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Instytut Chemii Przemysłowej - spadkobierca Chemicznego
Instytutu Badawczego (ChIB) utworzonego w 1922 roku
we Lwowie z inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego.
Od 1926 roku siedzibą Instytutu jest Warszawa.

Działalność Instytutu koncentruje się na:
• opracowywaniu nowych technologii chemicznych
i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych,
w tym:
- materiałów, kompozytów i nanokompozytów polimerowych,
- wysokoprzetworzonych produktów chemicznych,
- materiałów przewodzących do ogniw paliwowych 		
nowej generacji,
- recyklingu tworzyw polimerowych,
- nowych biopaliw,
- wydzielania wodoru;
• badaniach i pracach rozwojowych w zakresie:
- biotechnologii,
- chemii przyjaznej środowisku;
• rozwoju nowych technik:
- badawczych i analitycznych,
- przetwórstwa tworzyw polimerowych;
• badaniach w zakresie strategi rozwoju sektorów i jednostek
przemysłu chemicznego;
• działaniach na rzecz gospodarki i społeczeństwa:
- wspomaganie Ministerstwa Gospodarki w dziedzinie
legislacji w zakresie zapobiegania poważnym awariom,
- prowadzenie Centrum ds. REACH i CLP,
- prowadzenie Biura Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu,
- prace normalizacyjne;
• prowadzenie działalności wydawniczej;
Instytut jest wydawcą miesięcznika “Polimery” - czasopisma
naukowo-technicznego o zasięgu międzynarodowym.

Z roku na rok Instytut umacnia swoją pozycję w Europejskiej Przestrzeni Badawczej uczestnicząc w wielu
międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych. Instytut jest członkiem i założycielem Organizacji Naukowej EPNOE
z siedzibą w Paryżu zajmującej się technologiami w obszarze polisacharydów i dziedzin pokrewnych.
Instytut jest wydawcą czasopisma naukowego “Fibres
&Textiles in Eastern Europe”, jednego z najlepszych czasopism włókienniczych świata, znajdującym się na tzw.
“liście filadelfijskiej”.

60-letnia historia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pokazuje drogę od niewielkiego przyzakładowego laboratorium do jednostki o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku
nauki, której profil działalności wpisuje się w najnowsze trendy naukowo – badawcze. Działalność naukowo-badawcza
Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie
dziedziny jak:
• biopolimery,
• funkcjonalne termoplasty, w tym biodegradowalne,
• bioprocesy i biokatalizę dla polimerów i włókien,
• biomateriały,
• nanotechnologię,
• przetwórstwo materiałów polimerowych na włókna, folie,
nano- i mikroformy włókniste, włókniny i inne,
• papiernictwo
Zespoły badawcze:
• Zespół Biomateriałów
• Zespół Kompozytów Keratynowych
• Zespół Włókien Syntetycznych
• Zespół Syntezy Polimerów
• Zespół Włókien z Polimerów Naturalnych
• Zespół Celulozownictwa
• Zespół Biotechnologii Polimerów i Włókien
• Zespół Włókien Specjalnych

Badania aplikacyjne prowadzone w Instytucie ukierunkowane są przede wszystkim na zastosowanie wyników
prowadzonych prac naukowych, badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych w medycynie, rolnictwie, włókiennictwie, przetwórstwie tworzyw sztucznych, opakowaniach
i papiernictwie
Na gruncie krajowym Instytut aktywnie uczestniczy
w strategicznych projektach badawczych Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, których nadrzędnym celem jest opracowanie oferty technologicznej
dla polskich podmiotów gospodarczych.
Instytut jest koordynatorem projektu “Nowoczesne
technologie dla włókiennictwa, którego misją jest opracowanie wizji i strategii rozwoju technologicznego dla
włókiennictwa do roku 2020.

Instytut świadczy usługi badawcze w akredytowanych
laboratoriach:
• Laboratorium Metrologiczne
• Laboratorium Mikrobiologiczne
• Laboratorium Biodegradacji
• Laboratorium Jakości Papieru
• Laboratorium Ochrony Środowiska
• Zakład Certyfikacji Wyrobów Papierowych

ICSO „Blachownia” jest instytutem badawczym sektora
chemii organicznej. Od 1952 roku jest sprawdzonym
partnerem zarówno krajowych, jak i zagranicznych
kontrahentów. Prowadzi działalność w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych w zakresie przemysłowej
syntezy, w szczególności: technologii organicznej, analizy
i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska i utylizacji
odpadów i biotechnologii.
TEMATYKA BADAWCZA INSTYTUTU
• synteza i technologia organiczna
• żywice fenolowe, akrylowe, epoksydowe, poliwęglany i inne
oraz modyfikowanie właściwości żywic
• rozdział gazów, procesy wodorowe i ciśnieniowe
• technologie przetwarzania surowców odnawialnych
• procesy petro- i karbochemiczne
• kataliza homo- i heterogenna
• chemia i technologia polimerów oraz tworzyw sztucznych,
ich modyfikacja i przetwórstwo
• środki powierzchniowo czynne i chemia gospodarcza
• środki pomocnicze dla różnych gałęzi przemysłu
• analiza chemiczna i fizykochemia
• inżynieria chemiczna
• ochrona środowiska i utylizacji odpadów

CERTYFIKATY:
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009
Certyfikat zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

INSTYTUT OFERUJE

badania naukowe
prace badawczo-rozwojowe
technologie chemiczne

USŁUGI

badawcze
oceny aplikacyjne, ekspertyzy, badania przebiegu przemian
fazowych i reakcji chemicznych, badania wyrobów chemii
gospodarczej i kosmetyków samochodowych, badania
biodegradacji środków powierzchniowo czynnych
analityczne
kompleksowa
analityka
badawcza
przy
użyciu:
chromatografii gazowej (GC, GC/Headspace), cieczowej
(HPLC) oraz żelowej (GPC) z detekcją UV, RI, ELSD,
spektrometrii (UV/VIS), spektrometrii w podczerwieni
z transformacją Fouriera (FTIR), chromatografii gazowej ze
spektrometrią mas (GC/MS/MS), analizy termicznej (TGDTA, DSC), chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas
z pułapką jonową (LC-MS/MS), spektrometrii mas MALDITOF/TOF, analizatora węgla całkowitego (TOC), analizatora
elementarnego CNSCl
projektowe i doradcze
oferty techniczne na sprzedaż technologii, projekty
bazowe, procesowe; współpraca i konsultacje dot. projektu
technicznego i budowy instalacji, udział w rozruchach,
szkoleniach, pomoc przy realizacji dostaw urządzeń
informacja naukowo-techniczna
dostęp do informacji literaturowych, pozyskiwanie
dokumentów źródłowych w systemach on-line
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Od wydawcy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego wysiłkiem wielu jego Członków, doświadczonych chemików i budowniczych polskiego przemysłu
chemicznego po II wojnie światowej, podjęło trud opracowania historii polskiego przemysłu chemicznego – od jego początków na ziemiach polskich w pierwszych latach
XIX wieku do roku 1980. Taki był początek bezprecedensowego dzieła, wielotomowego wydawnictwa Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego, niemającego
odpowiednika w żadnej innej dziedzinie przemysłu. Prace trwały 15 lat, a rozpoczęto
je od zebrania materiałów źródłowych, przede wszystkim w zakładach przemysłu
chemicznego. Przygotowane opracowania poszczególnych tomów poddano wielu recenzjom, a uwagi recenzentów uwzględniali autorzy i zespoły redakcyjne.
W rezultacie powstał zbiór liczący ponad 5 tysięcy stron maszynopisu, obejmujący
historię polskiego przemysłu chemicznego jako całości (2 tomy) oraz jego poszczególnych branż (17 tomów). Dzieło pt. Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego
składa się z 19. tomów:
Tom 1. – Historia polskiego przemysłu chemicznego w latach 1815-1918
Tom 2. – Historia polskiego przemysłu chemicznego w latach 1918-1980
Tom 3. – Historia polskiego przemysłu farmaceutycznego
Tom 4. – Historia polskiego przemysłu nieorganicznego
Tom 5. – Historia polskiego przemysłu syntezy chemicznej
Tom 6. – Historia polskiego przemysłu tworzyw sztucznych
Tom 7. – Historia polskiego przemysłu włókien chemicznych
Tom 8. – Historia polskiego przemysłu gumowego
Tom 9. – Historia polskiego przemysłu farb i lakierów
Tom 10. – Historia polskiego przemysłu kopalnictwa surowców chemicznych
Tom 11. – Historia polskiego przemysłu gazów technicznych
Tom 12. – Historia polskiego przemysłu materiałów wybuchowych
Tom 13. – Historia polskiego przemysłu budowy aparatury chemicznej
Tom 14. – Historia Centrali Handlu Zagranicznego CIECH
Tom 15. – Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Tom 16. – Historia Instytutu Chemii Przemysłowej
Tom 17. – Historia polskiego przemysłu chemii gospodarczej
Tom 18. – Historia polskiego przemysłu organicznego
Tom 19. – Instytucje centralne polskiego przemysłu chemicznego.
Zgromadzony bardzo cenny materiał jest dziełem ludzi, którzy w budowie i rozwoju tego przemysłu brali udział osobiście, a także byli świadkami towarzyszących
temu działań i zjawisk. Wielu z nich już odeszło, wielu jest Seniorami. W przygotowa-
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niu tego dzieła, którego znaczenie trudno dzisiaj przecenić, współdziałała z naszym
Stowarzyszeniem Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz pozostałe branżowe izby
przemysłowe, firmy i instytucje.
W latach 90. ub. w. Stowarzyszenie zakończyło wydawanie dziewiętnastu tomów
Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego, każdy poświęcony osobnej
dziedzinie/branży lub instytucji. Wydawnictwo, z upływem czasu, nabiera jeszcze
większego znaczenia, jest coraz bardziej cenne, bezcenne. Egzemplarze wszystkich
19. tomów były przekazane do firm i instytucji chemicznych oraz do bibliotek uczelnianych, zakładowych i miejskich w całej Polsce. Wszystkie tomy są też dostępne
w formie pdf na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sitpchem.org.pl
Ambicją Stowarzyszenia było opracowanie jeszcze jednego tomu podsumowującego 30-lecie (1980-2010) historii polskiego przemysłu chemicznego. Prace przygotowawcze trwały prawie dwa lata; zaangażowali się w nie Członkowie Stowarzyszenia
i wiele Osób w firmach i instytucjach chemicznych w całej Polsce. Dzięki wytrwałości
i pracy tych wszystkich ludzi powstał 20. tom Kart z historii polskiego przemysłu
chemicznego
Właśnie teraz – w roku Jubileuszu 85-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – jest ono przekazywane PT Czytelnikom.
Zarząd Główny SITPChem serdecznie dziękuje wszystkim Osobom i Instytucjom,
które uczestniczyły w pracach przygotowawczych, autorskich, opracowywaniu recenzji i korekt, a także sponsorom niniejszego wydania.
Dziękujemy PT Członkom Komitetu Redakcyjnego XX tomu i wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy zabiegali o to wydanie. Wszystkim, dla których ta książka jest
ważnym dopełnieniem nie tylko historii polskiego przemysłu chemicznego, ale także
Ich własnej aktywności zawodowej i pracy w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego. Dzięki Nim możemy z wielką satysfakcją przekazać 20. tom
Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego – Historia polskiego przemysłu
chemicznego w latach 1980-2010
Zarząd Główny SITPChem

październik 2012 r.
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WSTĘP
Dwudziesty tom Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego przekazywany teraz w ręce Czytelników, obejmuje lata 1980-2010. To okres zawierający rozpoczęcie
i dokonywanie się przemian ustrojowych w Polsce. To czas powstania III Rzeczypospolitej i kształtowania się nowego kapitalistycznego państwa i obsługiwanego przez
nie społeczeństwa. Okres ten, to głębokie, często bolesne i nie zawsze słuszne zmiany
restrukturyzacyjne w gospodarce narodowej i takież zmiany w obszarze przemysłu chemicznego i pokrewnych. Okres który obejmuje XX tom naszej pracy, to czas, w którym
historię trudno oddzielić od teraźniejszości, w którym szereg wątków procesu przemian
nie doczekało zakończenia, a często nawet podjęcia realizacji, co uniemożliwia dokonanie rzetelnych podsumowań.
Zanim w 1993 roku firma konsultingowa McKinsey zakończyła studium restrukturyzacji polskiego przemysłu ciężkiej chemii, w całym sektorze chemicznym wiele się
już zdarzyło. Sprywatyzowano chemię gospodarczą, wprowadzając do niej światowe
koncerny. Obserwując dziś ogromne zainteresowanie straganami sprzedającymi drogą
„chemię gospodarczą prosto z Niemiec” można zastanawiać się, czy zawsze wiązanie się
z firmami zagranicznymi, oprócz dostępu do kapitału, zapewniało to, co było sensem
restrukturyzacji – dostęp do nowoczesnych technologii i dostęp do szerokiego rynku.
Zlikwidowano zjednoczenia, „niechlubne relikty organizacyjne poprzedniego ustroju”.
Patrząc dziś na powiązania surowcowo-produkcyjne między Zakładami Zjednoczenia
„Petrochemia” można jednak zastanawiać się, czy zjednoczenia nie mogły być wykorzystane jako prekursory struktur koncernowych, zapewniających nieosiągalną do dziś integrację surowcowo-produktową i synergię pomiędzy zindywidualizowanymi i rozproszonymi podmiotami polskiej wielkiej chemii, integrującymi się wreszcie (lata 2011-2012)
wokół grupy kapitałowej Azoty Tarnów. Zjednoczone Fabryki Nawozowe II Rzeczypospolitej były przecież atrakcyjnym przykładem.
Wielki menedżer polskiej chemii, Konstanty Chmielewski, powiedział w 1993 roku,
że „historię polskiego przemysłu chemicznego można podzielić na czasy przed raportem McKinsey’a i po raporcie”. Teraz, po blisko dwudziestu latach, można stwierdzić,
że raport McKinsey’a nie odegrał oczekiwanej roli. Miał szereg słabych stron, przede
wszystkim nie zawierał wizji rozwojowej, opartej na przewidywalnych i weryfikowalnych
tendencjach globalnych; niemal ignorował bardzo ważne z dzisiejszej perspektywy problemy ochrony środowiska. W późniejszych latach utarł się w środowisku przemysłowym pogląd, że był on zbyt pesymistyczną fotografią branży chemicznej, uwzględniającą
przede wszystkim jej organizacyjne i techniczne negatywy.
Przez blisko dwadzieścia lat najważniejsze podmioty polskiej syntezy chemicznej
walczyły o byt – swój, swoich pracowników i czerpiących z nich siły gospodarcze, skupionych wokół tych zakładów ośrodków miejskich.
Powołanie podmiotu właścicielskiego – Nafty Polskiej, wielokrotne spotkania Komisji
Porozumienia Trójstronnego, skupienie firm przemysłu organicznego w „Ciechu” nie
doprowadziło do integracji ani do nowych strategii rozwojowych. W szczególności nie
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zrealizowano, oczywistego wydawałoby się, postulatu wydłużenia drzewa produktowego downstream i stopniowego przechodzenia od produktów masowych do chemikaliów
o wysokiej wartości dodanej, istotnego nie tylko dla spółek produkcyjnych, ale przede
wszystkim dla bilansu naszego handlu zagranicznego.
Pomimo wyraźnych zaleceń działającego w 2003 roku Zespołu Międzyresortowego
d/s Przekształceń Jednostek Badawczo-Rozwojowych, nie udało się doprowadzić do integracji niezwykle zasłużonych dla gospodarki najważniejszych jednostek badawczo-rozwojowych (obecnie instytutów badawczych) i stworzenia instytucjonalnego zaplecza badawczego spółek Skarbu Państwa. W sferze finansowania badań nie udało się utrwalić
u decydentów rangi badań rozwojowych, ani zachować odpowiedniego udziału finansowania podmiotowego (prawdopodobieństwo kolejnej realizacji z sukcesem jest znacząco
większe niż za pierwszym razem).
Czy wobec tego trudny okres minionego dwudziestolecia należy uznać za stracony?
Na pewno nie. Polska chemia (nie tylko przemysł chemiczny w Polsce) przetrwała. Nadal
stanowi około 10% ogółu produkcji przemysłowej w kraju. Polska chemia przetrwała
i kłopoty z gazem ziemnym, podstawowym surowcem do produkcji amoniaku, i konkurencję z nawozami zza wschodniej granicy. Były nowoczesne inwestycje (melaminy
w ZA Puławy, rewitalizacja kwasu azotowego w ZA Kędzierzyn, nie mówiąc o ciągłym
rozwoju bazy produkcyjnej PKN Orlen SA i Lotos S.A.); PCC przeprowadziła niezwykle
udaną prywatyzację zakładów chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym. Firmy radzą sobie z powodzeniem z zaleceniami REACH i dzielnie stawiają czoła ograniczeniom emisji
ditlenku węgla. Już po okresie objętym niniejszym tomem rozpoczął się proces konsolidacji przemysłu nawozowego w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów, co może doprowadzić
do powstania w sektorze chemicznym drugiego, obok PKN Orlen SA, operatora rynkowego o znaczeniu regionalnym.
Jak zawsze na posterunku stanęli Ludzie Polskiej Chemii. Oni to, wspierani przez
społeczności lokalne i polską myśl naukowo-techniczną, prowadzeni przez coraz lepiej
przygotowanych liderów, utrzymali znaczącą, i jakże potrzebną, rolę polskiej chemii w gospodarce narodowej.
Im to, chyląc czoła, dedykujemy niniejszy tom.
						

Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI,
Prezes ZG SITPChem
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Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej
1990-2010
•petrochemia•wytwórstwo
tworzyw•nawozy mineralne i pozostałe
Sytuacja przemysłu chemicznego na świecie
Przemysł chemiczny na całym świecie w latach 1990-2010 nadal rozwijał się bardzo
dynamicznie, szczególnie w takich krajach, jak Chiny, Indie czy Bliski Wschód. W 2009 r.
światowa sprzedaż przemysłu chemicznego (bez przemysłu farmaceutycznego, tworzyw
i gumy) wyniosła 1871 mld EUR, z czego 24% tej wartości przypadło na sprzedaż przemysłu chemicznego UE-27. Od 2004 r. będący do tej pory liderem w produkcji chemicznej
przemysł UE, ustąpił w rankingu miejsca krajom Azji. Dynamiczny rozwój przemysłu
chemicznego w regionie Azji nastąpił w wyniku wzrostu inwestycji lokalnych i światowych
firm, tańszych surowców i mniej restrykcyjnych regulacji odnośnie do ochrony środowiska. Na podkreślenie zasługuje fakt, że blisko 70% sprzedaży branży chemicznej idzie
do innych działów gospodarki, a tylko ok. 30% bezpośrednio do konsumentów. Stąd przemysł chemiczny jest uważany za branżę pracującą głównie dla potrzeb całej gospodarki.
Odbiorcami produkcji chemicznej są wszystkie sektory gospodarki, dlatego ogólna sytuacja gospodarcza ma bezpośredni wpływ na wyniki branży chemicznej. Unijny przemysł
chemiczny, to 29 tys. przedsiębiorstw (96% z nich to MŚP), zatrudniających 1,2 mln osób.

Rys. 1. Rozwój przemysłu chemicznego

1990 – 2010

14

Przemysł chemiczny w UE na przestrzeni ostatnich lat zrobił bardzo wiele w zakresie
poprawy efektywności działania. Na Rysunku 2 pokazano, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zwiększono produkcję chemikaliów o prawie 60%, przy takim samym zużyciu
energii, a emisja dwutlenku węgla dla tej zwiększonej produkcji jest o 20% niższa.

Rys. 2. Emisja CO2, zużycie energii i produkcja w przemyśle chemicznym UE

Zbliżone efekty uzyskano również w zakresie zmniejszenia uciążliwości przemysłu chemicznego dla otoczenia.
Poziomy emisji

Tablica 1
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Prognoza rozwoju przemysłu chemicznego w Europie
Dalszy rozwój przemysłu chemicznego w Europie jest silnie uzależniony od uwarunkowań zewnętrznych, takich jak: legislacja (kwestie ochrony środowiska i REACH); tempo
wzrostu PKB; dostępność i ceny surowców.

Ochrona środowiska
Kraje UE przywiązują ogromną wagę do ochrony środowiska. Od lat 90. XX w. obserwujemy lawinowy wzrost regulacji dotyczących kwestii środowiskowych (Rys. 3).

Rys. 3. Ilość regulacji środowiskowych UE

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Pollutant Release
and Transfer Registers – PRTR)
W ramach PRTR kraje członkowskie zobowiązane są do stworzenia bazy danych dostępnej w Internecie. Zakłady przemysłowe muszą raportować:
• emisje do powietrza
• ścieki: bezpośrednie uwolnienia do jezior i rzek, transfer do oczyszczalni ścieków
• odpady: uwolnienia do studni lub składowisk podziemnych, do naziemnych składowisk odpadów, transfer odpadów do zakładów recyklingu, energetycznego spalania
odpadów itp.
Przedstawione w raportach dane będę weryfikowane przez krajowe służby oraz służby
Komisji Europejskiej. Powszechna, publiczna prezentacja poziomu oddziaływania na środowisko staje się istotnym elementem oraz ma wpływ na konkurencję.
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Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (Integrated Pollution
Prevention and Control – IPPC)
Celem nowej dyrektywy, zwanej obecnie dyrektywą o emisjach przemysłowych (IED),
jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących
emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
powodowanych przez działalność przemysłową, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu
środowiska na skutek zmniejszenia emisji przemysłowych. Nowa dyrektywa będzie obowiązywać od 01.01.2016 r.
Najwięcej wątpliwości budzi ustalenie w zakresie pozbawienia elastyczności dyrektywy
na szczeblu krajowym, poprzez odejście od dotychczasowego doboru Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) z uwzględnieniem specyfiki i warunków lokalnych oraz wprowadzenie
wiążących na poziomie wspólnoty dopuszczalnych poziomów emisji dla wszystkich branż
przemysłowych. Co więcej, dyrektywa zmienia dotychczasowy charakter dokumentów referencyjnych BREF, i z wytycznych do określania warunków pozwolenia zintegrowanego
stwarza dokumenty prawnie wiążące. W praktyce będzie to oznaczać poważne problemy
dla zakładów przemysłowych, które nie zawsze mogą zastosować opisanych w dokumentach referencyjnych techniki BAT, lub ich stosowanie nie przyniesie zamierzonych efektów
ze względu na specyfikę zakładu.

Polityka klimatyczna
Inną mocno eksponowaną przez rządy europejskie kwestią jest polityka klimatyczna.
W 2007 r. został przyjęty Pakiet Klimatyczno–Energetyczny 3x20, ale Europa nadal zastanawia się nad tym, jaki to będzie miało końcowy wpływ na konkurencyjność gospodarki UE.
Co oznacza ograniczenie emisji CO2 o 20% względem 1990 r.? Według ostatniej definicji tego założenia, należy wykonać wykres prognozujący emisję przy normalnie rozwijającym się świecie w 2020 r., następnie pomnożyć przez 0,8 i wówczas wyliczony zostanie
poziom emisji, który będzie można uzyskać. Z definicji tej wynika ogromna elastyczność
założeń i różne możliwości interpretacyjne.
Jednym z filarów polityki klimatycznej Unii jest Europejski System Handlu Emisjami
(EU ETS). System ten zakłada, iż emitenci nim objęci muszą płacić za wyemitowane gazy
cieplarniane. Obecnie wyznacza się poziom darmowej emisji na podstawie wcześniejszych
emisji z danej instalacji. Jednak już w 2013 r. rozpocznie się III etap EU ETS, w którym
poziom darmowych emisji, tak zwany benchmark, będzie wyznaczany na podstawie średniej z 10% najbardziej efektywnych instalacji danego typu w Unii Europejskiej, a za emisje
przekraczające ten poziom trzeba będzie wnieść opłaty. W zakresie polityki ograniczenia
emisji CO2 przyjęta dyrektywa EU ETS III nakłada na Polskę konieczność zakupu 30%
pozwoleń na emisję CO2 już w 2013 r. aż do 100% w 2020 r. Nowością także jest włączenie
do Systemu innych gazów cieplarnianych, niż dwutlenek węgla, które przeliczane będą
na równoważnik CO2.
Przy najwyższym w UE stopniu nawęglenia energetyki i gospodarki oznacza to bardzo
wysoki wzrost cen energii elektrycznej, co pogorszy poziom konkurencyjności przemysłu
chemicznego w Polsce. Ponadto wprowadzenie od 2016 r. nowych dopuszczalnych poziomów emisji w produkcji wielu wyrobów chemicznych oznacza konieczność poniesienia
dużych nakładów inwestycyjnych dla sprostania nowym wymaganiom.
Należy mieć na uwadze to, że średnia intensywność emisji czy zużycia energii na jednostkę wartości zależy głównie od tego, co się produkuje. Dla przemysłu sektora ciężkiego,
nawet przy najnowocześniejszych technologiach, współczynnik emisyjności będzie wyższy
niż dla sektora, który produkuje np. chemikalia specjalistyczne. Z tego względu coraz
ważniejsza jest optymalna struktura produkcji chemicznej w Polsce.
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Unijna polityka dotycząca odpadów
Gospodarka odpadami, to kolejne wyzwanie stojące przed przemysłem chemicznym.
Komisja Europejska wyznaczyła główne cele w tym zakresie: minimalizacja szkodliwego
wpływu odpadów i gospodarki odpadami na środowisko oraz optymalizacja zużycia zasobów naturalnych. Odpowiedzialność producenta za produkt, po jego technicznej śmierci
stanowi nowy element polityki dotyczącej odpadów. UE walczy ze składowaniem odpadów na rzecz ich spalania w specjalnie przygotowanych do tego spalarniach. Najlepszym
rozwiązaniem zagospodarowania odpadów, np. w dobie wzrastających kosztów zużycia
energii, jest ich przekształcenie w energię.

REACH
Pakiet legislacyjny składający się na Rozporządzenie REACH zakładający obowiązkową rejestrację substancji chemicznych, ocenę dokumentacji technicznej oraz ocenę substancji, udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie substancji do produkcji i obrotu spowoduje istotne przegrupowanie w stosowanych
związkach i produktach chemicznych, wymuszając stosowanie zamienników.
Przede wszystkim zaś podniesie koszty funkcjonowania przemysłu w Europie,
pogarszając jego konkurencyjność w stosunku do innych regionów świata.
Przedsiębiorstwa chemiczne nie istnieją bez otoczenia, nie istnieją w próżni. Jest
wokół nich grono zainteresowanych, które decyduje o ich sukcesie bądź porażce. Nie są
to tylko klienci, ale wszelkie grupy związane pośrednio lub bezpośrednio z firmą. Branża
chemiczna, będąc świadoma obaw społecznych dotyczących funkcjonowania firm wytwarzających i dystrybuujących różnego rodzaju chemikalia, szczególnie w kontekście
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy instalacji produkcyjnych, zainicjowała już
w latach 80. XX w. program „Responsible Care” ® (w Polsce pod nazwą Odpowiedzialność
i Troska ®) i za jego wdrażanie jest odpowiedzialna Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
Program ten na przestrzeni lat zyskał czołowe miejsce wśród systemów zarządzania
środowiskowego, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, o czym świadczy wdrażanie jego wytycznych w 53. krajach. Odgrywa on również istotną rolę w kształtowaniu świadomości
ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska oraz sprzyja rozwiązywaniu
problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania
instytucji publicznych ze sferą biznesu.
Realizatorzy Programu „Odpowiedzialność i Troska” definiują corocznie cele, uwzględniając zadania określone dla osiągnięcia poprawy i/lub zarządzania oraz kontroli ryzyka
w następujących obszarach:
• ochrona środowiska
• bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo pracy
• profilaktyka zdrowotna
• obrót chemikaliami (w tym dystrybucja i transport)
• komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Cele i zadania wywodzą się najczęściej z zatwierdzonej i przyjętej do stosowania polityki firmy, a przy ich określaniu istotny element stanowi dobrowolność niewymuszona przez
normy i nakazy prawne. Istotnym elementem pozostaje również systematyczne rozliczanie
przyjętych do realizacji zobowiązań, w tym określanie uzyskanych z tego tytułu efektów.
Ogólną ścieżkę rozwoju przemysłu chemicznego w zależności od poziomu dochodu
narodowego podano na Rysunku 4.
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Rys. 4. Ścieżka rozwoju przemysłu chemicznego w zależności
od poziomu PKB na osobę

Przemysł chemiczny w Polsce
Przemysł chemiczny w Polsce wchodził w wiek XXI w strukturze niewiele odbiegającej od tej z końca lat 80. ubiegłego stulecia. Ostatecznie zlikwidowano Zjednoczenie
Petrochemia, a powstałe po nim dobrowolne Zrzeszenie Petrochemia powoli zakończyło
działalność, przede wszystkim ze względu na rosnące bariery informacyjne pomiędzy firmami wynikające częściowo z obowiązków informacyjnych wymaganych od firm notowanych na warszawskiej giełdzie, a częściowo z dążeń do pełnej samodzielności. Nastąpiło
również postępujące ograniczanie kontaktów i współpracy przez sprywatyzowane firmy.
Najważniejszym dokumentem określającym kierunek dalszego rozwoju branży chemicznej w Polsce była „Strategia dla przemysłu chemicznego do 2010 r.” przyjęta przez Radę
Ministrów 4 czerwca 2002 r. Zawarta w tym dokumencie charakterystyka przemysłu
chemicznego w Polsce była następująca: Zbliżający się termin przystąpienia Polski do UE
niesie ze sobą wszelkie konsekwencje wynikające z liberalizacji handlu i otwierających
się rynków. W Polsce – wzorem państw uprzemysłowionych – wraz z rozwojem produkcji
nowoczesnych wyrobów (motoryzacja, elektronika, artykuły gospodarstwa domowego itp.)
wzrośnie zastosowanie chemikaliów w gospodarce narodowej. Dodatkowym czynnikiem
wzrostu zapotrzebowania będą rosnące potrzeby przemysłu i budownictwa wraz ze wzrostem dochodu narodowego. Wszystkie te procesy będą powodować wysoki wzrost popytu
na tworzywa sztuczne i kauczuki, farby i lakiery, a w konsekwencji na podstawowe surowce petrochemiczne – olefiny i aromaty. Oparcie się na imporcie w sytuacji wymuszonego wysokiego tempa wzrostu oznaczać będzie znaczne zwiększenie i tak już wysokiego
deficytu w handlu zagranicznym.
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Bezpośredni wpływ na wysokość deficytu w handlu zagranicznym chemikaliów mają
niezrównoważone obroty w takich grupach towarów, jak tworzywa sztuczne w formie podstawowej i wyrobów z nich, farmaceutyki i pestycydy oraz wyroby chemii gospodarczej i spożywczej. O ile w przypadku farmaceutyków czy pestycydów decydujące znaczenie dla tego
stanu rzeczy ma poziom techniki i technologii (know how), to w przypadku branży tworzyw
główną przyczyną jej słabości jest niedostateczny rozwój krajowej bazy surowcowej. Wysoka
dynamika importu oraz rosnące ujemne saldo obrotów z zagranicą, a także struktura eksportu stanowią alarmujące sygnały o stanie polskiego przemysłu chemicznego. Brak zrównoważonego rozwoju przemysłu chemicznego może stać się w niedalekiej przyszłości barierą
dla rozwoju całej gospodarki polskiej. Ogólny potencjał polskiego przemysłu chemicznego
w latach 1997-2006 (EKD 24 + EKD 25) przedstawiono w Tablicy 2.
Tablica 2
Potencjał polskiego przemysłu chemicznego i rynek w ujęciu wartościowym, mln USD
Wyszczególnienie

EKD 24
– Produkcja
chemikaliów

Pozycja 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.
Sprzedaż 6 855 6 379 5 957 6 892 6 888

7 354

9 392 11 703 13 925 16 329

Eksport

2 044 1 911 1 419 1 615 1 780

2 388

4 485

Import

5 493 6 025 4 864 4 325 5 440

7 643 10 395 13 955 14 286 16 572

6 035

4 864

5 542

Saldo HZ -3 448 -4 114 -3 445 -2710 -3 660 -5256 -5910 -7920 -9422 -11030
Rynek 10 303 10 493 9 402 9 602 10 548 12790 15302 19623 23347 27359

EKD 25
– Wyroby
z tworzyw
sztucznych
i gumy

Sprzedaż 3 687 3 628 3 862 4 221 4 324

4 908

5 057

6 391

7 928

9 826

Eksport

1 119 1 417 1 699

1 772

1 088

1 464

5 000

6 774

1 804 2 023 3 154 3 354 3 432

2 554

1 905

1 310

4 909

5 886

Saldo HZ -1 065 -1 176 -2 035 -1 937 -1 733

-782

-817

154

91

888

5690

5874

6237

7837

8938

Import

Rynek

739

847

4 752 4 804 5 897 6 158 6 057

Sprzedaż 10 542 10 007 9 818 11 113 11 212 12262 14 449 18 094 21 853 26 155

Łącznie EKD
24 + EKD 25

Eksport

2 783 2 758 2 538 3 121 3 479

Import

7 297 8 048 8 018 8 378 8 872 10 197 12 300 15 265 19 195 22 458

Saldo HZ -4 514 -5 290 -5 479 -5 257 -5393
Rynek

Zatrudnienie
tys. osób

4 159

-6038

5 573 7 499 9 864 12 316

-6727 -7766 -9331 -10142

15 056 15 297 15 298 16 371 16 605 18 299 21 176 25 860 31 184 36 297

EKD 24

135

127

120

105

99

95

94

96

96

98

EKD 25

91

100

104

102

100

101

105

109

116

124

EKD 24 +
EKD 25

226

227

224

207

199

196

199

205

212

222

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
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Produkcja sprzedana przemysłu 1997-2010, mld PLN
1997
Przemysł

1998

1999

2000

Tablica 3
2001

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział
%

%

%

%

%

Ogółem

333,7

100,0

372,8

100,0

410,7

100,0

461,6

100,0

469,1

100,0

Chemikalia

21,3

6,4

22,3

6,0

23,6

5,7

27,3

5,9

28,2

5,9

Wyroby z tworzyw sztucznych
i gumy

10,3

3,1

12,7

3,6

15,3

3,7

16,8

3,6

17,7

3,8

2002
Przemysł

2003

2004

2005

2006

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział
%

%

%

%

%

Ogółem

481,1

100,0

534,9

100,0

639,1

100,0

663,2

100,0

749,8

100,0

Chemikalia

30,0

6,2

34,5

6,4

39,6

6,2

41,1

6,2

46,3

6,2

Wyroby z tworzyw sztucznych
i gumy

20,0

4,2

25,1

4,7

28,8

4,5

31,2

4,7

36,0

4,8

2007
Przemysł

2008

2009

2010

wartość udział wartość udział wartość udział wartość udział
%

%

%

%

Ogółem

826,0

100,0

860,8

100,0

854,9

100,0

945,3

100,0

Chemikalia

45,6

5,8

47,5

5,5

47,1

5,5

53,5

5,6

Wyroby z tworzyw sztucznych
i gumy

41,1

5,0

41,8

4,9

43,1

5,0

50,0

4,6

Nadal jednak zużycie chemikaliów w Polsce plasuje się w pobliżu dolnej granicy zakresu właściwego dla określonych dochodów. Wskazuje to zarazem na niską nowoczesność
produkcji i konsumpcji, jak również na strukturalne niedomagania przemysłu chemicznego. W szczególności słaby rozwój w Polsce wykazuje produkcja podstawowych petrochemikaliów i polimerów. I tak np. produkcja etylenu jest kilkakrotnie niższa niż wynika
to ze wskaźników makroekonomicznych, a także praktyki innych krajów. Wynikający
z tego m. in. deficyt tworzyw sztucznych jest ogromny. Wieloletnie zaniedbania i/lub brak
środków finansowych na inwestycje w produkcję bazowych chemikaliów organicznych
w Polsce skutkują brakiem zdolności wytwórczych masowych polimerów, co dodatkowo
ogranicza nie tylko rozwój sektora WSCh, ale potencjalny rozwój MSP, mających je przetwarzać. Konsekwencją dalszego zaniechania będzie jedynie brak możliwości osiągnięcia
zakładanego długookresowego tempa wzrostu PKB, zmniejszając dystans w stosunku
do otoczenia. Istniejąca luka w krajowym handlu zagranicznym chemikaliami będzie się
pogłębiać.
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Podstawowe dane przemysłu chemicznego Polski (EKD-24)
Wyszczególnienie

Tablica 4

Jednostka

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

Sprzedaż

mld EUR

10,636

12,427

14,467

15,350

16,041

13,127

Import

mld EUR

9,557

10,918

12,782

14,522

17,193

13,637

Eksport

mld EUR

3,625

4,569

5,791

6,753

8,257

6,761

Saldo HZ

mld EUR

Rynek

mld EUR

16,569

18,776

21,458

23,118

24,978

20,003

Inwestycje

mld EUR

0,634

0,698

0,698

b.d.

b.d.

b.d.

