztof Skirmuntt (POCh S.A., Gliwice);

The following parts of the Methodological Guide were elaborated:
1. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
chemical branch  General part  the leaders of the
elaboration: MSc. Marian Maciejewski (PROZAP Sp.
z o. o., Pu³awy) and MSc. Tomasz Ma³ek (PROCHEM
S.A., Warsaw);
2. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
fertilizers branch  the main leader of the elaboration: DSc. Andrzej Biskupski (Wroc³aw Polytechnics,
the Fertilizers Research Institute, Pu³awy);
3. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
chloro-alkali industry  the main leader of the elaboration: ScD Ginter Nawrat (l¹sk Polytechnics , Gliwice);
4. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
refinery industry  the main leader of the elaboration: MSc. Leon Markowski (ProBAT Process and Environmental Engineering, P³ock);
5. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for multi-tonnage organic chemicals  the
main leader of the elaboration: MSc. El¿bieta Lipiñska-£uczyn (ICSO Blachownia, KêdzierzynKole);
6. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for multi-tonnage inorganic chemicals  the
main leader of the elaboration: ScD Barbara Walawska (the Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice);
7. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
the industry of special organic chemicals  the main
leader of the elaboration: MSc. Krzysztof Skirmuntt
(POCh S.A., Gliwice);

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
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ORLEN-OIL Sp. z o.o.

8. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u specjalistycznych chemikaliów nieorganicznych  lider, g³ówny wykonawca opracowania:
dr in¿. Józef Hoffmann (Politechnika Wroc³awska);
9. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
przemys³u polimerów  lider, g³ówny wykonawca
opracowania mgr in¿. Adam Tarniowy (Orodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, Owiêcim);
10. Najlepsze Dostêpne Techniki (BAT)  wytyczne dla
gospodarki ciekami i odpadami gazowymi w sektorze chemicznym  lider, g³ówny wykonawca opracowania: mgr in¿. Magdalena Trybuch (Environ Poland Sp. z o.o., Warszawa).

8. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines for
the industry of special inorganic chemicals  the main
leader of the elaboration: DSc. Józef Hoffmann (Wroc³aw Polytechnics);
9. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines
for polymer industry  the main leader of the elaboration: MSc. Adam Tarniowy (the Research-Development Centre of Rubber and Vinyl Plastics, Owiêcim);
10. The Best Available Techniques (BAT)  guidelines
for savage management and gas-wastes in chemical
sector  the main leader of the elaboration: MSc.
Magdalena Trybuch (Environ Poland Sp. z o. o.,
Warsaw).

Z koñcem 2004 roku wy¿ej wymienione prace zosta³y
z³o¿one w siedzibie zamawiaj¹cego (Ministerstwo rodowiska) i by³y przedmiotem odbioru na pocz¹tku 2005
roku.

At the end of 2004, the above elaborations were passed
on to the headquarters of the Commissionaire (the Ministry of Environment) and were collected from there at the
beginning of 2005.

Niniejsze poradniki zosta³y zamieszczone na stronie
internetowej Ministerstwa rodowiska (www.mos.gov.pl),
jak równie¿ Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego
(www.pipc.org.pl).

The above guides have been placed on the Internet
Web Site of the Ministry of Environment (www.mos.gov.pl)
and the Polish Chamber of Chemical Industry
(www.pipc.org.pl
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Tabela 15 / Table 15
Pozwolenia zintegrowane dla 30 instalacji chemicznych, które wp³ynê³y do koñca maja 2005 roku
do Ministerstwa rodowiska /
Applications for integrated permissions for 30 chemical installations passed on the Ministry
of Environment till the end of May 2005.
Lp. /
No.

Nazwa zak³adu /
Company name

Termin wa¿noci /
Expiry date

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów
lub pó³produktów chemii organicznej (4.1) /
Instalment for manufacturing basic products of organic chemistry and semi-products at the application
of chemical processes (4.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ANWIL SA
BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.
Eurogaz-Gdynia Sp. z o.o.
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddzia³ Kocian
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddzia³ Pszczyna
Messner Polska Sp. z o.o.
Novichem Sp. z o.o.
Orlen Oil Sp. z o.o., Zak³ady produkcyjne w P³ocku
OXYTOP Sp. z o.o.
POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.  Oddzia³ Cieszyn
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o.
Rafineria Jas³o S.A.
Rafineria Trzebinia S.A.
SK EUROCHEM Sp. z o.o.
Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

2014
2014
2014
2015
2014
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2014

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów
lub pó³produktów chemii nieorganicznej (4.2) /
Instalment for manufacturing basic products of inorganic chemistry and semi-products at the application
of chemical processes (4.2)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ATOFINA POLSKA Sp. z o.o., Wytwórnia sit
molekularnych w Inowroc³awiu
Carbon Black Polska Sp. z o.o.
POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.  Oddzia³ Cieszyn
Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.
Zak³ady Chemiczne ALWERNIA S.A.
Zak³ady Chemiczne LUBOÑ S.A.
Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

2014
2014
2015
2014
2015
2014
2014

Instalacja do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie
fosforu, azotu lub potasu (4.3) /
Instalment for manufacturing fertilizers on the base of phosphor, nitrogen and potassium at the application
of chemical processes (4.3)
24.
25.
26.

Zak³ady Chemiczne LUBOÑ S.A.
Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.
Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

2014
2014
2014

Instalacje do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,
podstawowych produktów farmaceutycznych (4.5) /
Instalment for manufacturing basic pharmaceutical products at the application of chemical or biological
processes (4.5)
27.

Zak³ady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

2014

Instalacje do rafinacji ropy naftowej lub gazu (4.7) /
Instalments for petroleum and gas refinement (4.7)
28.
29.
30.

Orlen Asfalt Sp. z o.o.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Rafineria Jas³o S.A.

2015
2015
2014
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ISTOTNE ASPEKTY ZWI¥ZANE
Z KORZYSTANIEM ZE RODOWISKA
Essential aspects concerned with
economic use of environment

W dzisiejszych czasach podstawowym narzêdziem reguluj¹cym i kontroluj¹cym prawid³owe funkcjonowanie rzeczywistoci s¹ przepisy prawne i odpowiednie do nich akty
wykonawcze. W oparciu o ten system dzia³aj¹ wszystkie
podmioty w kraju, w tym równie¿ bran¿a chemiczna.

Nowadays legal rules and appropriate regulations are the
basic tool regulating and controlling the proper running
of the reality. All subjects in the country, including
the chemical branch, run their activities basing on this
system.

Ostatnich kilka lat by³o okresem bardzo intensywnych
zmian prawa krajowego. Zjawisko to wynika³o g³ównie
z g³êbokich przemian gospodarczych oraz faktu wst¹pienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Wiêkszoæ zak³adów chemicznych by³a i w dalszym ci¹gu jest aktywnie
w³¹czona w procesy zmian legislacyjnych dotycz¹cych
ochrony rodowiska. Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw a¿ 86% deklaruje chêæ opiniowania aktów prawnych. Wszyscy natomiast zg³osili potrzebê wystêpowania
Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego, w charakterze reprezentanta bran¿y, przed odpowiednimi organami pañstwowymi z inicjatywami zmian przepisów. Obecnie wiêkszoæ projektów i propozycji zmian aktów prawnych jest
opiniowanych przez PIPC, z uwzglêdnieniem stanowiska
bran¿y. Sporód ankietowanych, 79% zak³adów oczekuje pomocy ze strony Izby w rozwi¹zywaniu problemów
rodowiskowych.

The last few years have been the period of very intensive
changes in national law. This resulted mainly from deep
economic transformations and the fact of Polands accession to the EU structures. Most of chemical plants were
and still have been actively involved in the process of legislative changes connected with environment protection.
As much as 86 per cent of the polled enterprises declared
their will to give their opinion on legal acts being introduced. All of them expressed the need of being represented
by the Polish Chamber of Chemical Industry with initiatives on changing regulations in front of the government
bodies. At present most projects and propositions of changing legal regulations are passed on to PIPC in order to
give an opinion respecting the branchs point of view.
Among the responders, 79 per cent of entities hope for
any help from the side of the Chamber in solving environmental problems.

Realizacja niektórych przepisów prawa wymaga od zak³adów du¿ego wysi³ku, który nie zawsze gwarantuje ich dotrzymanie. Równie¿ ankietowane przedsiêbiorstwa borykaj¹ siê z przepisami, które stanowi¹ dla nich swoist¹ barierê
w funkcjonowaniu. Do najczêciej wymienianych nale¿¹:
n obowi¹zek uzyskania pozwolenia zintegrowanego,
n rozporz¹dzenie dotycz¹ce jakoci odprowadzanych cieków,
n przepisy dotycz¹ce gospodarki odpadami,
n wymagania dla spalarni i sk³adowisk odpadów.

Following some law regulations demands a big effort from
the entities, what not always guarantee meeting the legal
expectations. The respondents face problems with regulations, which are a peculiar barrier for their functioning. To
those mostly stated we can include:
n obligation of getting an integrated permission,
n the Decree on the quality of discharged sewages,
n legal rules on waste management,
n requirements for incinerators and landfills.

W 2004 roku 9% ankietowanych firm mia³o problemy z uzyskaniem pozwoleñ administracyjnych wynikaj¹cych z decyzji
na odprowadzanie cieków, z decyzji o dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego oraz z dostosowaniem eksploatowanych sk³adowisk do nowych przepisów.

In 2004 as much as 9 per cent of the respondents had
problems with getting administrative permissions resulting
from the decisions as for discharging sewages, a permissible contaminant emission to the atmospheric air and adapting exploited landfills to new regulations.

W zwi¹zku z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej przedsiêbiorstwa chemiczne musia³y przystosowaæ siê do

In connection with Polands accession to the European Union,
chemical enterprises have had to adapt themselves to
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wymogów wspólnoty. Jedynie 15% ankietowanych zak³adów spe³nia owe obowi¹zki, realizuj¹c programy dzia³añ
dostosowawczych. Po wdro¿eniu wszystkich regulacji
unijnych, a¿ 17% ankietowanych firm bêdzie zmuszonych
zamkn¹æ produkcjê pewnych wyrobów, dotyczy to m.in.
niektórych procesów produkcji chloru, plastyfikatorów
cynoorganicznych czy ziem biel¹cych.

the Community requirements. Only 15 per cent of the respondents met these obligations providing activities on adaptation
of the programmes. After implementing all the Unions regulations, as much as 17 per cent of the respondents will be force
to resign from the production of particular goods. It is concerned among the others with some processes of chlorine production, tin organic plastficators and bleaching earths.

