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Od Autorów
Szanowni Państwo,
Prezentujemy Państwu „Raport Środowiskowy 2016”, będący podsumowaniem wpływu działalności zakładów produkcyjnych branży chemicznej na otoczenie. W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo nie tylko dane dotyczące rodzaju
i skali oddziaływania podmiotów branży chemicznej na środowisko naturalne, ale również informacje o podejmowanych inwestycjach i inicjatywach mających na celu nieustanne doskonalenie w zakresie minimalizacji tego oddziaływania. Ponadto, w tegorocznym wydaniu Raportu, po raz pierwszy zaprezentowaliśmy informacje związane z szeroko
pojętą społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem. Mając na uwadze znaczenie tego obszaru, a także zagadnienia wpływu działalności przedsiębiorstw przemysłowych, w tym przemysłu chemicznego na środowisko naturalne, Raport jest rokrocznie udoskonalany.
Niniejszy Raport jest już właściwie stałą pozycją publikacji PIPC – jest opracowywany od przeszło 20 lat. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych należących do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) pod kątem różnych
aspektów korzystania ze środowiska naturalnego stanowi również jedno z zadań stawianych przed Komisją ds. Ekologii
działającą w PIPC. Informacje pozwalające na realizację tego zadania uzyskiwane są poprzez ankietyzację produkcyjnych podmiotów chemicznych prowadzoną za pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankietach jest
corocznie aktualizowany.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które przesłały do PIPC wypełnione ankiety „Baza Danych
Ekologicznych dane za rok 2016”, zarówno tym współpracującym z Izbą od wielu lat, jak i tym, które udostępniły swoje
dane po raz pierwszy.
Równie serdeczne podziękowania, kierujemy do laureatów X edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Złap
Zająca” oraz IV edycji konkursu fotograficznego skierowanego do młodszych uczestników – „Złap Zająca – Junior”,
organizowanego w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”, których zdjęcia konkursowe zamieszczone zostały
w niniejszym opracowaniu.
Mamy nadzieję, że niniejszy Raport pozwoli Państwu na lepsze zrozumienie specyfiki branży chemicznej oraz poszerzy
wiedzę o szeregu podejmowanych przez sektor działań mających na celu dbałość o środowisko i zdrowie ludzkie.
Będziemy również wdzięczni za przesłanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących opracowania, co pozwoli nam
na doskonalenie kolejnych edycji Raportu. Uwagi można przesyłać pod adres Izby lub za pomocą poczty elektronicznej: pipc@pipc.org.pl
Zapraszamy do lektury!
Autorzy

Niniejszy Raport został opracowany w oparciu o ankiety „Baza Danych Ekologicznych - dane za rok 2016”, które zostały wypełnione przez 26 podmioty przemysłu chemicznego ściśle związane z sektorem chemicznym zrzeszone w Polskiej
Izbie Przemysłu Chemicznego. Zestawienie ankietowanych firm znajduje się na końcu Raportu.
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Bilans emisji substancji do środowiska
Ankietyzacja podmiotów branży chemicznej zrzeszonych w PIPC dostarczyła informacji na temat wielkości oddziaływania na środowisko badanych przedsiębiorstw. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na rodzaje i wielkość
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz ilość unieszkodliwianych odpadów poprzez składowanie, jako główne aspekty mogące mieć wpływ na środowisko.
Zawarte w kwestionariuszu informacje oparte zostały na definicjach zgodnych z ustawą Prawo ochrony środowiska,
gdzie przez: emisję rozumie się wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne.
Natomiast wielkość emisji definiowana jest jako rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, ściekach oraz wytwarzanych odpadach.

Emisja substancji do powietrza
W 2016 roku pod względem wielkości emisji substancji ankietowane podmioty przemysłu chemicznego zredukowały
emisję substancji do powietrza. Największą redukcję wielkości emisji zarejestrowano w przypadku dwutlenku siarki
(-43,6%), w tym przede wszystkim z procesów energetycznych.

-43,6% zmniejszenie emisji SO2

Tabela 1.Wielkość emisji substancji do powietrza przez ankietowane podmioty w 2016 roku

Wyszczególnienie
Emisja ogółem, w tym:

Wielkość emisji w
2016 r. [tys. Mg]

Zmiana w stosunku do
roku 2015 [%]

Udział podmiotów,
które ograniczyły
emisję [%]

16 897,22

-2,2

42

- SO2

22,08

-43,6

62

z procesów energetycznych

15,29

-53,3

65

z procesów technologicznych

6,79

3,9

54

- NOx

28,31

-4,1

43

z procesów energetycznych

13,05

-18,2

52

z procesów technologicznych

15,26

11,0

44

- CO2

16 840,37

-2,1

46

z procesów energetycznych

12 442,41

-4,0

61

z procesów technologicznych

4 397,68

1,8

35

z innych źródeł

0,27

-6,2

100

- lotne związki organiczne (LZO)

2,49

10,5

73

- pyły ogółem

3,98

-2,4

73

Pod względem udziału substancji w emisji substancji do powietrza dominuje dwutlenek węgla stanowiący 99,7%
całkowitej emisji substancji do powietrza.
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Ograniczenie emisji substancji do powietrza
Ankietowane podmioty istotnie zmniejszyły w 2016 roku emisje poszczególnych substancji do powietrza.
Udział ankietowanych podmiotów, które ograniczyły emisję substancji do powietrza w 2016 roku