Zatrudnienie

tys. osób

102

102

107

108

110

109

Sprzedaż/zatrudnionego

tys. osób

104,274

121,833

135,206

142,129

145,827

120,431

POLSKA:

(-) 5,932 (-) 6,349 (-) 6,991 (-) 7,769 (-) 8,936 (-) 6,876

Źródło: CEFIC, VCI – 2007–2010

W rzeczywistości zużycie chemikaliów w Polsce jest wyższe niż wynikające ze statystyki, gdyż zamieszczone dane nie obejmują zawartości, np. tworzyw w imporcie gotowych
wyrobów, takich jak samochody, sprzęt AGD, elektronika itp. Zapotrzebowanie krajowe
na chemikalia rośnie gwałtownie, wyprzedzając znacznie wzrost zdolności produkcyjnych,
szczególnie w takich grupach wyrobów jak produkty organiczne, tworzywa sztuczne, kauczuki syntetyczne i chemikalia specjalne. Tempo wzrostu rynku i jego prognozy wyraźnie
wskazują na możliwość rozwoju przemysłu chemicznego w tempie wyższym niż wzrost
PKB, co jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.
Wyniki osiągane przez polski przemysł chemiczny w ostatnich latach są dobre, jak
wskazują dane opublikowane w raportach rocznych PIPC za lata 2004–2010, ale widać
również bardzo wyraźnie kryzys w 2009 r.
Wynik finansowy netto przemysłu chemicznego 2004–2010, mln PLN
Pozycja/Lata

Tablica 5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

EKD – 24

3135,0

3048,0

2881,0

3590,5

2978,9

2236,5

3905,4

EKD – 25

1559,3

1394,5

1382,1

1990,6

877,9

2081,9

2285,9

Łącznie

4694,3

4442,5

4263,1

5581,1

3856,8

4317,9

6191,3

Źródło: PIPC

W związku ze słabością bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego (głównie import)
oraz niskim poziomem inwestycji zrealizowanych w latach 2000–2010, można nadal sądzić, że krajowe przedsiębiorstwa będą miały trudności w konkurowaniu skalą i profilem
produkcji z koncernami światowymi. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw sektora
Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh), które prócz dość poważnych zdolności produkcyjnych w branży nawozowej mają niewielki udział sektora organicznego ze względu na brak
bazy surowcowej – BTK i olefin. Najważniejszą konsekwencją społeczną braku własnego
odpowiednio rozbudowanego potencjału produkcyjnego w obszarze chemikaliów organicznych, tworzyw, kauczuków i gumy jest nadal słaby jednostkowy poziom zużycia chemikaliów w gospodarce, którego wielkość daleko odbiega od przedziału ok. 800–1000 Euro/GL,
stwarzającego podstawy do przekroczenia poziomu 10 000 Euro/GL jednostkowego PKB
(w wymiarze bezwzględnym).
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Rynek i zużycie jednostkowe chemikaliów – 2009 r. (EKD-24)

Tablica 6

Zużycie
mld EUR

Ludność
mln

Zużycie

Bilans HZ

per capita

per capita

EUR/GL

EUR/GL

Niemcy

105,338

82,480

1277,1

639,5

Francja

107,906

62,616

1723,3

96,2

Holandia

30,631

16,531

1852,9

753,9

Kraj

Polska

20,003

38,150

524,3

(-) 180,2

Czechy

9,419

10,490

897,9

(-) 286,5

Węgry

6,090

10,022

607,7

(-) 79,2

Rumunia

6,402

21,482

298,0

(-) 168,2

Źródło: VCI – 2010, oszacowania własne

W szczególności słaby rozwój w Polsce wykazuje produkcja podstawowych petrochemikaliów i polimerów. I tak np. produkcja chemikaliów bazowych (olefiny, aromaty)
jest kilkakrotnie niższa niż wynika to ze wskaźników makroekonomicznych, a także
praktyki innych krajów. Skutkuje to m. in. dużym deficytem tworzyw sztucznych. Struktura produkcji chemicznej w Polsce przedstawiona na Rysunku 5 jest uwarunkowana
historycznie, dostępnością bazy surowcowej oraz poziomem PKB. W 2009 r. chemikalia
bazowe stanowiły 58% polskiej produkcji chemicznej (wyłączając farmaceutyki), z czego na włókna w formach podstawowych przypadało 21%, na nawozy przypadało 14%,
inne chemikalia organiczne 14%, inne chemikalia nieorganiczne 4%, gazy techniczne
4%, barwniki i pigmenty 1%.

Rys. 5. Struktura produkcji chemicznej w Polsce w 2009 r.
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Wieloletni brak środków finansowych na inwestycje w produkcję bazowych chemikaliów organicznych w Polsce skutkuje brakiem zdolności wytwórczych masowych polimerów. Krajowy przemysł chemiczny wymaga głębokiej reorientacji strukturalnej w kierunku syntezy organicznej i produkcji polimerów, czego jednak nie da się osiągnąć bez
rozbudowy i budowy nowych zdolności produkcyjnych chemikaliów organicznych. Struktura technologiczna jest stosunkowo słabo dostosowana do rzeczywistych potrzeb rynku
(generalna nadwyżka mocy produkcyjnych w produktach nisko przetworzonych i nisko
wartościowych oraz strukturalne niedobory bazowych chemikaliów organicznych i półproduktów petrochemicznych, silnie wpływające na niedobory produktów ich przetwórstwa – tworzyw masowego zastosowania i polimerów konstrukcyjnych).
Potencjał produkcyjny chemikaliów bazowych

Tablica 7

Zdolności

Zdolności

Zdolności

Zdolności

produkcyjne

produkcyjne

produkcyjne

produkcyjne

EZ 2008 r.

EZ 2008 r.

Polska 2008 r.

Polska 2008 r.

mln t

kg/GL

mln t

kg/GL

Amoniak

10,300

25,22

2,360

61,86

Metanol

3,240

7,93

0,000

0,00

Etylen

24,774

60,66

0,700

18,35

Propylen

17,927

43,90

0,430

11,27

Butadien

2,469

6,05

0,075

1,97

Benzen

10,453

25,59

* 0,180

4,72

Toluen

2,328

5,70

* 0,130

3,41

o-Ksylen

0,671

1,64

* 0,020

0,52

p-Ksylen

2,489

6,09

* 0,032

0,84

Produkt

EZ – Europa Zachodnia (UE-15 + Norwegia i Szwajcaria)

Poza nadmiarem zdolności produkcyjnych amoniaku, w krajowym przemyśle chemicznym wobec Europy Zachodniej odnotować można przynajmniej trzykrotnie niższy
potencjał produkcyjny chemikaliów bazowych (mierzony zdolnościami wytwórczymi per
capita) kluczowy dla działalności gospodarczej przemysłu chemicznego. Bez rozwoju tego
potencjału wytwórczego gospodarka nadal będzie w wielkim stopniu korzystać z zasilania
importem. Oparcie się na imporcie w sytuacji wymuszonego wysokiego tempa wzrostu
oznaczać będzie znaczne zwiększenie i tak wysokiego już obecnie deficytu w handlu zagranicznym. Należy podkreślić, że w ostatnich latach rośnie udział ujemnego salda w obrotach chemikaliami w całym ujemnym saldzie zagranicznych obrotów towarowych Polski.
O skali problemu najlepiej świadczy wykres bilansu handlu zagranicznego chemikaliami
opracowany w IChP dla całego okresu transformacji gospodarczej Polski (Rys. 6).
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Rys. 6. Deficyt Polski w handlu zagranicznym chemikaliami w latach 1991-2009

Skumulowany deficyt wymiany handlowej chemikaliami w okresie transformacji gospodarczej Polski wyniósł ponad 85,4 mld EUR i ma wymiar porównywalny z wielkością
środków pomocowych przeznaczonych przez Unię Europejską dla Polski po akcesji.
Nierównowaga bilansu handlu zagranicznego chemikaliami jest konsekwencją nienadążania przemysłu chemicznego za potrzebami rynku w okresie wieloletnim. W szczególności dotyczy to obszaru produkcji bazowych chemikaliów organicznych (olefiny,
aromaty i metanol).
Tablica 8

Wielkość krajowej produkcji chemikaliów bazowych, tys. t/r
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Etylen

Pozycja

362,4

308,3

370,2

350,7

348,4

312,6

592,8

623,7

540,0

516,3
358,2

Propylen

249,1

227,9

256,3

257,5

245,8

248,7

412,6

408,5

365,3

Butadien

45,9

37,9

51,4

44,1

46,0

40,9

61,3

59,3

57,4

54,8

Benzen

164,1

95,6

175,8

184,4

196,5

135,3

175,8

194,8

165,2

138,1

Toluen

43,3

64,0

101,9

106,7

86,3

89,9

129,4

136,7

116,8

100,7

o-Ksylen

8,4

9,2

21,6

23,3

24,1

18,8

17,8

27,5

20,1

21,2

p-Ksylen

26,1

27,1

32,2

36,4

31,6

27,7

30,6

31,1

24,1

0,1

Metanol

1,7

1,0

0,4

0,4

0,4

0,2

0,1

0,2

0,3

0,3

W przedstawionym (Tab. 9) bilansie założono istnienie tylko jednej instalacji półproduktów i tworzyw o skali produkcji konkurencyjnej w zglobalizowanym otoczeniu (UE).
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Tablica 9
Bilans reprezentatywnej sieci technologicznej półproduktów i tworzyw
Pozycja

Zdolność, Produkty
tys. t/r.
finalne

Zapotrzebowanie, tys. t/r
Etylen Propylen Butadien Benzen Toluen o-Ksylen p-Ksylen Metanol

PE-LD

400

PE

409

PE-HD

320

PE

326

PE-LLD

100

PE

95

VCM

450

PVC

210

EO

140

Różne

111

EB/SM

450

PS/BR

130

PP-homo

200

PP

PP-kopo

200

PP

CAA

120

PAC

Fenol

280

PA/PC

143

„oxo”

205

Różne

154

PO

200

PUR

156

Izopropanol

140

Różne

104

EPI

90

Epoksydy

64

Sbr

140

BR

102

Ssbr

70

BR

57

pbr

80

BR

84

EPDM

45

Elastomery

Nitrobenzen

300

PUR

191

357
207

17

191
82

19

254

28

Kaprolaktam

140

PA

138

Kwas
adypinowy

140

PA

105

Alkilobenzen

50

Surfaktanty

17

DNT

150

PUR

BKF

60

Różne

PTA

600

PET

Kwas octowy

400

Różne

216

Formaldehyd

50

Różne

60

79
56
410

HCOOH

60

Różne

88

MMA

50

PMMA

40

RAZEM

1317

1129

243

1062

79

56

410

404

Dostępne

700

435

70

60 – 70

-

30

400

1

(-) 26

(-) 10

(-) 403

Różnica

(-) 617 (-) 694

Źródło: Oszacowania własne IChP/PIPC

(-) 173

(-) 1002 (-) 79
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Przedstawiony wynik porównania krajowej dostępności surowcowej organicznych chemikaliów bazowych z zapotrzebowaniem reprezentatywnej sieci technologicznej przemysłu
chemicznego, wskazuje na konieczność realizacji kilkuletniego, dynamicznego programu
inwestycyjnego, w którym krajowy przemysł chemiczny uzyska poziom lepszej dostępności. Będzie to kosztowne, lecz alternatywą jest brak realnych możliwości perspektywicznego rozwoju i dalszy nieunikniony wzrost ujemnego bilansu handlowego Polski w obrocie
chemikaliami.
Z uwagi na jego rolę w gospodarce globalnej, regionalnej, czy krajowej, przemysł chemiczny i sektor WSCh mają wciąż dobre perspektywy wzrostu. Oczywiście nie dotyczy to
w jednakowym stopniu wszystkich podobszarów – niektóre, jak nieorganiczny, czy nawozów mineralnych, uważane są za dojrzałe i większość prognoz zakłada bądź niewielki
wzrost produkcji i rynków (nieorganika), bądź spadek produkcji i zmniejszenie zapotrzebowania w układzie długoterminowym. Porównanie podstawowych parametrów krajowego przemysłu chemicznego z Unią Europejską wskazuje na szereg istotnych różnic
w charakterze przemysłu produkcji chemikaliów w obu obszarach (Tab. 10).
Tablica 10
Porównanie ogólnych parametrów przemysłu chemicznego Polski i UE (EKD 24)

Obszar
UE

Polska

Rok

Wartość
sprzedaży,
mld EUR

Zatrudnienie,
tys. osób

Sprzedaż na
1 zatrudnionego,
tys. EUR

Bilans
handlu,
mld EUR

1995

375,0

1 740

215,5

+ 29,4

1996

383,5

1 710

224,3

+ 34,5

1997

413,6

1 697

243,7

+ 44,6

1998

417,5

1 690

247,0

+ 36,2

1999

439,0

1 676

261,9

+ 44,2

2000

502,2

1 658

302,9

+ 52,8

2001

514,9

1 661

310,0

+ 53,2

2002

521,0

1 657

314,4

+ 61,3

2003

530,7

1 648

322,0

+ 65,7

2004

559,0

1 598

349,8

+ 60,3

* 2005

627,5

1 746

359,4

+62,0

* 2006

660,7

1 724

383,2

+71,1

1995

5,1

140,0

36,4

- 2,3

1996

5,3

138,0

38,4

- 2,3

1997

5,7

135,0

42,2

- 3,0

1998

5,7

127,0

44,9

- 3,7

1999

5,6

120,0

46,7

- 4,2

2000

6,8

109,0

62,4

- 4,8

2001

7,7

103,0

74,8

- 5,7

2002

7,8

97,0

80,4

- 6,2

2003

7,8

94,0

83,5

- 5,2

2004

9,4

95,5

98,4

- 6,4

2005

11,2

96,4

116,2

- 7,6

2006

13,0

98,3

132,2

- 8,8

* jako UE-25
Źródła: CEFIC – Facts & Figures Nov. 2007; GUS; Eurostat; raporty PIPC 2004–2006; VCI – 2007
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Spożycie jednostkowe per capita chemikaliów w Polsce jest nadal blisko 2-krotnie
aniżeli średnie w UE, a bilans handlu zagranicznego chemikaliami jest zdecydowanie
ujemny. Pozycja polskiego przemysłu chemicznego (w tym sektora WSCh) jest znacznie
słabsza w porównaniu z pozycją tego przemysłu nie tylko w starych krajach Unii Europejskiej, lecz nawet w krajach ostatniej akcesji do UE. Przy czym należy dodać, że w krajach UE-15, procentowy udział przemysłu chemicznego w przemyśle ogółem waha się
od 17 do 24%, podczas gdy w Polsce 10-11% od wielu lat.

Wielka Synteza Chemiczna
Wielka Synteza Chemiczna (WSCh) jest pojęciem umownym, obejmującym następujące branże: organiczną, nieorganiczną, nawozową, przetwórstwa siarki i koksochemiczną. Jest najważniejszą i największą częścią przemysłu chemicznego. Może być wysoce
efektywna ekonomicznie, ale jej rozwój wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.
Podkreślić trzeba, że coraz mniejsza część tego sektora kontrolowana jest przez Skarb
Państwa.

Podsektor organiczny
Podstawowymi surowcami dla przemysłu chemicznego są głównie trzy naturalne surowce: ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel. Bazę surowcową większości produktów organicznych stanowią rafinowane frakcje ropy naftowej (baza petrochemiczna) oraz cięższe
składniki gazu ziemnego, wypierając prawie całkowicie węgiel i jego pochodne. Produkcja
oparta na węglu (pomimo pojawiających się nowych technologii czystego węgla) traktowana jest jeszcze ciągle jako bardziej uciążliwa dla środowiska oraz wysoce energochłonna.
Produkty przemysłu chemii organicznej można podzielić na cztery grupy:
a. podstawowe węglowodory stanowiące surowce dla chemii organicznej: etylen, propylen, butylen, butadien, benzen, toluen, ksyleny, acetylen i metan
b. baza surowcowa do dalszego przetwarzania: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy, nitryle, aminy, chlorki
c. półprodukty/monomery: rozpuszczalniki, detergenty, tworzywa sztuczne, barwniki,
baza dla farmacji
d. chemikalia organiczne głęboko przetworzone, typu: żywice, polietyleny, polipropyleny,
polistyreny, poliuretany, PCW, plastyfikatory, polimery akrylowe, włókna akrylowe,
polimetakrylany metylu, polikaprolaktam, włókna poliestrowe, poliizobutany, kauczuki, chemikalia specjalistyczne.
Najważniejszymi i największymi tonażowo półproduktami otrzymywanymi w procesach petrochemicznych są: Etylen; Propylen; Butadien; Benzen; Toluen; Ksyleny.
Wyżej wymienione półprodukty są przetwarzane w następujące produkty:
• Polimery masowe (PE, PP, PS, PVC)
• Polimery konstrukcyjne i włókiennicze (PA, PU, PET)
• Podstawowe kopolimery oraz kauczuki i lateksy (SBR, ABS)
• Specjalistyczne tworzywa konstrukcyjne (PAC, PC)
• Półprodukty organiczne dla przemysłów: farmaceutycznego, perfumeryjno–kosmetycznego, farb i lakierów oraz do produkcji środków ochrony roślin i chemii
gospodarczej.
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Rys. 7. Ogólny schemat powiązań surowcowo–produktowych WSCh

Rys. 8. Powiązania podsektora organicznego
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Z uwagi na fakt, iż podstawowe półprodukty podsektora organicznego (podstawowe
chemikalia – olefiny, aromaty BTK, amoniak, metanol) mają kluczowe znaczenie dla przemysłu chemicznego i gospodarki narodowej, za korzystne uznaje się ich wytwarzanie
w danym kraju. Poziom produkcji ma wpływ na postęp w dziedzinie wyrobów technicznych i konsumpcyjnych (wyroby z tworzyw sztucznych i gumy, włókna sztuczne i wyroby
chemii gospodarczej), jak również w branżach będących najpoważniejszymi odbiorcami
produktów przemysłu chemicznego, np. przemysł elektromaszynowy, elektronika, motoryzacja, budownictwo, meblarstwo, ochrona zdrowia oraz rolnictwo.
Powiązania surowcowe i półproduktowe mają istotne znaczenie dla struktury technologicznej WSCh, co pokazano na Rysunku 5. Niedobory i wahania cen surowców i półproduktów mają wpływ na efektywność ekonomiczną produkcji całego sektora WSCh.
Zjawisko to występuje szczególnie w Polsce.
Krajowy przemysł syntez organicznych opiera swoją produkcję na surowcach
wydzielanych lub wytwarzanych w procesach przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego.
Petrochemiczna baza surowcowa to węglowodory i wytwarzany z nich gaz syntezowy.
Ok. 10% przerabianej ropy odbiera się w polskim przemyśle w postaci półproduktów
do syntez chemicznych, w skali światowej tylko 5-6%. Stanowi to ok. 1,8 mln t/r surowców-półproduktów do syntez. Rozwój przemysłu syntez organicznych w Polsce zależy
od dostępności ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wielkości nakładów na modernizacje
technologiczno-energetyczne, na cele inwestycyjne oraz innowacje.

Rys. 9. Gaz syntezowy jako produkt obróbki gazu ziemnego i innych surowców
Źródło: Wadziszowska I., Szeja W.: Zagospodarowanie Ciężkich pozostałości w Kierunku Produkcji Chemikaliów, XIII Sympozjum
Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007, styczeń 2007 r.

Na gazie syntezowym wytwarzanym z gazu ziemnego oparta jest współcześnie niemal
cała światowa produkcja metanolu (jak również pochodnych metanolu), synteza alkoholi
OXO, synteza węglowodorów i innych (Rys. 10).
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Rys. 10. Produkcja chemikaliów z gazu syntezowego
Źródło: Wadziszowska I., Szeja W.: Zagospodarowanie Ciężkich Pozostałości w Kierunku Produkcji Chemikaliów, XIII
Sympozjum Naukowo-Techniczne CHEMIA 2007, styczeń 2007 r.

Substytucyjność i komplementarność źródeł energii dla frakcji C4
Frakcja C4 będąca źródłem butadienu może być wytwarzana z różnych surowców,
co przedstawiono na Rysunku 11.

Rys. 11. Substytucyjność i komplementarność źródeł energii pierwotnej
Źródło: Programy badawcze i implementacja wytycznych Strategic Research Agenda UE w ramach Polskiej Platformy
Technologicznej Zrównoważonej Chemii, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 2007 r.

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

31

Podsektor nieorganiczny
Przemysł nieorganiczny obejmuje tlenki metali i czyste pierwiastki oraz produkty chemiczne: kwasy, sole i zasady, w których nie występuje wiązanie typu węgiel–węgiel, nawozy azotowe, a także nawozy fosforowe.
Przemysł nieorganiczny znalazł się wśród tych sektorów europejskiego przemysłu chemicznego, które najdotkliwiej odczuły skutki światowego kryzysu. Spadek zapotrzebowania ze strony odbiorców chemikaliów nieorganicznych wymusił znaczną redukcję produkcji, a w niektórych przypadkach nawet zamknięcia instalacji. W 2009 r. podstawowe
chemikalia nieorganiczne odnotowały spadek produkcji o 18,7% w stosunku rocznym.
Rozwój sektora nieorganicznego jest silnie skorelowany z kondycją jego odbiorców.
Na wodorze otrzymywanym z gazu ziemnego poprzez gaz syntezowy, opiera się niemal
cała światowa produkcja amoniaku, a tym samym cały przemysł związków azotowych
(kwas azotowy, azotany, nawozy azotowe, mocznik itp.). Wodór znajduje także zastosowanie w procesach uwodorniania związków organicznych oraz w procesach uszlachetniania paliw.
Na schemacie (Rys. 12) przedstawiono rozbudowaną strukturę surowcowo–produktową, z uwydatnieniem dwóch źródeł (gazu ziemnego i węgla) oraz głównych kierunków
przetwórstwa gazu syntezowego.

Rys. 12. Gaz syntezowy jako surowiec chemiczny

1990 – 2010

32

Produkcja nawozów azotowych w Polsce w latach 1990–2010

Tablica 11

tys.
ton, 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
wN
Mocznik

264 328 314 328 348 401 372 399 329

Saletra
amonowa

375 358 400 425 429 445 433 463 461

Saletrzaki

256 290 297 296 289 310 353 261 360

Siarczan
amonu

131 134 132 136 139 136 130 122 119

Produkcja
1303 1148 1167 1224 1385 1619 1615 1604 1406 1271 1576 1510 1305 1626 1629 1738 1707 1833 1716 1546 1630
całkowita

Źródło: Eurostat: Mocznik 20153130; Saletra amonowa 20153300; Saletrzaki 20153530; Siarczan Amonu 20153200
(NACE Rev.2). GUS: Produkcja całkowita: Rocznik Statystyczny1991-2009; Biuletyn Statystyczny luty 2011 r.

Sytuacja krajowego przemysłu nieorganicznego
Surowcami dla podsektora nieorganicznego są: sól kamienna (solanka), wapienie,
siarka, ilmenit i szlaka tytanowa. Produktami przetwórstwa soli (elektroliza solanki) są:
chlor i NaOH (ług sodowy), zużywane w większości w przemyśle organicznym (chlor),
w chemii gospodarczej, przemyśle celulozowym, produkcji barwników i włókien chemicznych (NaOH). Na bazie ilmenitu i szlaki tytanowej produkuje się biele tytanowe.
Tradycyjnie, w podziale branżowym przemysłu chemicznego w Polsce, przemysł nieorganiczny obejmował:
• produkcję chemikaliów nieorganicznych, to znaczy związków niezawierających wiązań
typu węgiel–węgiel, stanowiących podstawę chemii organicznej
• mineralnych nawozów fosforowych, zarówno jednoskładnikowych jak i wieloskładnikowych NP oraz NPK.
Związki nieorganiczne obejmują związki chemiczne typu kwasy, zasady i sole, zarówno o czystości tzw. technicznej, jak również o wyższych stopniach czystości, określanych
mianem odczynników chemicznych.
W okresie do 1990 r. przemysł nieorganiczny, zrzeszony w Zjednoczeniu a następnie
Zrzeszeniu Przemysłu Nieorganicznego, obejmował zakłady produkcyjne o następującym
asortymencie produkcyjnym:
1. Zakłady Chemiczne „POLICE” w Policach k/Szczecina: kwas siarkowy kontaktowy,
ekstrakcyjny kwas fosforowy, nawozy kompleksowe NP, NPK, biel tytanowa.
2. Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych obecnie FOSFAN w Szczecinie: kwas siarkowy nitrozowy, superfosfat prosty granulowany.
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3. Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku: kwas siarkowy kontaktowy,
ekstrakcyjny kwas fosforowy, superfosfat potrójny.
4. Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „POLCHEM” w Toruniu: superfosfat
prosty pylisty, kwas siarkowy techniczny i akumulatorowy, kwas solny, kwas chlorosulfonowy, siarczyny sodu, hydrosulfit, rongalit, siarczan cynku oraz chemikalia odczynnikowe na bazie produkowanych w zakładzie chemikaliów technicznych, ogółem
przeszło 20 produktów nieorganicznych (zlikwidowane).
5. Inowrocławskie Zakłady Sodowe „SODA MĄTWY” obecnie SODA-CIECH w Inowrocławiu: soda kalcynowana lekka i ciężka (zgniatana), soda oczyszczona, chlorek wapnia,
kreda techniczna strącana, sita molekularne.
6. Janikowskie Zakłady Sodowe „JANIKOSODA” obecnie SODA-CIECH w Janikowie
k/Inowrocławia: soda kalcynowana lekka, kreda aktywna strącana, sól warzona
próżniowa.
7. Zakłady Chemiczne „LUBOŃ” obecnie LUVENA w Luboniu k/Poznania: superfosfat
prosty pylisty, kwas siarkowy, kwas fluorowodorowy, fluorek glinu.
8. Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „STOCHEM” w Warszawie: tlenek
antymonu, tlenki miedzi, płyny do fosforanowania stali, preparaty antykorozyjne (zlikwidowane).
9. Zakłady Chemiczne „RUDNIKI” w Rudnikach k/Częstochowy: szkliwo sodowe, szkło
wodne, dwukrzemian sodu, kwas borowy, boraks, przemysłowe środki myjące.
10. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL” w Machowie k/Tarnobrzega:
produkcja siarki kopalnej, kwas siarkowy, superfosfat prosty pylisty i granulowany,
kriolit syntetyczny, ziemie bielące.
11. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” w Grzybowie k/Staszowa: produkcja siarki kopalnej, dwusiarczek węgla.
12. Zakłady Chemiczne „ALWERNIA” w Alwernii k/Chrzanowa obecnie Alwernia-CIECH:
związki chromu, termiczny kwas fosforowy (z elementarnego fosforu), fosforany sodu,
siarczek sodu.
13. Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „PERMEDIA” w Lublinie: związki kobaltu, niklu, pigmenty kadmowe i tlenkowe.
14. Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego „BONARKA” w Krakowie: paszowy
fosforan wapniowy (termicznie odfluorowany), nawozowa mączka fosforytowa 29%
P2O5 (zlikwidowane).
15. Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu: superfosfat prosty
pylisty, fluorokrzemian sodowy (zlikwidowane).
16. Zakłady Chemiczne „WIZÓW” w Wizowie k/Bolesławca Śląskiego: kwas siarkowy
z anhydrytu, klinkier cementowy, ekstrakcyjny kwas fosforowy, fosforany sodu
(zlikwidowane).
17. Fabryka Nawozów Fosforowych „UBOCZ” w Uboczu k/Gryfowa Śl.: kwas siarkowy
nitrozowy, superfosfat prosty pylisty, kwas fluorokrzemowy (zlikwidowane).
Poza przemysłem nieorganicznym, produkowano również techniczne chemikalia nieorganiczne w zakładach chemicznych należących do innych branż: przemysłu petrochemicznego (Zakłady Azotowe Tarnów, „Synthos” w Oświęcimiu), przemysłu organicznego
(„Rokita”, „Boruta”, „Zachem-CIECH”), jak również odczynniki chemiczne w zakładach
należących do Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego „Polskie Odczynniki Chemiczne” POCh w Gliwicach i Lublinie.
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Nawozy fosforowe

Rys. 13. Konsumpcja nawozów mineralnych w UE27

Asortyment nawozów fosforowych obejmuje nawozy proste i skoncentrowane.
Nawozy proste:
• superfosfaty pyliste o zawartości 18% P2O5
• superfosfaty granulowane o zawartości 19% P2O5
• mączka fosforytowa 29% P2O5
• nawozy wieloskładnikowe NPK na bazie superfosfatu prostego.
Superfosfaty proste produkowane są na bazie fosforytów i kwasu siarkowego. Mączka
fosforytowa nawozowa stanowi bardzo drobno przemielony wysokoreaktywny fosforyt.
Nawozy skoncentrowane
• superfosfat potrójny granulowany 46% P2O5
• superfosfat wzbogacony granulowany 35% P2O5
• nawóz kompleksowy NP 18% N + 46% P2O5
• nawóz kompleksowy NPK 8% N + 24% P2O5 + 24% K2O
• nawóz kompleksowy NPK 15% N + 15% P2O5 + 15% K2O
• nawozy kompleksowe o innych składach dostosowanych do potrzeb rolników.
Superfosfat potrójny produkowany jest na bazie kwasu fosforowego i zmielonego fosforytu. Produkcja superfosfatu wzbogaconego oparta jest na kwasie fosforowym i kwasie siarkowm. Nawozy kompleksowe NP produkowane są na bazie kwasu fosforowego
i amoniaku. Nawozy NPK produkowane są na bazie kwasu fosforowego, amoniaku i soli
potasowej KCl.
Przed 1990 r. najwyższa wielkość produkcji nawozów fosforowych (łącznie z kompleksowymi) została osiągnięta w 1986 r.: 3908 tys. t w masie, 948 tys. t w P2O5, w 1989 r.
wyniosła 3.815 tys. t w masie, 945 tys. t P2O5.
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Tablica 12

Produkcja nawozów fosforowych i kompleksowych, tys. t
Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

2000

2003

2004

Nawozy
w masie

1816

951

1239

1187

1717

2088

b.d.

b.d.

b.d.

Nawozy
w P2O5

467

253

329

282

415

523

539

553

594

Przyszłość przemysłu nawozowego, w tym nawozów fosforowych, zależy od popytu
na nawozy w rolnictwie. W latach 1989–1991 nastąpiły bardzo poważne zmiany na rynku nawozowym w Polsce. W wyniku zniesienia dotacji do nawozów, które pod koniec
lat 80. XX w. wynosiły ponad 80% kosztu produkcji P2O5, oraz w wyniku urealnienia
kosztów kredytów, popyt na nawozy uległ ponad trzykrotnemu zmniejszeniu. W 1992 r.
krajowe rolnictwo zużyło 12 kg P2O5/ha, łącznie zaledwie ok. 60 kg NPK na 1 ha użytków rolnych. W latach 1992-1998 nastąpił powolny wzrost popytu z trendem przyrostu
o ok.1 kg P2O5/ha/rok w kolejnych latach.
W latach 2000-2010 stan nawożenia mineralnego ustabilizował się na poziomie 90111 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, przy względnie niewielkich wahaniach rocznych.
Stosownie do prognoz autorskich prof. dr. hab. Aldona Zalewskiego, opracowanych w połowie 2003 r., zużycie nawozów w Polsce w latach gospodarczych 2005/06 – 2009/10
sumarycznie w NPK i P2O5 będzie kształtować się następująco:
Tablica 13
Prognoza zużycia nawozów w Polsce w okresie 2005/2006 – 2009/2010
Lata
2005/06

Zużycie, kg na 1 ha użytków rolnych
NPK

P2O5

101,0

21,4

2006/07

104,0

22,4

2007/08

106,5

22,7

2008/09

109,0

23,6

2009/10

111,7

24,5

Przy ogólnej powierzchni użytków rolnych w Polsce w wysokości 16,9 mln ha (Rocznik
Statystyczny: spis rolny z maja 2002 r.), zapotrzebowanie krajowe na nawozy fosforowe
przy dawce docelowej w roku gospodarczym 2009/10 wyniesie prawie 415 000 t P2O5.
Obecna zdolność produkcyjna krajowych zakładów nawozów fosforowych wynosi
ok. 650 tys. t P2O5/r.,, w tym ok. 400 tys. t P2O5/r. w nawozach kompleksowych NP i NPK,
zabezpieczając w pełni zarówno potrzeby krajowe jak i eksportowe.
W tej sytuacji nie przewiduje się rozbudowy zdolności produkcyjnych krajowych wytwórni podstawowych nawozów fosforowych (w tym NP i NPK).
Dalszy wzrost będzie dotyczył produkcji nawozów mineralnych NPK otrzymywanych
metodą mieszania, zarówno w zakładach nawozowych przemysłu nieorganicznego jak
i w sieci dystrybucyjnej. Nie powoduje to jednak wzrostu produkcji ogólnej P2O5, ponieważ mieszalnie nawozów wykorzystują nawozy wyprodukowane przez kluczowy przemysł
nieorganiczny, i ujęte już w statystyce produkcji krajowej.
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Siarka kopalna

Trwająca do 1991 r. korzystna koniunktura dla siarki na rynkach światowych i bogata baza surowcowa, tworzyły sprzyjające warunki dla rozwoju wydobycia siarki w Polsce. Najwyższy poziom wydobycia siarki, wynoszący ok. 5,0 mln t/r został osiągnięty
w latach 80. XX w. Początkowo eksploatację krajowych złóż prowadzono metodą odkrywkową: w Kopalni „Piaseczno” w latach 1957-1971 i w Kopalni „Machów” w latach
1970-1992. Poważny wzrost wydobycia siarki nastąpił w wyniku opanowania otworowej technologii wydobycia. Pierwszą kopalnią otworową siarki była Kopalnia „Grzybów”
działająca w latach 1966-1996 na złożach obszaru staszowskiego. Na złożach obszaru
tarnobrzeskiego uruchomiono w 1967 r. Kopalnię „Jeziórko” oraz w 1985 r. Kopalnię
Doświadczalną Machów II, eksploatowaną do 1993 r. Na obszarze lubaczowskim działała Kopalnia Siarki „Basznia” (1987–1993). W 1993 r. uruchomiono kopalnię otworową
„Osiek” na złożu staszowskim.
W drugiej połowie 1991 r. nastąpił gwałtowny spadek cen siarki na rynkach światowych z poziomu 105 USD/t S do 25 USD/t S.
Nagłe załamanie się cen siarki było spowodowane zwiększoną podażą taniej siarki
z odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ogólną recesją gospodarczą, zwłaszcza
w przemyśle nawozów fosforowych zużywającym duże ilości kwasu siarkowego.
W późniejszym okresie światowa produkcja siarki elementarnej systematycznie rosła,
ale wzrost ten pochodził głównie ze wzrostu zdolności produkcyjnych instalacji do odsiarczenia gazu ziemnego i ropy naftowej. Produkcja siarki kopalnej wykazywała tendencje
spadkowe. Obecnie w świecie pozostała tylko jedna kopalnia siarki – „Osiek” w Polsce.
Światowe zapotrzebowanie siarki i kierunki jej zużycia nie podlegają istotnym zmianom, prawie 90% siarki stosuje się do produkcji kwasu siarkowego, który w ok. 50% jest
zużywany do produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego i nawozów fosforowych.
Tablica 14
Produkcja siarki kopalnej i z odzysku w Polsce w latach 1996-2000, tys. t
Rok
Siarka kopalna, w tym:

1996

1997

1998

1999

2000

1722

1673

1346

1160

1400

1230

1088

845

700

750

492

585

501

460

650
405

- KiZPS „Siarkopol”
Kopalnia „Jeziórko”
- KiZChS „Siarkopol”
Kopalnia „Osiek”
Siarka z odzysku, w tym:

280

294

318

356

- PKN „Orlen”

32

37

49

60

95

- Rafineria Gdańska

4

5

7

6

25

19

19

- PGNiG
Huty miedzi, cynku i ołowiu
– H2SO4 w/p na S
Ogółem

244

252

262

271

266

2002

1967

1664

1516

1805

Głównym odbiorcą siarki w kraju (kopalnej i z odzysku) oraz w postaci kwasu siarkowego wytwarzanego jako produkcja uboczna, jest przemysł nawozów fosforowych. Kwas
siarkowy znajduje ponadto zastosowanie do produkcji związków nieorganicznych w przemyśle tworzyw sztucznych, naftowym, metalurgicznym, papierniczym, mleczarskim, organicznym, garbarskim, farbiarskim oraz do osuszania gazów.
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Produkty nieorganiczne
Produkty nieorganiczne wielkotonażowe
Kwas siarkowy
Pod koniec lat 80. XX w. produkcja kwasu siarkowego w Polsce wynosiła blisko
3,5 mln t w przeliczeniu na 100% H2SO4. Stanowiło to ok. 2,5% światowej produkcji
i stawiało Polskę na dziesiątym miejscu w świecie i na czwartym miejscu w Europie pod
względem produkcji kwasu siarkowego.
W latach 80. ub.w. kwas siarkowy produkowano w Polsce głównie z siarki kopalnej
(ok. 83% produkcji). Pozostałe ilości kwasu siarkowego produkowano z gazów odlotowych
z prażenia rud metali kolorowych (miedzi cynku i ołowiu), anhydrytu i gazu koksowniczego. Przeważającą metodę produkcji stanowiła metoda kontaktowa, tylko niewielkie ilości
kwasu siarkowego otrzymywane były metodą nitrozową.
Kwas siarkowy w kraju był zużywany głównie przez przemysł chemiczny, w tym w większości do produkcji nawozów fosforowych i kompleksowych. W 1990 r. w Polsce czynne
było 15 wytwórni kwasu siarkowego kontaktowego, w tym zlokalizowane: w przemyśle
chemicznym – 9, w przemyśle metalurgicznym – 6.
Zdolności produkcyjne kwasu siarkowego w Polsce w 1990 r.
Lp.