Kolejnym wyzwaniem dla przedsiêbiorstw jest skrelenie
z Listy zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska
w skali kraju, tzw. Listy 80. Z 27 zak³adów chemicznych,
które zosta³y na niej zamieszczone w styczniu 1990 roku,
do grudnia 2004 roku zosta³o skrelonych 12. Sporód ankietowanych firm 14% wci¹¿ znajduje siê na licie. W zale¿noci od zak³adu, powody wystêpowania na niej s¹ ró¿ne, niemniej jednak mo¿na wymieniæ nadmiern¹ emisjê zanieczyszczeñ do powietrza atmosferycznego czy te¿ du¿¹
iloæ odpadów poprodukcyjnych. W jednym przypadku przyczyny umieszczenia na licie nie s¹ znane zak³adowi.

The successive challenge for the enterprises is the deletion from The list of most troublesome entities for the
environment in national scale so called List 80. 12 entities out of 27 that had been placed on it in January 1990
were deleted from it until December 2004. Among the
respondents 14 per cent is still on the list. Depending on
an entity, the reasons of being on it are differential; however, the excessive pollutant emission to the air or excessive quantity of post-production wastes has to be mentioned. In one case the reason of having been placed on the
list is not known to the entity.

Dla po³owy zak³adów, które zosta³y wci¹gniête na listê
trucicieli, obecnoæ na niej jest barier¹ do dalszego rozwoju, gdy¿ psuje wizerunek firmy i wp³ywa negatywnie
na odbiór przedsiêbiorstwa przez osoby trzecie. Równie¿
50% ankietowanych firm, które znajduj¹ siê na Licie
80 zamierza wyst¹piæ do GIO z wnioskiem o skrelenie.

For the half of entities, which were put on the list of polluters, the presence on it is a barrier for further development,
because it spoils the image of the firm and influences negatively its reception by other persons. As much as 50 per
cent of the firms from the list are going to come out with the
application to the General Inspection of Environment Protection (GIO) for deleting them from this specification.

Strefa ochronna jest obszarem ograniczonego u¿ytkowania, co poci¹ga za sob¹ dodatkowe koszty. Dlatego te¿,
zak³ady czêsto staraj¹ siê o wykupienie tego terenu od
indywidualnych w³acicieli, unikaj¹c w ten sposób wniosków o odszkodowania. Czêæ zak³adów (13%), która
odpowiedzia³a na ankietê posiada w³asn¹ strefê ochronn¹ zwi¹zan¹ z ochron¹ rodowiska.

The zone is the area of limited usage, what results in additional costs. Therefore, some entities have been trying to
buy these grounds from individual owners, avoiding paying compensations. A certain part of entities (13 per cent)
which responded to The Survey has a protection zone
connected with environment protection.
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Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

FORUM EKOLOGICZNE
BRAN¯Y CHEMICZNEJ
Ecological Forum
of Chemical Branches

W Toruniu, w dniach 1315 padziernika 2004 roku odby³o siê drugie Forum Ekologiczne Bran¿y Chemicznej,
w którym wziêli udzia³ przedstawiciele przemys³u chemicznego, administracji pañstwowej oraz krajowi i europejscy
eksperci zajmuj¹cy siê zagadnieniami ochrony rodowiska.

The 2nd Ecological Forum of Chemical Branches took place in Toruñ from 13th to 15th September 2004. Representatives of chemical industry, national government and national and European experts dealing with the topic of environment protection took part in it.

Konferencja ta, jako kontynuacja ubieg³orocznego spotkania, powiêcona by³a realizacji Programu Responsible Care przez polsk¹ bran¿ê chemiczn¹, omówieniu
zagadnieñ dotycz¹cych dystrybucji chemikaliów oraz
implementacji dyrektywy IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeñ). Wdro¿enie tej dyrektywy jest wyzwaniem dla gospodarki krajowej i przedsiêbiorców, zarówno pod wzglêdem technicznym, jak
i ekonomicznym. Dlatego te¿, zagadnienia z ni¹ zwi¹zane by³y dog³êbnie analizowane i dyskutowane podczas
warsztatów, które polega³y na hipotetycznym uzyskaniu
pozwolenia zintegrowanego w oparciu o wniosek opracowany przez uczestników konferencji. Æwiczenie to
mia³o na celu wypracowanie zbie¿nego, zarówno dla administracji, jak i przedsiêbiorców, sposobu rozumienia
oraz stosowania zasad tej dyrektywy.

This conference as a continuation of the meeting from
the previous year was dedicated to the realization of Responsible Care Programme by Polish chemical branch,
discussing issues connected with chemical distribution
and the implementation of IPPC Directive (Integrated
Pollution Prevention and Control). Implementing this directive is a challenge for national economy and enterprisers, because of technical and economical reason. Therefore, the issues connected with it were deeply analyzed and discussed during the workshops, which were
considered to be a hypothetical achievement of the integrated permission on the basis of a proposal elaborated
by the members of the conference. This exercise had at
the aim elaborating a uniform way of understanding and
applying the rules of the directive, either for administration as for enterprisers.

Za sto³em prezydialnym od prawej: Wojciech Lubiewa-Wiele¿yñski (PIPCh), Marck Devisscher (CEFIC),
Kazimierz Zagozda (Przewodniczacy Kapitu³y Programu OiT), Jacek Ró¿ycki (Chemeko Sp. z o.o.) / Behind the presidium table (from the right): Wojciech Lubiewa-Wiele¿yñski (PIPCh), Mark Devisscher (CEFIC), Kazimierz Zagozda (Chairman of Responsible Care Programme), Jacek Ró¿ycki (Chemeko Sp. z o.o.)
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Problemy dystrybucji substancji chemicznych omówione
zosta³y podczas kolejnej sesji, w trakcie której prezentowane by³y zagadnienia dotycz¹ce klasyfikacji i znakowania substancji chemicznych oraz zawartoci kart charakterystyki.

Problems of chemical substances distribution were talked over during the consecutive session, when some issues concerned with classification and marking of chemical
substances as well as the contents of characteristic cards
were presented.

Uroczyste wrêczenie certyfikatu realizatora Programu Odpowiedzialnoæ i Troska, firmie Ashland Poland Sp. z o.o. Zak³adowi produkcji ¯elkotu w Miszewie /
Formal presenting the certificate of the organizer of Responsible Care Programme to Ashland Poland Sp. z o.o., Gelcote Production Plant in Miszewo

Oficjaln¹ czêæ konferencji wype³ni³y uroczystoci wrêczania certyfikatów realizatora Programu Odpowiedzialnoæ i Troska oraz przyjêcia nowych cz³onków Programu. Certyfikatami uhonorowano: BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o., Ashland Poland Sp. z o.o., Nordmann Rassmann Polska Sp. z o.o. oraz Hambursk¹ Spó³kê Handlow¹. Natomiast, w poczet cz³onków Programu
przyjêto: Conalc Chemia Partner Sp. z o.o. i Donauchem
Polska Sp. z o.o. Podczas konferencji wyró¿niono równie¿ Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A. z Bydgoszczy oraz
Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A., które
w 2004 roku obchodzi³y 10-lecie realizacji Programu Odpowiedzialnoæ i Troska. Jubilaci otrzymali okolicznociowe dyplomy, a przedstawiciele tych firm zdmuchnêli
wieczki na urodzinowych tortach.

The official part was filled with presenting the Certificates
of the Organizer of Responsible Care Programme and
with accepting new members of the Programme. BASELL
ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o., Ashland Poland
Sp. z o.o., Nordmann Rassmann Polska Sp. z o.o. and Hambursk¹ Spó³kê Handlow¹ were honoured with the certificates. Conalc Chemia Partner Sp. z o.o. i Donauchem Polska Sp. z o.o. were accepted as members of the Programme. Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A. z Bydgoszczy and
Zak³ady Azotowe in Tarnów-Mocice S.A., which celebrated their 10th anniversary of realizing Responsible Care
Programme, were honoured with occasional diplomas and
their representatives blew off candles on the birthday
layer cakes.
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Uroczyste zdmuchniecie wieczek na okazjonalnych tortach przez przedstawicieli Zak³adów Azotowych w Tarnowie-Mocicach S.A.
i Zak³adów Chemicznych ZACHEM S.A. / Solemn candles blowing off on occasional layer cakes by the representatives of Zak³ady Azotowe in Tarnów-Mocice S.A.
and Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A. from Bydgoszcz

Forum Ekologiczne to istotne wydarzenie w polskim
przemyle chemicznym, czego dowodem jest lista znamienitych goci. Obok krajowych ekspertów oraz dowiadczonych praktyków przemys³owych, w Forum brali udzia³
eksperci Europejskiej Rady Przemys³u Chemicznego
(CEFIC), Europejskiej Federacji Dystrybutorów Substancji
Chemicznych (FECC), a tak¿e Ministerstwa rodowiska,
Ministerstwa Gospodarki i Pracy i urzêdów administracji
województwa kujawsko-pomorskiego.

Ecological Forum is an important event in Polish chemical industry, and a proof of that is the list of outstanding
guests. Besides national experts and experienced industrial
practitioners, experts from the European Chemical Industry Council (CEFIC), the European Association of Chemical Distributors (FECC) as well as from the Ministry of Environment, the Ministry of Economy and Labour Affairs and
the local government offices of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship took part in the Forum.

Forum Ekologiczne Bran¿y Chemicznej zorganizowane zosta³o pod patronatem Ministra rodowiska, Ministra
Gospodarki i Pracy, Konfederacji Pracodawców Polskich,
Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego oraz Marsza³ka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ecological Forum of Chemical Branches was organized
under the patronage of the Ministry of Environment, the
Ministry of Economy and Labour Affairs, the Confederation
of Polish Employers, the Polish Chamber of Chemical Industry and the Marshal of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship.
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16.

TRENDY EKOROZWOJU
W PRZEMYLE CHEMICZNYM
Eco-Development Trends
in Chemical Industry

Krynica, 1820 maja 2005 roku
IX konferencja Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego
i Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego Trendy Ekorozwoju w Przemyle Chemicznym
odbywa³a siê w maju 2005 roku w Krynicy, z podtytu³em:
Dowiadczenia pierwszego roku po akcesji.