SO2

NOx

ankietowanych podmiotów ograniczyło emisję NOx

ankietowanych podmiotów ograniczyło emisję SO2

LZO

CO2

ankietowanych podmiotów ograniczyło emisję CO2

ankietowanych podmiotów ograniczyło emisję LZO

pyły ogółem

ankietowanych podmiotów ograniczyło emisję pyłów
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Gospodarka wodno-ściekowa
Pobór wody
Głównym źródłem zaopatrzenia zakładów w wodę są własne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, które
w 2016 roku stanowiły ponad 87% całkowitej ilości pobranej wody. Pozostała pobrana woda pochodziła z wodociągowej sieci miejskiej lub sieci innego podmiotu.
Pod względem ilości pobranej wody utrzymano poziom roku 2015, przy czym prawie połowa przedsiębiorstw ograniczyła pobór wody.

ankietowanych podmiotów ograniczyło pobór wody
w 2016 roku w stosunku do wielkości poboru wody
w roku wcześniejszym

Podmioty, które ograniczyły pobór wody

podmiotów ograniczyło pobór z ujęć zakładowych

44%
podmiotów ograniczyło pobór z sieci miejskiej lub innego podmiotu

53%

7

Tabela 2. Wielkość poboru wody przez ankietowane podmioty w 2016 roku

Ilość pobranej wody w
2016 r. [tys. m3]

Zmiana w stosunku
do roku 2015 [%]

Ilość pobranej wody ogółem, w tym:

431 719,13

0,8

Udział podmiotów,
które ograniczyły pobór wody [%]
48

- z ujęć zakładowych:

376 25 6,80

2,2

44

woda powierzchniowa

366 179,23

2,4

41

woda podziemna

10 077,56

5,4

47

- z sieci miejskiej lub innego podmiotu

55 462,33

-9,2

53

Wyszczególnienie

Odprowadzanie ścieków
W oparciu o posiadane pozwolenia wodnoprawne do wód powierzchniowych i ziemi ankietowane podmioty odprowadziły ponad 90 % wytworzonych ścieków. Pozostała część skierowana została do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów. Ponadto, połowa ankietowanych przedsiębiorstw przyjmowała ścieki od innych
podmiotów przemysłowych.
W porównaniu z rokiem ubiegłym ankietowane przedsiębiorstwa odprowadziły mniej ścieków, a niemalże połowa
ankietowanych zakładów ograniczyła ilość zrzucanych ścieków.
Podmioty, które ograniczyły ilość odprowadzanych ścieków

podmiotów ograniczyło ilość ścieków odprowadzanych własnym
wylotem

43%
50%

podmiotów ograniczyło ilość ścieków odprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych innego podmiotu
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Podmioty, które ograniczyły ładunek odprowadzanych substancji

37,5%
50,0%
83,3%
80,0%
45,5%
36,4%
37,5%
63,0%
66,7%
50,0%

zawiesina ogółem
azot amonowy
azot azotanowy
chlorki
siarczany
fosfor ogólny
fenole
fluorki
metale ciężkie

W 2016 roku odnotowano istotnych spadek ładunku substancji w ściekach odprowadzanych przez ankietowane
zakłady, takich zanieczyszczeń jak:






fenole -66,0%
fosfor ogólny -29,6%
fluorki -12,3%
metale ciężkie -10,7%

Tabela 3. Ilość odprowadzanych ścieków przez ankietowane podmioty w 2016 roku.

Ilość odprowadzanych ścieków
w 2016 r. [tys. m3]

Zmiana w stosunku
do roku 2015 [%]

Udział zakładów,
które ograniczyły
ilość odprowadzanych ścieków [%]

Ilość odprowadzanych ścieków ogółem, w tym:

346 193,29

-1,9

48

- odprowadzanych własnym wylotem

314 640,24

-2,1

43

- odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych
innego podmiotu

31 553,05

0,0

50

Wyszczególnienie
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Tabela 4. Zmiany ładunków substancji odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika przez ankietowane podmioty
w 2016 roku.

Wyszczególnienie

Ilość w 2016 r. [Mg/rok]

Zmiana w stosunku do
roku 2015 [%]

Udział zakładów, które zmniejszyły ładunek substancji [%]

4 775,88
2 127,93
1 814,76
795,06
736 485,61
66 250,75
7 481,33
0,37
606,38
6,94

8,9
53,6
-12,5
-10,4
24,3
-5,7
-29,6
-66,0
-12,3
-10,7

38
50
83
80
46
36
38
63
67
50

ChZT
Zawiesina ogółem
Azot amonowy
Azot azotanowy
Chlorki
Siarczany
Fosfor ogólny
Fenole
Fluorki
Metale ciężkie

Gospodarka odpadami
W 2016 roku odnotowano zwiększenie całkowitej ilości odpadów wytworzonych przez ankietowane podmioty o około
8%, przy czym ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych uległa zmniejszeniu. Ponadto, ponad 40% podmiotów
wykazała tendencję redukcji ilości wytwarzanych odpadów ogółem. Zarejestrowano nieznaczny spadek ilości odpadów poddanych odzyskowi, przy czym znaczna część podmiotów wykazała tendencję zwiększenia wykorzystania tej
metody zagospodarowania odpadów.

ankietowanych podmiotów zredukowało ilość
wytwarzanych substancji niebezpiecznych

ankietowanych podmiotów zwiększyło ilość
odpadów poddawanych odzyskowi

Tabela 5. Ilość odpadów wytworzonych przez ankietowane podmioty w 2016 roku.