Zakład/Branża

Tablica 15

Surowiec

Metoda

Zdolność prod.
tys. t H2SO4/r

Siarka
Siarka
Siarka
Siarka
Siarka + gazy
kop. H2S
Anhydryt

Kontaktowa
Kontaktowa
Kontaktowa
Kontaktowa

1.700
380
240
110

Kontaktowa
Kontaktowa
Razem

400
100
2 830

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
1.
2.
3.
4.
5.

Przemysł nieorganiczny
ZCh „Police”
GZNF Gdańsk
TZPN „Polchem”
ZCh Luboń
KiZPS” Siarkopol”

6.

ZCh „Wizów”

7.
8.

Przemysł azotowy
ZA „Puławy”
ZA w Tarnowie

Siarka
Siarka

100
100
200

9.

Przemysł organiczny
ZPB „Boruta”

Kontaktowa
Kontaktowa
Razem

Siarka

Kontaktowa

100

Razem przemysł chemiczny

3 130

PRZEMYSŁ METALURGICZNY
10.
11.
12.
13.
14.
15.

HM „Głogów” I
HM „Głogów” II
HM w Legnicy
ZGH „Bolesław”
HC Miasteczko Śląskie
ZK w Zdzieszowicach
Razem przemysł metalurgiczny
OGÓŁEM KRAJ

Ruda miedzi
Ruda miedzi
Ruda miedzi
Ruda ołowiu
Ruda cynku
Gazy kosownicze

Kontaktowa
Kontaktowa
Kontaktowa
Kontaktowa
Kontaktowa
Mokra kataliza

100
100
120
60
60
30
470
3 600

1990 – 2010

38

W wyniku drastycznego spadku popytu rolnictwa krajowego na nawozy fosforowe
(w tym kompleksowe), spadło również gwałtownie zapotrzebowanie na kwas siarkowy.
W tej sytuacji producenci kwasu siarkowego z przemysłu chemicznego ograniczyli produkcję bądź wyłączyli całkowicie część instalacji z ruchu w latach 1990-2000, zastępując
kwas siarkowy wytwarzany z siarki kwasem z przemysłu metalurgicznego. Poza instalacją
kwasu siarkowego w ZCh „Wizów”, opartą na przerobie anhydrytu wyłączenia dotyczyły
instalacji bazujących na siarce.
Instalacje kwasu siarkowego pracujące w przemyśle metalurgicznym zostały zmodernizowane i zintensyfikowane w celu pełnej utylizacji odlotowych gazów z prażenia rud
siarczkowych metali i koksowania węgla osiągając łączną zdolność produkcyjną kwasu
siarkowego ok. 800 tys. t/r.
Dodatkowa produkcja kwasu siarkowego z przemysłu metalurgicznego została zagospodarowana w kraju oraz częściowo skierowana na eksport.
Tablica 16
Produkcja kwasu siarkowego w Polsce w latach 1989-2009, tys. 100% H2SO4
Rok

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produkcja 3114 1721 1088 1244 1145 1452 1861 1763 1764 1811 1807 1907 2010 1813 1243

Szacuje się, że zużycie siarki do produkcji kwasu siarkowego w Polsce wynosi
300-400 tys. t/r, w zależności od zapotrzebowania przemysłu nawozów fosforowych
i kompleksowych.

Soda kalcynowana
Soda kalcynowana, podobnie jak kwas siarkowy, jest podstawowym produktem chemicznym, stosowanym w różnych gałęziach gospodarki.
Zdolności produkcyjne sody kalcynowanej w świecie wynosiły w 2009 r. ok.
42 mln t/r, w tym w EU25 + 4 kraje niezrzeszone (Bułgaria, Bośnia, Rumunia i Turcja) – ok. 11 mln t.
Ogółem w krajach EU25 + 4 zlokalizowanych jest 18 fabryk sodowych, opartych na metodzie Solvay’a, o zdolnościach produkcyjnych bardzo zróżnicowanych od
1 mln t/r (zakłady Rosignano we Włoszech, Torrelavega w Hiszpanii, Northwich w Wielkiej Brytanii i Devnia w Bułgarii) do 160 tys. t/r w Ebensee w Austrii. Konsumpcja sody
kalcynowanej w Europie w 2009 r. szacowana jest na 12,8 mln t. Głównym odbiorcą
sody kalcynowanej (65% produkcji) jest przemysł szklarski. Adresatem wytwarzanego
przez niego szkła płaskiego oraz opakowań i włókien szklanych jest sektor budowlany i samochodowy. Wzrost popytu na szkło płaskie szacowany jest na 2-3% rocznie
w perspektywie długoterminowej, a na szkło opakowaniowe na poziomie 1-2% poniżej
PKB. Zapotrzebowanie na sodę kalcynowaną jest skorelowane z kondycją budownictwa
i samochodowego.
Podstawową metodą produkcji sody kalcynowanej jest tzw. proces Solvay’a, zwany
także procesem syntetycznym lub amoniakalnym, w którym jako podstawowe surowce
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stosuje się sól i kamień wapienny. Główną zaletą tej metody produkcji sody jest dostępność powszechnie występujących surowców, co pozwala na lokowanie zakładów sodowych blisko rynków zbytu. Proces Solvay’a ma decydujące znaczenie w produkcji sody,
obejmując 59% zdolności produkcyjnej światowego przemysłu sodowego.
Drugim głównym źródłem produkcji sody jest przerób naturalnych surowców sodowych – trony i nakolitu, występujących głównie w Stanach Zjednoczonych oraz Turcji.
W Stanach Zjednoczonych wytwarza się 91% światowej produkcji sody kalcynowanej
otrzymywanej na bazie sody kopalnej. Ostatnią w Ameryce Północnej fabrykę sody syntetycznej opartą na metodzie Solvay’a zamknięto w Kanadzie w 2001 r.
Produkcja sody kalcynowanej w Polsce w latach 1990-2009, tys. t
Rok

Produkcja

Tablica 17

1990 1991 1995 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

968

962

1019

1081

1126

1132

1191

1189

1177

1192

1190

890

Głównym producentem sody kalcynowanej metodą Solvay’a jest przemysł europejski,
który posiada 57% światowej zdolności produkcyjnej opartej na tym procesie.
W Polsce istnieją dwa zakłady sodowe należące do grupy kapitałowej CIECH SA oparte
na metodzie Solvay’a: JZS JANIKOSODA SA w Janikowie i ZCh SODA MĄTWY SA w Inowrocławiu. Oba zakłady posiadają podobną zdolność produkcyjną sody kalcynowanej,
po ok. 550 tys. t/r.
JZS JANIKOSODA SA została uruchomiona w 1957 r. na bazie dokumentacji opracowanej przez biuro projektów „Giprochim” w Moskwie, z projektowaną docelową zdolnością
produkcyjną 350 000 t/r sody kalcynowanej.
IZCh SODA MĄTWY SA – nowa wytwórnia sody kalcynowanej pod nazwą MĄTWY II
została zbudowana przez Konsorcjum Klockner – Krebs w drugiej połowie lat 70. XX w.
o projektowanej całkowitej zdolności produkcyjnej sody ciężkiej 460 tys. t/r, w tym na zbyt
440 tys. t/r.
Oba zakłady zostały zmodernizowane i zintensyfikowane osiągając wielkość produkcji
powyżej 550 tys. t/r sody kalcynowanej, łącznie lekkiej i ciężkiej (o niższej i wyższej gęstości nasypowej). Ok. 50% produkcji sody kalcynowanej kierowane jest na eksport.

Chemikalia nieorganiczne średnio- i drobnotonażowe
Podstawowy asortyment typowych chemikaliów nieorganicznych średnio- i drobnotonażowych obejmuje:

Kwasy
•

kwas ortofosforowy termiczny, kwas chlorosulfonowy, kwas chromowy, kwas fluorowodorowy.
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Wodorotlenki
•

wodorotlenek potasu, wodorotlenek glinu.

Sole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

azotany i azotyny sodu i potasu
borany sodu: nadboran sodu
chlorki baru, kobaltu, podchloryny, chlorany, nadchlorany sodu i potasu, chlorek
wapnia
chromiany i dwuchromiany sodu i potasu
fluorki, fluorogliniany, fluorokrzemiany sodu, potasu i amonu
fosforany amonu, sodu i wapnia
krzemiany sodu
siarczany glinu, magnezu, miedzi, sodu, żelaza
siarczki fosforu, sodu, węgla
siarczyny sodu
węglany: amonu, potasu, nadwęglan sodu, węglan wapnia strącany.

Tlenki
•
•

tlenek antymonu, tlenek chromu (zielony pigment), tlenek cynku, dwutlenek tytanu
(biały pigment)
dwutlenek węgla.

Większość produkcji średnio- i drobnotonażowych chemikaliów nieorganicznych zlokalizowanych było w zakładach przemysłu nieorganicznego, to jest:
• ZCh „POLICE” SA: dwutlenek tytanu, siarczan żelazawy, fluorokrzemian sodu
• GZNF „FOSFORY” Sp. z o.o. – fluorokrzemian sodu, podsiarczyn sodu
• ZCh LUBOŃ SA – kwas fluorowodorowy, fluorek wapnia, heksametafosforan sodu
ZCh „RUDNIKI” SA – krzemian sodu, szkło wodne, dwukrzemian sodu
• KiZPS „SIARKOPOL” SA w Tarnobrzegu – kwas siarkowy akumulatorowy siarczany
glinu 14% i 17% Al2O3, kriolit syntetyczny, ziemie bielące
• KiZChS „SIARKOPOL” SA w Grzybowie – dwusiarczek węgla, siarczek sodu, ciekły
siarkowodór
• ZCh SODA MĄTWY SA – kwaśny węglan sodu, chlorek wapnia, węglan wapnia strącany techniczny, dwutlenek węgla techniczny, sita molekularne
• JZS JANIKOSODA SA – chlorek wapnia, węglan wapnia strącany kosmetyczny
• ZCh „ALWERNIA” – kwas fosforowy termiczny, fosforany sodu, zielony tlenek chromu,
garbnik chromowy, siarczan magnezu, fosforan dwuwapnia paszowy
• LZPN „PERMEDIA” – sole niklu i kobaltu
• ZCh „WIZÓW” – ekstrakcyjny kwas fosforowy techniczny, trójpolifosforan sodu
• ZCh „ZŁOTNIKI” – siarczany glinu, siarczan magnezu.
W latach 90. XX w. zostały zamknięte (ze względów ekologicznych i ekonomicznych)
zakłady przemysłu nieorganicznego w Toruniu – TZPN „Polchem” – produkujące kwas
siarkowy techniczny i mleczarski, oleum 25% i 65%, siarczyny sodu, kwas solny sulfatowy, kwas chlorosulfonowy, hydrosulfit, siarczan cynku oraz szereg chemikaliów o czystości odczynnikowej. Zostały również zamknięte Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”,
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produkujące litopony i związki baru. W ZCh „Alwernia” zaprzestano produkcji podstawowych związków chromu: chromianów, dwuchromianów i kwasu chromowego, przechodząc na import tych półproduktów do dalszego przerobu.
Nowych produkcji chemikaliów nieorganicznych w zakładach przemysłu nieorganicznego w latach 1990-2000 nie uruchomiono, ograniczając się do modernizacji posiadanych
instalacji oraz poprawy warunków ochrony środowiska.

Chemikalia nieorganiczne o czystości odczynnikowej
Chemikalia nieorganiczne o czystości odczynnikowej (w gatunku czysty, czysty do analizy, spektralnie czysty, farmakopealnie czysty), produkowane są przez zakład POCh SA
w Gliwicach.

Podsektor koksochemii
Surowcami dla podsektora koksochemii są smoła i benzol koksowniczy. Tradycyjnymi
produktami przetwórstwa smoły koksowniczej są: naftalen, antracen, oleje absorpcyjne,
pak i koks elektrodowy. Z uwagi na wielkość produkcji, tylko pak i koks elektrodowy mogą
być bez zastrzeżeń traktowane jako produkty WSCh. Naftalen i antracen nie stanowią
w większości przypadków produktów finalnych i stosuje się je do produkcji BKF (naftalen),
barwników (antracen) i sadz.
Produktami przetwórstwa benzolu surowego są: benzen, toluen, ksyleny, solwentnafta, żywice kumaronowo-indenowe.

Trendy rozwojowe branży chemicznej
Analiza działalności przemysłu chemicznego wykazuje istnienie różnego typu trendów
związanych ze sferami działalności finansowej i rynkowej, technicznej i technologicznej,
czy reakcji na zmieniające się potrzeby i modele konsumpcji. Do najistotniejszych czynników, które już wywarły i nadal będą miały decydujący wpływ na przyszłościowe zmiany
w strukturze wytwórczej oraz rynkach surowców i produktów chemicznych w skali globalnej należą:
• Globalizacja firm i rynków chemicznych, koncentracja zdolności produkcyjnych,
zwiększenie udziału wydatków na prace badawczo–rozwojowe (B+R)
• Wzrost znaczenia głębokiego przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego
• Wzrost znaczenia energii i surowców odnawialnych
• Konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych
• Bardzo szybki wzrost wymagań środowiskowych i zdrowotnych, co przejawiło się
w przyjęciu pakietu REACH
• Szybszy rozwój branż o wielostopniowych etapach przetwarzania chemikaliów podstawowych w specjalizowane produkty organiczne o dużej wartości dodanej
• Wysoki stopień nasycenia większości rynków chemikaliów
• Zmiany w traktowaniu problemu ekologicznego (polityka „zrównoważonego rozwoju”), ograniczanie skutków środowiskowych „u źródła”, tzn. w stosowanych technologiach
• Konieczność odbudowy i restrukturyzacji branż i rynków chemicznych po okresie dekoniunktury 2008-2009.
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Wśród analityków branży chemicznej panuje dość duża zgodność poglądów na wielkość firm zdolnych do przetrwania w warunkach globalizacji i koncentracji produkcji.
Generalnie ocenia się, że w ciągu najbliższych 5 lat firmy chemiczne, których wartość
sprzedaży osiąga 1-2 mld USD rocznie, będą postrzegane jako zbyt małe dla efektywnej
konkurencji na rynkach światowych. Stąd, po częściowo tylko zrealizowanej prywatyzacji dużych zakładów chemicznych, realizowany jest program konsolidacji branży w celu
utworzenia odpowiednio dużych firm zdolnych do konkurowania na rynku unijnym.

Analiza SWOT dla przemysłu chemicznego w Polsce
1. Silne strony:
• dobrze wykształcona kadra inżynierów i techników
• niskie koszty pracy
• duży rynek
• posiadanie przez Polskę znacznych złóż surowców mineralnych i roślinnych.
2. Słabe strony:
• niedostatecznie rozwinięta infrastruktura. Szczególnie odczuwalne są braki rurociągów, w tym rurociągów produktowych (olefinowych), gazociągów, magazynów gazu,
ropy i produktów naftowych, ale również dobrych dróg i szlaków kolejowych
• wysoki poziom nawęglenia produkcji energii elektrycznej i ciepła
• utrzymujący się deficyt w produkcji chemikaliów bazowych – co ogranicza rozwój
bardziej przetworzonych produktów i utrudnia rozwój sektora MSP
• brak ropy i częściowy deficyt gazu
• negatywny wizerunek przemysłu chemicznego w społeczeństwie, szczególnie
w kwestii zanieczyszczenia środowiska.
3. Szanse:
• szybki wzrost wielkości rynku (wg szacunków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, do 2015 r. spożycie chemikaliów podwoi się)
• w ramach prowadzonych procesów prywatyzacji uzyskano ambitne plany inwestycji gwarantowanych, co przyczyni się do restrukturyzacji sektora. Rozwiązanie
kwestii właścicielskich pomoże przyspieszyć proces konsolidacji niezbędny do poprawy konkurencyjności sektora
• dobrze rozwinięte rolnictwo daje szanse rozwoju sektora biopaliw i chemii opartej
na surowcach odnawialnych
• skuteczna restrukturyzacja technologiczna i organizacyjna.
4. Zagrożenia:
• nowe unijne regulacje prawne
• od początku lat 90. XX w. Parlament Europejski wprowadził ponad 1800 dyrektyw
i rozporządzeń z zakresu HSE (health, safety environment), bezpośrednio dotyczących przemysłu chemicznego, w tym projekt REACH (Rejestracja, Ocena i Autoryzacja Chemikaliów), który był największą inicjatywą ustawodawczą w historii Unii
• tworzenie przez polskie władze mniej konkurencyjnych warunków funkcjonowania przemysłu; najlepszym przykładem jest ustawa akcyzowa, która nakładała
akcyzę na surowce służące do produkcji chemicznej (podczas gdy gotowe wyroby
nie są objęte akcyzą)
• niskie nakłady na badania i rozwój; wydatki na badania i wdrożenia (B+R) w Unii
Europejskiej są ponad 3,5 razy wyższe niż wartość sprzedaży całego przemysłu
chemicznego w Polsce. Ze względu na dużą innowacyjność, chemia jest czuła
na poziom nakładów na B+R. Ich niski poziom w Polsce przekłada się negatywnie
na strukturę produkcji i bilans handlowy chemii.
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Dokumenty robocze opracowane dla potrzeb rozwoju przemysłu chemicznego
Z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i KBN w 1999 r. zrealizowano Projekt Badawczy
Zamawiany PBZ 019-14 „Badania nad opracowaniem długofalowej strategii rozwoju sektora WSCh na tle megatrendów rozwoju światowego przemysłu chemicznego
i wobec perspektywy integracji z UE” o tematyce obejmującej długofalową strategię
rozwoju i restrukturyzacji sektora WSCh. Kluczowym celem pracy była analiza i ocena
potencjalnych kierunków długookresowego rozwoju sektora WSCh. W wyniku przeprowadzonych prac powstał dokument o charakterze analityczno-wnioskowym dla Rządu.
Autorem opracowania był Instytut Chemii Przemysłowej (IChP).
W 2004 r. wykonano w IChP opracowanie „Badania uzupełniające i aktualizacja
scenariuszy rozwoju krajowego sektora WSCh do 2015 r. wraz z wariantami ograniczenia luki bilansowej w handlu zagranicznym produktami sektora”. Podstawowym celem pracy analiza uzupełniająca i aktualizacja oraz opracowanie dodatkowych
wariantów strategicznego rozwoju polskiego sektora WSCh w warunkach integracji z UE,
w aspekcie technologicznym i organizacyjnym, z uwzględnieniem efektów planu konsolidacji produktowej sektora i programu strategicznego rozwoju produkcji chemikaliów
bazowych (olefiny i aromaty) przez PKN Orlen i tworzyw sztucznych przez BOP (BasellOrlen Polyolefins) oraz Anwil SA.
W lutym 2005 r. na zlecenie PIPC opracowano w IChP „Aktualizację prognoz rozwoju strategicznego krajowego przemysłu chemicznego do 2015 r. – wariant zweryfikowany”. Celem tej pracy była aktualizacja prognoz rozwoju krajowego przemysłu
chemicznego w perspektywie 2015 r. Zaproponowany wariant scenariusza rozwoju wraz
z programem inwestycyjnym umożliwiał osiągnięcie konkurencyjności podsektora organicznego WSCh w otoczeniu regionalnym. Scenariusz ten umożliwiał uzyskanie znaczących efektów w zmniejszaniu do 2015 r. dystansu w stosunku do partnerów z UE, której
członkiem Polska stała się od 1 maja 2004 r. W maju 2005 r. wykonano na zlecenie
PIPC uzupełnioną wersję opracowania „Aktualizacja prognoz rozwoju strategicznego
krajowego przemysłu chemicznego do 2015 r. – wariant zweryfikowany”. W wyniku dyskusji z przedsiębiorstwami przemysłu chemicznego i uwzględnienia wniosków
i uwag PKN ORLEN, we współpracy z Działem Rozwoju Koncernu, wyniki opracowania
przedyskutowano i zaakceptowano na zorganizowanym przez PKN ORLEN seminarium
dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw polskiego przemysłu chemicznego. W związku
z uwagami i postulatami zgłoszonymi w wyniku analizy podstawowej wersji raportu przez
PKN ORLEN i zakłady sektora WSCh, dokonano modyfikacji scenariusza rozwoju w zakresie produkcji chemikaliów bazowych (olefiny i aromaty), produkcji kauczuków i tworzyw
styrenowych, zdolności wytwórczych TDI oraz pianek poliuretanowych, metanolu oraz
kwasu tereftalowego jako surowca dla tworzywa PET.
W 2008 r. na zlecenie Nafty Polskiej na podstawie umowy z IChP wykonano opracowanie: „Aktualizacja prognoz rozwoju strategicznego krajowego przemysłu chemicznego do 2015 r.”.
Celem pracy była weryfikacja badań i analiz aktualizacji prognoz rozwoju krajowego
przemysłu chemicznego w perspektywie do 2015 r. Przedstawiony zweryfikowany wariant
scenariusza rozwoju wraz z programem inwestycyjnym umożliwiał osiągnięcie konkurencyjności podsektora organicznego WSCh w otoczeniu regionalnym. Preferowany scenariusz rozwoju zapewniał uzyskanie znaczących efektów zmniejszenia do 2015 r. dystansu w stosunku do otoczenia gospodarczego Unii Europejskiej. Z uwagi na występujące
znaczne różnice strukturalne i technologiczne, zwłaszcza w podsektorze organicznym,
opracowany scenariusz przewidywał przełamanie petrochemicznej bariery surowcowej
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(chemikalia bazowe) uniemożliwiającej do tej pory zrównoważony wzrost całego sektora
WSCh. W alternatywnych scenariuszach, zaniedbujących rozwój produkcji chemikaliów
bazowych, byłoby to dominującą przeszkodą w uzyskaniu podstaw stabilnego wzrostu
gospodarki polskiej.
Zakres pracy obejmował następujące zagadnienia:
• Analizę obszaru wytwórczo–handlowego chemikaliów organicznych, polimerów i kauczuków, stanowiących sferę zainteresowań krajowych przedsiębiorstw branży chemicznej
• Opracowanie prognozy zapotrzebowania i rozwoju rynku wraz z przedstawieniem programu inwestycyjnego
• Oszacowanie skutków realizacji preferowanego wariantu scenariusza dla ograniczenia
poważnej luki bilansowej w handlu zagranicznym wyrobami wytwarzanymi w analizowanym OWH.
W trakcie opracowania studiów programowych wykorzystano informacje dostępne
w innych opracowaniach IChP na rzecz polskiego przemysłu chemicznego:
• „Badania regionalnego rynku polimerów inżynieryjnych z prognozą rozwoju
do 2015 r. dla sprecyzowania kierunków perspektywicznej specjalizacji produktowej krajowych przedsiębiorstw chemicznych” (2005 r.) – w ramach badań statutowych IChP
• „Analiza systemowa zintegrowanych systemów energetyczno-chemicznych
w przetwórstwie surowców odnawialnych i stałych nośników energii pierwotnej w kierunku wytwarzania chemikaliów bazowych, paliw ciekłych i wodoru,
dla prognozowanej restrukturyzacji bazy surowcowej krajowych przedsiębiorstw
chemicznych” (2006 r.) – w ramach badań statutowych IChP
• „Badania rynku aromatów BTK (Benzen, Toluen, Ksyleny) z prognozą rozwoju
do 2015 r. w układzie globalnym i regionalnym, dla sprecyzowania kierunków
perspektywicznej restrukturyzacji bazy surowcowej krajowych przedsiębiorstw
chemicznych” (2006 r.) – w ramach badań statutowych IChP
• „Badania rynku olefin (Etylen, Propylen, Butadien) z prognozą rozwoju do 2015 r.
w układzie globalnym i regionalnym, dla sprecyzowania kierunków perspektywicznej restrukturyzacji bazy surowcowej krajowych przedsiębiorstw chemicznych” (2007 r.) – w ramach badań statutowych IChP.
W 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, IChP wykonał opracowanie (Nr ew.
102/2007) „Analizy wybranych aspektów konkurencyjności sektora chemicznego
w Polsce”.
Celem pracy było przeprowadzenie analizy wybranych czynników kształtujących sytuację w przemyśle chemicznym, w tym jego konkurencyjności i dostarczenie Zamawiającemu – Ministerstwu Gospodarki – materiału analitycznego na temat sektora chemicznego
w Polsce i otoczenia. Opracowany materiał analityczny służyć będzie opracowaniu analizy
jego konkurencyjności.
Zakres analiz retrospektywnych i prospektywnych dla czynników oddziałujących
na przemysł chemiczny obejmował następujące zagadnienia:
• Czynniki ekonomiczne i ich wpływ na sektory (koniunktura ogólnogospodarcza w kraju, sytuacja w sektorach – odbiorcach, koniunktura w gospodarce światowej i gospodarek najważniejszych partnerów handlowych, sytuacja w sektorach – odbiorcach
u najważniejszych partnerów handlowych)
• Czynniki kształtujące stronę popytową przemysłu chemicznego (popyt wewnętrzny
i zewnętrzny)
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Czynniki technologiczne oddziałujące na sektor (analiza tendencji i kierunków zmian
technologii, znaczenie innowacyjności, inwestycji w badania i rozwój)
• Najważniejsze bariery rozwojowe w zakresie regulacji prawnych i administracyjnych
oddziałujących na przemysł chemiczny
• Główne bariery w zakresie regulacji ochrony środowiska wpływające na rozwój sektora, w tym problem emisji gazów cieplarnianych
• Czynniki międzynarodowe (wpływ globalizacji na sektory, bariery w handlu, możliwości pozyskania nowych rynków zbytu).
W ramach pracy przedstawiono podstawowe informacje o przemyśle chemicznym
w Polsce, Europie i na świecie oraz ocenę wpływu na sektor czynników kształtujących
popyt i podaż. Dokonano oceny pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu chemicznego
na rynku lokalnym, regionalnym i globalnym. Podano podstawowe informacje o wybranych elementach analizy strategicznej sektora (analiza konkurencji, analiza potencjału
globalizacyjnego).
W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki IChP wykonał opracowanie „Ocena
sytuacji sektora chemicznego w nowych państwach członkowskich UE” (nr rejestru
umów IChP 741889/DN-7/2008).
Celem pracy było przeprowadzenie analizy konkurencyjności i dostarczenie Zamawiającemu – Ministerstwu Gospodarki – oceny sytuacji sektora chemicznego w nowych
państwach członkowskich UE. Opracowanie dostarczyło Zamawiającemu materiału
badawczego na temat różnic w funkcjonowaniu przemysłu chemicznego w „starych”
i „nowych” państwach członkowskich UE, który posłużył do przygotowania stanowiska Polski na Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Europejskiego Przemysłu Chemicznego. Przeprowadzona analiza uwzględniła uwarunkowania zewnętrzne (dostępność i ceny surowców, konkurencja na rynkach otwartych, globalizacja
i koncentracja produkcji chemikaliów na rynkach światowych) i wewnętrzne (możliwość zbytu produktów na rynku krajowym i regionalnym, perspektywiczny popyt) dla
działalności gospodarczej przemysłu chemicznego w „nowych” i „starych” państwach
członkowskich UE.
Zakres analiz retrospektywnych i prospektywnych dla czynników oddziałujących
na przemysł chemiczny obejmował następujące zagadnienia:
• Czynniki ekonomiczne i ich wpływ na sektory (koniunktura ogólnogospodarcza
w kraju, sytuacja w sektorach – odbiorcach, koniunktura w gospodarce światowej
i gospodarek najważniejszych partnerów handlowych, sytuacja w sektorach – odbiorcach u najważniejszych partnerów handlowych, groźba pojawienia się dóbr substytucyjnych)
• Czynniki kształtujące stronę popytową przemysłu chemicznego (popyt wewnętrzny
i zewnętrzny)
• Czynniki technologiczne oddziałujące na sektor (analiza tendencji i kierunków zmian
technologii, logistyki, znaczenie innowacyjności, inwestycji w badania i rozwój)
• Najważniejsze bariery rozwojowe w zakresie regulacji prawnych i administracyjnych
oddziałujących na przemysł chemiczny
• Główne bariery i czynniki regulacyjne w ochronie środowiska, zwłaszcza ograniczenia
emisji CO2 w UE, wpływające na rozwój sektora, w odniesieniu do energochłonności
produkcji, zwłaszcza chemii bazowej, w podziale na kraje UE-15 i UE-12
• Czynniki międzynarodowe (wpływ globalizacji na sektory, bariery w handlu, możliwości pozyskania nowych rynków zbytu).
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W ramach pracy przedstawiono podstawowe informacje o przemyśle chemicznym
w Polsce, UE-12, UE-25/27 oraz ocenę wpływu na sektor czynników kształtujących
popyt i podaż. Przeprowadzono oceny pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego
na rynku lokalnym (Polska), regionalnym (UE-12, UE-25/27) i globalnym. Przeprowadzono analizę SWOT i ocenę pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim w odniesieniu do „nowych” i „starych” państw członkowskich UE. Podano podstawowe informacje
o wybranych elementach analizy strategicznej sektora (analiza konkurencji, analiza
potencjału globalizacyjnego).
Polska Izba Przemysłu Chemicznego widząc potrzebę inwestycji w przemyśle chemicznym w Polsce, zarówno ze względu na konieczną zmianę struktury produkcyjnej jak
i potrzeby rynku, przygotowała w maju 2005 r. opracowanie pt. „Aktualizacja prognoz
rozwoju strategicznego krajowego przemysłu chemicznego do 2015 r.- wariant
zmodyfikowany”, a ostatnią strategię opracowano w czerwcu 2011 r. pt. „Program
rozwoju strategicznego przemysłu chemicznego w Polsce do roku 2020”.

Polska Platforma Technologiczna
Zrównoważonej Chemii
W 2003 r. w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych, w tym Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej
Chemii-SusChem założonej 6 lipca 2004 r. w Brukseli z inicjatywy Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Platformy Technologiczne
są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu oraz instytucji naukowych i finansowych w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Platformy Technologiczne są też jednym
z fundamentów 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego UE, który
w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program
siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 mld EUR. 7 Program Ramowy składa się z czterech programów szczegółowych: współpraca, pomysły, ludzie,
możliwości, które odpowiadają głównym celom polityki Unii Europejskiej dotyczącej
badań. Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, takich jak infrastruktury
badawcze, regionalne klastry badawcze, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.
Aktualnie w Europie działa 30 Platform Technologicznych. Pierwsze platformy
technologiczne w Polsce zaczęły powstawać w 2004 r., natomiast w styczniu 2005 r.
powstała z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) Polska Platforma
Technologiczna Zrównoważonej Chemii (PPTZCh); obecnie w Polsce istnieje 29 Platform Technologicznych. Celem Polskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego
Rozwoju jest:
• przygotowanie krajowych programów badawczo-rozwojowych dotyczących przemysłu
chemicznego, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego
• integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii
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•

optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności branży chemicznej w latach 2007-2013
• promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla przemysłu chemicznego.
Potencjalnie najważniejszym sposobem wzrostu innowacyjności krajowego przemysłu
chemicznego jest jego zaangażowanie się w realizację programów finansowanych ze środków
unijnych. Przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce są nadal zbyt słabo zainteresowane ich wykorzystywaniem, co opóźnia proces poprawy konkurencyjności branży chemicznej. W celu
wspierania przedsiębiorstw chemicznych w realizacji projektów 7 Programu Ramowego,
PIPC utworzyła przy PPTZCh Branżowy Punkt Kontaktowy (BPK). Działalność Branżowego
Punktu Kontaktowego polegała na inicjowaniu działań i tworzeniu warunków dla przygotowania projektów zgodnych z celami wyznaczonymi przez opracowaną w ramach PPTZCh
Strategiczną Agendę Badawczą, jak również pomocy w przygotowywaniu się do uczestniczenia i realizacji projektów w ramach 7PR oraz innych Programów Badawczych UE.