Krynica, 1820 May, 2005
IX Conference of the Polish Chamber of Chemical Industry
and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry, Eco-Development Trends in Chemical Industry, took place in Krynica in May this year and it had a
subtitle Experiences of the first year after the Accession.

Honorowy patronat nad konferencj¹ objêli:
n Minister rodowiska  Czes³aw leziak,
n Wojewoda Ma³opolski  Jerzy Adamik,
n Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego,
n Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  Krzysztof Bolek,
n Prezydent Miasta Tarnowa  Mieczys³aw Bieñ.

The honourable patronage over the Conference was taken by:
n the Minister of the Environment  Czes³aw lezak,
n the Governor of Ma³oposkie Voivodeship  Jerzy
Adamik,
n the Marshal of Ma³oposkie Voivodeship,
n the Chairman of the Voivodeship Fund of Environment
Protection and Water Management in Cracow  Krzysztof Bolek,
n The President of Tarnów  Mieczys³aw Bieñ.

Witaj¹c uczestników Salonu Chemików 2005, Prezes
Zak³adów Azotowych w Tarnowie-Mocicach, a jednoczenie inicjator i twórca krynickiego Salonu Chemików, dr in¿. Ryszard ciga³a, przypomnia³, ¿e od
pocz¹tku istnienia tej konferencji, sprawy zwi¹zane
z ochron¹ rodowiska w bran¿y chemicznej by³y priorytetowym wyzwaniem i mia³y wa¿ny cel zmiany wizerunku bran¿y  z nieprzyjaznej rodowisku na kreuj¹c¹ wrêcz trendy ekorozwoju jako warunek rozwoju
w ogóle. Wiele wskazuje na to, ¿e tak sformu³owany
cel zosta³ ju¿ osi¹gniêty; wiadcz¹ o tym równie¿ wypowiedzi przedstawicieli administracji i urzêdów centralnych. Tymczasem, w rok po akcesji Polski do Wspólnoty Europejskiej, w miarê implementacji unijnych przepisów do polskiego prawa ochrony rodowiska, przybywa spraw i problemów, których rozwi¹zanie ma s³u¿yæ rozwojowi przemys³u chemicznego, a nie go ograniczaæ. Dodaj¹c w podtytule tegorocznego spotkania
 dowiadczenia pierwszego roku po akcesji  na te
w³anie problemy zwrócono szczególn¹ uwagê i im powiêcono wa¿ne prezentacje, przygotowane przez znakomitych wyk³adowców.

The initiator and creator of the Salon of Chemists in Krynica
is PhD Ryszard ciga³a, the Chairman of Zak³ady Azotowe,
Tarnów-Mocice S.A. After having greeted the participants of
the Salon of Chemists 2005, he reminded them that during
first conferences the matters connected with the environment
protection were the challenge of the first priority, and had
had an important aim: changing the image of the branch from
environment-unfriendly towards the image of the branch creating eco-development trends as a condition of development
in general. Lots of rationales indicated that the aim formulated in such a way had been already achieved and a proof of
this were, among the others, the statements of the representatives of the administration and government offices. In the
meantime, a year after Polands accession to the Union, in
the course of implementing new regulations to Polish environmental law, new problems and matters had come up and
their solution, instead of restricting, would have helped in the
development of chemical industry. Accordingly to the subtitle of this years meeting  Experiences of the first year after
the Accession  this problem was a matter of a particular
attention, and the most important presentations prepared by
excellent lecturers were devoted to it.

Trwaj¹ce w³anie sporz¹dzanie bilansu pierwszego roku
po akcesji Polski do Unii Europejskiej jest przyczynkiem

Elaborating the balance of the first year after the accession
of Poland to the European Union was a contribution to the
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do dyskusji o tym, jak ten czas zosta³ wykorzystany przez
przemys³ chemiczny, ale jednoczenie uwiadomienia,
jak bardzo krynickie spotkania, prowadzone tutaj dyskusje i sporz¹dzane co roku Rezolucje punktuj¹ce najwa¿niejsze problemy i adresowane wprost do instytucji
maj¹cych wp³yw na ich rozwi¹zanie, przyczyni³y siê do
podejmowania dzia³añ i poszukiwania rozwi¹zañ, zanim zapisano je w przepisach prawa. Teraz, poznaj¹c
unijne prawo, powinnimy uczyæ siê dzia³aæ w jego granicach i wykorzystywaæ je do osi¹gania wytyczonych
celów  potêguj¹c szanse i minimalizuj¹c zagro¿enia.
I temu g³ównie powiêcono tegoroczne spotkanie
w Krynicy.

discussion how this time had been used by chemical industry, and simultaneously an attempt to realize, how much
the meetings in Krynica and the discussions during them,
had resulted in looking for proper solutions and undertaking certain activities before they were written down in
legal regulations. Annually elaborated resolutions indicate the most important problems and are addressed directly
to the institutions having an influence on their solution.
At the present moment we should learn to act in the borders of Union law, taking advantage of it to achieve the
planned aims by strengthening the opportunities and minimizing the dangers. This years meeting has been mainly devoted to these problems.

Jak co roku, zaproszenie organizatorów przyjêli znakomici wyk³adowcy: profesorowie, mened¿erowie, przedstawiciele administracji centralnej i samorz¹dowej.
W trzech sesjach przedstawiono 14 wyk³adów.

Similarly to the previous years, the invitation of the organizers had been accepted by professors, managers and the
representatives of central administration and local governments. In the frameworks of the Conference there were
14 lectures divided into three sessions.

Sesja I, prowadzona przez Wies³awa Lacha, Prezesa Zarz¹du Oddzia³u SITPChem w Tarnowie:
n Strategia ochrony powietrza  jakie zadania dla sektora chemicznego?  Wojciech Jaworski, Ministerstwo
rodowiska;
n Dyrektywa w sprawie odpowiedzialnoci rodowiskowej na tle obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów ochrony rodowiska  Jerzy Ko³³ajtis, Tomasz Galoch, ENVIRON Polska;
n Innowacyjne rozwi¹zania dla oczyszczalni tlenowych
pracuj¹cych na bazie osadu czynnego  Carl Adams;

Session I, run by Wies³aw Lacha, the Chairman of the Board of SITPChem Division in Tarnów:
n The strategy of air protection  what challenges for
chemical sector?  Wojciech Jaworski, the Ministry of
the Environment;
n The Directive on environmental responsibility on the background of environmental law currently in force in Poland
 Jerzy Ko³³ajtis, Tomasz Galoch, ENVIRON Polska;
n Innovative solutions for oxygen water treatment plants
working on the base of active sediments  Carl Adams;
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n Problem oceny stanu zanieczyszczenia gruntu
w aspekcie niepewnoci danych wyjciowych  Daniel S³owikowski;
n SOZAT  system zarz¹dzania ochron¹ rodowiska
w przedsiêbiorstwie  Waldemar Cebula.

n Problem with estimating ground pollution in the aspect
of the uncertainty of entry data  Daniel S³owikowski;
n SOZAT  system of environment protection management in the enterprise  Waldemar Cebula.

Sesja II, prowadzona przez Jerzego Ko³³ajtisa:
n Przestêpstwa, wykroczenia i delikty administracyjne
w polskim prawie ochrony rodowiska  prof. Wojciech Radecki, Polska Akademia Nauk we Wroc³awiu;
n Nowe kryteria sk³adowania odpadów oraz nowe prawo ozonowe  Wies³awa Bogutyn, Ministerstwo Gospodarki;
n Cz³owiek ery wodoru  marzenie, czy realizm?  prof.
Jacek Kijeñski, Instytut Chemii Przemys³owej;
n Czy na pewno chronimy rodowisko?  Magdalena
Ozimek-Nowakowska, Sekretariat Programu Odpowiedzialnoæ i Troska.

Session II, run by Jerzy Ko³³ajtis:
n Administrative crimes, delinquencies and torts in the
Polish Environmental Law  Prof. Wojciech Radecki,
the Polish Academy of Sciences in Wroc³aw;
n New criteria of waste storage and new ozone law
 Wies³awa Bogutyn, the Ministry of Economy and Labour;
n The man of hydrogen  a dream or realism?  Prof.
Jacek Kijeñski, the Industrial Chemistry Research Institute;
n Do we protect the environment for sure?  Magdalena Ozimek-Nowakowska, the Secretariat of Responsible Care;

Sesja III, pod przewodnictwem Andrzeja Krzelaka:
n Mechanizm wspólnych wdro¿eñ JI  jako jedna z szans
udzia³u w handlu uprawnieniami do emisji  Pawe³
Wiktor;
n Wykonywanie pozwoleñ zintegrowanych  dowiadczenia firmy PROZAP Sp. z o.o.  Edyta Kopiñska;
n Nowe trendy i nowoczesne rozwi¹zania techniczne
stosowane dla potrzeb pomiarów w przemyle chemicznym  Piotr Wetmañski;
n Najnowsze metody utylizacyjne i pomiarowe  omówienie na podstawie dowiadczeñ Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
n Sposoby ograniczania emisji tlenków azotu w wietle
nowych wymagañ prawnych  Krzysztof Krotla.

Session III  under the chairmanship of Andrzej Krzelak:
n The mechanism of joint implementations (JI)  as one
of the chances of contributing in the trade of emission
permissions  Pawe³ Wiktor;
n Preparing integrated permissions  experiences of PROZAP Sp. z o.o.  Edyta Kopiñska;
n New trends and modern technical solutions applied
for measurement needs in chemical industry  Piotr
Wetmañski;
n Newest methods of utilization and measurement
 write-up on he basis of the experiences of Jednostka
Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.;
n Ways of limiting nitrogen emission in the light of new
legal demands  Krzysztof Krotla.

Podsumowanie konferencji i wypracowanie stanowiska
uczestników w postaci Rezolucji odby³o siê podczas dyskusji panelowej prowadzonej przez ni¿ej podpisan¹  na
zakoñczenie obrad IX Konferencji Trendy Ekorozwoju
w Przemyle Chemicznym.

Summing up the results of the Conference and elaborating
the statement of the participants in the form of the Resolution, took place during a panel discussion run by Anna Czumak-Bieniecka, at the end of the session of the 9th Conference Eco-Development Trends in Chemical Industry.