Wyszczególnienie
Odpady wytworzone ogółem
- tym niebezpieczne

Ilość w 2016
r. [Mg/rok]

Zmiana w
stosunku do
roku 2015
[%]

Udział zakładów,
które ograniczyły
wytwarzanie odpadów [%]

5 047 401,02

6,8

42

175 313,00

-4,2

58

Odpady poddane odzyskowi

1 148 982,05

-1,1

39

Odpady unieszkodliwione (z wyłączeniem składowania)

1 550 757,23

12,7

39

Odpady unieszkodliwione poprzez składowanie

2 147 385,06

4,9

40
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Ekonomiczne aspekty korzystania ze środowiska
Korzystanie ze środowiska zawsze wiąże się z ponoszeniem przez podmioty określonych kosztów, które coraz częściej
stanowią istotną część struktury kosztów przedsiębiorstw. Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa to nie tylko opłaty
za korzystanie ze środowiska oraz opłaty wynikające z zagospodarowania odpadów czy prowadzenia monitoringu,
ale także szereg realizowanych działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska ponoszone
przez podmioty przemysłu chemicznego stanowią około 30% całkowitych nakładów na ochroną środowiska
w przetwórstwie przemysłowym w Polsce. Ponadto, w latach 2010-2015 nakłady na środki trwałe w przemyśle chemicznym służące ochronie środowiska wzrosły prawie trzykrotnie.
System instrumentów ochrony środowiska, charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji bezpośredniej: prawnoadministracyjnych i pośredniej: ekonomicznych. Instrumenty ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce
ekologicznej, są stosowane w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków korzystania z zasobów, walorów
i funkcji środowiska, które zostały określone przez pozwolenia prawno-administracyjne, standardy (normy) oraz inne
środki regulacji bezpośredniej.

Koszty korzystania ze środowiska
Koszty ponoszone przez podmioty z tytułu korzystania ze środowiska, można podzielić na dwie zasadnicze grupy:



koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska, do których zalicza się: opłaty z tytułu poboru wód
(powierzchniowych i podziemnych), odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emisję substancji gazowych
i pyłowych do powietrza, składowanie odpadów na składowiskach;



koszty pośredniego korzystania ze środowiska zwią-zane z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania
oraz oczyszczaniem ścieków przez inne podmioty gospodarcze.

Wymieniając obciążenia finansowe należy również pamiętać o kosztach związanych m.in. z monitoringiem środowiskowym oraz realizacją działań inwestycyjnych przyczyniających się do minimalizacji oddziaływania na środowisko.
Całkowite koszty z tytułu korzystania ze środowiska poniesione przez ankietowane przedsiębiorstwa w 2016 roku
wyniosły ponad 112,5 miliona złotych. Największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania
gazów i pyłów do powietrza (32%) oraz opłaty z tytułu poboru wód powierzchniowych oraz wód podziemnych (24%).
Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków do wód i do ziemi stanowią 22% całkowitych kosztów korzystania ze środowiska, a opłaty za składowanie odpadów 21%.
Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 roku [%]
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W przypadku przekroczenia warunków korzystania ze środowiska, przedsiębiorstwa zobligowane są do poniesienia kary
pieniężnej. Kara pieniężna za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska jest środkiem odpowiedzialności
administracyjnej za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące prowadzić do degradacji środowiska.
W rozpatrywanym czasie odnotowano jedynie dwa przypadki przekroczenia warunków korzystania ze środowiska.
Sankcje dotyczyły wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu.

Obowiązek odzysku i recyklingu. Opłata produktowa
Odpowiednie przepisy gospodarki odpadami regulują kwestie rozliczenia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych oraz opłat w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany w danym roku osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin).
Obowiązek rozliczania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu dokonywany jest w oparciu o masę opakowań
danego rodzaju wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku rozliczeniowym. Jeżeli wprowadzający produkty w
opakowaniach nie uzyska poziomów wymaganych danym roku to zgodnie z przepisami ma obowiązek naliczyć i
wpłacić opłatę produktową, naliczaną w odniesieniu do masy w kilogramach opakowań danego rodzaju.
Obowiązek odzysku i recyklingu może być realizowany przez zakłady poprzez organizację odzysku lub samodzielnie lub
też, w przypadku opakowań po substancjach niebezpiecznych lub opakowań wielomateriałowych, przy pomocy Izby
Gospodarczej. Wszystkie spośród ankietowanych przedsiębiorstw realizują obowiązek w zakresie gospodarowania
opłatami korzystając z pomocy organizacji odzysku lub, biorąc pod uwagę odzysk oraz recykling opakowań po substancjach niebezpiecznych lub opakowań wielomateriałowych, z pomocy Izby Gospodarczej.
Największym udziałem wśród poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowaniach wprowadzanych wraz z produktem na rynek, odznaczają się opakowania z tworzyw sztucznych (29%), opakowania z papieru i tektury (24%), oraz opakowania z drewna (17%). Natomiast najmniejszy udział stanowią opakowania ze szkła (3%).

Udział poszczególnych typów opakowań w procesie odzysku/recyklingu w 2016 roku [%]
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Inwestycje proekologiczne
Inwestycje proekologiczne dowód na to jak wiele zakłady chemiczne dokonały w ostatnich latach w zakresie zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Ponadto działanie te stanowią dla sektora chemicznego nieodłączny element
procesu zmiany wizerunku branży. W rozumieniu zakładów działania te to nie tylko rozpoznawanie i monitorowanie
zagrożeń, ale również poprawa bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych.
Zdecydowana większość ankietowanych zakładów poczyniła kolejne inwestycje proekologiczne w 2016 roku, które
zostały sfinansowane przede wszystkim ze środków własnych przedsiębiorstw. Poniżej przytoczono wybrane inwestycje
proekologiczne.
Tabela 6. Wybrane przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, poprawy warunków pracy oraz ochrony zdrowia przeprowadzone w 2016 roku w ankietowanych zakładach branży chemicznej.