Strategiczny program działań Europejskiej Platformy Technologicznej
Zrównoważonej Chemii obejmuje:
1. Aktywny udział w pracach Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej
Chemii poprzez:
• stałe kontakty robocze przedstawicieli krajowej Platformy z przedstawicielami
na szczeblu UE oraz włączenie ekspertów PPTZCh do odpowiednich gremiów ekspercko-decyzyjnych platformy Europejskiej (Mirror Group, grup roboczych i Rady
Doradczej (Advisory Council))
• aktywne uczestnictwo krajowych ośrodków badawczych w Programach Ramowych
UE; w tym zmniejszenie niebezpieczeństwa rozdrobnienia badań i uniknięcie powielania wysiłków badawczych.
2. Wypracowanie wizji i strategii rozwoju polskiej zrównoważonej chemii i pokrewnych
sektorów gospodarczych w powiązaniu z europejskimi i światowymi trendami rozwojowymi oraz wizją rozwoju chemii wypracowaną przez Platformę Europejską.
3. Wytypowanie priorytetowych kierunków badawczych i włączenie ich do Programu Rozwoju Przemysłu Chemicznego w Polsce, który stałby się integralną częścią Krajowego
Programu Ramowego.
4. Podjęcie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki
w obszarze zrównoważonej chemii poprzez:
• monitorowanie potrzeb i możliwości wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w wybranych gałęziach przemysłu chemicznego w Polsce, promocję
i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych
przez Platformę sektorów gospodarki
• integracja wokół tworzonych strategii partnerów przemysłowych (w tym MŚP) oraz
badawczych (z ośrodków akademickich i jednostek badawczo-rozwojowych)
• wspieranie inicjatyw dotyczących prac w zakresie metod oceny, weryfikacji i testowania technologii w aspekcie ochrony środowiska.
5. Współdziałanie z administracją państwową, w tym w szczególności z Ministerstwem
Gospodarki, Ministerstwem Nauki, Ministerstwem Środowiska oraz Komisjami Sejmu
i Senatu w zakresie:
• kreowania przepisów prawa służących pobudzaniu innowacyjności przemysłu oraz
ułatwiających rozwój społecznie akceptowalnych technologii
• określenia programu rozwoju chemii.
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6. Inicjowanie działań dotyczących edukacji:
• przygotowania programów zapewniających właściwe kształcenie kadr dla sektora
chemicznego na wszystkich poziomach edukacji, w tym kształcenia ustawicznego
• szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej.
7. Prowadzenie działań promujących osiągnięcia sektora zrównoważonej chemii poprzez:
• organizowanie konferencji oraz sympozjów naukowych krajowych i międzynarodowych
• udział w zagranicznych konferencjach i sympozjach.
8. Poprawa wizerunku chemii w celu zapewnienia społecznej akceptacji zrównoważonego
rozwoju sektora poprzez:
• promowanie nowych technologii, zapewniających z jednej strony zrównoważone
relacje chemii ze środowiskiem, a z drugiej strony poprawę konkurencyjności (strategia prewencji wypierająca strategie rozcieńczania i/lub ograniczania zanieczyszczeń środowiska)
• działalność popularyzatorską i oświatową propagującą chemię jako dziedzinę, która zapewnia rozwój priorytetowych sektorów gospodarki opartej na wiedzy.
opr. Jerzy MAJCHRZAK, Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI, Paweł REJEWSKI

(lipiec 2011 r.)
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ANWIL SA

Chemiczny Kombinat we Włocławku
87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222
www.anwil.pl, e-mail: anwil@anwil.pl
ANWIL SA, do kwietnia 1998 r. znany pod nazwą Zakłady Azotowe „Włocławek”,
jedyny w kraju producent suspensyjnego polichlorku winylu i jeden z największych producentów nawozów azotowych, liczy sobie już 46 lat. Historia jego powstania zawarta
została w tomie 5 „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”. Tam też opisany
został okres od momentu podjęcia w 1966 r. decyzji o budowie we Włocławku kolejnego
zakładu wytwarzającego saletrę amonową, do 1980 r., kiedy w końcową fazę zaczęła wchodzić realizacja poszczególnych wytwórni kompleksu tworzywowego z finalnym produktem
– polichlorkiem winylu.

Trudne lata 80. XX w.
Przypomnijmy w kilku faktach, jak zaczął się ten II etap, jakże ważny dla dalszego
funkcjonowania i rozwoju firmy. Decyzję o budowie kompleksu PCW we Włocławku Rada
Ministrów podjęła 12 kwietnia 1974 r. Uchwałą nr 93/74. We wrześniu następnego roku
podpisano kontrakt z brytyjską firmą „Petrocarbon Developments Ltd.” na budowę kompleksu wytwórni PCW. Zakładany w planie okres realizacji inwestycji to rok 1978. Jakże
złudne to były nadzieje...
Budowa od samego początku realizacji trafiała na olbrzymie trudności. Okresy zakończenia kolejnych zadań przekładano w czasie; dość powiedzieć, że dopiero latem 1980 r.
przystąpiono do rozruchu technologicznego Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego – pierwszego węzła na technologicznej ścieżce produkcji polichlorku winylu. Zaraz jednak po uruchomieniu instalacje odstawiono, ze względu na brak możliwości odbioru chloru w kolejnych,
niegotowych jeszcze wytwórniach, wchodzących w skład kompleksu tworzywowego.
Na pierwsze tony polichlorku winylu z włocławskiej wytwórni przyszło czekać jeszcze
prawie trzy lata. Ostatecznie pierwszą partię PCW uzyskano 8 marca 1983 r. Był to jednak
sukces połowiczny, w dalszym ciągu niegotowe były instalacje Wytwórni Chlorku Winylu,
pośredniego (między chlorem i PCW) ogniwa w technologicznym łańcuchu. Ten produkt
uzyskano w kwietniu 1984 r.
Wydawać by się mogło, że teraz już pójdzie „z górki”. Niestety, przewlekły proces inwestycyjny, wadliwe rozwiązania projektowe, niewłaściwie dobrane materiały, niedokładności realizacji poszczególnych węzłów – wszystko to powodowało, że przez wiele lat niemożliwe było osiągnięcie zakładanych w projekcie zdolności produkcyjnych. Odbiło się
to w bardzo negatywny sposób na kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
Z początkiem 1988 r. sytuacja ekonomiczna Firmy była tak zła, że w Zakładach wprowadzono Zarząd Komisaryczny.
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Okres rządów komisarycznych przewidywano na czas wyprowadzenia przedsiębiorstwa z kryzysu, czyli ok. 2 lata (z możliwością jego przedłużenia, ale też skrócenia, gdy
sprawy potoczą się pomyślnie). I tak też się stało. Zakłady podźwignęły się z kryzysu
w szybkim tempie. Po półtorarocznym okresie zniesiono Zarząd Komisaryczny, powierzając dalsze kierownictwo Firmy twórcy sukcesu, na jak się okazało dwa lata.
Na początku lat 90. XX w. sytuacja „Azotów” stała się znowu krytyczna. W wyniku
zapaści na krajowym rynku nawozów sztucznych zakłady stanęły na skraju bankructwa, mając na koncie wielomiliardowe zadłużenie i stojące pod znakiem zapytania
kredytowanie.

Okres przebudowy w latach 90. XX w.
W styczniu 1992 r. nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku Dyrektora Naczelnego.
Wyłonienie nowego szefa Firmy odbyło się (po raz pierwszy w historii Zakładów) na drodze konkursu (trzy miesiące później). Od tego też momentu ANWIL całkowicie zmienił
oblicze, a przyjmowane już w pierwszych miesiącach pod nowym kierownictwem rozwiązania, określano mianem rewolucji. Ze stanowiskami pożegnali się zastępcy dyrektora
ds. technicznych i produkcji, rezygnację złożył też zastępca ds. ekonomicznych. Podobna
sytuacja miała miejsce na stanowiskach kierowników kilku zakładów produkcyjnych. Ale
nie kwestie personalne, a rozpoczęta na wielką skalę zmiana statutu i organizacji przedsiębiorstwa były przyczynkiem do „rewolucyjnego” postrzegania sprawy. Był to wstępny
krok do długofalowego dostosowywania Zakładów do nowych, rynkowych warunków gospodarowania.
Plany restrukturyzacji obejmowały, na początek, ustanowienie na bazie dwóch kompleksów produkcyjnych: nawozowego i PCW, wewnętrznie samodzielnych jednostek.
Nieco później utworzono także Kompleks Energetyczny obejmujący sferę dostarczania
do Zakładów wszelkich mediów oraz obróbkę ścieków oraz Kompleks Tworzyw Sztucznych
na bazie nowo powstałej (w 1992 r.) wytwórni granulatów PCW.
Zmiany objęły także funkcjonowanie samego Zarządu, przejście z funkcji ośrodka decydującego kolektywnie w najdrobniejszych nawet sprawach, do nastawionego na rozwiązywanie problemów rozwojowych przedsiębiorstwa w skali makro.
Największe jednak zmiany dotyczyć miały funkcjonowania jednostek o charakterze
usługowym – oceniono, iż zbyt rozbudowana jest np. struktura sektora technicznego
i transportowego, z nie do końca wykorzystanymi możliwościami świadczenia usług.
Uznano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wyodrębnienie tych sektorów funkcjonowania przedsiębiorstwa w postaci samodzielnych organizmów gospodarczych, sprawniej zarządzanych, lepiej wykorzystujących posiadany majątek i potencjał, mających swobodę
działania także poza macierzystym Zakładem.
Zmiany te zaczęto wprowadzać z początkiem 1993 r., kiedy to wyłoniono pierwszych
pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: w branży budowlanej, mechanicznej
i transportowej. W sumie, w ciągu trzech lat wyodrębniło się ponad 20 takich samodzielnych podmiotów gospodarczych.
Początkowo wprowadzone zmiany budziły szereg obaw: czy nowe, małe, bez doświadczenia w samodzielnym działaniu firmy poradzą sobie na konkurencyjnym rynku. Obawy okazały się płonne, a większość wyodrębnionych spółek znacznie poszerzyła rynki
zbytu swoich usług, także w skali europejskiej. Od tamtego czasu wiele z nich usamodzielniło się, wykupując udziały od ANWIL, niektóre połączyły się w jeden organizm.
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Obecnie w skład grupy kapitałowej ANWIL SA wchodzą cztery spółki zależne:
SPOLANA (producent PCW i kaprolaktamu) w Republice Czeskiej, w której ANWIL
posiada 100% udziałów
• REMWIL (firma inwestycyjno-remontowa) z 99,98% udziałem ANWIL
• CHEMEKO (spółka projektowa i działająca w obszarze ochrony środowiska) z prawie
56% udziałem ANWIL
• PRO-LAB, wykonujący usługi laboratoryjne i produkujący nawozy z 99,32% udziałem
ANWIL.
W grupie ANWIL są jeszcze trzy spółki stowarzyszone: EKO-DRÓG (utrzymanie ciągów komunikacyjnych i zieleni), WIRCOM (remonty maszyn wirowych) i PROF-MED
(usługi medyczne).
Podjęty przez Zakłady program restrukturyzacji, mający za zadanie uzdrowienie sytuacji Przedsiębiorstwa, był autorskim i pionierskim rozwiązaniem w skali polskiego przemysłu, nie tylko branży chemicznej. Zawierał on działania nakierowane na otoczenie
zewnętrzne i wewnętrzne, a głównymi jego założeniami było:
• wyprowadzenie Zakładów z rosnącej spirali zadłużenia oraz
• proces jego prywatyzacji.
Pierwsze osiągnięto przekształcając w 1993 r. przedsiębiorstwo państwowe w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, a następnie – dzięki zawarciu w 1994 r. ugody
bankowej z częściową konwersją wierzytelności na akcje. W wyniku tego postępowania
głównym akcjonariuszem ANWIL stał się PKN ORLEN (wówczas Pertochemia Płock) posiadając 35,40% akcji. Wśród pozostałych akcjonariuszy: 19% akcji należało do Skarbu
Państwa, 15% otrzymali pracownicy ANWIL, reszta przypadła w udziale PGNiG S.A, BIG
Bankowi Gdańskiemu, Zakładowi Energetycznemu Toruń, Miastu Włocławek i Fabryce
Kabli ze Szczecina. Ta struktura właścicielska na przestrzeni lat ulegała zmianie, tak
że w 2012 r. PKN ORLEN był już właścicielem 95,25% akcji.
Dopełnieniem zmian, jakim poddane zostały Zakłady w latach 90. ub.w., była zmiana w zewnętrznym wizerunku Firmy, w jej kompleksowym systemie identyfikacji. Jednym z elementów tej metamorfozy była nowa nazwa, a co za tym idzie również logo
przedsiębiorstwa. Od wiosny 1998 r. w miejsce nazwy Zakłady Azotowe „Włocławek”
Spółka Akcyjna, pojawiła się nazwa ANWIL SA Wprowadzono ją dla lepszej identyfikacji wizualnej firmy, także dla wyróżnienia włocławskiej wytwórni spośród innych firm
w branży.
Nie wszyscy wiedzą, że nazwa ANWIL zawiera w sobie pewne treści, o których warto
wspomnieć. Otóż produkowane w Firmie nawozy azotowe to, z chemicznego punktu widzenia azotan amonu, którego angielska nazwa brzmi amonium nitrate. Dwie pierwsze
litery obu tych wyrazów, czyli an- w połączeniu z końcówką handlowej nazwy produkowanego we Włocławku polichlorku winylu (POLANWIL), dają w sumie obecną nazwę Zakładów – ANWIL. Symbolicznego znaczenia nabiera też zastosowany, zamiast kropki nad
i, stylizowany liść dębu, wskazujący z jednej strony na siłę i solidność przedsiębiorstwa,
z drugiej odnoszący się do jego działań proekologicznych.
•

Dziesięciolatka wielkich inwestycji
Uporawszy się z problemami natury właścicielskiej, dokonawszy zakrojonej na szeroką
skale restrukturyzacji organizacji przedsiębiorstwa, ANWIL postawił na rozwój, podejmując szereg niezwykle ważnych dla przyszłości Zakładów inwestycji. Inwestycji odtwo-
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rzeniowych i proekologicznych, ale przede wszystkim rozwojowych, których efektem były
nowe produkty wprowadzone na rynek, zwiększone moce produkcyjne, wyższa jakość
wytwarzanych wyrobów.
Nakłady poniesione przez ANWIL na inwestycje w latach 1998-2010 przekroczyły
kwotę 2,2 mld zł. Najważniejsze zrealizowane zadania:
• zmodernizowano i rozbudowano instalacje produkcyjne Kompleksu PCW, zwłaszcza
w Zakładzie Chlorku Winylu oraz częściowo w Zakładzie Polichlorku Winylu. Efektem
tych działań było zwiększenie mocy wytwórczych PCW z 200 do ponad 300 tys. t/r
• modernizacji poddano również instalacje produkcyjne w Zakładzie Chloru i Ługu
Sodowego. Polegała ona na zamianie metody wytwarzania chloru z przeponowej, na
membranową. Pozwoliło to na wyeliminowanie azbestu z procesu produkcyjnego (stanowił przepony elektrolizerów, a odpadowa pulpa azbestowa była uciążliwym odpadem
w okresie renowacji przepon, wymagającym specjalnych warunków składowania). Obniżono też w znaczący sposób energochłonność procesu wytwarzania chloru. Uroczyste przekazanie zmodernizowanej wytwórni miało miejsce w kwietniu 2006 r. Zmiana
technologii wytwarzania chloru z przeponowej (inaczej zwanej diafragmową) na membranową sprawiła, że instalacje chlorowe w ANWIL stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, spełniając wszelkie standardy BAT (Best Available Technologies
& Techniques, czyli najlepszej dostępnej techniki)
• zbudowano zupełnie nową instalację produkcyjną saletrzaku (o handlowej nazwie
CANWIL) o zdolności 495 tys. t/r, poszerzając tym samym ofertę asortymentową w zakresie nawozów – uruchomienie instalacji nastąpiło w kwietniu 2000 r. Ta inwestycja
również warta jest szerszego przybliżenia. Jednym z powodów podjęcia budowy instalacji saletrzaku był obserwowany na rynkach wzrost zużycia tego nawozu, kosztem
zmniejszania zapotrzebowania na saletrę amonową. Drugą z przyczyn (wynikająca
niejako z tej pierwszej) było osłabienie konkurencyjności ANWIL, oferującego tylko
jedną odmianę nawozu azotowego – saletrę amonową. Decydując się na poszerzenie
oferty w zakresie nawozów azotowych, rozważano również możliwość budowy instalacji
mocznika. O wyborze saletrzaku zdecydowało szereg aspektów natury fizykochemicznej samego produktu (np. możliwość stosowania go do mieszanek typu bulk-blending),
jak również inne uwarunkowania biznesowe (mniejsze koszty inwestycyjne instalacji,
prognozy wskazujące na wzrost zapotrzebowania na saletrzak, przy niezmieniającym
się popycie na mocznik itp.)
• zwiększono moce wytwórcze instalacji Wytwórni Tworzyw Sztucznych poszerzając
asortyment wyrobów z przetworzonego PCW, zakupując kolejne linie do produkcji
granulatów oraz płyt (litych i spienionych)
• w 2008 r. zakończono budowę i oddano do eksploatacji węzeł paletyzacji na instalacjach produkcyjnych nawozów, zmieniając w znacznym stopniu całą dotychczasowa
logistykę dystrybucji tych produktów.

Inwestycje proekologicze
Zmieniające się przepisy prawa i coraz bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie
ochrony środowiska wymusiły podjęcie realizacji szeregu działań inwestycyjnych w tym
obszarze. Niektóre z nich przyniosły Zakładom określone wymierne oszczędności w zakresie opłat ponoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska, inne pozwoliły umocnić
pozycję ANWIL, jako firmy przyjaznej otoczeniu. Posłużmy się konkretami:
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w 1998 r. uruchomiono instalację odzysku chlorowodoru z odpadowych związków
chloroorganicznych
• w 2001 r. zmodernizowano Centralną Oczyszczalnię Ścieków przemysłowych, dobudowując do niej węzeł oczyszczania biologicznego, co pozwoliło na usamodzielnienie
Zakładów w zakresie obróbki ścieków i uniezależniło je od oczyszczalni zewnętrznych
• unowocześniono również całość gospodarki wodno-ściekowej, wymieniając wyeksploatowane rurociągi oraz modernizując laguny odstojników
• zbudowano czwartą linię strippingu (usuwania nieprzereagowanego chlorku winylu
z PCW) oraz piątą linię suszenia
• opracowano metodę pozyskiwania soli wypadowej pozostającej po procesie produkcji
chloru.
Inwestując systematycznie w poprawę wszystkich aspektów środowiskowych, w latach
2007-2008 zrealizowano niezwykle spektakularne przedsięwzięcia:
• wdrożono metodę katalitycznej redukcji tlenków azotu powstających w procesie produkcyjnym kwasu azotowego. Zastosowane rozwiązanie pozwala na oszczędność rzędu 450 tys. zł/rocznie z tytułu zmniejszenia opłat za emisję
• jeszcze większe efekty w postaci przychodów ze sprzedaży jednostek ERU przyniosło
wdrożenie metody redukcji podtlenku azotu, jednego z gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego. Rozwiązanie zastosowane w ANWIL w postaci makiety instalacji redukcji podtlenku azotu prezentowane było podczas wystawy technicznej
towarzyszącej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu w grudniu 2008 r. Warto dodać, iż
ANWIL był pierwszym zakładem produkującym kwas azotowy w Polsce, który wdrożył
opisywaną metodę, wytyczając ścieżkę postępowania dla innych firm.
Wymienione działania proekologiczne to również efekt uczestnictwa Zakładów w międzynarodowym programie ekologicznym branży chemicznej Responsible Care, w Polsce
funkcjonującym pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. ANWIL jest jednym z jego pierwszych sygnatariuszy – od 1995 r. – jako czwarte przedsiębiorstwo w kraju.
Ostatnie kilka lat to okres szeregu inwestycji w ANWIL związanych z obsługą powstającej po sąsiedzku, realizowanej przez PKN ORLEN Wytwórni Kwasu Tereftalowego. Na potrzeby oddanego do eksploatacji w połowie 2011 r. Zakładu PTA, w ANWIL
zbudowano nową tlenownię, nową oczyszczalnię ścieków oraz zmodernizowano sieci
energetyczne, ANWIL zasila bowiem nową jednostkę we wszystkie media oraz odbiera
powstające tam ścieki.
Wcześniej, bo w latach 2002-2005, na terenach ANWIL i z jego udziałem, powstała,
wybudowana przez południowokoreański koncern SK Chemicals, wytwórnia granulatów
PET, dla których surowcem jest wymieniony wyżej kwas tereftalowy. Od 2010 r. wytwórnia
przeszła w ręce indonezyjskie i nosi nazwę INDORAMA. Umowa z koreańskim partnerem
była istotnym wkładem ANWIL w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów i w tworzeniu
nowych miejsc pracy w dotkniętym znacznym bezrobociem regionie.
Najnowsze działania inwestycyjne ANWIL, to modernizacja instalacji Obszaru Produkcji Nawozów w celu obniżenia jednostkowych wskaźników zużycia energii.
W historii ostatnich kilku lat ANWIL, jednym z ważniejszych wydarzeń był zakup,
w listopadzie 2006 r., pakietu kontrolnego akcji spółki Spolana a.s. w Republice Czeskiej.
Zakład w Neratovicach (niedaleko Pragi) jest jednym z liderów czeskiej branży chemicznej, produkującym suspensyjny polichlorek winylu, granulaty PCW, kaprolaktam oraz
siarczan amonu. Program budowania połączonej wartości obu przedsiębiorstw oparto
na korzyściach wynikających ze zidentyfikowanych synergii produkcyjnych, sprzedażowych, koordynacji polityki zakupowej, optymalizacji wydatków inwestycyjnych, jak również planowania operacyjnego i strategicznego popartego wspólną polityką marketingo-
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wą. Wykorzystanie istniejącego potencjału obydwu firm w celu maksymalizacji korzyści
z jednorodnego zarządzania aktywami o podobnym profilu produkcyjnym stało się jednym
z ważniejszych zadań dla ANWIL SA Zdolności produkcyjne obu firm w zakresie polichlorku winylu opiewają na ok. 475 tys. t/r, a to stawia je w gronie najpoważniejszy producentów tego tworzywa w Europie.
Wśród wielu wydarzeń i momentów w historii Zakładów, które zapadły w pamięci pracujących tu ludzi, była tragiczna śmierć Prezesa Benedykta Michewicza, nietuzinkowej postaci
nie tylko w ANWIL, który zginął w wypadku samochodowym w kwietniu 2008 roku …
ANWIL liczy ponad 46 lat. W tym okresie Firma wielokrotnie przechodziła procesy
przebudowy struktury. Zmieniała się podległość organizacyjna poszczególnych komórek
i całych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działalność Firmy nie jest bowiem
ustalona raz na zawsze. Ciągła analiza istniejącego stanu rzeczy, wnikliwa obserwacja
otoczenia wymusza wprowadzanie niezbędnych korekt, poszukiwania nowych rozwiązań,
których podstawowym celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie majątku, zasobów
i potencjału ludzkiego. Takie są prawidła nowoczesnej, dynamicznej gospodarki.
Będąc w zgodzie z duchem tak pojmowanego prowadzenia biznesu, szukając nowych
możliwości podnoszenia wartości Firmy, w ANWIL dokonano na przełomie lat 2010/2011
daleko idących zmian w obszarach funkcji wsparcia. Pozwolą one na lepsze dostosowanie
procedur i zasad funkcjonowania tych komórek do obowiązującego w grupie ORLEN ładu
korporacyjnego. A przecież ANWIL jest jednym ważniejszych trybów tego mechanizmu.

Wyznaczniki jakości
Utrzymując pozycję wiarygodnego producenta i partnera na rynku, ANWIL pieczołowicie dba o kształtowanie wizerunku firmy wdrażając systemy jakościowe i środowiskowe, poddając się okresowo auditom sprawdzającym i uzyskując certyfikaty będące
potwierdzeniem wprowadzenia systemów. ANWIL jest posiadaczem Certyfikatów zgodności z normami ISO 9001 i 9002 dla Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych (zarówno
dla wytwarzania samego polichlorku winylu jak i wyrobów z przetworzonego PCW). Także
Obszar Produkcji Nawozów oraz Obszar Infrastruktury (zakładowa energetyka) posiadają
Certyfikaty ISO 9002. Wyznacznikiem jakości produktów nawozowych są także znaki
jakości Q dla wszystkich odmian produkowanej we Włocławku saletry amonowej.
ANWIL jest także posiadaczem Certyfikatu Zarządzania Środowiskowego ISO 14000.

Potencjał produkcyjny Spółki
W obszarze produkcji podstawowych wyrobów, zdolności produkcyjne ANWIL i Spolany
przedstawiają się następująco (tys. t/r):
ANWIL SA
Spolana a.s.
Razem
Produkcja PCW
340
135
475
Produkcja chlorku winylu
340
148
488
Przetworzone PCW
80
12
92
Produkcja chloru
195
135
330
Produkcja nawozów
980
210
1190
Produkcja kaprolaktamu
48
48
Liczba zatrudnionych (na koniec 2011 r.)
1274 osoby
740 osób
2014 osób
W uzupełnieniu należy dodać, iż w ofercie handlowej ANWIL znajduje się również ług
sodowy, soda kaustyczna, woda amoniakalna, kwas azotowy czy sól wypadowa.
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Kierownictwo ANWIL SA
Na czele Zakładów w okresie od 1980 r., na stanowisku Dyrektora Naczelnego, a następnie Prezesa Zarządu, Generalnego Dyrektora stali kolejno:
Jerzy Kurzewski
1975 -1982
Antoni Lisiewicz
1982 -1988
Tadeusz Gałdyś
1988 -1992
Edward Patyk
1992
Andrzej Zalewski
1992 -1995
Krzysztof Kaczorowski
1995 -2002
Benedykt Michewicz
2002 -2008
Teresa Szeligowska
2008 -2009
Maciej Trojnarski
2009 -2010
Remigiusz Paszkiewicz
2010 -2012
Krzysztof Dzuba
2012-nadal
Krzysztof Wasielewski
2012-nadal

Nagrody i wyróżnienia
O pozycji Firmy na rynku świadczy jego kondycja finansowa, osiągane przychody
i zyski. To w ocenie wartości ekonomicznych. Dla wizerunku Firmy, dla jej odbioru zewnętrznego, nie mniej ważne są innego rodzaju zdobywane zaszczyty i laury, znaczące
miejsca w gospodarczych rankingach, medale, statuetki, tytuły. ANWIL SA posiada
ich w swojej kolekcji całe mnóstwo. Wymieńmy najcenniejsze, uzyskane w ostatniej
dekadzie. Są to:
• Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu przyznana przez Business Centre Club
w 2000 r., za znakomite wyniki finansowe, produkty najwyższej jakości, dynamiczny rozwój, konsekwentnie unowocześnianą technologię; ANWIL potwierdzał wiodącą
pozycją na krajowm i europejskim rynku przez kolejne dziesięć lat, czego wymiernym
dowodem było przyznawanie mu co rok kolejnego Diamentu do Złotej Statuetki Lidera
Polskiego Biznesu
• ANWIL znalazł się w 2000 r. w finałowej piętnastce zdobywców Srebrnego Grosza, firm
zaliczanych do ekstraklasy gospodarczej kraju w rankingu gospodarczym tygodnika
„Przekrój”
• ANWIL trzykrotnie zdobywał Medale Europejskie na produkowane: polichlorek winylu,
saletrzak oraz płyty z PCW
• Tytuły: „Ten, Który Zmienia Polski Przemysł”, „Filar Polskiej Gospodarki”, „Perła Wielka Polskiej Gospodarki”, to kolejne laury uzyskiwane co roku przez włocławski kombinat chemiczny.

Mecenas sportu i kultury
Będąc największym w regionie zakładem przemysłowym, stanowiąc ważne ogniwo
w skali całego krajowego przemysłu chemicznego, ANWIL SA ma głęboko zakorzenione i wyznaje na co dzień zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest nie tylko
największym pracodawcą we Włocławku, ale też wypróbowanym i uznanym mecenasem
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kultury i sportu, wspierając różnorakie dyscypliny, współfinansując wydarzenia kulturalne. Od 1996 r. jest strategicznym sponsorem ekstraklasowej drużyny koszykówki, która
w swojej dwudziestoletniej historii 9-krotnie zdobywała tytuł Wicemistrza Polski, sięgając
także po mistrzowski tytuł w sezonie 2002/2003.
Obok koszykówki, ANWIL przez całe dziesięciolecia wspierał również sporty wodne.
Organizowane przez działający przy Zakładach klub żeglarski regaty ANWIL CUP (Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych) czy Błękitna Wstęga Zalewu
Włocławskiego o ponad 30-letniej tradycji, to zawody mające opinię jednych z najlepiej
organizowanych tego typu imprez w kraju. Podobnie jak organizowane przez Aeroklub
Włocławski imprezy lotnicze rangi mistrzowskiej, zwłaszcza balonowe, których ANWIL jest
także wypróbowanym partnerem.
Zakłady są również mecenasem instytucji kulturalnych, szczególną opieką obejmując
działalność Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
Opracowanie: Andrzej Spychalski
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Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych
„Fosfory” Sp. z o.o. Grupa PUŁAWY
(1980–2010)

80 – 550 Gdańsk, ul. Kujawska 2
www.fosfory.pl, e-mail: sekretariat@fosfory.pl

Rys historyczny Firmy
Pierwsze instalacje produkcyjne wybudował na terenie obecnej fabryki, jeszcze
w 1912 r. niemiecki koncern Milcha. Do 1923 r. fabryka nosiła nazwę Chemische Industrie
Milch A.G. i produkowano w niej: kwas siarkowy metodą nitrozową, mieszanki superfosfatowe, kwas solny, fluorokrzemian sodu, siarczan sodu i inne chemikalia.
W 1923 r. rozpoczęto także produkcję papieru, a fabryka zmieniła nazwę na Chemische Industrie und Papierfabrik A.G. Od 1928 r. w fabryce zaprzestano produkcji papieru
i po raz kolejny zmieniła ona nazwę na Chemische Industrie A.G.
W 1945 r. fabryka została w znacznym stopniu zniszczona w wyniku działań wojennych. Jesienią tego roku do fabryki przybyła pięcioosobowa grupa specjalistów z Lubonia,
która zabezpieczyła majątek fabryki, a w 1946 r. rozpoczęto odbudowę instalacji do produkcji kwasu siarkowego, w której 21 listopada 1947 r. popłynął pierwszy powojenny
kwas siarkowy. W 1949 r. utworzono przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Gdańskie
Zakłady Chemiczne, które przejęło na własność państwa przedsiębiorstwo Chemische
Industrie A.G. W 1951 r. przemianowano zakład na Gdańską Fabrykę Kwasu Siarkowego.
Do 1963 r. fabryka produkowała kwas siarkowy z pirytów i markazytów metodą nitrozową. Przez wszystkie te lata zakład borykał się z problemami technologicznymi związanymi
ze znacznym wyeksploatowaniem instalacji, brakami odpowiednich surowców oraz brakami kadrowymi i funduszy na rozwój zakładu.
Na początku lat 60 ub.w. powstały plany rozwoju fabryki, które zakładały wybudowanie
dwóch nowoczesnych wytwórni kwasu siarkowego metodą kontaktową z siarki rodzimej,
budowę wytwórni kwasu fosforowego, superfosfatu potrójnego oraz fluorokrzemianu sodu.
W 1966 r., po uruchomieniu nowej instalacji do produkcji kwasu siarkowego tzw. 100,
zmieniono nazwę zakładu na Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych. W 1968 r. zakończono budowę kolejnej wytwórni kwasu siarkowego o mocy produkcyjnej 200 000 ton rocznie. Rok później oddano do ruchu instalację do produkcji kwasu fosforowego i superfosfatu
potrójnego, a w kolejnym roku otwarto wytwórnię fluorokrzemianu sodu.
Instalacje produkcyjne były zaprojektowane i wybudowane w taki sposób, aby zamknąć
bilans energetyczny i uniezależnić się od dostawy półproduktów. Produkowany w wytwórniach „100” i „200” kwas siarkowy zużywany był przez wytwórnię kwasu fosforowego, a para
technologiczna produkowana przez te instalacje zużywana była przez elektrociepłownię
do produkcji prądu elektrycznego oraz przez wytwórnię kwasu fosforowego do zatężania
kwasu i wytwórnię superfosfatu do produkcji pulpy nawozowej. Wyprodukowany kwas fos-
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forowy był surowcem do produkcji superfosfatu potrójnego. Produkt uboczny z produkcji
kwasu fosforowego, jakim jest kwas fluorokrzemowy, był zużywany do produkcji fluorokrzemianu sodu, natomiast odpadowy fosfogips był składowany na składowisku w Wiślince.
W latach 70. ub.w. trwały modernizacje i przeróbki instalacji produkcyjnych, gdyż wiele
rozwiązań „licencyjnych” nie sprawdzało się w ruchu ciągłym fabryki. W 1976 r. zakończono
budowę kotła olejowego, który stanowi awaryjne źródło pary technologicznej dla zakładu
oraz oddano do użytku bazę eksportu chlorku sodowego. W 1980 r. rozpoczęła pracę baza
eksportu sody ciężkiej. W latach 1984–1986 przeprowadzono modernizację wytwórni nawozów polegającą na wymianie głównych urządzeń, które uległy znacznemu zużyciu. Wymieniono suszarnię, granulatory, elewatory i przenośniki zgrzebłowe zawrotu, oraz płuczki
Doyle’a i reaktory. W latach 80. ub.w. rozbudowano bazę zbiornikową i przeładunkową,
a także rozpoczęto budowę młyna kulowego na potrzeby wytwórni nawozów.
W 1990 r. nastąpiło załamanie sprzedaży superfosfatu, co spowodowane było wieloma
czynnikami, między innymi spadkiem popytu krajowego, rozpadem gminnej sieci dystrybucji, zlikwidowaniem dotacji państwa do nawozów i głęboką recesją rolnictwa. Ponadto
zakład stanął przed koniecznością głębokiej restrukturyzacji produkcji w związku z wytycznymi Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, nakazującej znaczne ograniczenie emisji
substancji do środowiska. Załamanie przeżył także rynek kwasu siarkowego, którego zużycie na własne potrzeby po 1990 r. znacznie spadło a sprzedaż była nieopłacalna. Po awarii
kotła na instalacji „200” podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji kwasu na tej instalacji.
W 1991 r. dwukrotnie zwiększono liczbę przeładunków świadczonych przez zakład, wybudowano bazę przeładunkową UAN (RSM) oraz rozpoczęto prace mające na celu zamknięcie
obiegu ścieków.
1 kwietnia 1992 r. przekształcono przedsiębiorstwo państwowe GZNF w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. Pod koniec tego roku wypuszczono
pilotażową serię mieszanek nawozowych pod nazwą Agrafoska. W 1993 r. wybudowano
instalację do mieszania nawozów, tzw. „blendery” i wprowadzono do masowej sprzedaży
Agrafoski. W zakładzie nastąpiła reorganizacja wydziałów, w wyniku czego połączono wydział produkcji superfosfatu i wydział produkcji kwasu fosforowego w Wydział Produkcji
Nawozów oraz połączono Wydział produkcji kwasu siarkowego i elektrociepłowni w Wydział Energetyczny. W tym samym roku przystąpiono również do modernizacji ciągu nawozowego Y. Na bazie własnych koncepcji opracowano w zakładzie technologię produkcji
bezodpadowych nawozów NPK, sprzedawanych pod nazwą Amofoska.
W 1994 r. nastąpił wzrost sprzedaży nawozów, co w znaczący sposób poprawiło sytuację ekonomiczną zakładu. Zanotowano jednak spadek przeładunków, co było odzwierciedleniem sytuacji na rynkach światowych. W 1995 r. nastąpiła prywatyzacja zakładu,
a większość udziałów wykupił CIECH. W pierwszej połowie lat 90. ub.w. nastąpiło załamanie rynku fluorokrzemianów sodu i potasu, w wyniku czego w 1995 r. zaprzestano
produkcji tych związków. Druga połowa lat 90. ub.w., to dalsza rozbudowa instalacji
przeładunkowych i nabrzeża oraz umacnianie się na rynku nowego asortymentu produkowanego przez zakład: Agrafosek, Amofosmagów i Amofosek.
W 1997 r. utworzono spółkę zależną pod nazwą „Agrochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, którą przeniesiono w 2002 r. do Człuchowa. Zajmuje się ona kompleksową obsługą
rolnictwa. W 1999 r. „Fosfory” utworzyły w Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
kolejną spółkę zależną, „Agrochem” Dobre Miasto, której głównym celem jest produkcja
blend nawozowych i handel nawozami. Celem założenia spółki Agrochem Człuchów było
utworzenie własnej sieci dystrybucji. Okazało się to konieczne ze względu na nasilającą
się pod koniec lat 90. XX w. walkę o rynek między krajowymi producentami nawozów
fosforowych i obserwowany brak lojalności części dystrybutorów.
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Na początku XXI w. w zakładzie nastąpiły dwie znaczące zmiany. Jedną z nich było wprowadzenie w 2003 r. w wytwórni kwasu siarkowego alkalicznej absorpcji kwaśnych związków
siarki, co pozwoliło zakwalifikować instalację produkcji kwasu siarkowego jako całkowicie
spełniającą wymaganiami BAT. W wyniku zmian technologicznych rozpoczęto produkcję
technicznego wodorosiarczynu sodu. Na początku tego dziesięciolecia wprowadzono również do produkcji superfosfat wzbogacony CSP 40%. Nowy nawóz, w porównaniu z TSP
46%, produkowany był ze znacznie mniejszej ilości kwasu fosforowego, który na dodatek
był używany w postaci mniej stężonej, w wyniku czego znacznie obniżono koszty produkcji
oraz zmniejszyła się ilość wytwarzanego i wywożonego na składowisko w Wiślince fosfogipsu.
Początkowo na bazie CSP 40% produkowane były blendy nawozowe. W niedługim czasie CSP
wyparł dotychczas produkowany TSP 46%. W 2004 r. zaprzestano produkcji TSP 46%.
Od 2007 r. zakład stanął przed koniecznością kolejnej reorganizacji produkcji nawozów,
ze względu na konieczność zamknięcia składowiska fosfogipsu w Wiślince. Składowisko zajmuje łącznie powierzchnię ok. 34 ha, a jego wysokość sięga 41 m; ilość złożonych odpadów
wynosi ok. 16 mln ton, co stanowi ok. 95% wypełnienia. Składowisko zostało zamknięte
i zrekultywowane w 2009 r. i od tego czasu Spółka produkuje tylko wyroby bezodpadowe.
W ramach zabezpieczenia bazy surowcowej Spółka wybudowała terminal rozładunkowy kwasu fosforowego wraz z bazą zbiorników o pojemności około10 000 ton 50% kwasu
fosforowego.
W 2011 r. Ciech SA sprzedał swoje udziały w Spółce, a nowym właścicielem zostały
Zakłady Azotowe: „Puławy” SA.