O strategii ochrony powietrza i zadaniach dla przemys³u chemicznego mówi³ Wojciech Jaworski z Departamentu Instrumentów Ochrony rodowiska w Ministerstwie rodowiska. Wród najwa¿niejszych celów
wymienia³:
n osi¹gniêcie obowi¹zuj¹cych i po¿¹danych standardów
jakoci powietrza, w tym zaostrzonych dla obszarów
o specjalnych wymaganiach (tereny uzdrowiskowe,
rekreacyjne, parki narodowe);

Wojciech Jaworski from the Department of Environment
Protection Instruments at the Ministry of Environment was
talking about the strategy of air protection and challenges
for chemical industry. He listed the most important aims,
as follow:
n achieving current and desirable standards of air quality, including specified for the areas of special requirements (resort areas, recreation areas and national
parks);
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n ograniczenie krajowych emisji substancji do poziomów
gwarantuj¹cych dotrzymywanie standardów jakoci
w strefach;
n ograniczenie krajowych emisji substancji do poziomów spe³niaj¹cych miêdzynarodowe (globalne, unijne i regionalne);
a tak¿e
n krajowe i sektorowe limity emisji oraz ograniczenie zjawisk ekstremalnych w ochronie powietrza, w tym ograniczenie do minimum sytuacji alarmowych (np. smog
miejski), czyli ograniczenie tzw. Prekursorów.

n limiting national emission of substances to the levels
guaranteeing meeting quality standards in the zones;
n limiting national emission of substances to the levels
meeting international (global, Union and regional) limits;
as well as
n national and sector limits of emission, and reducing
extreme phenomenon in the air protection, including
limiting to the maximum alarming situations (e.g. smog),
in another words, reducing so called Precursors.

Wojciech Jaworski omówi³ równie¿ handel uprawnieniami do emisji jako narzêdzia do optymalizacji zadañ ochrony powietrza. Zwraca³ uwagê na niezbêdnoæ wyeliminowania dublowania przy pozyskiwaniu informacji zbieranych od operatorów instalacji i koniecznoæ opracowania jednolitego w skali kraju systemu weryfikacji (z udzia³em samych zainteresowanych) i automatycznego przetwarzania informacji gospodarczych oraz ekologicznych.
Apelowa³ o now¹ organizacjê Technicznych Grup Roboczych BAT, powo³anie Eksperckich Grup Roboczych
i ustawow¹ regulacjê w sprawie zbierania, gromadzenia,
przetwarzania i prognozowania danych o rodowisku.

Wojciech Jaworski talked over the problem of trade with
permissions for emission too, as a tool for the optimization of the tasks connected with the environment protection. He paid attention to the necessity of doubling elimination at the process of collecting information from instalments operators, elaborating a uniform verification system of a national range, as well as a system of automatic
generation of economic and ecological data. He appealed for the reorganization of the Technical Working Groups BAT, by establishing Expert Working Groups and legal regulatory in the matter of collecting, storing, generating and forecasting data about the environment.

Wies³awa Bogutyn z Ministerstwa Gospodarki omówi³a
projektowane rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów ró¿nych
typów, w którym okrelono procedury sk³adowania odpadów niebezpiecznych, obojêtnych i innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne. Przybli¿y³a te¿ obowi¹zuj¹ce aktualnie rozporz¹dzenie 2037/200 UE w odniesieniu do: chlorofluorowêglowodorów, halonów, tetrachlorku wêgla,
1,1,1-trichloroetanu i wodorobromofluorowêglowodorów
wynikaj¹ce ze zmiany  z dniem akcesji Polski do Unii
Europejskiej  przepisów prawnych w odniesieniu do substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹.

Wies³awa Bogutyn from the Ministry of Economic Affairs,
talked over the draft of a degree of the Minister of Economic Affair and Labour in the matter of criteria and procedures of issuing permissions for storing wastes in landfills
of different types, in which the procedures of storing hazardous, neutral and other than hazardous and neutral
wastes were described. She also brought nearer the decree 2037/200 UE, currently in force, in reference to: chlorofluorohydrocarbons, halons, carbon tetrachlorides, 1,1,
1-trichlorides and nitrogen bromide fluorohydrocarbons,
which are concerned with substances impoverishing ozone layer and resulting from the change of legal regulations
after Polands accession to the EU.

Uczestnicy krynickiego Salonu Chemików przyzwyczaili
siê ju¿ do znakomitych wyk³adów prof. Wojciecha Radeckiego z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk we Wroc³awiu. W tym roku  z w³aciw¹ sobie swad¹ i niezwyk³ym znawstwem  omawia³ przestêpstwa,
wykroczenia i delikty administracyjne z perspektywy ogólnoteoretycznej i ewolucjê przepisów w tym zakresie
w polskim prawie ochrony rodowiska, a tak¿e kolejne
ich zmiany. Przytacza³ regulacje penalne w nowym prawie ochrony rodowiska i ich zmiany. Wymienia³ standardy prawne Rady Europy i omawia³ próby ujêcia prze-

The participants of the Salon of Chemists in Krynica got
used to excellent lectures of Prof. Wojciech Radecki from
the Institute of Legal Studies at the Polish Academy of Sciences in Wroc³aw. This year  with his characteristic fluency
and thorough knowledge  he was talking over the problems of administrative crimes, delinquencies and torts
from a theoretical point of view, as well as the evolution
of legal regulations in this field and their consecutive changes. He cited penal regulations of a new environmental
law and their changes, listed the legal EC regulations and
was talking over the trials to seize the crimes against the
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stêpstw przeciwko rodowisku na p³aszczynie prawa europejskiego. Zacytowa³ Ramow¹ Decyzjê Rady Europy
o prawnokarnej ochronie rodowiska i skomentowa³ ustawodawstwo polskie w tym zakresie w odniesieniu do prawa europejskiego.

environment on the ground of European law. He cited the
Frame Decision of the European Countries on legal and
penal environment protection, and commented Polish legislative state in this range accordingly to the European
Law.

Prof. Jacek Kijeñski, Dyrektor Instytutu Chemii Przemys³owej i Prezes Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników
Przemys³u Chemicznego, w bardzo interesuj¹cym wyk³adzie mówi³ o cz³owieku ery wodoru. Zadaj¹c w tytule
pytanie, czy cz³owiek ery wodoru to tylko marzenie, czy
realna perspektywa cywilizacji, w istocie tylko zaintrygowa³ s³uchaczy, bowiem w trakcie wyst¹pienia przekonywa³, ¿e era u¿ywania ropy naftowej jako podstawowego
ród³a surowców chemicznych i energetycznych dobiega koñca. Zbli¿a siê era wodoru, czystego paliwa motorowego i niezast¹pionego surowca chemicznego. Szczyt
wydobycia ropy naftowej przewiduje siê na rok 2040.
W tym samym czasie skokowo ma wzrosn¹æ zapotrzebowanie na energiê. Poniewa¿ trudny do realizacji w wiecie zrównowa¿onego rozwoju pozostanie renesans energetyki j¹drowej, pozostaje wodór, który dziêki swemu rozpowszechnieniu w przyrodzie (woda, hydrat metanu, biomasa), du¿ej wydajnoci energetycznej i przyjaznym dla
rodowiska produktom przerobu (spalania) w przysz³oci
ma ogrzaæ i owietliæ nasz wiat, pozwoliæ zdobywaæ przestrzeñ oraz dostarczyæ energiê niezbêdn¹ do realizacji
procesów produkcyjnych.

In his very interesting lecture Prof. Jacek Kijeñski, the Director of the Institute of Industrial Chemistry and the Chairman of the Association of Engineers and Technicians of
Chemical Industry, was talking about a man of the nitrogen era. He intrigued the listeners asking if the man of
nitrogen era is only a dream or a real perspective of the
civilisation. In the course of his speech, he tried to convince the audience that the era of petroleum, a basic
source of chemical and energetic raw materials, was heading to its end and that the era of nitrogen, clean motor
fuel and irreplaceable chemical raw materials, was approaching. The top of petroleum exploitation was predicted by him for 2004; until then the demand for petroleum would gradually rise, but as the renaissance of nuclear energetic seemed not to be probable in the world of
balanced development, nitrogen might be a likely solution; thanks to its common occurrence in the Nature (water, methane hydrate, biomass), high energetic efficiency
and environment-friendly generation products (combustion) it was going to heat and lighten our world, let explore the space and provide energy necessary for production processes.

Efektywne wytwarzanie i racjonalne wykorzystanie wodoru jest ju¿ dzi wa¿nym zadaniem badawczym dla
wspó³czesnej technologii i in¿ynierii chemicznej. Inwentaryzacja i przygotowanie surowców wodorononych, ich
przerób w kierunku czystego wodoru, jego magazynowanie i transport oraz katalityczna lub elektrochemiczna
konwersja stanowi¹ ambitne tematy dla orodków naukowych. Dzia³ania w tym zakresie  w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej  zosta³y skoncentrowane w placówkach badawczych i zak³adach przemys³owych tworz¹cych platformê wodorow¹. Profesor wyra¿a³ nadziejê,
¿e nadejcie ery wodorowej nas nie zaskoczy, ¿e bêdziemy przygotowani i gotowi zmierzyæ siê z wyzwaniami,
jakie stan¹ przed ludzkoci¹ w hydrogen community.

Effective generation and rational usage of nitrogen is already nowadays an important research challenge for nowadays technology and chemical engineering. Stocktaking
and preparing nitrogen-carrying raw materials, their generation toward clear nitrogen, its storing and transport, as
well as catalytic and electrochemical conversion, became an ambitious challenge of science centres. Activities
in this field were concentrated in research centres and industrial entities in Poland and also in other EU countries,
creating so called nitrogen platform. The Professor expressed the hope that the forthcoming nitrogen era would not
astonish us and we would be ready and well prepared to
equal with the challenges which a human being would
face in nitrogen community.