Podmiot
Alwernia S.A.

ANWIL S.A.

Nazwa zadania i potencjalny efekt ekologiczny
Zakończono modernizację kotłowni i sieci ciepłowniczej.
Zmniejszenie emisji hałasu na linii technologicznej poprzez wymianę przesiewacza.
Hermetyzacja wysypu odpadu na instalacji kwasu fosforowego
Zabudowanie miejsca tymczasowego magazynowania odpadów.
Efekt ekologiczny: podniesienie standardów gospodarki odpadami
Zakup i montaż urządzeń odpylających oraz gardzieli uszczelniających na instalacji zasypu
proszku w big-bagi.
Efekt ekologiczny: Pomiary zapylenia na stanowisku pracy wykazały 10-krotne zmniejszenie
ilości pyłów.
Budowa nowego zbiornika ciężkich odpadowych frakcji wchloroorganicznych T-6601/2.
Efekt ekologiczny: powiększono o ponad 30m3 pojemność roboczą układu magazynowania
związków chloroorganicznych. Nowy zbiornik zapewniając szczelność skutecznie zapobiega
emisji związków chloroorganicznych do atmosfery.

Basell ORLEN
POLYOLEFINS Sp. z o.o.

Odzysk wody zdemineralizowanej na węźle granulacji.
Efekt ekologiczny: Oszczędność wody
Zabudowa chłodnic na gazach zrzutowych z instalacji HDPE.
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości gazów zrzutowych na pochodnię, odzysk gazów
Zabudowa dodatkowej trasy z reaktora 1R401 w kierunku sieci off-gazu PKN Orlen.
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości gazów zrzutowych na pochodnię, odzysk gazów

BASF Polska Sp. z o. o.

Instalacja Remainder służąca do zagęszczania zawiesiny katalitycznej i zawracania jej do
produkcji oraz do przetwarzania odpadu zawierającego metale szlachetne z formy płynnej
w proszek.
Efekt ekologiczny: Redukcja ilości wytwarzanego odpadu
Zainstalowanie filtrów workowych ograniczających emisję pyłów do atmosfery w 95% oraz
stacji redukcji katalitycznej tlenku azotu.
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości gazów i pyłów emitowanych do atmosfery
Segregacja odpadów (osobny kontener na każdy rodzaj odpadu) pozwalająca na recykling surowców wtórnych, przeróbkę odpadów na paliwo alternatywne lub przeróbkę w celu wykorzystania ich np. jako posypkę do dróg.
Efekt ekologiczny: Podniesienie poziomu recyklingu odpadów

BRENNTAG POLSKA
Sp. z o.o.

Projekt oczyszczania powietrza i modernizacji wentylacji na wydziale produkcji dodatków do
pasz.
Wyposażenie lokalizacji Brenntag Polska w specjalistyczne urządzenia do napełniania i
opróżniania zbiorników

CIECH Sarzyna S.A.

Instalacja zatężania ścieków solankowych – wykonanie dokumentacji technicznej.
Budowa przepławki na jazie rzeki Trzebośnica – uzgodnienia formalno-prawne.
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CIECH Soda Polska S.A. Budowa Instalacji odazotowania na jednym małym kotle.
Zakład Produkcyjny
Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji NOx z 500 mg/Nm3 do poziomu < 100 mg/Nm3
JANIKSODA
Budowa instalacji odsiarczania dla dużych kotłów.
Efekt ekologiczny: efektem będzie zmniejszenie emisji SO2 z 1500 mg/Nm3 do poziomu < 200
mg/Nm3
Budowa instalacji filtracji wapna.
Efekt ekologiczny: znaczące ograniczenie powierzchni magazynowej.
CIECH Soda Polska S.A

FOSFAN S.A.

Budowa i uruchomienie instalacji odsiarczania.
Efekt ekologiczny: redukcja SO2 z poziomu 1 300 mg/Nm3 do 100 mh/Nm3
Budowa i uruchomienie instalacji odazotowania.
Efekt ekologiczny: redukcja NOx z poziomu 550 mg/Nm3 do 100 mg/Nm3
Trwa rekultywacja stawów 13 – 16 (przewidziane na lata 2015 – 2022).
Montaż tłumików akustycznych.
Efekt ekologiczny: wyciszenie głównych źródeł hałasu
Wymiana cyklonów „gorących” ciągu granulacji nawozów.
Efekt ekologiczny: poprawa sprawności odpylania gazów odlotowych z procesu granulacji
nawozów.

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
„FOSFORY” Sp. z o.o.

Kontynuacja zawracania odcieków ze składowiska fosfogipsu w Wiślince oraz ich odzysk na
instalacji produkcji nawozów GZNF Fosfory Sp. z o.o.
Efekt ekologiczny: Zawracanie odcieków oprócz pozytywnego działania na środowisko naturalne w Wiślince pozwala na oszczędność zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie zużycia wody głębinowej i kwasu fosforowego.

Grupa Azoty S.A.