Zakres działalności Firmy; oferowane/wytwarzane
produkty i ich nominalne wielkości
Obecnie w GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. wytwarzane są nawozy kompleksowe NPK pod nazwą
Amofoska oraz nawozy PK pod nazwą Agrafoska. Produkowany jest również superfosfat wzbogacony CSP 40% oraz szereg mieszanek nawozowych PK i NPK. Od 2009 r. wytwarzany jest
także ekologiczny nawóz fosforowy „Fosforyt EKO”. Oprócz nawozów Spółka jest także producentem kwasu siarkowego technicznego i akumulatorowego oraz wodorosiarczynu sodu.
Zdolności produkcyjne dla nawozów kompleksowych wynoszą 360 000 t/r, dla nawozów mieszanych 60 000 t/r a dla Fosforytu EKO 3 000 t/r. Kwas siarkowy może być
produkowany z wydajnością 125 000 t/r.
Oprócz działalności produkcyjnej Spółka prowadzi szeroką działalność w zakresie
świadczenia usług przeładunkowych i logistycznych oraz konfekcjonowania towarów.
Zdolności przeładunkowe przekraczają 1 000 000 t/r.

Stosowane technologie
Produkcja kwasu siarkowego odbywa się metodą kontaktową pojedynczej konwersji
i pojedynczej absorpcji z układem alkalicznego oczyszczania gazów.
Instalacja do produkcji superfosfatu potrójnego (obecnie superfosfatu wzbogaconego)
oparta jest na amerykańskiej licencji Dorr–Olivera. Metoda produkcji polega na wytwarzaniu ciekłej pulpy superfosfatowej i nawarstwianiu jej na granule zawrotu.
Produkcja nawozów wieloskładnikowych odbywa się przy wykorzystaniu zmodyfikowanej instalacji produkcji superfosfatu i jest autorską technologią stworzoną przez pra-
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cowników Spółki. Polega ona na produkcji ciekłej pulpy zawierającej azot (z siarczanu
amonu i/lub mocznika), fosfor (z fosforytu i/lub kwasu fosforowego) oraz kwas siarkowy
i nawarstwianiu jej na granule zawrotu. Do zawrotu dodawane są pozostałe składniki
nawozowe (potas, magnez i mikroelementy).

Układ własnościowy Firmy
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w 1992 r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego
w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Spółka wpisana została
do Krajowego Rejestru Sądowego z datą 20.08.2001r. pod numerem KRS 0000033530.
Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 29 003 400 zł.
Układ własnościowy przedstawia się następująco:
• Zakłady Azotowe Puławy: 57 055 udziałów, co stanowi 98,43%
• Pracownicy: 908 udziałów, co stanowi 1,57%.

Rynki zbytu produktów i zaopatrzenia
w surowce i media
Spółka sprzedaje około 90% swoich produktów na rynek krajowy; ok. 10% stanowi
sprzedaż eksportowa na rynek europejski.
Surowce fosforowe są importowane przede wszystkim z krajów Afryki północnej, Izraela, RPA i Finlandii. Surowce potasowe są importowane głównie z Białorusi, Rosji i Izraela;
pozostałe surowce są pochodzenia krajowego.
Para technologiczna i część energii elektrycznej jest pozyskiwana z elektrociepłowni
zakładowej, która wykorzystuje energię ze spalania siarki.

Konkurencja
W zakresie nawozów najpoważniejszą konkurencję stanowią krajowe firmy nawozowe,
takie jak Z.Ch. Police SA, LUVENA SA, Z.Ch. Siarkopol z Tarnobrzegu oraz, w mniejszym
stopniu, Fosfan SA i krajowi importerzy nawozów.

Przeprowadzone działania restrukturyzacyjne,
modernizacyjne i inwestycyjne oraz uzyskane efekty
w
•
•
•
•

Najważniejsze działania restrukturyzacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne wykonane
latach 1980–2010:
likwidacja wytwórni fluorokrzemianu sodu
zamknięcie wytwórni kwasu fosforowego
likwidacja jednego oddziału wytwórni kwasu siarkowego
zamknięcie i rekultywacja składowiska fosfogipsu w Wiślince
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wymieniana przestarzałych młynów Loescha na młyn kulowy
reorganizacja struktury firmy i redukcja zatrudnienia. Obecnie Spółka zatrudnia
250 osób, co stanowi ok. czwartą część zatrudnienia z lat 80. XX w.
zbudowanie nowych baz przeładunkowanych sody ciężkiej, RSM, melasy, kwasu fosforowego, kwasu siarkowego, ługu sodowego oraz kwasu solnego
wprowadzanie nowych technologii produkcji nawozów wieloskładnikowych oraz nawozów mieszanych
wprowadzenie do produkcji nowego nawozu ekologicznego Fosforyt EKO
zamknięcie obiegu wody (ścieki krążą teraz w obiegu zamkniętym)
likwidacja instalacji i neutralizacji ścieków
modernizacja wytwórni kwasu siarkowego poprzez budowę instalacji oczyszczania alkalicznego gazów, w wyniku której produkowany jest wodorosiarczan(IV) sodu
od 2010 r. Spółka przeszła na produkcję całkowicie bezodpadową i nie wytwarza już
odpadu fosfogipsu.

Aspekty ochrony środowiska i jej stan
Spółka posiada od 2007 r. pozwolenie zintegrowane, co jest gwarantem spełniania
przez nią wszystkich obowiązujących wymagań ochrony środowiska. Ponadto Spółka ciągle dąży do minimalizacji oddziaływania na środowisko, co objawia się znacznie niższymi
emisjami do środowiska niż te zapisane w pozwoleniu zintegrowanym. Oprócz zamknięcia obiegu ścieków, wymiany filtrów i innych urządzeń służących ochronie powietrza,
Spółka wybudowała też nowoczesną instalację do dezodoryzacji, która w znaczny sposób
zmniejszyła uciążliwość zapachową Zakładu. Zamknięto i zrekultywowano składowisko
fosfogipsu w Wiślince, a obecnie trwają prace nad obniżeniem energochłonności procesów
technologicznych i możliwością zawracania ciepła, co powinno wpłynąć na zmniejszenie
zużycia surowców energetycznych.
Spółka posiada też wdrożone i stosowane systemy zarządzania jakością ISO 9001
i ISO 17025.

Wyzwania stojące przed Firmą w zakresie techniki,
technologii, ochrony środowiska, konkurencyjności
Obecnie w sposób ciągły prowadzona jest w Spółce wymiana urządzeń i aparatów
na nowe, o niższym zapotrzebowaniu na energię i lepszej sprawności działania. Ze względu na ciągły rozwój techniki i dostępność na rynku coraz lepszych rozwiązań, proces ten
musi być permanentny.
W Spółce prowadzone są również prace badawczo–rozwojowe, których celem jest poprawa efektywności produkcji oraz wdrożenie nowych produktów i energooszczędnych
technologii produkcji. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest tworzenie nowych nawozów o wydłużonym okresie działania, przy zmniejszeniu ich oddziaływania na środowisko,
w szczególności w zakresie wpływu na eutrofizację wód.
W zakresie ochrony środowiska Spółka stoi przed wyzwaniem jeszcze większego ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych, w szczególności pyłów, oraz ograniczenia zużycia czynników energetycznych.
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Kierownictwo Firmy
Rada Nadzorcza
Marian Rybak
Marek Zatorski
Andrzej Kopeć
Weronika Gągała

Przewodniczący RN
Sekretarz RN
Członek RN
Członek RN

Zarząd
Mirosław Osiecki
Andrzej Szymańczak
Marzena Gajewska

Prezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent, Dyrektor Handlowy

Nagrody i wyróżnienia
2001 rok: I miejsce w drugiej edycji konkursu „Polskie Nawozy” przyznane podczas PolagraFarm w Poznaniu
2003 rok: Nagroda „AS Nawozów” przyznana w Poznaniu
2004 rok: Nawóz Amofoska został „Polskim Orłem Nawozów” , natomiast GZNF Fosfory przyznano tytuł „Orła Polskiego Przemysłu Nawozowego” – nagrody przyznano
w Poznaniu
2004 rok: Nagroda Dziennika „Puls Biznesu” potwierdzająca przynależność GZNF
Fosfory do grona elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm; Orzeł Jakości – Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2005 rok: Dziennik „Puls Biznesu” ponownie potwierdza przynależność GZNF Fosfory
do grona Klubu Gazel Biznesu
2006 rok: GZNF Fosfory zdobyły nagrodę Wicemarszałka Sejmu RP, Jarosława Kalinowskiego,
w V edycji konkursu „Polskie Nawozy”
2007 rok: „Zielony Sztandar” przyznał GZNF Fosfory Złoty Laur, w VI edycji konkursu
„Polskie Nawozy”
2008 rok: Nagroda przyznana przez dr Czesława Siekierskiego, Posła do Parlamentu
Europejskiego, za szczególne osiągnięcia w eksporcie nawozów mineralnych
2008 rok: Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi – Marka Sawickiego, przyznana GZNF
Fosfory
2008 rok: Nagroda przyznana przez Dziennik „Puls Biznesu” – przynależność GZNF Fosfory do elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm;
Złoty Viktor i Orzeł Przemysłu Nawozowego – Nagrody w Konkursie „Polskie Nawozy”
2009 rok: Podczas trwania targów AgroTech w Kielcach, GZNF Fosfory otrzymały z rąk
dr Czesława Siekierskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, nagrodę w kategorii
Ekologia
2010 rok: Złoty Kłos – Nagroda Wicepremiera Ministra Gospodarki
2011 rok: Produkt Przyszłości – Nagroda Wicepremiera Ministra Gospodarkii Nagroda
w kategorii Przedsiębiorczość – Targi AgroTech w Kielcach
2012 rok: Nagroda w kategorii Ekologia, przyznana przez dr Czesława Siekierskiego,
Posła do Parlamentu Europejskiego
Zebrał i opracował
Główny Technolog, Waldemar Kolanowski

Grupa LOTOS S.A.
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Grupa LOTOS S.A.
(1980-2012)

80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
www.lotos.pl, e-mail: lotos@grupalotos.pl

Nazwa i lokalizacja firmy
Od 1973 r. zakład nazywał się Rafineria Nafty „Gdańsk”. W 1976 r. nazwę zmieniono
na Gdańskie Zakłady Rafineryjne. 1 października 1991 r. Gdańskie Zakłady Rafineryjne
stały się spółką akcyjną o nazwie Rafineria Gdańska SA. 2 czerwca 2003 r. nastąpiła
zmiana nazwy firmy na Grupa LOTOS S.A.
Decyzja podjęta w latach 70. ub.w. o lokalizacji rafinerii w Gdańsku, czy szerzej w Trójmieście, opierała się na założeniu, że w tym regionie nastąpi wzrost zapotrzebowania
na produkty naftowe. Uznano również, że z tego miejsca będzie można tanio transportować produkty naftowe do całego kraju. Brano pod uwagę także zalety związane z dostępem
do morza. Analizy z końca lat 60. XX w. dotyczące lokalizacji zakładu wskazywały na pięć
możliwych wariantów. W czerwcu 1971 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku wskazała dwie lokalizacje rafinerii. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego wspólnie z Komisją
Planowania przy Radzie Ministrów wybrały ostatecznie Płonię Małą – teren na wschód
od Gdańska, między Martwą Wisłą a kanałem Rozwójki. Lokalizacja miała zalety: bliskość
Martwej Wisły i Motławy zapewniały rafinerii odpowiednie zasoby wody. Zakład miał możliwość połączenia z Portem Północnym – odległość ok. 7 km w linii prostej. Za atut uznać
można było też pobliską istniejącą infrastrukturę miejską, drogową i kolejową oraz gdańskie uczelnie wyższe. Obecnie główny zakład produkcyjny Grupy LOTOS S.A. znajduje się
w granicach administracyjnych miasta Gdańsk. W międzyczasie doszło do przyłączenia
do Grupy LOTOS S.A. zakładów w Jaśle i Czechowicach.

Krótki zarys historii firmy
Decyzję o budowie rafinerii, której zdolności przerobowe ropy naftowej ustalono
na 3 mln t rocznie, w Gdańsku podjęło Prezydium Rady Ministrów 5 maja 1971 r. Budowa
rafinerii ruszyła w 1972 r., a 12 grudnia 1975 r. otrzymano pierwsze produkty rafinerii,
jednak dopiero w 1978 r. nastąpiło zakończenie budowy. W 1980 r. ruszyła produkcja
asfaltów przemysłowych oraz paliw lotniczych. Dopiero w 1982 r. rafineria rozpoczęła
przerób ropy rosyjskiej. Do tego momentu przerabiano gatunki ropy arabskiej. Chociaż
kryzys lat 80. XX w. przyniósł ze sobą spadek przerobu ropy do 1,9 mln t/r, to w drugiej
połowie lat 80. XX w. nastąpiło rozszerzanie asortymentu produktów – od 1985 r. produkowano 15 gatunków olejów silnikowych. Dwa lata później ruszyła produkcja etyliny
86, a w 1988 r. paliwa lotniczego JET A1. Projektanci gdańskiej rafinerii nadali jej profil

64

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

przede wszystkim olejowy. Wyposażono ją w jedną z największych wówczas instalacji
olejowych w Europie. W produkcji olejów rafineria ściśle współpracowała z krakowskim
Instytutem Technologii Nafty. W latach 80. XX w. rafineria rozwijała także partnerskie
relacje handlowe z firmami światowymi. Największy zasięg miała współpraca z firmą Castrol.
Nadejście lat 90. XX w. oznaczało dla gdańskiej firmy olbrzymią zmianę warunków
działania. Zakład wymagał restrukturyzacji oraz dostosowania do rynku i klientów.
Wyznaczono wówczas trzy główne zadania: 1) uczynić produkty jakościowo konkurencyjnymi; 2) zmniejszyć energochłonność przerobu ropy i 3) zwiększyć eksport. Kluczowym był rozwój własnej, niezależnej sieci sprzedaży i bezpośrednie dotarcie do klientów.
Równie istotne były przedsięwzięcia modernizacyjne i odtworzeniowe, w tym zwiększenie
mocy produkcyjnych. Wystarczyło kilkanaście miesięcy po 1990 r., aby sprzedaż 70%
produktów odbywała się bez pośredników. W 1994 r. rafineria zaczęła samodzielnie
kupować także surowiec.
Konieczne stało się wdrażanie myślenia strategicznego, obliczonego na przedsięwzięcia
wieloletnie. Jego wyrazem był „Program restrukturyzacji Rafinerii Gdańskiej SA” z marca
1993 r. Zakładał on stworzenie samodzielnego koncernu naftowego, który – poza produkcją rafineryjną – będzie prowadził różnorodną działalność handlową, w tym eksportowoimportową oraz hurtową.
Szczególnie ważne dla funkcjonowania zakładu było uruchomienie w kwietniu 1995 r.
instalacji reformingu katalitycznego (CCR). Była to największa inwestycja od początków
istnienia firmy. Pozwoliła na produkcję wysokooktanowego komponentu benzyn – reformatu. Umożliwiała tańszą produkcję benzyn bezołowiowych, m.in. przez wyeliminowanie
importu drogich komponentów.
Na przełomie lat 1994/95 powstał „Program rozwoju technicznego Rafinerii Gdańskiej SA do roku 2000”. Jego celem było m.in. zwiększenie zdolności przerobu ropy
z 3 do 4,5 mln t/r i budowa instalacji konwersyjnej. Potencjał przetwórczy zakładu
został dobrze sprofilowany pod potrzeby rynku. Zaprojektowano budowę nowych instalacji, w tym hydrokrakingu. W konsekwencji, gdański zakład wszedł do grupy rafinerii
o pogłębionym przerobie ropy. Wykonano 27 projektów nowych instalacji, a także modernizacji starych systemów i instalacji. Była to między innymi rozbudowa destylacji
atmosferycznej i próżniowej, modernizacja reformingu, budowa izomeryzacji benzyn,
hydrokrakingu, wytwórni wodoru, nowych instalacji siarkowych, dwóch pochodni, przebudowa systemu zrzutów oraz rozbudowa systemu sieci wody chłodniczej. Nowe i zmodernizowane instalacje znacznie unowocześniły rafinerię. Pozwoliły na poprawę jakości
produktów, zwiększenie stopnia konwersji, czyli uzyskania z ropy większej ilości lekkich
i średnich destylatów, cennych komponentów benzyn i oleju napędowego, przy zmniejszeniu puli wysokosiarkowych olejów opałowych.
Sukcesywnie uruchamiano nowe i wyremontowane instalacje. W kwietniu 1998 r. przeprowadzono ruch testowy unowocześnionej instalacji destylacji atmosferycznej. Sprawdzono jej działanie przy obciążeniu przerobem 525 t ropy na godzinę, czyli prawie 4,6 mln t/r.
W grudniu 1999 r. zakończono rozruch technologiczny instalacji izomeryzacji benzyn.
Produkt tej instalacji – izomeryzat – stał się jednym z podstawowych komponentów benzyn produkowanych w rafinerii. Tym samym zakład poprawił bilans oktanowy komponentów benzynowych oraz obniżył zawartość benzenu w gotowych benzynach. W tym samym
miesiącu nastąpiło uruchomienie zmodernizowanego reformingu benzyn, a w styczniu
2000 r. instalacji hydrokrakingu.
Młoda gdańska spółka akcyjna dobrze odnalazła się w nowych, niezwykle wymagających realiach. Świadczą o tym niezbicie liczby. W ciągu dziewięciu lat o blisko 60% powięk-
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szył się potencjał produkcyjny. Zwiększyła się zdolność przerobu ropy naftowej z 2,8 mln t
w 1991 r. do prawie 4,5 mln t w 2000 r., a sprzedaż produktów naftowych z 2,3 mln t w 1991 r.
do prawie 4 mln t w 2000 r. Wzrastał też udział eksportu w obrotach firmy.
W międzyczasie zarząd opracował kolejny ważny dokument: „Strategię rozwoju
do 2005 roku”. Przewidywała ona redukcję kosztów, rozwój sieci sprzedaży detalicznej
i hurtowej, budowę silnej marki, budowę kompleksu zgazowania pozostałości destylacyjnej oraz rozbudowę zakładu, aby mógł osiągnąć moc przerobową 6 mln t/r.
W 2000 r. Rafineria Gdańska, jako pierwszy zakład w Polsce, zaprzestała produkcji
benzyn ołowiowych oraz rozpoczęła sprzedaż oleju napędowego o jakości przewyższającej
wymagania UE (0,005% siarki). 3 lata później wprowadziła na rynek olej napędowy o zawartości siarki 0,001%. Rok 2005, to zwiększenie nominalnych mocy przerobowych ropy
naftowej do 6 mln ton rocznie.
Długofalowe plany znalazły się także w „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
do roku 2012”, którą rada nadzorcza przyjęła w czerwcu 2006 r. Ważnym elementem było
tu założenie – zgodnie z rządowym programem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski – wzrostu wydobycia ropy i dywersyfikacji dostaw surowca. Natomiast
plan rozwoju technicznego zakładał wydatki inwestycyjne rzędu 6,5 mld zł. Większą część
tej kwoty przeznaczono na „Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego”, powszechnie
nazywanego Programem 10+.
W 2008 r. nastąpiła aktualizacja strategii. Zakładała ona zwiększenie nakładów na inwestycje do 12,9 mld zł (razem z tymi z lat 2006-2007, które wyniosły 1,9 mld zł). Założono plan osiągnięcia udziału, m.in. 30% w rynku paliw i 10% w sprzedaży detalicznej.
Postawiono także na poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale również Północnym i Norweskim. W 2007 r. powstała spółka zajmująca się
poszukiwaniem i wydobyciem ropy, właśnie na szelfie norweskim – LOTOS E&P Norge AS,
która zyskała dostęp do norweskich złóż. W lutym 2011 r. Grupa LOTOS przejęła spółkę
wydobywającą ropę naftową na Litwie.
Aktualizacja strategii przewidywała kontynuację projektów rozwojowych. Tworzono
je na podstawie Programu 10+, który z czasem stał się największym w Polsce placem
budowy w polskim przemyśle. Planowane przedsięwzięcie było także niezwykle istotne
z punktu widzenia interesów całego państwa. Zwiększenie krajowej produkcji pozwalało
na większe uniezależnienie się Polski od importu paliw płynnych.
Program 10+ oznaczał podniesienie zdolności przerobowych gdańskiej rafinerii z ówczesnych 6 mln t, do 10,5 mln, a także zwiększenie głębokości przerobu surowca. W ciągu
3,5 roku wykonano, w terminie i zgodnie z założonym budżetem, 50 projektów nowych
instalacji i modernizacji starszych. Rozbudowa mocy przetwórczych rafinerii o 75% determinowała budowę nowej instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych, kompleksu
aminowo-siarkowego oraz wytwórni wodoru. Najważniejszą rolę we wzroście stopnia konwersji surowca miało uruchomienie instalacji łagodnego hydrokrakingu oraz instalacji
odasfaltowania rozpuszczalnikowego w technologii ROSE.
Pierwsza dekada nowego stulecia dla spółek gdańskiej grupy była czasem szybkiego rozwoju. W tym okresie firma przyjęła nazwę Grupa LOTOS S.A. i stała się spółką w pełni ogólnopolską, o nowoczesnej strukturze holdingowej. Znakomicie wykorzystano rozbudowę firmy i modernizację jej zaplecza materialnego z lat 90. XX w.,
a także dobrą koniunkturę w branży, okres wysokich marż. Dokonano udanych
akwizycji innych podmiotów, uzyskano dostęp do złóż ropy. Firma stała się liderem w produkcji i sprzedaży asfaltów, olejów silnikowych i środków smarnych. Celne decyzje biznesowe przysparzały coraz wyższych przychodów i zysków. Jeszcze
w 2002 r. Grupa LOTOS S.A. wypracowała przychody rzędu 6,3 mld zł, przy zysku
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netto 102 mln zł. Tymczasem w 2010 r. przychody ze sprzedaży osiągnęły 19,7 mld zł,
a zysk niemal 700 mln zł – to jeden z najwyższych wyników w historii firmy. Znakomite
rezultaty owocowały tworzeniem coraz większej liczby miejsc pracy. W 2002 r. LOTOS
zatrudniał 1 468 osób, a w 2010 r. – ponad pięć tysięcy. W rezultacie Grupa Kapitałowa
LOTOS stała się jednym z najważniejszych składników polskiej gospodarki.
W latach 1991-2010 Grupa LOTOS S.A. powiększyła potencjał produkcyjny o blisko 375%.
Zwiększyła zdolność przerobu ropy naftowej z 2,8 mln t w 1991 r. do 10,5 mln t w 2010 r.,
a sprzedaż produktów naftowych z 2,3 mln t w 1991 r. do prawie 9 mln t w 2010 r.
W kolejnych latach gdański koncern rozwinął skrzydła jako nowoczesna organizacja, potrafiąca korzystać z najbardziej profesjonalnych narzędzi zarządzania w sferze
technologii i zasobów ludzkich. Stworzył partnerski model współpracy wewnątrz swoich struktur biznesowych, a także z dostawcami, wykonawcami czy społecznościami,
w których działają spółki zależne. Model ten można uznać za przepis na sukces biznesowy i społeczny. Grupa LOTOS S.A.stawia kolejne milowe kroki rozwojowe. Korzysta
z wypracowanego kapitału do strategicznego działania. Umie osadzać swoje przedsięwzięcia w długoterminowej perspektywie. Kierownictwo patrzy bowiem na procesy
rynkowe na wiele lat do przodu. Dostrzega różne trendy w odmiennych perspektywach
czasowych. Odróżnia tendencje trwałe od chwilowych mód. To kluczowa umiejętność
we współczesnym biznesie, zwłaszcza tak dużym oraz w tak newralgicznym i kapitałochłonnym sektorze.

Układ własnościowy firmy
Ważną datą w historii rafinerii gdańskiej było przekształcenie przedsiębiorstwa
w spółkę akcyjną. Po jej utworzeniu 1 października 1991 r. wszystkie akcje należały
do Skarbu Państwa. W drugiej połowie lat 90. XX w., aby zarządzać procesem restrukturyzacji w przemyśle naftowym, Rząd RP powołał spółkę o nazwie Nafta Polska. Zdecydowano wówczas, że trafi do niej 75% akcji Rafinerii Gdańskiej. W wyniku transakcji
rafineria w Gdańsku utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ale pozostała w rękach Rządu RP. W 1998 r. Rząd zgodził się na bezpłatne przekazanie 14,98%
akcji pracownikom i emerytom Rafinerii Gdańskiej SA Przekształcenie rafinerii w spółkę akcyjną i przekazanie części akcji pracownikom nie oznaczało pełnej prywatyzacji.
Skarb Państwa – głównie przez państwową spółkę Nafta Polska – zachował większość
akcji, co oznaczało, że Rząd nadal ma decydujący wpływ na zakład. W trakcie lat 90.
XX w. kolejne Rządy RP wracały do kwestii pełnej prywatyzacji. Bardzo zaawansowane
działania podjęto w 1998 r. i 2003 r. Prywatyzacja tak dużej firmy, która dodatkowo
stanowi znaczący element systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski, nie było
zadaniem łatwym.
Kluczowym wydarzeniem dla firmy było także wejście na Warszawską Giełdę Papierów
Wartościowych. W marcu 2002 r. Rząd zaaprobował sprzedaż akcji spółki i tym samym
podwyższenie jej kapitału w drodze oferty publicznej. Skarb Państwa zachował jednak
pełną kontrolę nad firmą. Dzień debiutu na warszawskim parkiecie nadszedł 9 czerwca
2005 r. Wejście na giełdę przyniosło znaczne korzyści. Grupa LOTOS uzyskała z oferty
ponad miliard zł. Zdobyte pieniądze przeznaczyła między innymi na zakup akcji pakietów większościowych rafinerii południowych oraz Petrobalticu, choć większość środków
przeznaczono na cele rozwojowe. Rosła kapitalizacja firmy; do połowy 2011 r. zwiększyła
się do niemal 6 mld zł.

Grupa LOTOS S.A.

67

Lata 2003-2010, to okres budowy nowej Grupy Kapitałowej LOTOS wokół jej zakładu
produkcyjnego w Gdańsku i jego konsolidacji z rafineriami na południu kraju oraz spółką
poszukiwawczo-wydobywczą Petrobaltic. W lipcu 2009 r. Nafta Polska przekazała z powrotem akcje Grupy LOTOS S.A. do Skarbu Państwa. Ostatnim etapem zmian własnościowych była sprzedaż kolejnych 10,8% wszystkich akcji spółki na giełdzie przez Skarb
Państwa, który pozostawił sobie 53,19% akcji.

Aspekty ochrony środowiska
Przemysł rafineryjny oddziałuje na środowisko. Zakłady rekompensują to jednak staraniami, aby chronić je od czynników szkodliwych. Są one regulowane przez liczne wymagania prawne. Rafineria Gdańska, a następnie Grupa LOTOS S.A., od lat 90. XX w.
podejmowała dodatkowe działania, inspirowane poczuciem społecznej odpowiedzialności
oraz ideą zrównoważonego rozwoju.
Pomorski koncern miał trudny start w latach 90. XX w., gdyż emitował wówczas wiele
zanieczyszczeń, głównie przez kominy elektrociepłowni, technologiczne oraz przez pochodnie. Zakład zobowiązano do ograniczenia emisji atmosferycznej. Lepiej wyglądała
sytuacja w zakresie gospodarki ścieków, bowiem średnioroczne stężenie zanieczyszczeń
było niższe od dopuszczalnego w pozwoleniu wodno-prawnym. W 1994 r. z oczyszczonych
ścieków produkowano wodę gospodarczą, co wpłynęło na ograniczenie poboru wody z ujęcia na Motławie i zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków.
Kierownictwo rafinerii było przekonane o konieczności inwestowania w redukcję oddziaływania na środowisko. Jeszcze w 1990 r. zarząd zdecydował o znacznym podniesieniu wydatków na ten cel. Działania przynosiły dobre rezultaty. Firma sukcesywnie
zmniejszała swoje oddziaływanie na środowisko. W sumie, w latach 90. ub.w. emisja
dwutlenku siarki spadła niemal trzykrotnie. Podejmowano na coraz większą skalę przedsięwzięcia proekologiczne. Powstał system eliminacji emisji oparów. Zakład zastosował
również – jako pierwszy w Polsce – unikatową metodę, tzw. landfarmingu. Był to system
utylizacji osadów z oczyszczalni ścieków, które zawierały węglowodory. W 1994 r. istniejący monitoring środowiska został zastąpiony nowocześniejszym, który składał się z pięciu
stacji, stale mierzącymi stan czystości atmosfery. Jednocześnie zakład ufundował miastu
Gdańsk dwie stacje monitoringu, co dało początek tzw. systemowi monitoringu jakości
powietrza ARMAAG.
Ochronie środowiska służyła także modernizacja rafinerii rozpoczęta w połowie lat
90. XX w. W jej trakcie zredukowana została zawartość siarki w produktach, pozbyto się
ołowiu w benzynach. Ponadto, mimo wzrostu mocy przerobowych, nie zwiększyła się emisja
zanieczyszczeń. Wartość proekologiczną miało także to, że w dekadzie lat 90. ub.w. znacznie
spadła energochłonność produkcji. Wskaźnik ten zmniejszył się z 3,7 GJ/t przerabianej
ropy do 2,3 GJ/t w 1998 r. Ponadto dbałość o środowisko widoczna była w inwestycjach
w sieć stacji benzynowych. Paliwa magazynowano w zbiornikach z podwójnym metalowym płaszczem, które były wyposażone w system sygnalizacji na wypadek nieszczelności. Na stacjach instalowano hermetyzację zrzutu paliwa podczas napełniania zbiorników
magazynowych, a w myjniach samochodowych – systemy umożliwiające wykorzystywanie
wody w obiegu zamkniętym. Rafineria wdrażała także liczne systemy zarządzania, które
sprzyjały radzeniu sobie również z problemami środowiskowymi. Sukcesem zakończyły
się starania związane z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskiem według międzynarodowej normy ISO 14001 (1999 r.). Norma wymaga, aby firma budowała system za-

68

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

rządzania środowiskowego, opierając się na tak zwanym podejściu procesowym. Musi ona
założyć, że swoje działania proekologiczne będzie stale doskonaliła poprzez ciągłą analizę
efektów. Ponadto firma musi tworzyć rejestr aspektów środowiskowych, czyli takich sytuacji, w których wpływa ona na środowisko. Na tej podstawie wyznacza swoje cele, planuje
zadania i programy środowiskowe. System wspiera ograniczanie zanieczyszczeń i reguluje
gospodarkę odpadami, prowadząc do ich zmniejszania i optymalnej utylizacji.
Przez kolejne lata wartość inwestycji proekologinych stale rosła. Wydatki na ochronę
środowiska poniesione przez Grupę Kapitałową LOTOS w latach 2006-2010 wyniosły niemal 618 mln zł. Program 10+ uczynił Grupę LOTOS S.A. firmą jeszcze bardziej przyjazną
środowisku. W planowanych oraz już funkcjonujących instalacjach, zastosowano najlepsze dostępne w przemyśle naftowym technologie, zapewniające niską emisję zanieczyszczeń i wysoką efektywność procesów produkcyjnych, przy jednoczesnym minimalizowaniu energochłonności przerobu ropy naftowej. Niezwykle dużo uwagi zwraca się na czystą
produkcję, polegającą na stałym dążeniu do zmniejszania zużycia mediów i surowców,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń, zagospodarowanie odpadów, bezpieczeństwo, sposób
pracy i zapobieganie awariom. Już na etapie przygotowania nowych instalacji, analizowano ich wpływ na środowisko. Obecnie wzrost oddziaływania rafinerii na otoczenie jest
o wiele mniejszy niż wzrost przerobu ropy, a więc zgodny z tzw. zasadą decouplingu,
czyli wzrostu produkcji przy jednoczesnym zmniejszaniu wskaźników zapotrzebowania
na energię, surowce i oddziaływania na środowisko.

Posiadane i stosowane systemy zapewnienia jakości
Grupa LOTOS jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej, a druga firma
w Polsce uzyskała w 2003 r. certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Wdrożony system oparty jest obecnie na wymaganiach następujących norm:
• PN-EN ISO 9001:2009 – Systemy zarządzania jakością
• PN-EN ISO 14001:2005 – Systemy zarządzania środowiskowego
• PN-N-18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Pierwszym elementem ZSZ jest system zarządzania jakością. Głównym zadaniem systemu jest zapewnienie ciągłej zdolności do dostarczania produktu, który spełnia bieżące
wymagania klienta, a także podnosi wzrost jego satysfakcji.
Drugi element związany jest z działalnością środowiskową. Dbałość o środowisko naturalne, to dla Grupy LOTOS S.A. jeden z najważniejszych elementów strategii rozwoju.
Technologie, które są dziś stosowane i te, które będą wdrożone w przyszłości, wychodzą
naprzeciw krajowym i międzynarodowym wymaganiom ekologicznym. Wdrożenie systemu
zarządzania środowiskowego podyktowane jest ciągłą troską o otoczenie. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób wyważony z potrzebami społeczno–ekonomicznymi.
Trzeci element, to system zarządzania BHP, w którym wyraźnie zaznaczona jest kwestia
współudziału pracowników w tworzeniu i funkcjonowaniu całego Systemu. Ten element
zobowiązuje do podejmowania regularnych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy. W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost świadomości pracowników w zakresie BHP. Jest to wynikiem szeregu akcji, które zostały podjęte, by wyeliminować
możliwie najwięcej niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Zintegrowany System Zarządzania został zaprojektowany jako narzędzie do ciągłego
doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całej organizacji. Wdrożone
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systemy, a w ślad za nimi otrzymany certyfikat, są dla interesariuszy gwarancją dbałości
o jakość, a dla najbliższego otoczenia firmy dowodem troski o środowisko. Dla pracowników firmy są zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy w myśl zasady: żadna praca nie
jest na tyle ważna i pilna, aby nie można jej było wykonać bezpiecznie i w zgodzie z otoczeniem. Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania przyjęto zasadę, że każdy, kto pracuje
dla Grupy LOTOS S.A. jest odpowiedzialny za jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W myśl tych postanowień wszyscy dostawcy wyrobów i usług
są oceniani pod kątem przestrzegania uzgodnionych norm jakościowych, poszanowania
środowiska i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownictwo firmy
1971–1980
1980–1981
1981–1983
1983–1989
1989–2000
2000–2002
2002–nadal

dyr.
dyr.
dyr.
dyr.
dyr.
dyr.
dyr.