Jerzy Ko³³ajtis i Tomasz Galoch z ENVIRON Polska omawiali unijn¹ dyrektywê w sprawie odpowiedzialnoci rodowiskowej  uchwalon¹ 21 kwietnia 2004 roku  prezentuj¹c j¹ na tle obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów ochrony rodowiska. Podstawowa koncepcja tej dyrektywy

Jerzy Ko³³ajtis and Tomasz Galoch from ENVIRON Polska
were talking over the Union Directive, dated 21st April
2004, on the environmental responsibility, presenting it
on the background of Polish legal environmental regulations being in force. The basic concept of the Directive
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zawiera zasadê polluter pays (zanieczyszczaj¹cy p³aci) nie
tylko w odniesieniu do faktycznych szkód, ale tak¿e w odniesieniu do bezporedniego zagro¿enia wyst¹pieniem takich szkód. Warto dodaæ, ¿e zasada polluter pays ma rygorystyczny wymiar, bez koniecznoci udowodniania z³amania przepisów, w którym odpowiedzialnoæ wystêpuje
w przypadku udowodnionego zaniedbania, a dotyczy zarówno szkód stwierdzonych, jak i przypadków bezporedniego zagro¿enia wyst¹pieniem szkody, czyli wykazania
odpowiedniego poziomu prawdopodobieñstwa, ¿e szkoda wyst¹pi w bliskiej przysz³oci. Spod dzia³ania dyrektywy wy³¹czona jest odpowiedzialnoæ cywilna i niektóre
kwestie regulowane umowami miêdzynarodowymi.
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includes the rule polluter pays, not only in accordance
to actual damages but also in accordance to the direct
possibility of the occurrence of these damages. It is worth
adding that the rule polluter pays has a rigorous dimension with the necessity of proofing breaking the law. The
responsibility appears in the case of proofed negligence
and is concerned as well with confirmed damages as the
cases of the possibility of dangers occurrence, i.e. by indicating an adequate probability level that the damage will
take place in the near future. Civil and some matters of
international agreements are not included in the rules of
the Directive.

Warto uwiadomiæ zarz¹dom firm skalê ryzyka i niezbêdnoæ dzia³añ. Jako najpilniejsze, autorzy wskazuj¹ uporz¹dkowanie przepisów i wprowadzenie podejcia opartego na Ocenie Ryzyka, a nie standardów jakoci. Rozpoznanie jest szczególnie istotne w odniesieniu do instalacji
objêtych dyrektyw¹ IPPC; nale¿y je wykonaæ przed
30 kwietnia 2007 roku. Wyniki badañ nale¿a³oby uwzglêdniaæ w rachunkowoci przedsiêbiorstw w formie rezerw
celowych. Jeli w porê wprowadzone by³y przepisy dotycz¹ce Oceny Ryzyka, to wielkoæ wymaganych rezerw
mog³aby byæ o jeden do dwóch rzêdów wielkoci mniejsza, ni¿ by³oby to obecnie.

In connection with the above, management departments
of the firms should be aware of the scale of the risk and
take up appropriate activities. The Authors consider ordering legal regulations and implementing the attitude based on Risk Estimation as most urgent, not the standards of
living. Recognition is particularly important in reference
to the instalments covered with the Directive of IPPC and
it should be introduced before 30th April 2007; the results
should take under consideration bookkeeping of the firms
in the form of aimed reserves. If the regulations connected
with the Risk Estimation would be implemented on time,
the amount of demanded reserves could be by 1 to 2 order magnitudes lower than it could take place now.

Wprowadzenie w Polsce zasad Oceny Ryzyka, jako instrumentu podejmowania decyzji dotycz¹cych koniecznoci oczyszczania gruntów, wydaje siê niezbêdne. Podobnie jak uregulowanie sytuacji formalno-prawnej terenów zanieczyszczonych.

Implementing the rule of Risk Estimation in Poland as an
instrument of taking up the decisions concerned with the
necessity of purifying the grounds seems to be essential;
similarly to regulating formal and legal situation of polluted areas.

W tegorocznej Rezolucji zwrócono uwagê na wprowadzanie w Polsce przepisów i procedur, które stwarzaj¹
nieuwiadomione jeszcze przez podmioty gospodarcze
zagro¿enia, w tym w szczególnoci na obowi¹zek
uwzglêdniania zobowi¹zañ rodowiskowych w danych
ekonomiczno-finansowych firm.

In this years resolution the attention was paid to implementing regulations and procedures, which create dangers not yet realised by economic subjects, including the
obligation of taking into account environmental commitments in databases of entities.

W minionym dziesiêcioleciu bran¿a chemiczna w Polsce
bezprecedensowo zmniejszy³a swoje oddzia³ywanie na rodowisko. Nieuprawnione s¹ przytaczane wci¹¿ jeszcze opinie o chemii jako jego zagro¿eniu. Udzia³ emisji ze róde³
przemys³owych, w tym z przemys³u chemicznego, ma zdecydowanie mniejszy wp³yw na stan rodowiska ni¿ emisje
ze róde³ komunalnych lub rodków transportu. Potwierdzali
tak¹ opiniê uczestnicz¹cy w krynickim spotkaniu chemików
przedstawiciele administracji pañstwowej. Dzisiaj najwa¿-

For the last ten years the chemical branch in Poland significantly reduced its influence on the environment. In the
face of it, the opinions of chemistry as its enemy are, though still often cited, not reasonable. The contribution of
emission from industrial sources, inclusive chemical industry, has a significantly lower influence on the environment than the emissions from municipal sources and vehicle transport. Participating in the Conference in Krynica
the representatives of the national government ensured this
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niejsze ekoproblemy bran¿y chemicznej to kompetentne,
kompleksowe zarz¹dzanie rodowiskiem poprzez system
negocjacji, wspó³pracy z administracj¹, z polskimi i europejskimi parlamentarzystami. Przed bran¿¹ trudne wyzwania nowych warunków funkcjonowania firm chemicznych,
wyznaczone miêdzy innymi europejskim projektem systemu REACH, dyrektyw¹ w sprawie zanieczyszczeñ wód podziemnych lub dyrektyw¹ w sprawie odpowiedzialnoci rodowiskowej. Przedmiotem dyskusji jest rozwi¹zanie problemu szerokiego monitorowania i raportowania danych rodowiskowych i maksymalnie kompetentne reprezentowanie
bran¿y chemicznej w pracach zwi¹zanych z zagadnieniami
ochrony rodowiska w Polsce i na forum Unii Europejskiej.
Wskazywane s¹ gospodarcze i in¿ynierskie organizacje chemików: Polska Izba Przemys³u Chemicznego i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego jako
jedyne, kompetentne gremia eksperckie do tych konsultacji
oraz do wspó³pracy przy tworzeniu polskich implementacji
przepisów unijnych, które bêd¹ mia³y wp³yw na dzia³alnoæ
firm chemicznych. Stwarza to nowe zadania dla tych organizacji, ale tak¿e mo¿liwoæ udzia³u w stanowieniu przepisów, które mog¹ zwiêkszaæ szanse, zamiast stanowiæ ograniczenia rozwoju bran¿y chemicznej.

opinion. As for the present day the most important problems of the chemical branch are a competent and complex management of the environment by the system of
negotiations and cooperation with the administration, as
well as with Polish- and Euro-Parliamentarians. The branch
must face difficult challenges concerned with new conditions of firms activities, indicated among the others by
the European Project of REACH system, the Directive on
groundwater pollution and the Directive on environmental responsibility. The subject of the discussion is solving
the problem of widespread environmental data monitoring and reporting, and maximally complex representation of the chemical branch in elaborations connected with
the environment protection in Poland and on the Forum
of The European Union. The Polish Chamber of Chemical
Industry and the Association of Technicians and Engineers of Chemical Industry are indicated as the only technician and engineering organizations associating chemists,
being a competent body of experts authorised to run these
consultations and supervising cooperation during the Polish implementation of EU laws, which may increase chances instead of limits for the further development of the
chemical branch.

Jak ju¿ wspominano, dobre przygotowanie bran¿y chemicznej do wymagañ rodowiskowych, pozwoli³o sprostaæ nowym rygorom Unii Europejskiej. Choæ powszechna jest wiadomoæ kolejnych zmian. S¹ one trudne
i kosztowne, co nie sprzyja poprawie konkurencyjnoci

Good preparation of the branch to environmental requirements, as it has already been mentioned, let meet the new
EU obligations, even though the consciousness of consecutive changes is quite common. They are difficult and
expensive, what does not help improve the competitive-
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polskich firm chemicznych. Zatem kolejne rozwi¹zania
legislacyjne powinny jak najszerzej uwzglêdniaæ te
ograniczenia. Tym wa¿niejsza jest obecnoæ samych zainteresowanych  z firm chemicznych, orodków badawczo-naukowych, ale te¿ przedstawicieli administracji
 w formu³owaniu zapisów prawa i wyznaczaniu terminów jego realizacji.

ness of Polish chemical firms. Thus the consecutive legal
solutions should take under consideration these limits.
The presence of interested sides themselves (i.e. chemical
firms, research and science institutions, as well as the representatives of the national and local administration) is
very important at formulating legal regulations and indicating the dates of carrying them into effect.

Jest jeszcze jeden wa¿ny aspekt tegorocznej dyskusji
w Krynicy. Otó¿ wzrastaj¹ce wymagania rodowiskowe
powinny sk³aniaæ do poszukiwania nowych technologii
i substancji, które mog³yby bezpiecznie zast¹piæ wykorzystywane dot¹d, oraz nowych sposobów zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, których ca³kowicie
nie da siê przecie¿ unikn¹æ. Warto o tym pamiêtaæ.

There is one more important aspect of this years discussion in Krynica; increasing environmental demands
should inspire to look for new technologies and substances, which might safely replace so far used, as well
searching new ways of waste disposal and utilization,
generation of which is yet inevitable. It is worth remembering.

Wci¹¿ trwa poszukiwanie z³otego rodka pomiêdzy wytwórcami i producentami, biznesem i konkurencyjnoci¹,
a wol¹ zachowania maksymalnie nienaruszonego rodowiska. Dróg do realizacji idei zrównowa¿onego rozwoju.
Musz¹ tym poszukiwaniom towarzyszyæ dyskusje i kompromisy. S¹ one przedmiotem obrad krynickiego Salonu
Chemików, gdzie od dziewiêciu lat omawia siê najwa¿niejsze kierunki zmian, ocenia siê zagro¿enia i wskazuje
szanse.