Do najważniejszych realizowanych w 2016 r. inwestycji proekologicznych należały budowa
Instalacji odsiarczania spalin, Instalacji odazotowania spalin oraz zabudowa nowego turbozespołu w zakładowej Elektrociepłowni. Realizacja projektów związana jest z wymaganiami
dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji
określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Projekty obejmują modernizację istniejącej
infrastruktury elektrociepłowni EC-2 oraz jej dostosowanie do nowych standardów emisji.
Realizacja projektów spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń
z instalacji spalania paliw. Projekty instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Grupie
Azoty S.A. uzyskały dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2009 – 2014. Ukończenie realizacji inwestycji planowane jest w latach 2016-2017.

Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Kędzierzyn
S.A.

W 2016 r. zakończono budowę kompleksowej instalacji do spalania strumieni gazowych z
instalacji aldehydów i alkoholi (Generatory Claytona). Zadanie obejmowało zainstalowanie
dwóch wytwornic pary z palnikami gazowymi , które wykorzystywane są do spalania części
strumieni gazów poprodukcyjnych z instalacji aldehydów i alkoholi z odzyskiem energii w
postaci pary nasyconej.
Efekt ekologiczny: przedsięwzięcie jest rozwiązaniem chroniącym środowisko — w wyniku
zagospodarowania strumieni gazowych uzyskano zmniejszenie zużycia o ok. 14 t/h pary
wodnej pobieranej z sieci zakładowej do produkcji aldehydów masłowych i alkoholi oraz
całkowite dopalenie cząstek paliwa w komorze spalania, co pozwala uzyskać niskie emisje
do atmosfery.
Remont kapitalny elektrofiltra nr 5 w zakładowej elektrociepłowni.
Efekt ekologiczny: brak przekroczeń emisji dopuszczalnej pyłu z instalacji elektrociepłowni
Przeprowadzenie modernizacji placu węglowego poprzez wykonanie płyty głównej placu
węglowego, kanalizacji deszczowej, sieci wody p.poż. wokół placu, oświetlenia, instalacji
pomiaru temperatury z układem rejestru i nadzoru.
Efekt ekologiczny: zabezpieczenie środowiska gruntowo — wodnego w miejscu magazynowania węgla.
Budowa stanowisk do przeładunku ubocznego strumienia ciekłego z instalacji produkcji aldehydów i alkoholi. W ramach zadania wykonano nowe stanowiska przeładowcze do autocystern i cystern kolejowych, drogę dojazdową, tace z zabezpieczeniem chemoodpornym i
odpływem do kanalizacji przemysłowej oraz instalacje zraszania p.pożarowego.
Efekt ekologiczny: zabezpieczenie środowiska gruntowo — wodnego oraz zapewnienie bezpiecznych warunków podczas załadunku.
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Grupa Azoty Zakłady Zadanie polegające na zamontowaniu chłodnicy E-301 na drugim ciągu Wydziału PrzygotoAzotowe „PUŁAWY” S.A. wania Gazu.
Efekt ekologiczny: ograniczenie ładunku ścieków o ok. 150 kg/dobę odprowadzanych do
kanalizacji przemysłowej z drugiego ciągu instalacji przygotowania gazu.
Renowacja jednego przyłącza kanalizacji przemysłowej i opadowej wraz z inspekcją telewizyjną.
Efekt ekologiczny: zapewnienie sprawności technicznej kanalizacji opadowej i drożności
kanalizacji oraz wydłużenie okresu użytkowania kolektora kanalizacji opadowej.
Modernizacja instalacji oświetlenia instalacji Wydziału Przygotowania i Preparowania Wody.
Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego.
Efekt ekologiczny: obniżenie zużycia energii elektrycznej.
Grupa Azoty Zakłady
Chemiczne
„POLICE” S.A.

Modernizacja układu odpylającego urządzeń produkcyjnych oraz sit przesiewających. zakup i montaż filtra pyłowego 7-2.
Efekt ekologiczny: Efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji pyłów do powietrza.
Rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory w JB
Pigmenty.
Efekt ekologiczny: Efektem ekologicznym jest zmniejszenie emisji gazów do powietrza.
Ciągły monitoring SO2 i pyłów w instalacji do produkcji bieli tytanowej.
Efekt ekologiczny: Zakup i montaż wirówki osadu w zakładowej oczyszczalni ścieków.
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie zawartości wody w osadzie.

Grupa LOTOS S.A.

Modernizacja instalacji odparafinowania rozpuszczalnikowego 1300 - Ogólne
„uszczelnienie” instalacji, modernizacja pomp i filtrów.
Efekt ekologiczny: zmniejszenie ubytków stosowanych w instalacji rozpuszczalników chloroorganicznych nawet o 60%.
Węzeł odzysku wodoru.
Efekt ekologiczny: odzysk wodoru i lżejszych frakcji węglowodorów (LPG, benzyna lekka) z
gazu opałowego w celu ich późniejszego wprowadzenia na rynek. Deficyt zapotrzebowania na energię pokryty zostanie zwiększeniem dostrzyku niskoemisyjnego gazu ziemnego do

PCC ROKITA S.A.

Budowa zbiornika akrylonitrylu wraz z armaturą. Zmiana sposobu dostarczania surowca z
beczek stalowych na luz.
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie ilości odpadu o kodzie 15 01 04
Zabudowa prasy taśmowej do odwodnienia gipsu.
Efekt ekologiczny: Zwiększenie stopnia doczyszczenia odcieku z wirówek odwadniania gipsu
Montaż układu do ciągłego pomiaru chloru na instalacji CTP-1.
Efekt ekologiczny: Ograniczenie emisji do środowiska
Optymalizacja produkcji powietrza pomiarowego w ETIWS.
Efekt ekologiczny: Obniżenie jednostkowego wskaźnika zużycia energii elektrycznej – kWh/
m3

PERN S.A.