Andrzej Woroniecki
Ferdynand Niśkiewicz
Wiesław Kosut
Marek Pawełczyk
Włodzimierz Dyrka
Wojciech Żurawik
Paweł Olechnowicz

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez firmę
Firma wielokrotnie zbierała wyrazy uznania za sukcesy w biznesie i działalności społecznej oraz doceniające jakość produktów. Uzyskała m.in. tytuł Firmy Roku, wiele złotych
medali Międzynarodowych Targów Poznańskich dla olejów silnikowych, które wyróżnione
też były godłem promocyjnym „Teraz Polska”. Z kolei paliwa premium LOTOS Dynamic,
w latach 2009 i 2010, dwa razy z rzędu zdobyły I miejsce w programie „Laur Klienta”
w kategorii „Paliwa Premium”, a także tytuł „Europrodukt” i „Medal Europejski”.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii
gdańskiej rafinerii i Grupy LOTOS S.A. 1971-2012
1971–1975
1971.05.05 – decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku
1971.06
– Wojewódzka Rada Narodowa w Gdańsku wskazała lokalizację rafinerii
w Płoni Małej – decyzja nr AB II – 440
1971.07.01 – podpisanie pierwszej umowy na dostawy ropy pomiędzy British Petroleum
i CIECH
1971.10.07 – decyzja Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (nr 979/71) o lokalizacji
rafinerii o zdolności przerobowej 3 mln ton w Płoni Małej
1972
– British Petroleum kończy prace projektowe schematu technologicznego
zintegrowanej rafinerii
1972
– BIPRORAF rozpoczyna prace projektowe instalacji

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

70
1972.03.01
1972.04.01
1972.04.17
1972.07.06

–
–
–
–

1973.01

–

1975.07.22 –
1975.11.29 –
1975.12.08 –
1975.12.12 –
1975.12.15 –
1975.12.19 –

powołanie przedsiębiorstwa Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie
powołanie Andrzeja Woronieckiego na stanowisko dyrektora naczelnego
pierwszy wpis w dzienniku budowy, czyli początek budowy rafinerii
podpisanie kontraktu z włoską firmą Snamprogetti na projekt bazowy
i zarządzanie budową
Rafineria Nafty „Gdańsk” w budowie przejmuje funkcję inwestora (po GRI),
a generalne wykonawstwo obejmuje Petrobudowa Płock
pierwsza dostawa ropy Zakum z ZEA do Portu Północnego tankowcem
Kasprowy Wierch
oficjalne przekazanie do rozruchu instalacji bloku paliwowego
wprowadzenie ropy na instalację destylacji atmosferycznej – uruchomienie
bloku paliwowego
pierwsze produkty rafinerii – najpierw benzyna, a kilka godzin później nafta i oleje napędowe
pierwszy produkt o własnościach handlowych – olej opałowy
tankowiec „Beskidy” zabiera pierwszą partię 13 tys. t oleju opałowego
na eksport.

1976–1990
1976.05.12
1976.07.01
1976.08.15
1976.08.17
1976.09
1976.09
1976.11
1976.11
1976.12
1977.02.11
1977.04.04

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1977.07.07
1977.08
1977.08
1977.10
1978

–
–
–
–
–

1979
1980
1980.06
1980.08.16
1980.09.01
1980.09
1981.12.13
1981.12.14

–
–
–
–
–
–
–
–

zakończenie budowy bloku paliwowego
zmiana nazwy zakładu na „Gdańskie Zakłady Rafineryjne” – GZR
początek produkcji benzyn motorowych – etyliny 94 i 78
przerobiono pierwszy milion ton ropy
uruchomienie instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych
rejestracja znaku towarowego rafinerii
uruchomienie instalacji siarkowej Clausa
zakończenie budowy instalacji destylacji próżniowej
blok paliwowy osiąga pełną moc produkcyjną
rozruch instalacji destylacji próżniowej
uruchomienie wytwórni asfaltu i wyprodukowanie pierwszej partii asfaltu
drogowego D-70
oficjalne przekazanie do rozruchu instalacji bloku olejowego
początek produkcji olejów bazowych
rafinerię odwiedził szach Iranu Mohammad Reza Pahlavi
ruszyła produkcja olejów silnikowych – Selektol
zakończenie budowy rafinerii i jej rozliczenie ekonomiczne – koszt budowy
12 mld 356 mln zł; przerób ropy wzrósł do 2,5 mln t/r; w latach 1975-1978
przerobiono 6 mln t ropy
spadek przerobu do 2,2 mln t
uruchomienie produkcji asfaltów przemysłowych
ruszyła produkcja paliwa lotniczego
rozpoczyna się strajk okupacyjny rafinerii
zakończenie strajku
dyrektorem naczelnym GZR został Ferdynand Niśkiewicz
militaryzacja zakładu po wprowadzeniu stanu wojennego
rozpoczyna się strajk okupacyjny rafinerii, dyrektorem naczelnym rafinerii
został Wiesław Kołsut
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1981.12.19 – pacyfikacja strajku w rafinerii przez jednostki ZOMO
1982
– rafineria rozpoczyna przerób ropy rosyjskiej; przerób ropy spada do
1,9 mln t/r
1983.01.01 – dyrektorem naczelnym GZR został Marek Pawełczyk
1985
– rozszerzenie produkcji olejów silnikowych do 15 gatunków; uruchomienie
produkcji olejów Castrol
1987
– ruszyła produkcja etyliny 86 i zakończono produkcję etyliny 78
1988
– początek produkcji paliwa lotniczego JET A1
1989
– przerób ropy wzrósł do 2,4 mln t/r
1989.31.10 – dyrektorem naczelnym GZR został Włodzimierz Dyrka
1990.08
– początek produkcji oleju mineralnego LOTOS.

1991–2002
1991
1991.10.01
1992
1992.04
1992.06
1992.06
1993.03
1993.05
1993.07.14
1993.10
1994
1994.01
1994.03.07
1994.10
1995
1995
1995.03
1995.04.27
1996
1996.02
1996.09.30
1997
1997.01
1997.12
1998
1998.01

– uruchomienie produkcji niskosiarkowego oleju napędowego Eurodiesel
1991.09.18 – Gdańskie Zakłady Rafineryjne stały się spółką akcyjną o nazwie
Rafineria Gdańska SA
– rejestracja Rafinerii Gdańskiej SA przez Sąd Rejonowy w Gdańsku
– pierwszy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
– uruchomienie pierwszej własnej stacji paliw w Redzie
– rozpoczęto przerób ropy bałtyckiej Rozewie
– rozpoczęto produkcję olejów smarowych Turdus
– powstał „Program restrukturyzacji Rafinerii Gdańskiej SA”
– otwarcie pierwszej firmowej hurtowni olejów
– uruchomienie sprzedaży benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 i zakończenie
produkcji etyliny 86
– wprowadzenie na rynek oleju LOTOS Semisyntetic
– pierwsze samodzielne zakupy ropy naftowej z rejonu Morza Północnego
– uruchomienie pierwszej hurtowni paliwowej
– początek produkcji benzyny wysokooktanowej – etyliny 98
– uruchomienie produkcji oleju silnikowego LOTOS Syntetic
– powstał „Program Rozwoju Technicznego Rafinerii Gdańskiej SA do
roku 2000”
– uruchomienie produkcji oleju silnikowego LOTOS Diesel i rodziny olejów
Marinol; początek produkcji asfaltów modyfikowanych
– uruchomienie pierwszej patronackiej stacji paliw w Ostródzie
– uruchomienie instalacji reformingu katalitycznego CCR
– GZR wprowadzają System Zapewnienia Jakości i otrzymują certyfikat
ISO 9002
– wydzielenie pierwszej spółki – „Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej”
– wniesienie 75% akcji Rafinerii Gdańskiej SA do Nafty Polskiej S.A.
– zwiększenie (w wyniku modernizacji) mocy przerobowych rafinerii z 2,8 do
3,5 miliona ton ropy rocznie; rozpoczęcie rozbudowy rafinerii
– uruchomienie produkcji niskosiarkowego oleju napędowego Eurodiesel
– przerobiono 50-milionową tonę ropy naftowej
– powstała „Strategia rozwoju do 2005 roku” zakładająca rozbudowę zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych do 6 mln ton rocznie
– pracownicy i emeryci Rafinerii Gdańskiej SA uzyskali bezpłatnie 14,98 %
akcji spółki
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1998.07
1999
1999.12.04
1999.12.08
1999.12.16
2000.01.07
2000.03.18
2000.03
2000.08.26
2001
2002.03.12
2002.10.28
2002.12.18

– uruchomienie sprzedaży benzyny bezołowiowej, wysokooktanowej
Eurosuper 98 i lekkiego oleju opałowego RG Term
– zakończenie „Programu Rozwoju Technicznego Rafinerii Gdańskiej do
2000 roku” i zwiększenie zdolności przerobowych do 4,5 mln t/r
– rozruch instalacji izomeryzacji benzyn
– uruchomienie instalacji reformingu benzyn
– wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001
– uruchomienie instalacji hydrokrakingu wraz z instalacjami towarzyszącymi
– prezesem Rafinerii Gdańskiej SA został Wojciech Żurawik
– zaprzestanie produkcji benzyn ołowiowych – jako pierwszy zakład w Polsce
– początek sprzedaży ekologicznego oleju napędowego o jakości przewyższającej wymagania UE (0,005% siarki)
– początek produkcji oleju LOTOS Dynamic oraz asfaltu multigrade Unibit
– prezesem Rafinerii Gdańskiej SA został Paweł Olechnowicz
– zmiana nazwy spółki Stacje Paliw RG na LOTOS Paliwa
– powstanie spółki LOTOS Partner.

2003–2012
2003.01
2003.03
2003.05.03
2003.06.02
2003.06
2003.06
2003.07
2003.07

–
–
–
–
–
–
–
–

2003.10
2003.11
2004.02

–
–
–

2004.03
2004.04
2004.06
2004.08
2004.12

–
–
–
–
–

2005.02

–

2005.03

–

2005.05
2005.06.09
2005.09
2005.10
2005.11
2005.12

–
–
–
–
–
–

rozpoczęcie działalności spółek LOTOS Oil i LOTOS Kolej
uzyskanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania
wielki pożar zbiornika benzyny
zmiana nazwy firmy na Grupa LOTOS S.A.
rozpoczęcie działalności spółki LOTOS Serwis
powstanie spółki LOTOS Mazowsze na bazie zakupionej spółki Petrim SA
rozpoczęcie działalności przez LOTOS Lab
zgoda Rządu RP na wniesienie do Grupy LOTOS S.A. akcji Rafinerii
Czechowice SA, Jasło S.A. i Glimar S.A.
wprowadzenie na rynek oleju LOTOS Traffic i oleju opałowego LOTOS Red
wprowadzenie na rynek oleju napędowego o zawartości 0,001% siarki
włączenie w struktury LOTOS Oil zakładów produkcyjnych z Gdańska
i Czechowic.
rozpoczęcie działalności przez spółkę LOTOS Straż
rozpoczęcie działalności przez spółkę LOTOS Asfalt
otwarcie w gdańskiej marinie pierwszej pływającej stacji LOTOS
rozpoczęcie działalności przez spółkę LOTOS Parafiny
Grupa LOTOS i sześć związków zawodowych podpisały Zakładowy Układ
Zbiorowy Pracy
Rząd RP zaakceptował zakup przez Grupę LOTOS akcji trzech rafinerii
południowych i Petrobalticu
Rządu RP wyraził zgodę na emisję akcji Grupy LOTOS S.A.; Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję 35 mln akcji serii B
zwiększenie nominalnych mocy przerobowych ropy naftowej do 6 mln t/r
debiut Grupy LOTOS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
dołączenie Grupy LOTOS S.A. do indeksu WIG20
otwarcie terminalu paliwowego w Czechowicach
uruchomienie instalacji Biturox do produkcji asfaltów w Gdańsku
przejęcie stacji benzynowych sieci Esso i Slovnaft w Polsce
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2006.01
2006.01
2006.02
2006.05
2006.06
2006.06.27

–
–
–
–
–
–

2006.12.26 –
2007.08.09 –
2007.09

–

2007.10
2008.02
2008.05

–
–
–

2008.05
2008.06

–
–

2009.05
2009.06

–
–

2009.07

–

2009.07

–

2009.09

–

2009.10
2009.10

–
–

2010.01

–

2010.03.31 –
2010.02

–

2011.01
2011.03
2011.05

–
–
–

2011.06

–

2011.07

–
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powstanie spółek LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło
uruchomienie drugiej instalacji Merox w Gdańsku
otwarcie terminalu paliwowego w Gdańsku
powstanie biura LOTOS Baltija w Wilnie
otwarcie fabryki świec w Czechowicach
zatwierdzenie „Strategii Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. do
roku 2012”, zakładającej m.in. rozbudowę gdańskiej rafinerii oraz
zwiększenie przerobu ropy naftowej do 10,5 mln ton rocznie
gdańska rafineria przekroczyła roczny przerób 6 mln ton ropy naftowej
oficjalne rozpoczęcie rozbudowy rafinerii w ramach Programu 10+ (wcześniej Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego)
powstanie w Norwegii spółki poszukiwawczo-wydobywczej LOTOS
Exploration and Production Norge AS
wprowadzenie na rynek paliw premium LOTOS Dynamic
uruchomienie programu premiowego LOTOS Navigator
zakup przez LOTOS Norge udziałów w koncesjach wydobywczych złoża
Yme na Morzu Północnym
otwarcie fabryki biokomponentu FAME w Czechowicach–Dziedzicach
ogłoszenie Strategii Społecznej Odpowiedzialności Grupy LOTOS S.A. i wydanie pierwszego Raportu CSR
uruchomienie nowego systemu elektroenergetycznego rafinerii
otwarcie przez LOTOS Tank bazy paliwowej w gdańskim porcie lotniczym;
wprowadzenie na rynek syntetycznych olejów silnikowych LOTOS Quazar;
otwarcie przez LOTOS Asfalt fabryki pap w Jaśle
uruchomienie instalacji hydroodsiarczania oleju napędowego (pierwszej instalacji produkcyjnej Programu 10+) oraz kompleksu aminowo-siarkowego
przekazanie akcji Grupy LOTOS S.A. przez Naftę Polską do Skarbu Państwa, który został nowym właścicielem
uruchomienie trzech instalacji siarkowych i nowego ciągu oczyszczalni
ścieków w Gdańsku
uruchomienie drugiej instalacji produkcji wodoru w Gdańsku
początek inwestycji w sieć autostradowych stacji paliw i budowy Miejsc
Obsługi Podróżnych
Rząd RP sprzedał 14 mln akcji Grupy LOTOS S.A., czyli 10,8% wszystkich akcji
zakończenie konsolidacji spółki Petrobaltic z Grupą LOTOS – zmiana
nazwy na LOTOS Petrobaltic
uruchomienie instalacji destylacji ropy CDU/VDU, która zwiększyła
zdolności przerobowe rafinerii do 10,5 mln ton
uruchomienie instalacji hydrokrakingu MHC
uruchomienie instalacji ROSE, zakończenie realizacji Programu 10+.
prezentacja koncepcji nowej, ekonomicznej sieci stacji paliw LOTOS Optima podczas XVIII Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2011
podpisano list intencyjny dotyczący wspólnej budowy podziemnych zbiorników ropy naftowej i paliw płynnych z Przedsiębiorstwem Eksploatacji
Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”
otwarcie pierwszych trzech stacji paliw segmentu ekonomicznego LOTOS
Optima w Warszawie
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2011.08

2011.10
2011.11

2011.12

2012.01
2012.02
2012.04
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– stacja paliw LOTOS w Bydgoszczy uzyskuje ocenę 100% w międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez firmę International Service
Check a cała sieć stacji LOTOS zajmuje 3. miejsce w Polsce; zajęcie przez
Grupę LOTOS 2. miejsca w sektorze firm energetycznych w rankingu
atrakcyjności pracodawców opracowanym przez międzynarodową firmę
Antal International
– otrzymanie tytułu „2011 Refinery Plant of the Year” podczas konferencji organizowanejprzez World Refining Association za pomyślną realizacje
Programu 10+
– zakończenie dwudniowej operacji montażu kolumn frakcjonujących
na instalacji wydzielania ksylenów; rozpoczęcie inwestycji zmiany paliwa
zasilającego rafinerię w Gdańsku. podpisanie z PGNiG aneksu do umowy
z 16 czerwca 2010 r. na dostawę paliwa gazowego
– w 8. edycji Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek w dzienniku „Rzeczpospolita” wartość marki LOTOS wycenia się na 865,1 mln zł. To wzrost
o 28% w stosunku do 2010 r. Marka LOTOS awansuje na 11. miejsce
wśród 330 klasyfikowanych marek; uruchomienie 50. stacji paliw ekonomicznej sieci LOTOS Optima – firma pobija krajowy rekord w liczbie otwartych stacji w jednym roku, włączając do swojej sieci aż 63 nowe placówki
– wdrożenie Programu Optymalnej Ekspansji, który powinien dać efekt finansowy na poziomie 220 mln zł; Grupa LOTOS sprzedaje 100% udziałów
w spółce LOTOS Parafiny firmie Krokus Chem
– po raz pierwszy w historii rafinerii Grupy LOTOS odbywa się nalew do tak
zwanych tank-kontenerów. To wspólne przedsięwzięcie realizują pracownicy spółek LOTOS Oil i LOTOS Kolej
– Grupa LOTOS zajmuje rekordowe 2. miejsce, w obu rankingach za 2011 rok
przygotowanych przez redakcje dziennika „Rzeczpospolita” oraz tygodnika
„Polityka”.
opracowała Grupa LOTOS S.A.
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LUVENA SA
1980-2010

62-030 Luboń, ul. Romana Maya 1
www.luvena.pl, e-mail:luvena@luvena.pl

Historia – różne imiona tej samej firmy
Luvena SA to wiodący na polskim rynku producent nawozów oraz liczący się wytwórca
impregnatów do drewna. Początki działania przedsiębiorstwa sięgają roku 1907. W tym
czasie rozpoczęła się budowa fabryki superfosfatu w Luboniu. Oddana do użytku kilka
lat później, była jedną z najnowocześniejszych w Europie. W 1920 r. została sprzedana
za sumę 12 mln marek Towarzystwu Akcyjnemu dr Roman May Chemiczne Fabryki, założonemu przez Romana May’a – wielkopolskiego przemysłowca i nauczyciela. Po przedwczesnej
śmierci założyciela przedsiębiorstwo zarządzane było przez Cyryla Ratajskiego. Pod jego
kierownictwem cały koncern, a wraz z nim i lubońska fabryka, stały się najpotężniejszą
organizacją przemysłu chemicznego w Polsce. Jej działalność przerwał dopiero rok 1939.
Produkcja została wznowiona dopiero po wojnie. Wtedy też Zakład został upaństwowiony.
Lata powojenne, to rozwój firmy, inwestycje i poszerzanie asortymentu produktów.
W roku 1984 ówczesne Poznańskie Zakłady Nawozów Fosforowych zmieniają nazwę
na „Poznańskie Zakłady Chemiczne im. dr. Romana May’a”. W tym samy roku powstaje logo
firmy, które w dalszym okresie będzie rozwijane aż do pełnego systemu identyfikacji wizualnej Spółki, jaki funkcjonuje obecnie. Odzwierciedleniem tych dążeń jest powiększany z roku
na rok udział w rynku nawozów wieloskładnikowych.
W latach 80. i 90. ub.w. firma buduje rynkową pozycję realizując podstawowy cel,
jakim jest dostarczanie na rynek wyrobów, które zapewniają zadowolenie klienta i dają
pełną satysfakcję, gwarantując przy tym poszanowanie środowiska naturalnego. Wraz
ze zmianami technologii produkcji zmieniał się również sposób zarządzania spółką. Został on zapoczątkowany w 1991 r., kiedy to nastąpiły pierwsze po wojnie wybory dyrektora naczelnego poprzez konkurs. Został nim Kazimierz Zagozda, który tę funkcję
sprawuje do dziś. Kolejny etap zmian datuje się na rok 1994. Firma przekształca się
w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, zaś od 1 kwietnia tego roku przyjmuje nazwę Zakłady Chemiczne „Luboń” SA. Rok później (1995) firma wchodzi do Programu
Powszechnej Prywatyzacji. I Narodowy Fundusz Inwestycyjny staje się jej inwestorem
strategicznym dysponującym 33% akcji. Ostatni etap zmian organizacyjnych datuje się
na rok 2002. Zakłady Chemiczne Luboń SA łączą się z firmą Luboń Management sp.
z o.o., założoną przez kadrę zarządzającą przedsiębiorstwa. W wyniku tego połączenia
powstaje organizm gospodarczy, który od tego momentu funkcjonuje jako Zakłady Chemiczne Luboń sp. z o.o. 1 lipca 2008 r. firma zmienia nazwę na Luvena SA
Nazwa LUVENA powstała z połączenia dwóch słów: LUBOŃ, od którego zapożyczona została pierwsza sylaba i słowa WENA, kojarzącego się z łatwością tworzenia, werwą i powodzeniem.
W celu podkreślenia innowacyjnego charakteru firmy użyto zapisu nazwy przez literę „V’’.
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Produkcja nawozów – nowa technologia i produkty
Osiągnięcie dobrej pozycji rynkowej (obecny udział ok. 24%) w segmencie nawozów
wieloskładnikowych było możliwe dzięki podjętym inwestycjom w rozwój technologii produkcji nawozów oraz podjętej restrukturyzacji. Jeszcze przed 1990 r. firma produkowała
wyłącznie nawozy pyliste. Subwencje państwowe, które finansowały prawie 90% zakupów
powodowały, że zakłady mogły produkować i sprzedawać w szczycie swoich możliwości
536 tys. t superfosfatu rocznie. Zlikwidowanie subwencji spowodowało drastyczny spadek
popytu i obniżenie produkcji do 128 tys. t superfosfatu rocznie. Zakłady stanęły na skraju
bankructwa. Firma, w której zatrudnienie w 1979 r. znajdowało 839 osób, już w 1990 r.
odnotowało spadek zatrudnienia do 494 osób, a w 1998 – 279 osób. Niezbędna była
restrukturyzacja zatrudnienia i zwolnienia grupowe, jakie spółka przeszła w 1992 roku.
Obok niej jednak kluczowe okazało się przekonstruowanie sposobów produkcji i zaoferowanie nowoczesnego produktu oczekiwanego przez rolnictwo – nawozów granulowanych.
W 1998 r. firma zaciągnęła kredyt w wysokości 6 mln zł i rozpoczęła budowę dwóch nowoczesnych linii do produkcji nawozów granulowanych – metodą przez zgniatanie oraz
metodą talerzową. Dzięki temu mogły powstać dwie najpopularniejsze marki produktowe
przedsiębiorstwa – nawozy dla rolnictwa Lubofos i Lubofoska.
Produkcja nawozów granulowanych metodą zgniatania na zimno powstała jako pierwszy tego typu ciąg produkcyjny w Polsce, w oparciu o współpracę inżynierów Spółki z pracownikami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. Wydajność linii dochodzi do 120 tys.
ton nawozów rocznie. Sposób działania jest następujący: różnorodna kompozycja nawozów poddawana jest podczas procesu technologicznego zgniataniu pod ciśnieniem.
W wyniku tego zabiegu powstaje cienki placek, który następnie jest rozdrabniany, zaś
cały materiał poddawany segregacji. Rozdział poszczególnych frakcji następuje na sitach
wibracyjnych. W efekcie powstają granulki o średnicy 2-6 milimetrów. W ten sposób powstają nawozy typu Lubofos.
Technologia ta jest w pełni bezpieczna dla środowiska naturalnego. Nie powoduje bowiem emisji gazów, pyłów, związków fluoru ani tlenków węgla do atmosfery. Za
stosowanie linii wpłynęło na wzrost produkcji nawozów granulowanych o 60% oraz
na spadek kosztów produkcji o ok. 15%. Koszt badań i wdrożenia tej inwestycji wyniósł
ponad 18,5 mln zł. Linia ta została nagrodzona w 2000 r. Nagrodą Główną Prezesa Rady
Ministrów za Wybitne Osiągnięcie Naukowo-Techniczne.
Kolejny etap unowocześniania linii produkcyjnych dotyczył zmodernizowania linii
do produkcji nawozów granulowanych. Inwestycja polegała na zastąpieniu mechanicznego mieszalnika surowców zawierających pierwiastki odżywcze nowoczesnym systemem
dozowania sterowanym komputerowo.
Nawozy wieloskładnikowe powstają poprzez mechaniczne zmieszanie odpowiednio
dobranych surowców, m.in. siarczanu amonu, soli potasowej, superfosfatu. Powstała
mieszanka zawiera wszystkie potrzebne roślinom makro- i mikroelementy, takie jak potas, fosfor, azot, magnez, siarka. Odpowiednia proporcja surowców, a co za tym idzie
składników pokarmowych użytych w procesie przygotowania mieszanki, ma bezpośredni
wpływ na jakość nawozu, jego skład oraz na zachowanie stosunku między poszczególnymi
pierwiastkami odżywczymi, takimi jak azot, fosfor, potasu, magnez czy wapń. Mieszalnik,
który był dotychczas wykorzystywany do przygotowywania mieszanki surowców, został
zastąpiony nowoczesnym węzłem, w którym precyzja odmierzania surowców zapewniona
została sterowanym komputerowo układem wago-przenośników. W ten sposób zautomatyzowano i znacznie usprawniono kontrolę ilości poszczególnych składników w nawozie,
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co przełożyło się na podniesienie jakości samego nawozu oraz na zapewnienie powtarzalności jego parametrów w masowej produkcji. Surowce wsypywane są do specjalnego układu, a następnie precyzyjnie ważone i przenoszone taśmociągiem do miejsc składowania.
Układem przenośników steruje centralny komputer, w którym zapisane zostały receptury
produkcji nawozów. Komputer automatycznie ustawia ważenie i odmierzanie surowców.
Uzyskana w ten sposób mieszanka idealnie odpowiada założonym proporcjom. Komputer steruje pracą taśmociągów dopasowując ich szybkość do potrzeb, tak aby w sytuacji
nieprawidłowego usypywania się surowca wyrównać niezgodności. W przypadku dużych
odchyleń, układ automatycznie zatrzymuje się. Modernizacja procesu przygotowywania
surowców pozwoliła na uzyskanie jednorodnej, powtarzalnej mieszanki potrzebnej w procesie produkcji nawozów.
Kolejne unowocześnienie sposobu produkcji dotyczy podniesienia jakości nawozów
i ich odporności na pylenie i zbrylanie. Zapewnia to urządzenie do powlekania nawozów
granulowanych związkami, które powodują wzrost odporności nawozów na zbrylanie oraz
pylenie bezpośrednio już przy rozsiewie na polu. Proces ten następuje tuż po powstaniu tafli sprasowanego nawozu. Dodatkowo pyły powstałe w procesie produkcji zostają
odsiewane, dzięki czemu zmniejszone zostało pylenie na stanowiskach pracy. Koszt tej
inwestycji, to 470 tys. zł. Urządzenie zostało uruchomione w 2002 r.
Ostatnim etapem unowocześniania linii produkcyjnych była budowa automatycznego
węzła pakowania nawozów. Worki 50 kg automatycznie układane są na paletach i nakładana jest na nie folia, która chroni je przed promieniowaniem UV i wilgocią. W ten sposób
znacznie ułatwiony został transport nawozów przy załadunku oraz ich przemieszczanie,
a także składowanie bezpośrednio u klienta.

Ekologia – nieustanne doskonalenie
Zmiana sposobu produkcji nawozów oraz budowa nowych linii technologicznych
stworzyła większe szanse na zmniejszenie uciążliwości firmy dla środowiska. Zanim
jednak to nastąpiło, firma dokonała wielu działań. W 1990 r. nastąpiła likwidacja wydziału kwasu siarkowego a wraz z nim żółtych dymów, jakie emitowały kominy. Zbudowano całą instalację gazową wraz z kotłem do wytwarzania pary – za blisko 2 mln zł.
Praktycznie wyeliminowało to emisję dwutlenku siarki do atmosfery i pyłów z procesów
technologicznych. Wpływ na poprawę sytuacji miało również eliminowanie produkcji
nawozów pylistych – na rzecz granulowanych oraz pakowanie nawozów w szczelne worki
– w miejsce pylistych, transportowanych luzem.
Jednym z ważniejszych osiągnięć proekologicznych w zakładzie było najpierw wstrzymanie produkcji fluorku glinu, a później likwidacja 61 tys. ton odpadów, tzw. ługów pokrystalizacyjnych. Proces ten kosztował 11 mln zł. Jak do tego doszło?
W latach 1970-1991 ówczesne Poznańskie Zakłady Chemiczne im dr R. May’a
w Luboniu, później Zakłady Chemiczne LUBOŃ Sp. z o.o. a obecnie LUVENA SA, były
jedynym w kraju producentem fluorku glinowego przeznaczonego jako surowiec do produkcji aluminium w hutach w Koninie i Skawinie. Przy produkcji tego związku utylizowano kwas fluorokrzemowy pochodzący z produkcji nawozów fosforowych w czterech
innych fabrykach. Odpad z tej produkcji stanowił mieszaninę fluorku glinowego i krzemionki wraz ze związkami wapnia i kwasu fluorokrzemowego. Od 1972 r. do roku 1991
odpad gromadzony był w zbiorniku bezodpływowym na terenie firmy. Utylizacji uległo
ostatecznie 61 202 tony. Usunięcie nagromadzonych odpadów zostało uznane przez
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WIOŚ w Poznaniu, który potwierdził całkowite wykorzystanie odpadów i zakończenie prac.
Akredytowane laboratorium wykonało analizy próbek gruntu i przeprowadzona została
rekultywacja terenu. Zgodnie z decyzją Wojewody Poznańskiego, LUVENA miała na likwidację składowiska czas do 31 grudnia 2008 r. Prace zakończono 31 maja 2008 r.
Zakład prowadził wcześniej wielotorowe badania nad możliwością utylizacji odpadów,
i ostatecznie w latach 2001-2002 zaakceptowana i przygotowana (prawnie, organizacyjnie
i technicznie) była utylizacja odpadu jako dodatku przy produkcji cegły, mas betonowych
i ceramicznych (kostki brukowej i elementów betonowych). Proponowany sposób utylizacji ługów pokrystalizacyjnych pozwolił na bezpieczne jego wykorzystanie w ciągu kilku
lat produkcji i zlikwidowanie tą metodą znacznej części wylewiska. Realizacja zadania
w tak dużej skali wymagała dokupienia specjalistycznych urządzeń oraz przeprowadzenia w cegielni szeregu prac budowlanych, mających na celu minimalizowanie skutków
wykorzystywania odpadów niebezpiecznych do produkcji wyrobów ceramicznych, jak:
uszczelnienie terenu, wykonanie oddzielnego zbiornika bezodpływowego na ścieki itp.
W trakcie realizacji prac w jednej cegielni w dalszym ciągu szukano sposobów na wcześniejsze zakończenie prac.
Kolejna firma przedstawiła technologię oraz przegotowanie merytoryczne i techniczne
do uruchomienia linii do wykorzystania gospodarczego ługów pokrystalizacyjnych do produkcji kruszywa wykorzystywanego do wykonywania podbudów drogowych oraz nasypów
komunikacyjnych; do rekultywacji terenów zdegradowanych, w tym wysypisk, wylewisk
i wyrobisk; do wykonywania warstw uszczelniających na składowiskach odpadów; do produkcji materiałów ceramicznych, elementów betonowych.
Kolejnym problemem, z jakim walczy firma są odory z produkcji superfosfatu. Mielenie skały fosforytowej i poddawanie jej działaniu kwasu siarkowego powoduje wydzielanie specyficznego dla nawozu zapachu, który może być uciążliwy dla najbliższych
sąsiadów firmy. By walczyć z tym problemem, zainstalowano bezpośrednio na linii produkcyjnej dysze pompujące płyn antyodorowy, który zmniejsza intensywność zapachu.
Dodatkowo dokonano przebudowy najwyższego komina. Po modernizacji, wewnątrz
komina zainstalowano urządzenie neutralizujące zapach, jaki jest efektem produkcji
nawozów. Pomogli w tym polscy inżynierowie i amerykańskie urządzenia. Inwestycja
kosztowała 300 tys. zł.
Pierwszy etap inwestycji polegał na przebudowie znacznej części komina, tak by możliwy stał się dostęp do wnętrza budowli w środkowej jego części. Drugi etap dotyczył
zainstalowania wewnątrz zmodernizowanego komina urządzenia amerykańskiej firmy Arcus, które tworzy wewnątrz budowli barierę antyodorową, neutralizującą zapach dymu.
Natryskiwana jest tam substancja antyodorowa. Komin został ponadto tak skonstruowany, aby podwyższyć punkt i dynamikę wyrzutu powietrza. Dzięki temu resztki zapachu,
które mogą przedostać się przez nową barierę, wraz z parą wodną są z większą siłą i wyżej
wyrzucane i ulegają rozproszeniu. Ta inwestycja eliminuje w ponad 60% niedogodność
w postaci przykrego zapachu jako skutku ubocznego produkcji nawozów.
25 lipca 2012 r. LUVENA uruchomiła układ sześciostopniowej absorbcji. Tym samym
została podwojona liczba urządzeń oczyszczających powietrze. Zakończona inwestycja
ograniczyła ilość substancji uwalnianych do atmosfery co najmniej o 87%.
Istotnym elementem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w wymiarze ekologicznym było udzielenie firmie przez Wojewodę Wielkopolskiego pozwolenia zintegrowanego
na eksploatację instalacji produkcyjnych, znajdujących się na terenie firmy. W LUVENIE
funkcjonuje 13 instalacji technologicznych, zgrupowanych w dwa wydziały. Linie te zlokalizowane są w 12 budynkach produkcyjnych. Służą one m.in. do produkcji nawozów,
impregnatów do drewna oraz chemikaliów wykorzystywanych do produkcji płytek cera-
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micznych. Każda linia przeznaczona jest do wytwarzania określonych produktów i składa
się z szeregu urządzeń, które ściśle ze sobą współpracują. Stąd też niezbędne było uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na pracę tych linii.
Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem licencji, jaką przedsiębiorstwo musi uzyskać
na prowadzenie swojej działalności produkcyjnej. Potwierdza ono bezpieczeństwo instalacji produkcyjnych pod względem ich oddziaływania na środowisko naturalne.
Ubiegając się o pozwolenie producent powinien zapewnić, iż podejmowane są wszystkie
środki zapobiegawcze eliminujące, bądź minimalizujące, emitowane zanieczyszczenia; nie
powstają żadne istotne zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi; unika się wytwarzania
odpadów oraz podejmowane są konieczne środki, aby zapobiegać awariom i ograniczać
ich skutki. Istotne jest również udowodnienie, iż energia wykorzystywana jest w zakładzie w sposób efektywny. Produkcja i eksploatacja instalacji musi się zatem odbywać
przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (w skrócie BAT; ang. Best Available
Techniques). Techniki te zostały opisane przez ustawodawcę jako te, które oznaczają
efektywny i zaawansowany stopień rozwoju działalności, zapewniający eliminowanie bądź
minimalizowanie zagrożeń ekologicznych.
Odzwierciedleniem proekologicznych działań przedsiębiorstwa jest dobrowolne uczestnictwo w międzynarodowym programie ,,Odpowiedzialność i Troska”, który realizowany
jest przez przedsiębiorstwa chemiczne z całego świata. Efektem wypełniania dobrowolnych, programowych deklaracji natury inwestycyjnej w przypadku LUVENY SA jest spadek wszystkich emisji do poziomów akceptowanych przez polskie normy, likwidacja odpadów i bezodpadowy system produkcji, bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego.

ISO- zarządzanie przez jakość
Czynnikiem stymulującym i organizującym działalność całego przedsiębiorstwa jest
system jakości oparty na normach ISO. System ten gwarantuje deklarowaną jakość wyrobów i usług poprzez skuteczny i ciągle doskonalony system oparty na normach PN-EN
ISO 9001, PN-EN ISO 14001 i PN-N 18001.