Searching new ways of balanced development is still in progress towards finding a golden mean among the manufacturers and producers, business and competitiveness, and the
will of preserving the maximally unchanged environment.
Discussions and compromises should follow these searches.
For the last nine years they have been the subject of debate of
the Salon of Chemists in Krynica, during which the most important development directions have been being talked over,
the dangers estimated and chances indicated.
Anna Czumak-Bieniecka

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.
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REZOLUCJA WYPRACOWANA PRZEZ
UCZESTNIKÓW IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
TRENDY EKOROZWOJU W PRZEMYLE CHEMICZNYM

17.

Resolution elaborated by the participants of the 9th National
Conference “Eco-Development Trends in Chemical Industry”

Krynica, 1820 maja 2005 r.
Uczestnicy Konferencji Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego i Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Przemys³u
Chemicznego  forum reprezentuj¹ce firmy przemys³u chemicznego, placówki naukowo-badawcze oraz administracjê centraln¹ i samorz¹dow¹  z satysfakcj¹ konstatuj¹, ¿e
proekologiczna dzia³alnoæ bran¿y chemicznej  inicjowana lub wspierana od wielu lat przez cykl konferencji Trendy Ekorozwoju w Przemyle Chemicznym  przynios³a
po¿¹dany efekt. Przemys³ chemiczny bezprecedensowo
zmniejszy³ swoje oddzia³ywanie na rodowisko oraz skutecznie da³ temu wyraz, zadaj¹c k³am powszechnym opiniom o jego szkodliwoci, zw³aszcza z punktu widzenia
oddzia³ywania na rodowisko. Przedstawiciele organów
administracji pañstwowej uczestnicz¹cy w IX Konferencji
potwierdzili, i¿ udzia³ emisji ze róde³ przemys³owych,
w tym przemys³u chemicznego ma znacznie mniejszy
wp³yw na stan rodowiska ni¿ emisje z innych róde³, np.
komunalnych, czy rodków transportu.

Krynica, 1820 May, 2005
The participants of the Conference of the Polish Chamber
of Chemical Industry and the Association of Engineers
& Technicians of Chemical Industry  the forum representing chemical industry firms, science and research institutions as well as central and self-government administration
 state with pleasure, that pro-ecological activities of the
chemical branch  initiated and supported by conferences
series Eco-Development Trends in Chemical Industry
 brought the expected effect. Chemical industry in an unprecedented way decreased its influence on the environment
and effectively expressed it giving the lie to the opinions
about its harmfulness, particularly from the point of view of
affecting the environment. The representatives of the national government taking part in the 9th Conference confirmed that the emission from industrial sources, including
chemical industry, had significantly lower influence on the
state of the environment than emissions from other sources,
for example municipal or means of transport.

W rok po akcesji mo¿na stwierdziæ, ¿e dobre przygotowanie bran¿y chemicznej do wymagañ rodowiskowych
pozwoli³o jej na poprawne funkcjonowanie pod rygorami Unii Europejskiej. Niebagatelny koszt tych przemian
wp³ywa jednak negatywnie na konkurencyjnoæ firm. Tym
bardziej istotne jest uwzglêdnianie mo¿liwoci bran¿y
w spe³nianiu kolejnych wymagañ prawnych na etapie
przygotowywania rozwi¹zañ legislacyjnych.

A year after the accession it may be stated that good preparation of the chemical branch to environmental requirements
let it improve functioning under the discipline of the European Union. Considerable cost of these changes influences
negatively the competitiveness of the firms. More and more
important would be then taking under consideration possibilities of the branch of fulfilling consecutive lawful demands
at the stage of preparing legislative solutions.

Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmuj¹ informacjê przedstawiciela Ministerstwa rodowiska, Wojciecha Jaworskiego o uproszczeniu systemu zbierania i przekazywania danych dotycz¹cych rodowiska.

The participants of the Conference accepted with pleasure the information of the representative of the Ministry of
Environment about simplifying the system of collecting and
passing on data concerned with the environment.

Uczestnicy Konferencji  po wys³uchaniu referatów i szerokiej dyskusji  podjêli rezolucjê, zawieraj¹c¹ postulaty adresowane do instytucji maj¹cych wp³yw na ich realizacjê.
n Wobec obowi¹zku szerokiego monitorowania i raportowania danych rodowiskowych, nale¿y d¹¿yæ do
stworzenia prostego i spójnego systemu ich gromadzenia i przetwarzania. Bran¿a oczekuje zachowania

The participants, after hearing out reports and broad discussion, adopted the resolution, including some postulates addressed to the institutions having influence on their
realizing.
n In the face of the demand of broad monitoring and reporting environment data it is necessary to aspire towards
creating a clear and cohesive system of its collecting and
processing. Our branch expects keeping the coherence
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spójnoci formularzy i zakresów danych zbieranych
przez ró¿ne organy, np. resorty odpowiedzialne za
ochronê rodowiska czy za gospodarkê, oraz przedstawianie ich do zaopiniowania przez przedstawicieli
przemys³u. Niepokój budzi stan obecny oraz obowi¹zki
wynikaj¹ce np. z przygotowanej serii rozporz¹dzeñ Ministerstwa Gospodarki w sprawie Substancji Zuba¿aj¹cych Warstwê Ozonow¹.
Za niezbêdny nale¿y uznaæ udzia³ przedstawicieli i ekspertów bran¿y chemicznej w pracach zwi¹zanych
z zagadnieniami ochrony rodowiska zarówno w Polsce, jak i na forum UE. Aby pomóc organom administracji, nale¿y stworzyæ listê ekspertów rekomendowanych przez Polsk¹ Izbê Przemys³u Chemicznego i Stowarzyszenie In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego, postawionych do dyspozycji tych organów.
Wobec niezbêdnej konsultacji problemów bran¿y
z organami administracji pañstwowej, wzrasta rola
i powstaj¹ nowe zadania dla Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego  jako obiektywnego reprezentanta bran¿y chemicznej. Uczestnicy Konferencji rekomenduj¹ Radzie Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego przywrócenie w ramach Izby kompetentnego zespo³u, który podj¹³by te zadania i stworzy³
odpowiedni¹ bazê organizacyjn¹ dla takich dzia³añ.
Uczestnicy Konferencji uwa¿aj¹, ¿e konieczne jest
zsynchronizowanie dzia³añ w Europie, maj¹cych na
celu uwzglêdnienie klasyfikacji i oznakowania substancji wed³ug GHS w projektowanym systemie REACH.
Taki kierunek postêpowania powinien le¿eæ w interesie wszystkich nowych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, jak równie¿ pañstw do niej kandyduj¹cych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, uczestnicy Konferencji
zwracaj¹ siê z postulatem do Polskiej Izby Przemys³u
Chemicznego przeprowadzenia wszelkich niezbêdnych dzia³añ na szczeblu krajowym i miêdzynarodowym, w³¹cznie z prób¹ osi¹gniêcia w tej sprawie wspólnego stanowiska i porozumienia, przed³o¿onego nastêpnie w³adzom UE przez poszczególne delegacje
nowych pañstw cz³onkowskich UE.
Pierwsze dowiadczenia z realizacji dyrektywy IPPC
(rozpatrywania wniosków o wydanie Pozwoleñ Zintegrowanych) sk³aniaj¹ do rozwa¿enia mo¿liwoci zorganizowania przez bran¿ê chemiczn¹ warsztatów
z przedstawicielami administracji zaanga¿owanej
w proces wydawania pozwoleñ. Postuluje siê wykorzystanie do takiej wspó³pracy cz³onków Technicznej
Grupy Roboczej do spraw Przemys³u Chemicznego.

n

n

n

n
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of forms and ranges of data being collected by different
powers, for example by departments responsible for environment protection or economy, and presenting them to
the representatives of industry for giving an opinion. The
present state and obligations resulting for instance from
the series of regulations prepared by the Ministry of Economic Affairs and Labour on Substances impoverishing
the Ozone Layer arouses the justifiable anxiety.
It is essential to consider the participation of representatives and experts of the chemical branch in elaborations
connected with environment protection as well in Poland
as on the forum of the EU. To help governments units, it is
necessary to create a specification list of experts recommended by the Polish Chamber of Chemical Industry and
the Association of Engineers and Technicians of Chemical
Industry, being in hand of these organizations.
In the face of indispensable consultation of branch problems with the institutions of national government, the
role of the Polish Chamber of Chemical Industry has been
growing in importance and new tasks have been appearing for it as the representative of the chemical branch.
The participants of the Conference recommend for the
Council of the Polish Chamber of Chemical Industry reestablish a competent staff which would take up these
tasks and create an appropriate organizational base for
such activities within the range of the Chamber.
The participants of the conference consider that it is necessary to correlate the activities in Europe having at the
aim taking under consideration the classification and marking substances accordingly to GHS (The Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) in designed REACH system. Such a trend ought to be
in the interest of New Member Countries of the EU, as
well as of those standing for. Having the above on their
mind, the participants of the Conference are turning to the
Polish Chamber of Chemical Industry with the postulate
of running all necessary activities at the national and international level including the trial for achieving a common
statement and agreement in this matter, which will be then
passed on to the UE authorities by individual delegations
of new member countries of the UE.
First experiences from realization of IPPC directive (considering applications for giving Integrated Permission)
inspire to considering the possibility of organizing workshops with the representatives of the administration engaged in the process of giving integrated permissions
by the chemical branch. It is postulated to make a use
of the members of the Technical Working Group for
Chemical Industry at such a co-operation.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2004 / ENVIRONMENTAL REPORT 2004

Resolution elaborated by...

79

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2004 / ENVIRONMENTAL REPORT 2004

Rezolucja wypracowana przez...