Ułożenie rurociągu ropy naftowej pod bagnem Bogusławice w technologii HDD.
Efekt ekologiczny: Ochrona ziemi i wód podziemnych
Budowa tacy pod 20 szt. zasuw na bazie Miszewko Strzałkowskie.
Efekt ekologiczny: Ochrona ziemi i wód podziemnych
Budowa nowych komór dla 16 zasuw w bazie Miszewko Strzałkowskie
Efekt ekologiczny: Ochrona ziemi i wód podziemnych
Likwidacja wypłyceń rurociągów ropy naftowej w m. Wieladki
Efekt ekologiczny: Ochrona ziemi i wód podziemnych
Wykonanie systemu monitoringu jakości wód podziemnych w pobliżu ujęcia wody pitnej
„Wierzchowisko”
Efekt ekologiczny: Ochrona ziemi i wód podziemnych
Audyt energetyczny i realizacja zadań z niego wynikających
Efekt ekologiczny: Zmniejszenie zużycia energii
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PetrochemiaBlachownia S.A.

Modernizacja tacy zbiorników mieszaniny porafinacyjnej na polu 12.
Efekt ekologiczny: Poprawa zabezpieczenia gruntu
Modernizacja układu komory ściekowej; likwidacja płuczki / emitora A-840: Zastosowanie
azotu do mieszania ścieków w komorze B-910, skierowanie odgazów z komory do układu
pochodni i likwidacja płuczki / emitora A-840.
Efekt ekologiczny: Ograniczenie emisji zorganizowanej (likwidacja emitora E‑01701/1): benzenu (o 7,9%), toluenu (o 19,5%), etylobenzenu, ksylenu, styrenu, kumenu, mezytylenu, propylobenzenu, węglowodorów aromatycznych (o 15%), węglowodorów alifatycznych do C12,
siarkowodoru (o 41%) oraz dwusiarczku węgla (o 41%); zwiększenie emisji dwutlenku siarki z
pochodni o 2,1% w skali zakładu (emisja niezorganizowana); zwiększenie emisji dwutlenku
węgla z pochodni (emisja niezorganizowana). Całkowity efekt widoczny będzie w roku 2017.
Zmniejszenie ilości odpadowego ługu zużytego poprzez odzysk węglowodorów.
Efekt ekologiczny: zmniejszenie ilości odpadów o 40 ton/rok, odzysk węglowodorów – 40 ton/
rok. Efekt będzie widoczny w roku 2017
Zakup i montaż kształtek teflonowych w węźle rafinacji.
Efekt ekologiczny: Ograniczenie ryzyka wystąpienia nieszczelności spowodowanych korozją
kwasową; poprawa bezpieczeństwa pracy.

Polski Koncern Naftowy Realizowane w 2016 roku w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN projekty środowiskowe zwiąORLEN S.A.
zane były głównie z dostosowaniem instalacji do nowych wymogów i standardów środowiskowych nałożonych przez Konkluzje dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Były
to zarówno działania administracyjne, obejmujące przygotowanie i złożenie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji, jak i inwestycyjne, związane z dostosowaniem instalacji do obowiązujących wymagań prawnych.
Najważniejszą inwestycją ekologiczną zakończoną w 2016 roku w Zakładzie Produkcyjnym w
Płocku była budowa instalacji odazotowania i odpylania spalin dla poszczególnych kotłów
Elektrociepłowni oraz wspólnej instalacji odsiarczania spalin (IOS). Ostatni z kotłów, K3, został
podłączony do instalacji odsiarczania spalin. Funkcjonowanie IOS pozwoliło na obniżenie
emisji SO2 z Elektrociepłowni o ponad 95% (r/r) w 2016 roku.
Zakłady Chemiczne
SIARKOPOL Tarnobrzeg
sp. z o.o.

Budowa nowego węzła neutralizacji ścieków.
Efekt ekologiczny: poprawa skuteczności pracy oczyszczalni ścieków, poprawa jakości ścieków odprowadzanych do Wisły.
Modernizacja węzła odpylania gazów z produkcji nawozów granulowanych (kontynuacja).
Efekt ekologiczny: ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do kanalizacji z
produkcji nawozów granulowanych.
Modernizacja instalacji odpylania sanitarnego młynowni siarki.
Efekt ekologiczny: ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów siarki.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój
Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są nieodłącznym elementem działalności podmiotów
branży chemicznej. Część ankietowanych przedsiębiorstw wdrożyło już strategię w zakresie CSR i zrównoważonego
rozwoju, a kolejne 30% przedsiębiorstw planuje jej wdrożenie. Część przedsiębiorstw sukcesywnie publikuje raporty społeczne, raporty zintegrowane bądź uczestniczy w przygotowaniu raportu zintegrowanego przez jednostkę dominującą. Publikowane przez ankietowane podmioty raporty społeczne podlegają weryfikacji zewnętrznej przez takie jednostki jak na przykład firmy audytorskie. Najczęściej wykorzystywane normy i standardy w zakresie raportowania danych pozafinansowych to wytyczne GRI (Global Reporting Initiative), wytyczne IIRC (International Integrated Reporting
Council) oraz zasad Global Compact. Przedsiębiorstwa chemiczne biorące udział w ankietyzacji otrzymały liczne nagrody za działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego, społeczności lokalnej.