Informatyka- zarządzanie przez informatyzację
Silna konkurencja mobilizuje firmę do nieustannego monitorowania rynku i wprowadzania innowacji, które dają przewagę biznesową. Jednym z elementów, który stwarza
szansę lepszego wykorzystania potencjału, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, jest informatyzacja. W ostatnich latach modernizacji uległ system wizualizacji procesu granulacji
talerzowej, wdrożono system wizualizacji i sterowania procesem produkcji superfosfatu
oraz system sterowania wagami służącymi do dozowania składników mieszanek nawozowych. W obszarze sprzedaży i marketingu informatyka wpłynęła na poprawę relacji
z klientami oraz uproszczenie mechanizmów zarządzania tymi kontaktami, dzięki funkcjonowaniu systemu CRM, modernizacji systemu ERP MBS Axapta i wdrożeniu elektronicznych systemów do zarządzania jakością ISO i obiegiem dokumentów, których funkcjonalność i obszar zastosowań staje się coraz większy.
W zakresie poprawy relacji zarządu z pracownikami, jak również pracowników między
sobą, Spółka tworzy nowe rozwiązania umożliwiające komunikację, takie jak np. system
oparty na portalu korporacyjnym, który staje się nie tylko platformą wymiany informacji,
ale również pracy zespołów projektowych nad określonymi zadaniami.
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Rozwój informatyczny wymagał również podjęcia działań związanych ze zwiększaniem wydajności systemów oraz ich dostępności i bezpieczeństwa. Cele te spełniła macierz ClarionCX300 wspólna dla wszystkich serwerów oraz sieć SAN wraz z serwerem
przeznaczonym do zarządzania użytkownikami sieci komputerowej poprzez usługę Active Directory oraz serwerem HP DL380, na którym zainstalowano system MS Windows
Serwer 2003 w wersji 64-bitowej przeznaczony do baz systemu Axapta oraz hurtowni
danych. Skala inwestycji informatycznych w Luvena SA. pokazuje, że informatyka
zyskała swoje ważne miejsce w działaniu firmy oraz w zarządzaniu jej najważniejszymi
aktywnościami.

Park przemysłowy – nowy biznes
LUVENA SA rozwija nową działalność biznesową związaną z budową i wynajmem
powierzchni magazynowo-biurowych. W 2009 r. otwarto pierwszą halę magazynową w ramach inicjatywy inwestycyjnej Spółki, jaką jest Park Przemysłowy LUVENA sp. z o.o. Hala
o powierzchni magazynowej 8400 m2 i biurowej 300 m2 przeznaczona została pod wynajem, szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom handlowym oraz produkcyjnym
z terenu województwa wielkopolskiego i leżących w jego najbliższym otoczeniu. Docelowo
Park Przemysłowy zaoferuje do wynajęcia w Luboniu przestrzeń biurową o powierzchni
15 tys. m2 oraz magazynową o powierzchni 75 tys. m2.
Park zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie (2 km) autostrady A2. Teren posiada własne bocznice kolejowe połączone z liniami objętymi Transeuropejską Siecią Towarowego Transportu Kolejowego. Odległość od ścisłego centrum Poznania wynosi około 8 km w kierunku północnym. W odległości 15 km znajduje się
Lotnisko Ławica.
W 2010 r. Park otrzymał dotację na realizację kolejnego projektu inwestycyjnego:
„Budowa budynku usługowo–magazynowo-biurowego na potrzeby Parku Przemysłowego
LUVENA sp. z o.o. w Luboniu”. Wartość dofinansowania to: 7 010 008,80 zł. W styczniu
2010 r. Park Przemysłowy LUVENA sp. z o.o. złożył wniosek ubiegając się o dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.4. „Wsparcie
przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”. W maju 2010 r. dotacja
została przyznana, natomiast 9 czerwca 2010 Park Przemysłowy LUVENA sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotem
projektu jest budowa infrastruktury Parku Przemysłowego LUVENA w ramach restrukturyzacji przemysłowych terenów należących do LUVENA SA. Budowa nowej hali została
rozpoczęta w marcu 2011 r. i będzie zakończona w grudniu 2012 r.

Innowacyjność – rozwój
Luvena aktywnie pozyskuje fundusze unijne. Obecnie realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotyczy on
opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii wytwarzania kwasów humusowych
z lokalnych surowców, który będzie prowadzony do 2014 r. Celem projektu jest opracowanie optymalnej metody pozyskiwania i ekstrakcji kwasów humusowych z lokalnych
surowców oraz produkcja i wdrożenie do sprzedaży nowych produktów zawierających
te kwasy. Jak dowodzą badania, działanie kwasów humusowych polega na znaczą-
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cym polepszeniu struktury gleby, a więc poprawieniu jej właściwości fizyczno–chemicznych. Wpływa to na lepsze wykorzystanie substancji pokarmowych z nawozów,
a także w naturalny sposób uaktywnia substancje odżywcze zawarte w glebie, które
w normalnych warunkach nie są dostępne dla roślin.

Współpraca z lokalną społecznością
LUVENA realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizacja tej
strategii wiąże się z niesieniem pomocy materialnej różnym instytucjom (placówki zdrowia, oświaty, ośrodki pomocy społecznej) i osobom indywidualnym. W ramach realizowanego programu Spółka zakupiła ultrasonograf i przekazała go dla mieszkańców
Czapur i Babek. Strategia dotyczy również sponsorowania inicjatyw edukacyjnych oraz
lokalnych imprez, koncertów (np. koncerty w ramach Dni Lubonia), jak również wydarzeń kulturalnych.

Nagrody – wyróżnienia
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1984 – Nagroda Mistrz Techniki za opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii
otrzymywania bezwodnego fluorowodoru i kwasu fluorowodorowego (70%) w oparciu
o odpadowy surowiec – kwas fluorokrzemowy powstający przy produkcji superfosfatu.
1994 – Medal Międzynarodowych targów w szczecinie dla Fobosu M-2 – impregnatu
do drewna
1995 – Silignit Rw – impregnat przeciwogniowy do tkanin wyróżniony na targach
Gryfbud ‘96 w Bydgoszczy; Wyróżnienie I Targów Konserwacji Zabytków i Renowacji
Miast ,,Conservatorio ‘95” dla impregnatu Fobos M-2
1996 wyróżnienie znakiem ,,Wielkopolska Jakość” przez Unię Wielkopolan dla impregnatu Fobos M-2
1998 – Nagroda ,,Złotego Klucza Jakości” dla impregnatu Fobos M-2 podczas VII Leszczyńskich Targów Konsumpcyjnych ,,Wielkopolska Jakość”.
1999 – Złoty medal na Wielkopolskich Targach Rolniczych Sielinko 99 dla
LUBOFOSU 12.
2001 – Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne dla linii
do produkcji nawozów granulowanych metodą zgniatania.
2003 – Zdobycie godła ,,Inwestor w Kapitał Ludzki”; Zdobycie wyróżnienia w konkursie
branży chemicznej ,,Złoty Orbital” za działalność innowacyjną na rzecz ochrony środowiska; Nagroda Główna Targów dla nawozu LUBOFOS CORN na bydgoskich targach
rolno-ogrodniczych ,,Pologrol 2003” .
2004 – Zdobycie II miejsca w Konkursie Komitetu Naukowego IV Kongresu Technologii
Chemicznej Łódź 2003 – za wdrożenie nowej metody produkcji nawozów typu PK i NPK
granulowanych przez zgniatanie.
2005 – zdobycie szóstego miejsca w pierwszej polskiej edycji badania „Najlepsi Pracodawcy w Polsce” przeprowadzonego przez firmę Hewitt Associates w 2005 roku.
2006 – Zdobycie tytułu “Perła Polskiej Gospodarki” w kategorii Perły Duże w rankingu klasyfikującym najbardziej efektywne polskie przedsiębiorstwa za rok 2005;
Zdobycie Certyfikatu Innowacyjności w ramach II edycji Programu badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw; Tytuł laureata raportu Teleinfo 100 za najle-
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piej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w Polsce w roku 2006 w branży chemicznej
i farmaceutycznej; zajęcie czwartego miejsca w rankingu Głos Wielkopolski “Przyjazny Pracodawca”.
2007 – Certyfikat „Przejrzysta firma” za publikacje sprawozdań finansowych i współpracę z wywiadownią gospodarczą reprezentowaną przez firmę Dun and Bradstreet;
Zdobycie certyfikatu „Legalna firma” będącego świadectwem legalności oprogramowań
oraz wdrożenia w Spółce procedur zarządzania oprogramowaniem; Nagroda główna
w konkursie Polskiego Towarzystwa Logistycznego za realizację projektu „Jak Feniks
z popiołów – magazyny na terenach rewitalizowanych”; Wyróżnienie złotym laurem
Raportu Teleinfo 100 za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo w Polsce w roku
2007 w branży chemicznej i farmaceutycznej.
2008 – LUVENA została nagrodzona w VII edycji konkursu Polskie Nawozy, organizowanym przez redakcję Zielony Sztandar. Firmie przypadł laur Złota Victoria oraz
Lider Ekologii.
2009 – I miejsce w konkursie Wielkopolski Lider Społecznej odpowiedzialności Biznesu – kategoria Dbałość o Środowisko Naturalne; Gazela Biznesu 2009; ,,Perła”
dla Lubofoski w konkursie Polskie Nawozy Zielonego Sztandaru; ,,Złoty Kłos” – nagroda wicemarszałka Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej za jakość nawozów produkowanych przez LUVENĘ SA; Nawóz Ekologiczny otrzymał nagrodę Zielonego Sztandaru;
Lider Restrukturyzacji 2009 – wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. LUVENA SA została wyróżniona za konsekwentne i profesjonalne prowadzenie restrukturyzacji firmy, nowe
inwestycje oraz aktywność na polu prac badawczo-rozwojowych i skuteczne wdrażanie
innowacji do praktyki przemysłowej; „Innowacyjna firma” – wyróżnienie w konkursie
„Krajowi Liderzy Innowacji – 2009”; Kapituła Konkursu Innowacja Roku, organizowanego we współpracy z Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyznała tytuł laureata tego konkursu dla Nawozu Ekologicznego 0-8-18.
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Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
(1980-2010)

09-411 Płock, ul. Chemików 7
www.orlen.pl, e-mail: zarzad@orlen.pl
W tomie 5 na str. 147-166 wydawnictwa SITPChem „Karty historii
polskiego przemysłu chemicznego”, Warszawa 1997, przedstawiono dzieje
firmy Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku do 1980 r.

Dalsze losy wyznaczyły znamienne daty:
1.07.1993 – Przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą
         Petrochemia Płock SA
7.09.1999 –       Inkorporacja CPN SA do Petrochemii Płock S.A – powstaje Polski Koncern
Naftowy SA
12.04.2000 – Zmieniono nazwę na PKN ORLEN SA

Mazowieckie Zakłady Rafineryjne
i Petrochemiczne w Płocku
Dyrektorami naczelnymi w latach 1981 i 1982 byli mgr inż. Kazimierz Klęk, w latach
1982-1992 mgr Czesław Dolasiński.
Po roku 1980 ropa rosyjska stała się droższa, zakłady zostały obłożone wysokim
podatkiem obrotowym, obok podatku dochodowego. Utworzony rachunek odpisów dewizowych od wpływów z eksportu za waluty wymienialne nie starczał na zakupy części
zamiennych, katalizatory i chemikalia. Zamiast rozwoju pozostał „mały postęp techniczny”. Akcja „antyimport” opracowania krajowych substytutów na około sto specyficznych
chemikaliów zaowocowała wdrożeniem produkcji heksanu, benzyny aptecznej, inhibitora korozji i kilku katalizatorów krajowych. Rekonstrukcja i modernizacja instalacji
krakingu katalitycznego I oraz budowa pieców fluidalnych do spalania osadów z oczyszczalni ścieków były już tzw. dzikimi inwestycjami. Wobec nieosiągania mocy projektowej
300 tys. t/r, brakuje etylenu – dodany zostaje ósmy piec pirolityczny.

Petrochemia Płock S.A
Lata 90. XX w. zmieniły firmę radykalnie. Imperatywem jest zaistnieć na rynku
Epokowe przemiany ustrojowe w kraju przełożyły się na zupełnie odmienne warunki
funkcjonowania gospodarki. Konsekwencje tego natychmiast odczuły przedsiębiorstwa.
Od 1989 r. naszą firmę nękały tzw. zatory płatnicze, wysoki kurs dolara, wysoka inflacja
i wysokie oprocentowanie kredytów.
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Kwestią podstawową stało się bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Już w 1990 r.
zapada decyzja budowy Naftoportu jako alternatywnej drogi dla zaopatrzenia w ten surowiec. Istotne było bezpośrednie wejście w sferę zakupów ropy. Rozpoczęto więc własne
zakupy ropy – uzyskano krótkoterminową pożyczkę na ten cel od zagranicznego banku,
stopniowo rezygnując z pośrednictwa Ciech Petrolimpex. W 1992 roku dyrektorem naczelnym w wyniku konkursu został mgr inż. Konrad Jaskóła.
Jasne było, iż firma musi być „bliżej klienta” ze swoimi produktami. Pozyskiwano
zatem partnerów do tworzenia sieci stacji patronackich, rozlewni gazu płynnego, hurtowni paliw, sieci hurtowni tworzyw sztucznych. Rozpoczęto budowę własnego, nowoczesnego, ekologicznego terminalu paliwowego z zastosowaniem pełnej hermetyzacji
nalewu i odzyskiem oparów, z dolnym nalewem do autocystern oraz komputerowym
systemem zdalnego sterowania i automatycznego rozliczania wydawanych paliw. Własny tabor autocystern umożliwiał świadczenie usług nimi. Zbudowano pierwszą własną stację paliw, z ekologicznymi rozwiązaniami odzysku oparów przy rozładunku i nalewie paliw, z pełną hermetyzacją nalewu także do aut, warsztatem, myjnią, sklepem
i barkiem. Później, w miarę wzrostu pozycji rynkowej, pojawiły się biura Regionalnych
Operatorów Rynku i Biura Handlowe. Na koniec 1998 r. pod logo Petrochemii Płock
SA działało 500 stacji, w tym 87 własnych i powiązanych kapitałowo. Ponadto istniało
8 spółek gazu płynnego Petrogaz i 10 rozlewni, które sprzedawały około 2/3 produkowanego w firmie gazu płynnego (LPG). W tymże 1998 r. struktura sprzedaży paliw
płynnych kształtowała się bardzo znamiennie: 23,4% sprzedano poprzez własną sieć,
20% za pośrednictwem CPN, 5,9% poprzez rafinerie południowe, 9,4% kupiły wielkie
firmy, 41,3% pozostali klienci. Wyraźnie widać było, że firma Petrochemia Płock SA
osiągnęła sukces w realizacji swojej prorynkowej strategii, wygrała konkurencję z monopolem CPN i to już w warunkach zliberalizowanego, wolnego po deregulacji rynku
paliw, istniejącego w Polsce od 1997 roku!

Fot. 1. Instalacje przerobu ropy DRW w Płocku
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Nowa jakość paliw
Elementem gry o rynek było wyzwanie dorównania innej, wyższej niż w Polsce, jakości
zunifikowanych paliw silnikowych Europy Zachodniej. Rozwijający się rynek motoryzacyjny był szansą dla firmy. Ogromne i kosztowne inwestycje, zwłaszcza w technikę, były
konieczne. Czas naglił – tylko do 1997 roku mogła trwać ochrona celna krajowego rynku
paliw, potem wolny rynek decydować miał o tym, czy firma będzie konkurencyjna w konfrontacji z silnymi międzynarodowymi koncernami naftowymi.
Program poprawy jakości paliw powstał w październiku 1990 r.
W roku 1991 podjęto produkcję zgodnej z normą europejską benzyny Eurosuper 95
(w 1994 r.przyznano za ten wyrób nagrodę „Teraz Polska”), a rok później zakończono produkcję tzw. benzyny zielonej, czyli etyliny 86. Obniżono zawartość ołowiu w benzynach
z 0,45 g/l do 0,15 g/l. Przykładowo wzrost produkcji benzyny bezołowiowej i benzyny
z udziałem etanolu (etyliny 94A) w 1996 roku dał efekty w postaci zmniejszenia emisji
ołowiu w spalinach o 269 ton! Wkrótce pojawia się benzyna Super Plus 98. W roku 1998
kończy się wytwarzanie etyliny 98.
Rozpoczyna się produkcja paliwa lotniczego Jet A1 według międzynarodowych standardów, zamiast dotychczasowego paliwa PSM-2.
O ile jeszcze w roku 1990 prawie 3 mln ton olejów napędowych miało 0,6% siarki, a tylko 120 ton 0,3%, to już w roku 1992 jest odwrotnie. W latach 1993 i 1994 produkowany
był Ekodiesel z zawartością do 0,2% siarki oraz oleje napędowe z 0,1% siarki, a nawet
i olej miejski z zawartością 0,005% (50 ppm), który został nagrodzony w konkursie „Teraz Polska” (1996) i „Lider Polskiej Ekologii” (1997). W 1998 roku około 80% wszystkich
sprzedawanych olejów napędowych (Ekodiesel Plus) ma poniżej 500 ppm siarki.
W roku 1993 w ofercie handlowej pojawia się lekki olej opałowy Ekoterm. W 1998 roku
poprawiono jego własności, tak aby odpowiadały normom niemieckim DIN. Jest to tzw. Ekoterm Plus, paliwo ekologiczne, nowoczesne i bezpieczne w eksploatacji kotłów centralnego
ogrzewania, do których jest przeznaczone.
Rurociąg, transportujący paliwa z Płocka, PERN przedłuża z Koluszek do Boronowa
oraz dodaje odcinek z Nowej Wsi Wielkiej do Rejowca.
W 1992 roku MZRiP Płock przystąpiły do wprowadzania systemu zapewnienia jakości, bazującego na standardzie ISO 9000. System ten, w przeciwieństwie do systemu
kontroli jakości, skupiony był na procesie produkcyjnym, a nie na gotowym wyrobie.
Przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty jakościowe traktowane są jako wiarygodni
partnerzy. Petrochemia Płock SA jako jedna z pierwszych uzyskała certyfikat ISO 9002
będący dowodem starannej dbałości o jakość swoich produktów. To pomagało ugruntować mocną pozycję na rynku i w kraju, gdzie firma była już od lat liderem rankingów.
Zgodnie z wymaganiami międzynarodowych norm ISO od 10 września 1998 roku obowiązywały w Petrochemii Płock SA dwa akty: „Polityka środowiskowa” i   „Polityka jakościowa”. Ich podstawowym celem była produkcja i sprzedaż wyrobów o gwarantowanej
i coraz wyższej jakości oraz ochrona środowiska. Oznaczało to postępowanie zgodne
z wymaganiami normy ISO 9002 i PN ISO 9002 systemu zapewnienia jakości oraz normy
ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego i docelowego zintegrowania obu tych
systemów w jeden efektywny system zarządzania.
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Restrukturyzacja – pojawia się grupa kapitałowa
Potrzeba posiadania zdolności konkurencyjnej wymusiła w 1993 roku opracowanie
programu działań dla restrukturyzacji, wyodrębnienie centrów zysku, wprowadzenie rachunku i analizy kosztów oraz kontrollingu. Zakładano wydzielenie z istniejącej struktury
organizacyjnej Petrochemii Płock SA zakładów i służb niebiorących bezpośredniego udziału w produkcji podstawowej i utworzenie z nich spółek. Realizacja programu restrukturyzacji była sukcesywnie konsultowana ze związkami zawodowymi i załogami. W ankiecie
70% respondentów akceptowało restrukturyzację jako konieczny warunek funkcjonowania Spółki na konkurencyjnym rynku. Zmiany objęły też sferę socjalną – utworzono samodzielny zakład niepublicznej opieki zdrowotnej, spółkę Petrolek, sportową spółkę akcyjną
i spółkę telekomunikacyjną Petrotel. Powstała duża grupa kapitałowa, także stworzona
przez inwestycje kapitałowe. Petrochemia Płock SA była inicjatorem i założycielem firmy
telefonii GSM Polkomtel. Ta swoista dywersyfikacja działalności okazała się niezwykle
udana, a Polkomtel dziś wielokrotnie pomnożył pierwotnie włożony kapitał. Petrochemia
Płock SA w roku 1996 posiadała już udziały bądź akcje w 36 spółkach, w tym między innymi w Polkomtelu, Naftoporcie, Inowrocławskich Kopalniach Soli, w małej hamburskiej
firmie Chemiepetrol. Od roku 1998 istnieje wspólna z innymi rafineriami spółka Petro-Oil
dla produkcji i sprzedaży olejów smarowych i smarów. Petrochemia Płock SA weszła w posiadanie 75% akcji Rafinerii Trzebinia SA i 75% akcji Rafinerii Nafty Jedlicze SA

Zmiany w części petrochemicznej zakładów
Petrochemiczna produkcja w raporcie firmy McKinsey, wybranej przez władze dla oceny
polskiego przemysłu chemicznego, nie zyskała wysokich notowań; nie dawano jej szans
na rozwój. Ze względu na brak opłacalności produkcji butadienu metodą odwodornienia,
instalacja butadienu I, tak ważna dla władz w PRL, kończy po 20 latach pracy swój produkcyjny żywot. Zatrzymana zostaje, też z powodu braku opłacalności tej metody produkcji
benzenu, instalacja Detol. Zakład będący dostawcą petrochemicznych surowców dla wielu
zakładów przemysłu chemicznego w kraju, nie rezygnował ze swojej misji pozostawania dla
nich niezawodnym partnerem. Dlatego podjęto, po wielu wcześniejszych usiłowaniach kontraktora japońskiego Toyo i jego macierzystego koncernu Mitsui pozyskania finansowania,
w 1992 r. z holenderską KTI projekt intensyfikacji wytwórni olefin II do 330-360 tys. t/r
etylenu, który zrealizowano w 1995 r. To znowu zaowocowało wyłączeniem na trwałe z ruchu – także z ekonomicznych względów – instalacji olefin I, która przez ćwierć wieku wyprodukowała 1,1 mln t etylenu. Pozostała tam (i na instalacji ekstrakcji aromatów) jeszcze
na kilka lat tylko produkcja rozpuszczalników. Frakcja C2, po kriogenicznej obróbce gazu
suchego z instalcji krakingu katalitycznego, została skierowana do odzysku etylenu. Wiele
renomowanych firm oferowało swoje technologie produkcji polimerów, ale możliwości finansowe pozwalały tylko na stopniowe podwyższanie zdolności produkcyjnych polietylenu
wysokociśnieniowego (LDPE) oraz polipropylenu. Szczególnie efektowny był fakt wzrostu
wydajności polipropylenu z 1 kg/g katalizatora licencjodawcy w 1977 roku do 40 kg/g
krajowego katalizatora w 20 lat później, prezentowany w roku 2000 na Światowym Kongresie Polimerów WPC Macro w Warszawie. Dla prawie o 150% zintensyfikowanych instalacji polipropylenu wprowadzono prototypową zagraniczną granulację, potem adaptowaną dla wypełnionych polimerów. Ogromnie rozszerzony został, na podstawie krajowych
rozwiązań, asortyment gatunków poliolefin. Zakład wytwarzał początkowo 1/3 tworzyw
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sztucznych kraju, których produkcja w 1990 r. wynosiła zaledwie 550 tys. t, by w 2002 r.
po raz pierwszy w Płocku przekroczyć granicę 300 tys. t polietylenu i polipropylenu łącznie.
Uruchomiono obiekt produkcji dwuosiowo orientowanej folii polipropylenowej. Izobutylen
z wytwórni olefin i instalacji krakingu katalitycznego stał się surowcem do produkcji eteru metylo-tert-butylowego od 1991 r. Typowo rafineryjny obiekt reformingu V dla produkcji wysokooktanowych benzyn, od początku zawierał alternatywę produkcji aromatów,
zwłaszcza ksylenów, teraz wykorzystywaną w gigantycznych projektach paraksylenu i PTA
światowej klasy. Równocześnie do gospodarki wodorem włączono petrochemiczny wodór.
Instalacje Clausa, służące bardziej rafinerii, też zyskały uwodornienie spalin. Zintegrowano
instalacje tlenku etylenu I i II z możliwością elastycznego kształtowania produkcji tlenku
etylenu i glikoli. Zaczęto wytwarzać płyn do chłodnic Petrygo oryginalną metodą. Podwojono
praktycznie zdolności produkcyjne fenolu i acetonu, poprawiono jakość fenolu, zwiększono
odzysk ze ścieków, poddano uwodornieniu frakcję alfa-metylostyrenu. Stworzono praktycznie nową polską technologię produkcji fenolu.
Wszystkie te wydarzenia w jedynym zakładzie petrochemicznym naszego kraju, choć
nie tak spektakularne, jak równolegle gruntownie zmieniana substancja części rafineryjnej, znajdowały się na dalszym planie. Żyła jednak idea budowy nowoczesnego kompleksu
olefin III i produkcji poliolefin w dużej skali – decyzje o tym zapadły w 1998 r. Poszukiwano początkowo partnera w firmie Montell (która potem weszła w skład Basell), żywe były
kontakty z APPE – stowarzyszeniem producentów petrochemikaliów w Europie.

Niektóre wyniki ekonomiczne
Podstawowe wyniki ekonomiczne Petrochemii Płock SA w okresie
transformacji firmy i realizacji znaczących inwestycji

Sprzedaż mld USD
bn PLN
Zysk netto mln USD
bn PLN
Inwestycje mln USD

1990

1991

1992

2

2,3

259

140

41,6

65,85

3
37,8
159
1,9
79,45

1993
plan
50
3-3,5
128,75

Tablica 1

1994

1997

1998

2,762

3,8

3,746

160

200

163,4

140,4

297,1

216,3

Za rok 1995 oliczone zostały powszechne w świecie wskaźniki oceny…i przyniosły niespodziewane, doskonałe rezultaty (kolejno – zwroty na majątku, na aktywach, na kapitale
zaangażowanym): ROE 13%, ROA 17%, ROCE 29%! W „Financial Times” na liście czołowych 500 firm świata za rok 1995 najwyższe wartości ROCE to 18,9% Burmah Castrol,
15,5% Repsol, 14,1% DuPont, 13,9% Shell, 13,3% Norsk Hydro, 12,0% Cepsa, 11,1% BP,
10,5% Exxon, 10,1% Petrofina, i, już jednocyfrowe inne 24 firmy świata nafty i chemii
z 317 miejsc światowej listy. Dla Europy średni wskaźnik ROCE sektora nafty to 14,7%,
chemii 12,9% i 16,6%, tu zależnie od podsektora. Wskaźnik ROE firm naftowych w 1995
roku, prezentowany na konferencji WEFA w Brukseli w 1996 roku przez renomowany
Union Bank of Switzerland, sięgał nawet 15%. Był tak dobry, jak w połowie lat 80. XX w.,
a przez ostatnie 20 lat wynosił średnio tylko 8%. Wskaźnik ROCE natomiast dochodził
do 12%, po minimum 8% z 1992 r!
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Mimo orientacji na rynek krajowy, firma należy do grona największych polskich eksporterów! Płaci do budżetu ponad 1 mld USD tytułem akcyzy.
Wartość produkcji, aczkolwiek trudno porównywalne są ceny nawet „stałe”, przyjmowane dla zobrazowania wyników ekonomicznych w ciągu 40 jakże różnych lat, jest rekordowa w 1997 roku! Prasa pisze, iż firma była sklasyfikowana przez „Wall Street Journal”
na 3. miejscu wśród 500 najbardziej dochodowych przedsiębiorstw Europy Środkowej.
W 1998 roku wskaźnik zwrotu na kapitale zaangażowanym (ROCE) to 10,3%. Dla porównania sprzedaż MOL wynosiła 2982,9 mln $, zysk netto 230,5 mln $, ROCE 10,4%%;
Unipetrol miał sprzedaż 1564,2 mln $, zysk netto 13 mln $, ROCE 1,4%, a Slovnaft sprzedaż 1031 mln $, zysk netto 2,2 mln $, ROCE 0,2% ( „Financial Times” 4.5.2000).

Konieczność modernizacji instalacji
destylacji ropy naftowej (DRW)
Dla rafinerii płockiej 4 instalacje DRW są podstawą funkcjonowania zakładów. To początek łańcucha przemian prowadzących do otrzymania finalnych produktów. Zużywają
one ok. 30% energii kombinatu; poprawa stopnia wymiany ciepła i sprawności pieców
pozwala zmniejszyć jednostkowe zużycie energii. Prawidłowe odsalanie ropy i stosowanie
skutecznych inhibitorów zmniejsza problem korozji. Uzysk produktów białych stanowi tylko 95% potencjału, zachodzenie na siebie frakcji (jak punkty 5% i 95% krzywej destylacji)
jest spore. Uzyski pomagają poprawić zwiększenie próżni oraz wypełnienia od firm Sulzer
czy Glitsch instalowane w kolumnach próżniowych. Te konieczne zabiegi modernizacyjne
są rozciągnięte w czasie; muszą być robione sukcesywnie. wymagają postojów, a wtedy
obniżają możliwości przerobu ropy. Konsekwencją jest utrata części rynku paliwowego…
W 1992 r. przez instalacje destylacji przepływa ćwierćmiliardowa tona ropy. W roku
1997 przerobiona zostaje 300-milionowa tona ropy.

Trzyetapowy program rozwoju – pod znakiem ekologii
W 1992 r. MZRiP przystąpiły do realizacji programu rozwoju składającego się z trzech
etapów. Zupełnie nowe instalacje produkcyjne, ale też i innego rodzaju inwestycje są konieczne. W wyniku realizacji programu inwestycyjnego zakładano osiągnięcie średniorocznego przerobu ropy do 12,6 mln t/rok w 2000 roku. Produkcja benzyn zwiększa się w tym
czasie o ok. 30%, a oleju napędowego o 40 %, wytwarzane muszą być benzyny wyłącznie
bezołowiowe i oleje napędowe o zawartości poniżej 0,05 % siarki. Na klasyfikowane 104 rafinerie Europy, z ok. 70. miejsca zamierzano uzyskać awans do pierwszej lub drugiej dziesiątki. Rośnie również produkcja paliwa lotniczego, tworzyw sztucznych i asfaltów. Oczekiwano
wzrostu sprzedaży netto o 70%, a zysku netto o 50%. Cały program, w trzech etapach, da się
porównać z zamierzeniem PER+ w czołowej rafinerii giganta Shell, w holenderskim Pernis,
gdzie powstają hydrokraking destylatów oraz gazyfikacja pozostałości z produkcją wodoru
i elektryczności, IGCC ( „Hydrocarbon Technology International” jesień 1995 r.).
I etap: lata 1992-1994 – budżet 250 mln dolarów, w 60% ze źródeł własnych.
Nowe instalacje reformingu V i HON V zapewniły jakościowy skok w produkcji paliw
silnikowych, nowe jednostki Clausa uzupełniły proekologiczny program. Modernizowano
obiekty produkcyjne, np. instalację krakingu katalitycznego, i obiekty produkujące media

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

89

energetyczne. Na nowych instalacjach, od obiektu MTBE począwszy, wprowadza się nowoczesne systemy sterowania DCS. Nowa centrala telefoniczna dla firmy, ze światłowodami,
została zakontraktowana w amerykańskiej firmie AT&T. Komputeryzacja wkroczyła do biur
– zakupiono system zarządzania i księgowania z licznymi modułami dla kontroli kosztów
czy gospodarki materiałowej (SAP R/3). Służby handlowe uzyskały dostęp do łączy Reutersa i współpracujących banków, kadra przeszła wiele szkoleń. Powołano Dział Planowania
Strategicznego, który przejął prace związane z restrukturyzacją i dostosowywaniem metod
nowego zarządzania firmą. Biura w Warszawie, polityka jakościowa, biura public relations,
kontrollingu, szkolenie ustawiczne i polityka kadrowa, usługi socjalne, sponsoring (np. pieniądze na drugi most w Płocku przez Wisłę), akcje i darowizny na cele charytatywne, mieszkaniowe, na kulturę i świadczenia dla miasta, na zdrowie, sport – z powodzeniem je prowadzono. Zarządzenie firmą stało się pełniejsze po przekształceniu firmy w spółkę, co oznaczało
koniec pozyskiwania aprobaty działania zarządu od społecznej Rady Pracowniczej.
Petrochemia Płock SA w latach 1995–1997 podjęła II etap swojego rozwoju, a w nim
inwestycje warte około 1 mld dolarów! Jego kluczowym elementem był kompleks instalacji
hydrokrakingu wraz z konieczną, jedną z największych w świecie, instalacji do produkcji wodoru w technologii parowego reformingu, oraz obiekty dla odzysku wodoru, mycia
aminowego i strippingu wód kwaśnych. Skala przedsięwzięcia i rzadkość w ówczesnych
czasach występowania w europejskich rafineriach tej unikalnej technologii, która poprzez
konwersję destylatów próżniowych w sposób zaskakująco wyraźny podnosi ilość i jakość
dodatkowej produkcji paliw, były efektem bardzo śmiałych i trafnych decyzji płockich
inżynierów, których warto tu wyróżnić w osobach Czesława Bugaja i Eugeniusza Korsaka. O szerokim froncie modernizacji fabryki świadczą inne inwestycje z tego etapu, jak
instalacja MEK-Tol usprawniająca produkcję bazowych olejów smarowych, obiekt Biturox
z ciągłym procesem wytwarzania asfaltów, czy wspomniane już petrochemiczne inwestycje w odzysk etylenu z krakingowej frakcji C2 i w przetwórstwo polipropylenu (folia BOPP).
Rozpoczęto też prace na poczet trzeciego etapu rozwoju.
Na inwestycje poprawiające stan środowiska przypada np. w 1997 r. nawet 80,6%
całości nakładów.
Retencjonowanie ścieków w zarybionych stawach trzcinowo–glonowych poprawia jakość wód idących do Wisły. Te oczyszczone ścieki przedstawiają wartość umożliwiającą
zawrócenie aż do 15% do ponownego użycia w charakterze wody przemysłowej lub chłodzącej zmniejszając pobór wody surowej z Wisły. Za postępy w obniżaniu zużycia wody
i zmniejszaniu ilości ścieków, dzięki technologii oczyszczania ścieków i ponownego ich
wykorzystania w procesach produkcyjnych, Spółka została wyróżniona złotym medalem
na Salonie Innowacyjnym w Brukseli oraz srebrnym medalem w Genewie w 1998 roku.

Rys. 1. Ilość Pobranej wody z Wisły oraz ilość ścieków zrzucanych do Wisły
na tle przerobu ropy w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA
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Znacznie zredukowano emisje do atmosfery. Dla zakładowej sieci monitoringu zanieczyszczeń powietrza zakupiono czwartą stację pomiarową. Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wokół zakładów generalnie pokazują stężenia znacznie niższe
od dopuszczalnych. Prowadzi się również działania likwidujące zanieczyszczenia wód
gruntowych. Zakłady posiadały już uregulowany stan formalno–prawny we wszystkich
elementach środowiska. Zmodernizowano kotły w elektrociepłowni, uzyskano obniżenie
emisji dwutlenku azotu, na instalacjach montuje się palniki niskoemisyjne. Ekologiczny
Program Dostosowawczy obejmuje 28 przedsięwzięć inwestycyjnych. Podpisano deklarację przystąpienia do programu „Odpowiedzialność i Troska”(ang. Responsible Care).
Firma zobowiązała się do systematycznego podejmowania działań nie tylko na rzecz
środowiska, ale również poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia swojej załogi
oraz do zmniejszenia uciążliwości procesów produkcyjnych dla społeczności lokalnej.
Te działania zaowocowały wkrótce skreśleniem Petrochemii Płock SA przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska z listy 80 przedsiębiorstw najbardziej uciążliwych dla
środowiska w skali kraju.