80

Resolution elaborated by...

n Uczestnicy Konferencji oczekuj¹, ¿e Polska Izba Przemys³u Chemicznego  jej Komisje oraz organy prasowe  upowszechni¹ informacje na temat dyrektywy
w sprawie odpowiedzialnoci rodowiskowej. Dyrektywa ta, uchwalona 21 kwietnia 2004 roku, wprowadza zasadê zanieczyszczaj¹cy p³aci i obejmuje szkody zaistnia³e i bezporednie zagro¿enie ich wyst¹pienia. Nale¿y przygotowaæ firmy chemiczne do wdro¿enia tych przepisów, uwiadamiaj¹c skalê ryzyka i zakres obowi¹zków. Grono eksperckie Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego powinno wspó³pracowaæ przy
tworzeniu polskiej implementacji tej dyrektywy.
n Uczestnicy Konferencji z uznaniem przyjêli informacjê o realizacji Programu Odpowiedzialnoæ i Troska
oraz pracy Sekretariatu Programu. Zwraca uwagê fakt
ponoszenia wszystkich kosztów dostosowañ rodowiskowych wy³¹cznie przez firmy uczestnicz¹ce w tym
Programie. Niezbêdne jest maksymalne rozeznanie
przez Sekretariat Programu mo¿liwoci korzystania
w tym wzglêdzie tak¿e z innych funduszy, w tym Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska, funduszy
spójnoci, rozwoju regionalnego itp.

n The participants of the Conference are expecting that
the Polish Chamber of Chemical Industry, as well as its
Commissions and press organs, popularise information
on the directive in case of environmental responsibility. This directive, which was enacted on 21st April 2004,
introduces the rule polluter pays and covers damages caused and any danger of their appearance. Chemical firms ought to be prepared to the implementation of these rules by enlightening the risk scale and the
range of obligations. The team of experts from the Polish Chamber of Chemical Industry ought to cooperate
at creating Polish implementation of the directive.
n The participants of the Conference accepted the information about the realization of the Responsible Care
Programme as well as about the Programme Secretariat
with respect. Attention should be paid to the fact that
all the costs of environmental adaptations are borne exclusively by the firms participating in the Programme.
It is essential for the Secretariat to discover maximum
possibilities of making use of any other funds, including the National Fund of Environment Protection, coherence funds, regional development, etc.
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n W zwi¹zku z obowi¹zkiem nabywania wymaganych
prawem kwalifikacji (na przyk³ad dotycz¹cych obrotu
SZWO), uczestnicy Konferencji rekomenduj¹ Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników Przemys³u Chemicznego  jako instytucji prowadz¹cej szkolenia oraz powo³uj¹cej komisje kwalifikacyjne, i posiadaj¹cej wieloletnie dowiadczenie w takiej dzia³alnoci  organizacjê odpowiednich szkoleñ i korzystanie w tej pracy
z dostêpnych funduszy dostosowawczych.
n Uczestnicy Konferencji zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na
wprowadzanie w Polsce przepisów i procedur, które
nak³adaj¹ siê na siebie w czasie i stwarzaj¹ nowe zagro¿enia, nieuwiadomione jeszcze przez podmioty gospodarcze. W szczególnoci dotyczy to wprowadzenia obowi¹zku uwzglêdniania zobowi¹zañ rodowiskowych w danych ekonomiczno-finansowych firm. Wi¹zaæ siê to bêdzie z koniecznoci¹ przeprowadzenia do
30 kwietnia 2007 roku poszerzonych analiz stanu rodowiska, w szczególnoci rodowiska gruntowo-wodnego. Brak takich badañ mo¿e skutkowaæ uznaniem
historycznych zanieczyszczeñ za nowe, podlegaj¹ce bardziej rygorystycznym wymaganiom.
n Bran¿a wskazuje na niezbêdnoæ wprowadzenia w Polsce zasad oceny ryzyka jako instrumentu podejmowania
decyzji dotycz¹cych koniecznoci oczyszczania gruntów.
Brak oceny ryzyka skutkowaæ mo¿e nakazami administracyjnymi o trudnych do przewidzenia kosztach. Uczestnicy Konferencji apeluj¹ w zwi¹zku z tym do w³adz o jak
najszybsze uregulowanie sytuacji formalno-prawnej terenów zanieczyszczonych oraz o wyeliminowanie niezwykle szkodliwego Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska
z dnia 9 wrzenia 2002 roku w sprawie standardów jakoci gleby oraz standardów jakoci ziemi (Dz. U. Nr 165,
poz. 1359 z dnia 4 padziernika 2002 roku).
n Wobec licznych ograniczeñ wynikaj¹cych ze wzrastaj¹cych wymagañ rodowiskowych (gospodarka odpadami,
substancje kontrolowane) przed bran¿¹ chemiczn¹ stoi
pilne zadanie poszukiwania nowych technologii i substancji, które mog³yby bezpiecznie zast¹piæ wykorzystywane dot¹d, a tak¿e nowych sposobów zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów, których ca³kowicie nie
mo¿na unikn¹æ. W tych poszukiwaniach, chemia mo¿e
odkrywaæ nowe cie¿ki i mo¿liwoci rozwoju.
n D¹¿¹c do szerokiego upowszechnienia dzia³añ i dokonañ firm skupionych w Polskiej Izbie Przemys³u Chemicznego, a zw³aszcza popularyzacji zagadnieñ ekorozwoju, Izba, wspólnie z redakcj¹ miesiêcznika CHEMIK nauka-technika-rynek, przygotuje cykl publikacji
na ten temat.
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n In connection to the obligation of getting qualifications
demanded by law (for example: connected with turnover of SZWO  substances impoverishing ozone layer),
the participants of the Conference recommend the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry
 as an institution running trainings and forming qualification commissions, having long-term experience in this
field  and commend to it organization of appropriate
trainings and using available adjusting funds at its work.
n The participants of the Conference pay particular attention to introducing in Poland rules and regulations,
which are covering the same fields at the same time
and create new dangers, not made realize by economic subject. It is concerned in particular with introducing the obligation of including environmental commitments in economical and financial data of a firm. It
will be connected with the necessity of introducing until
30th April 2007 widened analysis of environment state,
the ground and water environment in particular. Lack
of such researches may result in considering historical data as new ones, subject to more rigorous demands.
n The branch indicates the indispensability of introducing
in Poland rules of risk estimation as an instrument for
taking up decisions connected with the necessity of purging the ground. The lack of risk estimation may result in
administrative orders of costs difficult to predict. In connection with it the participants of the Conference appeal
to authorities for regulating as soon as possible formal
and lawful situation of the polluted area and eliminating
the extremely harmful decree of the Minister of the Environment from 9th September 2002 in case of soil quality
standards and standards of the ground quality (Journal of
Laws No. 165, item 1359 of 4th October 2002).
n In the presence of many restrictions resulting from increasing environmental demands (waste management,
controlled substances) the branch faces an urgent task
of searching new technologies and substances, which
might safely replace presently used ones, and new ways
of waste management and neutralization, which are impossible to avoid in the whole. Within these searches
chemistry may discover new paths and possibilities of
development.
n Aspiring to broad popularization of activities and achievements of the firms concentrated in the Polish Chamber
of Chemical Industry, popularization of eco-development
tasks in particular, the Chamber, together with the editor
staff of Chemist science  technology  market magazine
will prepare a series of publications on this subject.
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Conclusions

W roku 2004 zak³ady chemiczne osi¹gnê³y najlepsze
wyniki od wielu lat. Wejcie do Unii Europejskiej i nies³ychanie dobra koniunktura we wszystkich niemal¿e bran¿ach znacz¹co zwiêkszy³a popyt na wyroby chemiczne.
Pozytywne zmiany znalaz³y równie¿ odzwierciedlenie
wród ankietowanych zak³adów, gdzie wielkoæ produkcji sprzedanej w porównaniu z rokiem 2003 wzros³a
o 26%.

In 2004 chemical entities achieved the best economic results within the last few years. The accession to the UE
and incredibly good economic situation in almost all the
branches significantly increased the demand for chemical
good. Positive changes also found their expression among
the respondents, and were reflected in the value of sold
production that increased by 26 per cent comparing with
2003.

Tak dynamiczny wzrost produkcji spowodowa³ równoleg³y wzrost oddzia³ywañ przemys³u na rodowisko. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e zak³ady ponios³y ogromny wysi³ek zwi¹zany z ograniczeniem lub zahamowaniem wielkoci gospodarczego wykorzystania rodowiska, czego
przyk³adem jest szereg poczynionych inwestycji proekologicznych w roku 2004.

Such dynamic increase of production resulted in parallel increase of industry on the environment. It has to be
emphasized that the entities made a great effort connected with limiting the grade of or stopping the economic use of the environment, and a good example of
it is the course of pro-ecological investments introduced in 2004.

Niestety, pomimo poniesionego trudu, nie zawsze by³o
mo¿liwe zmniejszenie oddzia³ywania przedsiêbiorstw na
rodowisko naturalne.

Unfortunately, in spite of the incurred efforts, it had not
always been possible to decrease the influence of the entities on the environment.

W roku 2004 osi¹gniêto nastêpuj¹ce wyniki:
n wzrost emisji ogó³em o 6,1%;
n wzrost iloci pobranej wody o 0,2%;
n wzrost iloci odprowadzanych cieków o 17,6% (zwiêkszenie ³adunku ChZT, zawiesiny, azotu amonowego,
azotu azotanowego, chlorków, fenoli i fosforu; zmniejszenie ³adunków siarczanów, fluorków i metali ciê¿kich);
n iloæ wytworzonych odpadów pozosta³a w³aciwie niezmieniona (spadek o 0,1%), niemniej jednak uda³o siê
znacznie ograniczyæ iloæ odpadów niebezpiecznych,
bo a¿ o 27,2%;
n wzrost iloci wykorzystanych odpadów o 4,5%, przy
czym odnotowano spadek iloci odpadów unieszkodliwianych o 1,6%;
n spadek iloci nagromadzonych odpadów na sk³adowiskach o 1,1%.