ankietowanych przedsiębiorstw wdrożyło
strategię w zakresie CSR i/lub
zrównoważonego rozwoju

wśród pozostałych ankietowanych podmiotów ponad 30% planuje wdrożyć strategię w zakresie CSR i/lub
zrównoważonego rozwoju

ankietowanych podmiotów opracowuje
i publikuje raporty społeczne
zrównoważonego rozwoju, w tym ponad
połowa publikuje raporty zintegrowane

wszystkie raporty społeczne publikowane przez ankietowane podmioty podlegają zewnętrznej
weryfikacji

Szczegółowe zadania realizowane przez ankietowane podmioty w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz zrównoważonego rozwoju stanowią dodatkowy materiał „Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony
rozwój” będący załącznikiem do niniejszego Raportu.
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Program „Odpowiedzialność i Troska”
Program „Odpowiedzialność i Troska”, globalnie występujący pod nazwą Responsible Care,
jest dobrowolną inicjatywą dedykowaną wszystkim przedsiębiorstwom branży chemicznej.
Program ten, funkcjonujący w ponad 60 krajach całego świata ze wszystkich kontynentów,
oparty jest na spójnych i jednolitych założeniach. W różny jednak sposób i na różną skalę przebiega jego forma i realizacja, dzięki czemu każdy kraj zachowuje swoją odrębność dostosowaną do potrzeb krajowych realizatorów.
Wspólną i nadrzędną wartością przyświecającą wszystkim Realizatorom Programu jest transparentność prowadzonych
działań oraz ciągły rozwój i dążenie do poprawy, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Udział w Programie „Odpowiedzialność i Troska” jest wyrazem olbrzymiej świadomości danej firmy odnośnie swojego
wpływu na bliższe i dalsze otoczenie, pracowników oraz całe środowisko.
Świadomość ta, wyrażana jest w kilku dobrowolnych zobowiązaniach:



ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy odnośnie środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa procesowego w zakresie technologii, procesów oraz produktów,



efektywnego zużycia surowców i minimalizacji wytwarzanych odpadów, a tym samym minimalizacji swojego
negatywnego wpływu na bliższe i dalsze środowisko,



otwartego raportowania o prowadzonej działalności, osiągnięciach, sukcesach ale również o mankamentach i
przeciwnościach,



aktywnej współpracy i komunikacji z pracownikami, administracją publiczną czy innymi organizacjami w celu
wielokierunkowej koordynacji prowadzonych działań,



dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w celu właściwego zarządzania chemikaliami przez wszystkich, którzy je
stosują i używają w całym łańcuchu produkcyjnym.

Komunikację i deklarację spełnienia tych zobowiązań wyraża symbol Programu, który jest znakiem rozpoznawalnym na
całym świecie.
W 2016 roku założenia Programu „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce realizowały 24 firmy z czego:





17 firm zajmujących się produkcją lub bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwami branży chemicznej,
6 firm zajmujących się dystrybucją i transportem produktów przemysłu chemicznego,
1 firma z obszaru gospodarki odpadami.

Bezpośredni nadzór nad realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
która powierzyła Kapitule Programu "Odpowiedzialność i Troska" wytyczanie kierunków działania oraz nadzór merytoryczny nad realizacją tego przedsięwzięcia.
Wskaźniki środowiskowe Realizatorów Programu
Uczestnictwo w Programie „Odpowiedzialność i Troska” zobowiązuje swoich Realizatorów do ewidencji i monitorowania kluczowych wskaźników odnoszących się do następujących obszarów:





ochrony środowiska,
ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy,
bezpieczeństwo procesowe.

Raportowanie uzyskiwanych wskaźników odnoszących się do tych obszarów jest fundamentalną istotą Programu, stanowiącą m.in. o jego transparentności. Współczesna rzeczywistość biznesowa nakłada praktycznie na wszystkie firmy
obowiązek raportowania i publikowania wskaźników prowadzonej działalności, zwłaszcza tych mających duży wpływ
na otoczenie i społeczność. Forma prezentacji tych wyników w rocznych raportach czy zestawieniach z roku na rok jest
coraz bardziej czytelna.
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Komunikacja i promocja Programu w Polsce
Polski Program charakteryzuje się najbardziej rozwiniętym zakresem prowadzonych działań oraz liczbą zrealizowanych
projektów w Europie.
Wśród projektów należałoby wskazać:






Forum Ekologiczne Branży Chemicznej
Dbam o środowisko
Drzewko za butelkę
Złap Zająca

Dla pracowników Realizatorów organizowane są bezpłatne, tematyczne szkolenia o charakterze warsztatowym
podejmujące najważniejszą bieżącą problematykę związaną z ochroną środowiska, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem procesowym oraz zrównoważonym rozwojem.
Wspólna korzyść w ramach zrównoważonego rozwoju
Działania firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” w obszarach funkcjonowania Programu, tj. ochrony
środowiska, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa procesowego, mają ogromny wpływ na
kształtowanie pozytywnego wizerunku nie tylko ich własnych przedsiębiorstw, ale również całej branży chemicznej.
Jest niezwykle ważne, wręcz kluczowe, by cała branża o ten wizerunek dbała szukając każdej możliwej płaszczyzny do
wymiany dobrych rozwiązań i doświadczeń, prowadzących do minimalizacji swojego oddziaływania na otoczenie
i środowisko.

Komisja ds. Ekologii PIPC
Komisja ds. Ekologii powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego głównie w celu wspierania działalności Izby
w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Do głównych zadań Komisji ds. Ekologii należy współpraca
z jednostkami administracji państwowej w zakresie opiniowania nowych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz inicjowanie procesu koniecznych zmian w aktach obowiązujących. Na dzień 31.12.2016r. Komisja ds. Ekologii
liczyła 34 Członków.
W 2016 roku Komisja ds. Ekologii analizowała, opiniowała akty prawne oraz monitorowała prace dotyczące:




problematyki przeciwdziałania uciążliwości zapachowej,
projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych,



projektu ustawy – Prawo wodne, w tym ocena wpływu wejścia w życie proponowanej treści projektu ustawy
wraz z aktami wykonawczymi na konkurencyjność polskiego przemysłu chemicznego,




projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie działań naprawczych,
projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,



projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw,





projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach,
zmiany Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów,
projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw,



projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,



konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) poświęconych wielkotonażowym związkom chemicznym (LVOC).

Komisja ds. Ekologii aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu ankiety „Baza Danych Ekologicznych dane za rok 2016”
służącej opracowaniu niniejszego Raportu.
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Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju PIPC
Komisja ds. Zrównoważonego Rozwoju ma na celu wspieranie Członków PIPC we wdrażaniu zasad zrównoważonego
rozwoju w przemyśle chemicznym. Komisja liczy ponad 30 przedstawicieli podmiotów przemysłu chemicznego zrzeszonych w PIPC. Partnerem merytorycznym Komisji jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Współpraca podmiotów członkowskich PIPC w zakresie zrównoważonego rozwoju realizowana m.in. poprzez wymianę
dobrych praktyk. Do zadań Komisji należy również monitorowanie oraz opiniowanie aktów prawnych z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a także rozpowszechnianie informacji o wkładzie przemysłu chemicznego w rozwój i stosowanie dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju.
W 2016 roku prace Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju między innymi dotyczyły:



tematyki dotyczącej istoty i definicji CSR, zrównoważonego rozwoju oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju
(SDG),



analizy przewodników dobrych praktyk oraz materiałów dot. zrównoważonego rozwoju w Europie publikowanych przez CEFIC,




prezentacji dobrych praktyk w branży chemicznej przez wybrane podmioty,
obowiązku raportowania niefinansowego – dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i
informacji dotyczących różnorodności.

Dbałość o środowisko naturalne jest priorytetem Polskiej Chemii
Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego w Polsce w swojej codziennej działalności wykorzystują zasoby środowiska
naturalnego, takich jak powietrze i woda. Jednakże, robią to w sposób odpowiedzialny i zrównoważony: nie tylko
poprzez przestrzeganie i wypełnianie obowiązujących standardów i wymagań środowiskowych, ale również poprzez
dobrowolne działania i inicjatywy ograniczające wpływ na środowisko naturalne. Można tu wymienić liczne inwestycje
proekologiczne: modernizację instalacji, ulepszenie technologii produkcji, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń,
ale również poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych, a także edukację ekologiczną
pracowników i społeczności lokalnej. Znacząca liczba podmiotów dobrowolnie uczestniczy oraz realizuje założenia
programów i projektów na rzecz środowiska i społeczności lokalnej, takie jak chociażby realizowane w PIPC np.
Program „Odpowiedzialność i Troska” czy też Program Bezpieczna Chemia. Szereg działań podejmowanych przez
podmioty przemysłu chemicznego wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych w 2015 roku
przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Zdj. Magdalena Wiącek - PTS WAK Trans Sp. z o. o. wyróżnienie w kategorii „Z życia zwierząt”
w X Konkursie „Złap Zająca”
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Wykaz ankietowanych przedsiębiorstw
W ankietowanych zakładach, na koniec 2016 roku, liczba zatrudnionych osób osiągnęła wartość niemalże 23 tysięcy.
Większość podmiotów (69%) to spółki akcyjne. Pozostali respondenci posiadają status spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

26 podmiotów branży chemicznej

23 tysiące zatrudnionych

Wykres. Status prawny ankietowanych przedsiębiorstw [%]

spółka z o.o.
31%

spółka
akcyjna
69%

Zdj. Stanisław Sidorski - BASF Polska Sp. z o. o. wyróżnienie w kategorii „Krajobraz i jego elementy”
w X Konkursie „Złap Zająca””
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1

"Alwernia" S.A.

2

ANWIL S.A.

3

BASELL ORLEN POLYOLEFINS Sp. z o.o.

4

BASF Polska S. z o.o.

5

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

6

BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o.

7

CIECH Soda Polska S.A Zakład Produkcyjny JANIKOSODA

8

CIECH PIANKI Sp z o.o.

9

CIECH Sarzyna S.A.

10

CIECH Soda Polska S.A.

11

FOSFAN S.A.

12

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

13

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne

14

Grupa Azoty S.A.

15

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "KĘDZIERZYN" S.A.

16

GRUPA AZOTY Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

17

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

18

Grupa LOTOS S.A.

19

LERG S.A.

20

PCC EXOL S.A.

21

PCC Rokita S.A
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22

PERN S.A.

23

Pfleiderer Silekol Sp. z o.o.

24

Petrochemia Blachownia S.A.

25

PKN ORLEN S.A.

26

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o. o.

Zdj. Piotr Zemło - Zakład pracy rodzica/opiekuna: PKN ORLEN S.A. I miejsce w kategorii „7 - 10 lat”
w IV Konkursie „Złap Zająca - Junior”
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