In 2004 the following results were achieved:
n increase of emission in total by 6.1 per cent,
n increase of water withdrawal by 0.2 per cent,
n increase of discharged sewages by 17.6 per cent (increasing the load of COD, slurry, ammonium nitrogen,
nitrate nitrogen, chlorides, phenols and phosphor; decreasing the loads of sulphates, fluorides and heavy metals),
n the volume of produced wastes had not practically changed (decrease by 0.1 per cent), however it became possible to limit the quantity of hazardous wastes, by as
much as 27.2 per cent,
n increasing the quantity of used wasted by 4.5 per cent,
and decreasing neutralized wastes by 1.6 per cent,
n decrease of amount of stored wastes in landfills by 1.1
per cent.
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Wykres 17 / Chart 17
Procentowe zmiany wielkoci oddzia³ywania na rodowisko ankietowanych firm w latach 20032004 w % /
Changes in the influence on the environment in the polled firms in comparison to 2003 in %

wielkoæ emisji
ogó³em /
amount of
emission in total

iloæ pobranej
wody /
amount of water
withdrawal

iloæ odprowadzanych cieków /
amount of discharged sewages

iloæ wytworzonych odpadów /
amount of
generated wastes

iloæ wykorzystanych odpadów /
amount of
re-used wastes

iloæ odpadów
nagromadzonych
na sk³adowiskach /
amount of wastes
stored in landfills

Wzrost inwestycji, a w konsekwencji wzrost oddzia³ywania przedsiêbiorstw chemicznych na rodowisko, poci¹gn¹³ za sob¹ zwiêkszenie op³at z tytu³u gospodarczego
korzystania ze rodowiska. W efekcie zmiany op³at w 2004
roku w odniesieniu do roku 2003 kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:
n wzrost op³aty za emisjê zanieczyszczeñ do powietrza
atmosferycznego o 6,5%;
n wzrost op³aty za pobór wody podziemnej o 10%,
a wody powierzchniowej o 8,1%;
n zmniejszenie op³aty za odprowadzanie cieków o 8,7%;
n wzrost op³aty za sk³adowanie odpadów o 1,3%;
n redni udzia³ op³at za korzystanie ze rodowiska w kosztach dzia³alnoci operacyjnej wyniós³ 1,77%.

Increase of investments, as a result the increase of chemical entities influence on the environment, resulted in
increasing the total value of fees on the grounds of economic usage of the environment. The changes of the fees
in 2004 comparing with 2003 took finally the following
form:
n increase of the fees for contaminant emission to the
atmospheric air by 6.5 per cent,
n increase of the fees for groundwater withdrawal by
10 per cent and surface water withdrawal by 8.1 per cent,
n decrease of the fees for discharging sewages by 8.7 per cent,
n increase of fees for storing wastes by 1.3 per cent,
n average contribution of fees for economical use of the
environment in operational costs totalled 1.77 per cent.

Produkty bran¿y chemicznej i stosowane przez ni¹ technologie czêsto postrzegane s¹ jako szkodliwe dla rodowiska i stanowi¹ce g³ówne ród³a jego zanieczyszczenia.
Dlatego te¿, szczególnie wa¿nym dla przemys³u chemicznego sta³a siê zmiana nastawienia opinii publicznej poprzez wykreowanie wiarygodnej informacji na temat jego
oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi. W tym celu
bran¿a podjê³a wysi³ek wprowadzenia nowoczesnych
programów zarz¹dzania rodowiskowego, wdra¿ania czystych i bezpiecznych technologii oraz informowania spo³eczeñstwa o swej dzia³alnoci i rozmiarach oddzia³ywa-

Chemical industry products and the technologies applied
by the branch are often considered as harmful for the
environment and to be a main source of its pollution.
Therefore, it has become particularly important for chemical industry to change the attitude of public opinion
by creating trustful information on the subject of its influence on the environment and people health. Having
the above on the target, the branch undertook modern
programmes of environment management, implementing
clean and safe technologies and informing the society
about its activities and plans connected with the envi-
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nia na rodowisko. Wszystkie te dzia³ania mieszcz¹ siê
w za³o¿eniach Programu Odpowiedzialnoæ i Troska,
który dzia³a w Polsce od 1992 roku. Program, ten z ka¿dym rokiem zyskuje wiêksze uznanie zarówno wród
przedstawicieli przemys³u, jak i lokalnych spo³ecznoci.
Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw 86% przyznaje,
¿e jest zaznajomiona z zasadami programu, a 21 zak³adów wype³nia zadania wynikaj¹ce z programu.

ronment. All the activities are contained in the assumptions of Responsible Care Programme, which has been
operating in Poland since 1992. This Programme has been
receiving more and more recognition among industry
representatives as well as among local societies. Among
the respondents as much as 86 per cent is familiar with
its rules and 21 entities fulfil the tasks resulting from the
Programme.

Ci¹gle bardzo trudnym tematem dla bran¿y chemicznej
jest wdro¿enie systemu REACH. W przeci¹gu ostatniego
roku Polska Izba Przemys³u Chemicznego do³o¿y³a wszelkich starañ, aby obroniæ polski przemys³ chemiczny przed
niekorzystnymi i szkodliwymi rozwi¹zaniami zaproponowanymi w ramach systemu REACH. W tym celu organizowa³a szereg konferencji i spotkañ, stara³a siê nag³oniæ
sprawê w rodkach masowego przekazu, a przede wszystkim nawi¹za³a wspó³pracê z parlamentarzystami europejskimi. W ten sposób stara³a siê wp³yn¹æ na zmianê projektu rozporz¹dzenia, który w obecnej postaci wywrze
negatywny wp³yw na gospodarkê krajow¹ i europejsk¹.

Introducing REACH system is still very difficult subject for
chemical branch. Within the last year the Polish Chamber
of Chemical Industry made all necessary efforts to defend
Polish chemical industry against unfavourable and harmful solutions proposed within the frameworks of REACH
system. Having that at the aim the Chamber organized
a series of conferences and meetings, was trying to publicize the matter in the media, and what is most important
got in touch with Euro-Parliamentarians. It had been trying in this way to change the project of the regulation,
which would have in this shape a negative influence on
national and European economy.

W celu ³atwiejszego przygotowania siê zak³adów chemicznych do uzyskania pozwoleñ zintegrowanych, Techniczna Grupa Robocza ds. BAT opracowa³a poradniki metodyczne dla bran¿y chemicznej. Opracowania te znajduj¹
siê na stronie internetowej Ministerstwa rodowiska
(www.mos.gov.pl) oraz Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego (www.pipc.org.pl).

Having on the target preparing chemical entities to apply
for integrated permissions, the Technical Working Group
for BAT elaborated methodological guides for chemical
branch. These elaborations have been placed on the web
site of the Ministry of Environment (www.mos.gov.pl)
and the Polish Chamber of Chemical Industry
(www.pipc.org.pl).
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WYKAZ ANKIETOWANYCH
PRZEDSIÊBIORSTW

Lp. /
No.

Specification of respondent entities

Nazwa zak³adu /
Company name

Dane adresowe /
Contact

1.

ADIPOL Sp. z o.o.

41-503 Chorzów, ul. Azotowa 13
www.adipol.com.pl

2.

ANWIL SA

87-805 W³oc³awek, ul. Toruñska 222
www.anwil.pl

3.

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

09-411 P³ock, ul. Chemików 7
www.basellorlen.pl

4.

BORUTA-KOLOR Sp. z o.o.

91-110 Zgierz, ul. A. Struga 10
www.boruta.com.pl

5.

Firma Chemiczna DWORY S.A.

32-600 Owiêcim, ul. Chemików 1
www.dwory.pl

6.

FOSFAN S.A.

71-820 Szczecin, ul. Nad Odr¹ 44/65
www.fosfan.pl

7.

GRUPA LOTOS S.A.

80-718 Gdañsk, ul. Elbl¹ska 135
www.lotos.pl

8.

Inowroc³awskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.

88-100 Inowroc³aw, ul. w. Ducha 26a
www.ikssa.com.pl

9.

Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne SODA-M¥TWY S.A.

88-100 Inowroc³aw, ul. Fabryczna 4
www.izch.com.pl

10.

Malborskie Zak³ady Chemiczne ORGANIKA S.A.

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

11.

NOBILES KFFiL Sp. z o.o.

87-800 W³oc³awek, ul. Duninowska 9
www.nobiles.pl

12.

NOVOL Sp. z o.o.

62-052 Komorniki, ul. ¯abikowska 7/9
www.novol.pl

13.

PCC ROKITA S.A.

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

14.

Petrochemia-Blachownia S.A.

47-225 Kêdzierzyn-Kole, ul. Szkolna 15
www.petrochemia-bl.com.pl

15.

Zak³ady Farmaceutyczne PLIVA KRAKÓW S.A.

31-546 Kraków, ul. Mogilska 80
www.pliva.pl

16.

POLFA LUBLIN S.A.

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 42
www.polfa.pl

17.

POLIFARB Cieszyn-Wroc³aw S.A.

51-416 Wroc³aw, ul. Kwidzyñska 8
www.polifarb.pl

18.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

09-411 P³ock, ul. Chemików 7
www.orlen.pl

19.

Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

58-500 Jelenia Góra, ul. W. Pola 21
www.jelfa.com.pl

20.

Rafineria Trzebinia S.A.

32-540 Trzebinia, ul. Fabryczna 22
www.rafineria-trzebinia.pl

21.

R&M IZOMAR Sp. z o.o.

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

22.

STOMIL SANOK S.A.

38-500 Sanok, ul. Reymonta 19
www.stomilsanok.com.pl
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23.

Zak³ady Azotowe KÊDZIERZYN S.A.

47-220 Kêdzierzyn-Kole, ul. Mostowa 30A
www.zak.com.pl

24.

Zak³ady Azotowe PU£AWY S.A.

24-100 Pu³awy, Al. Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego 13
www.zapulawy.pl

25.

Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Mocicach S.A.

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

26.

Zak³ady Chemiczne ALWERNIA S.A.

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

27.

Zak³ady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.

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

28.

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

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

29.

Zak³ady Chemiczne POLICE S.A.

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

30.

Zak³ady Chemiczne SIARKOPOL Tarnobrzeg Sp. z o.o.

39-402 Tarnobrzeg 4, ul. Zak³adowa 50
www.zchsiarkopol.pl

31.

Zak³ady Chemiczne SILIKONY POLSKIE Sp. o o.o.

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

32.

Zak³ady Chemiczne UNIA Spó³dzielnia Pracy

61-005 Poznañ, ul. G³ówna 14
www.unia.pl

33.

Zak³ady Chemiczne ZACHEM S.A.

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

34.

Zak³ady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.

96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 106
www.boryszew.com.pl

35.

ZChGiS KOSMET-ROKITA Sp. z o.o.

56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4
www.kosmet.com.pl

36.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych Z¹bkowice ERG S.A.

42-540 D¹browa 6, ul. Chemiczna 6
www.erg.com.pl

37.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.

38-200 Jas³o, ul. Mickiewicza 108
www.gamrat.com.pl

38.

Zak³ady Tworzyw Sztucznych NITRON S.A.

42-693 Krupski M³yn, ul. Zawadzkiego 1
www.nitron.com.pl

Zak³ady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2004 / ENVIRONMENTAL REPORT 2004
87
Polska Izba Przemysłu Chemicznego / Polish Chamber of Chemical Industry