Rys. 2. Emisja zanieczyszczeń na tle przerobu ropy naftowej
w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA

Rys. 3. Emisja głównych zanieczyszczeń w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN SA
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W 1997 r. prezes płockiej Petrochemii na II Zjeździe „Nafta-Gaz ‘97” w Krakowie
uhonorowany i odznaczony został wysoce prestiżowym w naszej branży w Polsce Medalem imienia Ignacego Łukaszewicza. Było to wyróżnienie dla niezwykłych dokonań
w firmie. Szczególnie warto więc podkreślić te wydarzenia, jakie przyniósł II Krajowy
Zjazd Branżowy Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, zorganizowany w 50-lecie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie,
pod patronatem prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. W Komitecie Honorowym
znalazł się Konrad Jaskóła – on też zaprezentował w sekcji rafineryjnej i petrochemicznej ciekawy materiał pt. „Rola i znaczenie Petrochemii Płock SA w rozwoju przemysłu
rafineryjnego w kraju”. Na tym Zjeździe Prezes Petrochemii Płock, jako dziesiąta osobistość w ogóle, a czwarta z branży naftowej, został odznaczony wspomnianym medalem
– odznaczeniem ustanowionym przez III Krajowy Zjazd Naftowy w 1929 roku w Drohobyczu – nadawanym przez Kapitułę Medalu za wybitne i szczególne zasługi dla polskiego przemysłu naftowego. Pierwszym wyróżnionym był w roku 1930 Ignacy Mościcki
(1867-1946) – profesor i późniejszy prezydent RP. Odznaczenie przyznano mu za opracowanie ciągłej destylacji ropy. Nota bene Mościcki urodzony 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie na ziemi płockiej; skończył gimnazjum w Płocku. Dopiero w 1992 roku – jako
siódmy – medal ten otrzymał Kazimierz Kachlik, projektant generalny MZRiP w Płocku;
oraz – jako dziewiąty – pośmiertnie, profesor Stanisław Pilat (1881-1941) – twórca nowoczesnego przemysłu rafineryjnego II RP. Medal ten otrzymał także w 1972 roku – jako
piąty z kolei – minister Antoni Radliński (1910-1992), uznawany słusznie za największego budowniczego, który zrobił najwięcej dla polskiego przemysłu chemicznego. Zasługi
Konrada Jaskóły doceniono też lokalnie – został Zasłużonym Pracownikiem Petrochemii
w 1999 roku, jako 332 osoba w firmie…
Na lata 1998–1999 zaplanowany był III etap rozwoju. Na realizację firma do 2000 r.
zaplanowała 1,9 mld dolarów, w tym na III etap około 650 mln dolarów. Znowu nowy
hydrokraking, tym razem pozostałości próżniowej, poza dwoma jednostkami innej technologii, w rafineriach Europy zupełnie niespotykany, jest kontynuacją pogłębiania przerobu ropy, zwiększania konwersji, z równoczesnym silnym akcentem na redukcję emisji
dwutlenku siarki. Zbudowana zostaje nowa jednostka DRW VI. Tym razem planowana
potężna intensyfikacja DRW III nie musi – przy postoju tej instalacji – oznaczać spadku
przerobu ropy i konsekwencji w utracie rynku. Trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych reformingu VI i HON VI oraz izomeryzacji lekkich benzyn.
W tym czasie konkurencja rosła – nastąpiły głośne fuzje BP z Amoco i Arco, Exxon
z Mobil, Total z Fina i Elf; Statoil zamienił 22% rafinerii Mongstad za 10% rafinerii Pernis
Shella, w Finlandii powstał koncern Fortum; rosyjski Łukoil przejął rafinerie Petrotel
w Rumunii i bułgarską Burgas; Ukraina sprzedała rafinerie Cherson, Lisiczańsk i petrochemiczną Orianę; rafinerię na Litwie kupuje najpierw amerykański Williams, potem
rosyjski Jukos; budowany jest rurociąg ropy do Primorska; OMV, Preem, Motor Oil Hellas i CEPSA są z kapitałem arabskim; arabskie są Tamoil, Holborn, Q8; łączą się Dow
Chemical i Union Carbide; powstaje firma Basell. Nowa gospodarka, tworzenie wartości,
konsolidacja, globalizacja – takie są trendy.
W tym etapie do wspomnianych najbardziej istotnych inwestycji, dołączały drobne,
np. modernizowano nalewaki z odciągiem oparów i realizowano różne inwestycje infrastrukturalne.
Program rozwoju za 1,9 mld dolarów i modernizacja za 400 mln dolarów to było rewolucyjne odmłodzenie firmy! Obie instalacje hydrokrakingu, HOWK i HOG, gdy już pracowały, zmniejszały emisje dwutlenku siarki o 165 tys. t/r w skali kraju, a o 28 tys. t/r
u nas w Płocku!
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Zachodziły zmiany wśród załogi, która podnosiła kwalifikacje. W 1998 roku wykształcenie wyższe posiadało już 12,8% zatrudnionych a średnie 43% – wykształceni pracownicy
byli więc już w przewadze. Na koniec 1998 roku firma zatrudniała 6789 pracowników.
Inwestycje do roku 2000: 3,7 mld zł tylko na obiekty proekologiczne, 765 mln zł na modernizacje, uczyniły z rafinerii w Płocku centrum firmy, którą w roku 2000, na mapie
Europy, firmy: Hart, Wood Mackenzie, Deutsche Bank, przedstawiając „European refining
2000 The strategic positioning of Europe’s refineries”, plasowały w 10. najlepszych – i to raczej na czele Supersites – pod względem różnych kryteriów, ale przypuszczalnie jako nr 1
ze 104 rafinerii, zważywszy wielkość zysku!

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Rada Nadzorcza w 2001 r. przyjęła „Strategię PKN ORLEN SA na lata 2001-2005 wraz
z perspektywą na lata 2005-2010”. Firma ma tworzyć wartość, stać się międzynarodowym
koncernem, wziąć udział w prywatyzacji i integracji sektora w kraju, dążyć do wejścia
w sferę upstream – poszukiwań i wydobycia ropy. Wzrosnąć powinna marża detaliczna,
wszystkie stacje mają być prowadzone pod marką ORLEN, zwiększone mają być zapasy
obowiązkowe, obniżone koszty, rozwijać ma się petrochemia.

Prywatyzacja poprzez giełdę
Kapitał akcyjny koncernu stanowiło ok. 420 mln akcji o cenie nominalnej 1,25 zł za sztukę, z tego 343 mln akcji wniosła Petrochemia Płock SA, a 77 mln CPN SA CPN istniała
od 27 lipca 1944 roku. W PRL była przedsiębiorstwem użyteczności publicznej w zakresie
zaopatrzenia rynku krajowego w paliwa płynne i środki smarne. CPN wniosła: ponad 1410
obiektów – stacje, 136 baz magazynowych, 6 nabrzeży portowych z urządzeniami do przeładunku paliw, prawie 600 najnowocześniejszych autocystern, 22 laboratoria badawcze.
Przy okazji inkorporacji z CPN, włączono największe bazy magazynowe do przedsiębiorstwa
Naftobazy, a cysterny kolejowe i organizację przewozową Dyrekcja Eksploatacji Cystern
(DEC) sprzedano amerykańskiej firmie GATX.
Decyzją Rady Giełdy z 21 października 1999 roku Polski Koncern Naftowy zadebiutował na giełdzie z 30% swoich 420177137 akcji po 1,25 zł za akcję. Akcje w postaci
globalnych kwitów depozytowych GDR trafiły też 22 listopada 1999 roku na giełdę londyńską. Debiut na warszwskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) przypadł na dzień
26 listopada 1999 roku.
3 kwietnia 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje nazwę ORLEN,
logo i barwy. Od tej pory – 12 kwietnia 2000 roku – egzystuje już PKN ORLEN SA
W roku 2000 na giełdzie jest już 72% akcji PKN, firma należy do największych, a jej akcje cieszą się wysoką płynnością. Po początkowym sukcesie, akcje w roku 2001 osiągnęły
najniższy poziom w historii, czyli 15,10 zł! Podany stan akcjonariatu na dzień 23 kwietnia
2002 roku pokazywał, że Bank of New York miał 21,07% akcji, podczas, gdy Nafta Polska
17,63%, a Skarb Państwa 10,38%. Gazeta Giełdy „Parkiet” uznała walory ORLEN za „Najlepszą inwestycję w spółkę giełdową z WIG 20 w 2004 roku” – akcje były po około 40 zł.
ORLEN w Plebiscycie Wielka Dziesiątka 2000 „Gazety Bankowej” i „Prawo i gospodarka”
wygrał w kategorii „Najlepsza Spółka Giełdowa” ! PKN przyznana też została nagroda
prestiżowa IR Magazine „za największy postęp w relacjach z inwestorerami i akcjonariu-
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szami” w regionie Europy Wschodniej i Środkowej (Chemik 10/2004 s. 404). Październik
2005 roku przynosi rekordową cenę akcji 69,90 zł! Gazeta GPW Parkiet przyznaje PKN
statuetkę za najwyższą jakość relacji inwestorskich. Firma zajmuje pierwsze miejsce
w rankingach Parkietu.

Ekspansja firmy – grupa kapitałowa
W grupie kapitałowej jest już ponad sto podmiotów!
W roku 2002 za atrakcyjną cenę 140 mln EUR nabyto od BP/Aral 494 stacje paliw w północnych Niemczech. O transakcji tej pisała prasa światowa (Financial Times
12.12.2002 s. 25).
Spółka joint venture z Basell Europe Holdings B.V. powstaje 30.09.2002 roku.
Od 1.03.2003 roku zaczyna działać Basell Orlen Polyolefins. Wymarzona „wielka petrochemia” mogła powstać tylko w partnerstwie z globalnym, silnym graczem trudnego rynku petrochemikaliów, zwłaszcza w coraz mniej konkurencyjnym europejskim przemyśle
petrochemicznym, pozbawionym tzw. korzyści komparatywnych, w postaci np. tanich
surowców do produkcji olefin – etanu i propanu – jakimi dysponuje w obfitości region
Bliskiego Wschodu, Kanada, czy jeszcze niedoinwestowana petrochemia Rosji. PKN inwestuje 250 mln EUR w intensyfikację produkcji olefin – surowców dla nowych, wielkiej
skali w przodujących technologiach, inwestycji w poliolefiny (Basell).

Fot. 2. Budowa pieca pirolitycznego w ramach intensyfikacji Olefin II
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W specjalnym raporcie czasopisma European Chemical News (Cath O’Driscoll „In plastic
valley” 27.9-3.10.2004 s.23-31) zaprezentowana została firma Basell Orlen Polyolefins (BOP).
Sfinalizowano zakup 62,99% akcji czeskiej spółki rafineryjnej i petrochemicznej Unipetrol a.s. – w 2004 roku, złożono dokumenty do Komisji Europejskiej ( „Petoleum Economist” 11/2004 s.42); badanie organu antymonopolowego trwało do 20 kwietnia 2005
roku; 24 maja 2005 roku można było więc dokonać zakupu za 480 mln $.
26.05.2006 roku zawarto umowę na zakup 53,7% akcji litewskiej rafinerii Mažeikių Nafta od rosyjskiego koncernu Jukos, a następnie doszedł zakup reszty akcji rządu
i drobnych akcjonariuszy. Mažeikių Nafta to rafineria o przerobie ropy 10 mln t/r, jedna
z ostatnich zbudowanych w ZSRR na początku lat 80. XX w., właściciel rurociągów ropy
i paliw, a także zbudowanego niedawno terminalu Butinge oraz 27 stacji paliw. W wolnej
Litwie dopiero od 2001 roku amerykańska firma Williams i potem Jukos pokonywały
problemy z niskim stopniem wykorzystania mocy tej rafinerii. Ta głośna akwizycja opisywana była w książkach Cezarego Smorszczewskiego – wiceprezesa zarządu ds. inwestycji
kapitałowych; oraz Igora Chalupca i Cezarego Filipowicza – również autorów transakcji.
Ponadto w prasie fachowej i codziennej podawano koszt nawet 3,4 mld $ (Witold Gadomski „Po co Orlenowi były Możejki? Biznes i „jagiellońska polityka” – „Gazeta Wyborcza” 29,30.05.2010 s. 18,19), który ponieść musiał PKN ORLEN. Konsultanci i doradcy
o najwyższej renomie – Goldman Sachs, PricewaterhouseCoopers, Muse Stancil, Weil
Gotshal & Manges, Abricon, McKinsey – uważali, iż nawet w najgorszych scenariuszach,
np. przerw w dostawach ropy rurociągowej z Rosji, business plan był pozytywny. Od lipca
2006 roku awaria rurociągu pozbawia rafinerię dostaw rosyjskiej ropy. Pożar kolumny
próżniowej DRW jeszcze przed finałem transakcji powoduje ograniczenie przerobu ropy
o 50%, trwa postój rafinerii z tego powodu od 14.10.2006 roku do 27.02.2007 roku. Potem
odbył się kompleksowy remont rafinerii. W 2008 roku Mažeikių Nafta nie ma spodziewanych zysków. Od 2009 roku firma nazywa się ORLEN Lietuva.
Zyski netto spółek Grupy Kapitałowej ORLEN za rok 2006 w mln zł: rafineria Mažeikių
Nafta 224,184; Anwil 198,005; BOP 84,965; ORLEN Asfalt 71,039; ORLEN Oil 64,072;
Rafineria Trzebinia 38,622; ORLEN Deutschland 27,098; Unipetrol a.s. 25,843; ORLEN
Gas 14,368; Petrolot 11,852; IKS Solino 11,334; ORLEN KolTrans 4,146; ORLEN Eko
1,582; Rafineria Jedlicze – strata 0,824 mln zł. W zestawieniu brak dużej i zyskownej
spółki Polkomtel, nie ma też danych wielu innych spółek W roku 2007 powstała spółka
ORLEN Transport.
Unipetrol zrzesza 34 spółki; sprzedano już dwie bardzo ważne – Spolanę Neratovice
Anwilowi i Kauczuk Kralupy Firmie Chemicznej Dwory, co odnotowuje światowa prasa
fachowa („Unipetrol confirms Kauczuk sale” – „ICIS Chemical Business” 5-11.2.2007;
„Chemical Week” 7.02.2007 s. 15).
Na koniec 2009 roku w Grupie ORLEN w 125 spólkach zatrudniano 22535 osób, z czego w PKN ORLEN – 4482 osoby, w Grupie Unipetrol – 4343 osoby, w ORLEN Deutschland
– 115 osób, a w Grupie ORLEN Lietuva – 3025 osób.
W roku 2010 w Niemczech kupiono 56 stacji paliw od OMV Deutschland GmbH w Turyngii i Saksonii.

Budowanie silnej pozycji na rynku
Około 120 produktów zawiera katalog na początku istnienia PKN. Paliwa są najważniejsze. Od lutego 1997 roku ceny paliw w Polsce nie były już regulowane przez
Ministerstwo Finansów, lecz ustala je firma stosując system parytetu importowego.
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Stawki podatku akcyzowego były podnoszone wielokrotnie na skutek intencji rządu, aby zbliżyć je do obowiązujących w Unii Europejskiej (dyrektywa o harmonizacji
2003/96/EC). Zgodnie z umowami stowarzyszeniowymi z Unią Europejską Rząd polski znosi wszystkie cła na import paliw ciekłych z państw członkowskich Unii oraz
państw CEFTA i EFTA. Ceny produktów petrochemicznych ustalane są również głównie na podstawie parytetu importowego, bazowanego na cenach podawanych przez
ICIS LOR dla Europy Północno-Zachodniej, z uwzględnieniem znaczących upustów
dla dużych klientów.
Segment sprzedaży hurtowej ma w roku 2006 w swoim składzie: biuro handlu hurtowego z 5 regionami, 5 Regionalnych Operatorów Rynku, oraz spółki Petrolot i ORLEN Gaz.
W 2008 roku, w celu poprawy jakości obsługi klientów hurtowych, rozbudowano system
contact-center, usprawniający pracę i relacje z klientami.
Począwszy od roku 1999 wymagany poziom zapasów obowiązkowych wzrasta corocznie o 2% do wielkości 90 dni produkcji lub importu, określonej przez Unię Europejską.
Grupa ORLEN utrzymywała w 2008 roku zapasy obowiązkowe na poziomie 76 dni w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, w podziemnych magazynach IKS Solino SA oraz w 23
bazach magazynowych w całej Polsce. Utrzymanie zapasu na poziomie 14 dni pozostało
w gestii Agencji Rezerw Materiałowych. Całkowita wartość zapasów na koniec 2009 roku
wyniosła blisko 5,5 mld zł (Polska) oraz około 200 mln $ (Litwa).
Z baz magazynowych już w roku 2005 w eksploatacji jest tylko 13, w tym 11 baz
prowadzących obrót handlowy i 2 przeładunkowe. Grubo ponad sto przeznaczonych zostało do likwidacji, dzierżawy lub odsprzedaży. Zbudowano bazę magazynową w Ostrowie Wielkopolskim na 175 tysięcy m3 i rurociąg z Płocka do Ostrowa, a także kawerny
w wysadach solnych koło Inowrocławia w IKS Solino dla magazynowania ropy i paliw.
Opracowano i zatwierdzono tzw. Strategię Kawernową. Pojemności magazynowe dla
produktów gotowych w IKS Solino na koniec 2009 r., to 5,1 mln m3. Zmodernizowano
bazę w Mościskach i 6 innych. Przewidywana jest rozbudowa terminalu paliw we Wrocławiu z 12,5 tys. m3 do ponad 50 tys. m3 pojemności w 2011 roku związana z budową
rurociągu do Wrocławia. Potrzeby morskiego transportu zabezpieczał Naftoport, posiadający 34 mln t rocznej zdolności przeładunkowej.W 2007 r. koncern posiadał własne
rurociągi o długości 232 km i używał 570 km rurociągów PERN. Najwięcej, bo 68,9%
paliw transportowano rurociągami, 27% koleją, z tego 17,4% własnym transportem.
Koleją wszystkie rafinerie grupy przewiozły 12,3 mln t. W Polsce transportem kolejowym
wysłano 5,3 mln t produktów; 2,13 mln t, czyli ok. 40% własnymi cysternami i wagonami. Porty w Gdyni, Dębogórzu i Świnoujściu obsługiwały naszą firmę – tędy w świat
powędrowało ponad milion ton produktów. Samochodowy transport na rzecz Orlenu
prowadziło 7 spólek.
Od 2002 roku zgodnie z przyjętą strategią firmy przeniesiono punkt ciężkości z produkcji na handel. Założono podniesienie marż. W Polsce nastąpił badzo dynamiczny rozwój rynku paliw, powstały sieci stacji Shell, BP, Statoil, Conoco (Jet), sprzedające z reguły
ok. 4 mln l/r paliw, blisko 2 razy więcej niż stacje Orlenu. Z 40% do 27% spadł udział
w rynku detalicznym paliw. Wprowadzono Program FLOTA. W 2001 roku karty flotowe
PKN ORLEN uhonorowano Medalem Europejskim dla Usług jako najlepsze rozwiązania
systemowe 2001 roku. Dodatkowo uznano je produktem flotowym 2006 r. oraz zdobyły
tytuł Produktu Flotowego Roku Fleet Awards 2008 a także Fleet Management Institute
Central-Eastern Europe. Obecnie karty flotowe honoruje ponad 1700 stacji paliw sieci
ORLEN i Bliska. Karty Flota w roku 2009 oceniano na potencjał zdolny przejąć 20% sprzedaży. Oprócz tego realizowane są programy i umowy rabatowe. Karty Vitay w 2001 roku
posiadało 2 miliony klientów, a w 2008 już 6,8 miliona. Był to największy program w tej
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części Europy. Pojawiły się karty DKV/ORLEN i 66 tysięcy kart przedpłaconych. Jest
i karta Super Vitay. Podejmowano szkolenie pracowników, konkursy na najlepszego sprzedawcę, program Akademia Orłów, „18 STOP”, „Tajemniczy Klient”, motywacyjny program
„Liga Orłów”. Była zmasowana promocja i reklama, akcja promocyjna wizerunku „ORLEN
dobra energia”. Spółka bierze udział w akcji „misie ratują dzieci”.
Badania pokazują wzrost znajomości marki ORLEN u klientów; w programie „przyjaciel kierowcy” w roku 2002, 40% stanowiła spontaniczna znajomość marki ORLEN,
wspomagana 76%. W roku 2008 już odpowiednio 83% i 100%. Marka ORLEN zdobyła
chyba 19 razy nagrody European Trusted Brand i złotą statuetkę w kategorii „Stacja Benzynowa”; w rankingu „Rzeczpospolitej” została uznana za najcenniejszą w Polsce. Marka
ORLEN jest w nazwie 31 spółek grupy; 7 spółek uzupełnia nazwę dodając „Grupa ORLEN”;
824 polskich i niemieckich stacji ma to logo. W rankingu najcenniejszych polskich marek MARQA, nazwa i znak firmy uplasowały się na pierwszej pozycji i zostały wycenione
na 3648,3 mln zł. Także w roku 2010 ORLEN była najcenniejszą polską marką.
Dokonuje się rebranding stacji paliw i dąży się do unifikacji ich wystroju, a także ich
oferty – nie tylko paliwowej. W roku 2002 rebranding pełny objął 258 stacji, uproszczony
– 587 stacji; w następnym roku pełny objął 281 stacji, uproszczony – 885 stacji.
Zaobserwowano wzrost udziału w marży sprzedaży pozapaliwowej w 2001 roku. W roku
2005 spadek sprzedaży detalicznej w sieci Orlen jest widoczny. Marże są znacząco wyższe, wprowadzono nowe paliwa Verva olej napędowy i benzyna Verva 98, co odnotowała
prasa („Przemysł Chemiczny” 10/2005 s. 718). Zakończono sprzedaż benzyny uniwersalnej U95 – mało już jest tak starych aut, do których była stosowana. Dobrze przyjęto
produkty Verva, rośnie ich sprzedaż. Program OPTIMA pozwolił zaoszczędzić aż 80 mln zł
w tym segmencie. Rok 2008 przyniósł dalszy wzrost popytu na paliwa premium. Spółka
Benzina a.s. już w 2007 r. wprowadziła na rynek benzynę premium VERVA 100, zaś
w 2008 roku, w reakcji na rosnący popyt rynkowy, zaoferowała klientom olej napędowy
premium VERVA Diesel.

Rys. 4. Sprzedaż benzyn Grupy ORLEN
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Rys. 5. Sprzedaż olejów napędowych Grupy ORLEN

Rok 2008 był pierwszym rokiem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).
Wprowadzono na stacjach Bioester – paliwo odnawialne z olejów roślinnych dla pojazdów z silnikiem Diesla, spełniające wszelkie wymagania określone w normie PN-EN 14214.
Bioester został wyróżniony główną nagrodą w kategori “Produkt Chemiczny” na I Międzynarodowych Targach Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2008 w Katowicach oraz otrzymał nagrodę „Produkt Roku” na XV Międzynarodowych Targach Stacja Paliw 2008. Firma
uczestniczy w pracach promujących wprowadzenie na rynek polski kolejnych biopaliw,
tj. E85 do silników benzynowych w pojazdach tzw. Flexi Fuel Vehicles (FFV) czy E95
do silników Diesla. Prowadzimy także prace nad wdrożeniem biopaliwa następnej generacji
– syntetycznego oleju napędowego, wytwarzanego z dowolnych olejów roślinnych i tłuszczów
zwierzęcych, o wyjątkowych parametrach fizykochemicznych oraz cechującego się bardziej
korzystnym wpływem na środowisko naturalne w porównaniu do standardowych biopaliw.
Dodatkowo wprowadzono na 12 własnych stacjach możliwość zatankowania AdBlue, bezpośrednio z dystrybutora. AdBlue to oparty na moczniku, przyjazny środowisku środek stosowany w silnikach Diesla najnowszej generacji, wykorzystujących technologię selektywnej
katalitycznej redukcji SCR szkodliwych tlenków azotu w spalinach. AdBlue sprzedawany
na stacjach ORLEN spełnia normy DIN 70070, standardy ISO i CEFIC.
PKN ORLEN zaczął zarządzać 2077 stacjami paliw, w tym 631 to stacje patronackie, ogółem 31% stacji zlokalizowanych w Polsce. Inwestuje się mocno w sieć detalicznej sprzedaży.
W kraju koncern miał 65% udział (razem z hurtową) w sprzedaży benzyn, 58% w sprzedaży
oleju napędowego, 69% w sprzedaży lekkiego oleju opałowego Ekoterm i około 95% w sprzedaży paliwa lotniczego Jet A1. Pojawia się forma franczyzy – w roku 2003 jest 58 takich stacji. W roku 2005 segment sprzedaży detalicznej wzbudza największe zatroskanie w firmie
– spadła sprzedaż detaliczna ze stacji średnio do 2 mln litrów rocznie. W tym samym roku
jest już 30 stacji pracujących pod nazwą Bliska, oferujących mniejszy zakres usług od tych
standardowych. Polska jest uważana za największy rynek sprzedaży autogazu na świecie!
Wszystkie oleje napędowe z Płocka już w 2005 roku były bezsiarkowe, tzn. z maksimum
10 ppm zawartości siarki – takie, jakie w Unii Europejskiej określiła dyrektywa 2009/30/EC.
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Na koniec 2009 r. Grupa ORLEN dysponowała 2640 stacjami paliw, za pośrednictwem
których sprzedała blisko 8,1 mld litrów paliw. Ok. 40% wszystkich obiektów stanowiły
stacje premium. W Polsce ORLEN eksploatował 1747 stacji – 1330 własnych, 336 franczyzowych i 81 patronackich; 940 stacji z logo ORLEN, 424 stacje Bliska, 383 stacje
Petrochemii Płock i CPN. Zwiększono udziały w polskim rynku detalicznym do poziomu
31,2%. W Niemczech udział wyniósł 4,7%; w Czechach 13,8%; na Litwie 4,0%. W roku
2010 rekordowe, najwyższe w historii rezultaty PKN ORLEN osiągnął w zakresie łącznych
wolumenów sprzedaży, które przekroczyły poziom 34 mln ton, przy czym największą dynamikę odnotował segment detaliczny.

Surowce, produkty, technologie
Inwestycje w obiekty produkcyjne w Płocku w latach 1980-2010
Rok
Zdolność produkcyjna
Nazwa instalacji
uruchomienia
lub przerobowa tys. t/r
60
(wynikowo)

Tablica 2

Licencja
i główne dostawy

Uwagi

Shell(Holandia)
Uhle (RFN)

Intensyfikacja o 50%
w 2009 r.

1983

Tlenek etylenu
i glikole II

1984

Claus IV

30 (siarka)

Kraj

1991

MTBE

60 (eter do benzyn), 120

Kraj, jedyna

1993

Claus V i VI

2 x 30 (siarka)

Kraj, Elf, Lurgi

1994

Reforming V
(CCR)
HON V

700

1995

Frakcja C2

Etylen (wynikowo)

Costain (Anglia)

Jedyna w kraju

1996

MEK-Tol
Biturox
Folia BOPP

140 (deparafinat)
960 (asfalty)
10

Kraj, Włochy
Poerner (Austria)
Brueckner (Niemcy)

Jedyne takie w kraju

1997

Hydrokraking
Wytwórnia H2
Odzysk H2

2600 (destylaty) 3400
87 (wodór) + 50%
57 (wodór)

Unocal, UOP (USA)
SNAM (Włochy)
KTI (Holandia)

Jedyne takie w kraju,
zintensyfikowane

1999

HOG
DRW VI

1800 (gudron)
3700 (ropa)

Axens (Francja)
SNAM (Włochy)

Jedyna w kraju

2000

Reforming VI
HON VI
Izomeryzacja
Odsiarczanie

873
1600
600 (C5, Penex)
318 (LPG z DRW)

UOP (USA)
ABB Lummus
UOP (USA)
Kraj

Wtedy jedyne takie
w kraju

2002

DRW III

4900-6700 (zależy od
ropy, Brent-Ural)

Fluor Daniel
(Holandia)

2005

Olefiny II
Aromaty

700 (etylen)
wynikowo

Lummus Global
Krupp,Uhde(Niemcy)

Kompleks
Morphylan

2006

Benzyna FKK

Odsiarczanie

Axens (Francja)

Proces Prime G+

2010

HON VII
Paraksylen

2200
400

Technip (Włochy)
UOP (USA)

Kompleks

2010

PTA

600 (lokalizacja Anwil)

Mitsubishi (Japonia)

Jedyna w kraju

900

ETBE 120 tys. t/r

UOP (USA), MannePierwsze takie w kraju
smann (Niemcy), kraj
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Rys. 7 . Rafineria
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Firma posiada unikalne, niepowtarzalne w kraju technologie. Ropa naftowa z Rosji
jest podstawowym surowcem, a bezpieczeństwo dostaw zapewnia dywersyfikacja źródeł,
dzięki połączeniu rurociągiem PERN z Naftoportem w Gdańsku. Na 4 instalacjach DRW
(wyłączono z ruchu stare instalacje DRW I i V) dysponuje się łącznymi mocami przerobu
ropy 18,7 mln t/r. Na ponad 700 rafinerii świata, których średnia wielkość wynosiła
ok. 6 mln t/r, rafineria w Płocku ze swoją zdolnością przerobową była na ok. 30. miejscu
w świecie. Destylacja próżniowa, ważna dla ekonomiki, ma 1,5-krotnie większy udział
niż w innych średnich rafineriach w świecie. 400-milionowa tona ropy przepłynęła przez
płockie instalacje w październiku 2005 r .

Rys. 8. Przerób ropy Grupy ORLEN

Gaz ziemny stał się surowcem z chwilą rozpoczęcia produkcji wodoru przez reforming
parowy – jego zużycie wynosi ok. 1 mld m3/r. W 2009 r. uruchomiono wytwórnię wodoru
II, zamykającą gospodarkę wodorową po uruchomieniu instalacji HON VII i paraksylenu.
Gaz ziemny znajdzie też zastosowanie w energetyce.
Technologia produkcji paliw w kombinacie jest kompletna – innymi komponentami
nie rozporządza świat. Zaczęło się od zawarcia w 1990 r. kontraktu na obiekt reformingu
V dla benzyny z liczbą oktanową ponad 100 lub dla produkcji aromatów. Potem dodano
moce reformingu VI – dawało to ok. 40. miejsce na świecie i 11. w Europie, ale technologię z ciągłą regeneracją katalizatora CCR miało wtedy mniej niż 20% rafinerii świata.
Zmodernizowano bardzo popularne instalacje krakingu katalitycznego FCC (starszą wyłączono potem z ruchu) benzynę się odsiarcza. W Europie tylko 20 rafinerii miało większe zdolności przerobowe. Izomeryzacja, jako proces podnoszący liczbę oktanową lekkiej
benzyny, bardzo ważnego parametru jakości (w tzw. front-end) gotowej benzyny silnikowej, występuje w 25% rafinerii świata – 12 jednostek jest większych. Wskaźniki zdolności produkcyjnych procesów dostarczających głównie komponenty benzyn – reformingu,
krakingu, izomeryzacji, alkilacji i związków tlenowych – pokazane w tablicy – są wyższe
niż w średniej rafinerii świata; wyjątek stanowi zbyt mała alkilacja. W 2007 roku zawarto
kontrakt z firmą UOP na projekt bazowy dotyczący podwojenia zdolności instalacji alkilacji HF. Charakterystyczne dla zakładów w Płocku było wykorzystanie gazów suchych
i LPG nie tylko na cele opałowe, ale i też chemiczne – do produkcji benzyn poprzez alki-
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lację i eteryfikację, oraz do pirolizy dla produkcji etylenu. Od 1998 roku automatyczny,
skomputeryzowany system blendingu, oparty na bardzo nowoczesnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni NIR (Near Infrared), zestawia benzyny z: wysokooktanowego reformatu,
benzyny krakingowej, alkilatu, izomeryzatu, eteru i pakietu dodatków jako podstawowych
strumieni, według ścisłych receptur. Ustawa o biopaliwach zmusiła do dodawania etanolu
i eteru ETBE (wytwarzanego od 2001 roku zamiast MTBE), co komplikuje operacje logistyczne na głównej masie benzyn (benzyn z alkoholem nie wolno przesyłać rurociągami
dalekosiężnymi ani przechowywać jako zapasy strategiczne i militarne).
Oleje napędowe z Płocka już od końca 2000 roku z zawartością siarki poniżej 50 ppm
– teraz poniżej 10 ppm – odpowiadają najostrzejszym na świecie specyfikacjom dyrektywy
2009/30/EC. Pozwalają na to zdolności hydroodsiarczania po dodaniu instalacji HON V
i nowej generacji obiektów HON VI i HON VII, pozwalających wyłączyć 2 stare jednostki. Dodatkowo instalacja hydrokrakingu, ostatnio poważnie zintensyfikowana, dostarcza
doskonały olej napędowy letni; zaś HON VI i VII poprawiają własności „zimowe” olejów
napędowych. Pakiety dodatków są oczywiście obowiązkowe. W swojej grupie kapitałowej
firma zrealizowała już także produkcję biodiesla.

Zdolności produkcyjne w rafinerii dla poszczególnych procesów
Zdolności produkcyjne w rafinerii dla:
– operacji destylacji próżniowej
– procesów hydroodsiarczania
– procesu izomeryzacji

% na przerób ropy,
Płock
50
47
4,5

Tablica 3

% w przeciętnej
rafinerii świata
32,6
45
1,7

– procesu reformingu

20

13,6

– procesu krakingu

17,7

16,8

– procesu hydrokrakingu

35

5,2

– procesów termicznych (krakingu,
   koksowania i innych)

0

4,6

– procesu alkilacji

1,7

2,2

– produkcji związków tlenowych

1

0,1

– produkcji olejów bazowych

1,1

0,4

– produkcji asfaltów

4,6

2,2

Wielki postęp w sensie ekonomicznym stanowiło wprowadzenie do rafinerii – w wielkiej
skali – instalacji hydrokrakingu destylatów i pozostałości. Instalacja hydrokrakingu jest
też uznana za najważniejszą inwestycję w kategoriach proekologicznych, gdyż umożli-
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wiała ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 114 tys. t/r w skali całego kraju. Kolejna
przełomowa inwestycja, instalacja hydroodsiarczania gudronu (HOG), dokonuje nie tylko
odsiarczenia, ale i hydrokrakingu pozostałości próżniowej. To już bardzo głęboka konwersja, dodana dla przerobu ropy, wielokrotnie przewyższająca udział widoczny w tabeli dla
średniej rafinerii świata! Tylko kilka rafinerii w Europie jest tak wyposażonych. Większych
instalacji hydrokrakingu pozostałości próżniowej z destylacji ropy naftowej, podobnych
do HOG, było tylko kilka na świecie. Istniało kilkanaście większych kompleksów gospodarki wodorem, ale wszystkie poza Europą.
Niezwykłą popularność uzyskał gaz płynny (LPG) jako paliwo silnikowe. Koniunkturę
tę stworzyły rozwiązania fiskalne.

Fot. 3. Magazyn gazów płynnych w płockiej rafinerii

Zaczęła słabnąć kariera lekkiego oleju opałowego (popyt na ten rodzaj paliwa zaczął
mocno spadać), powszechnego dziś paliwa do ogrzewania domów, osiedli, szklarni itp.
Uruchomienie w 2008 roku instalacji hydrorafinacji 400 tys. t/r frakcji oleju napędowego z instalacji HOG dało możliwość zwiększonej produkcji gotowego oleju napędowego,
wymiennie z olejem grzewczym Ekoterm Plus.
Produktów białych uzyskano 80,61%; paliw 68,43% w przeliczeniu na ropę.
W Polsce w roku 2009 zużyto 4,257 mln ton benzyn; 10,958 mln ton olejów napędowych; 1,184 mln ton lekkiego oleju opałowego i 1,681 mln ton autogazu – razem
18,08 mln ton paliw. Import benzyn wynosił 492 tys. ton, zaś import oleju napędowego
2,149 mln ton. Razem zaimportowano 2,657 mln ton paliw.
Pozostałość próżniowa – paliwo dla pokrycia potrzeb ciepła i energii elektrycznej z zakładowej elektrociepłowni – pochodzi z instalacji HOG. Produkt z instalacji HOG daje
się też przerobić w procesie krakingu katalitycznego ukierunkowanym głównie na uzysk
benzyny. Pozostaje jeszcze nadmiar pozostałości próżniowej z instalacji DRW – to ciężki
olej opałowy, który – zgodnie z dyrektywą UE – musi mieć najwyżej do 1% zawartości siarki
lub mieć odbiorców, np. takich posiadających odsiarczanie spalin i dotrzymujących norm
emisji dwutlenku siarki. Zbyt ciężkiego oleju opałowego jest problemem, ograniczającym
zwiększanie przerobu ropy ponad poziom ok. 14,5 mln t/r.
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Oleje smarowe i asfalty to produkty rafinerii, zwiększające wartość dodaną. Bazowe
oleje smarowe wytwarza 25% rafinerii Europy, asfalty – połowa. Z zestawienia zdolności
produkcyjnych wynika, że nasze wskaźniki są wyższe od przeciętnej. Nowe odparafinowanie zastąpiło starą instalację acetobenzenu. Do produkcji asfaltów wprowadzono proces
ciągły, zastępujący stare periodycznie działające oksydatory. Asfalty drogowe, modyfikowane, przemysłowe, lepiki i specyfiki asfaltowe spotkały się ze znacznie rosnącą aprobatą rynku. Instalacja asfaltów modyfikowanych ORBITON wytwarza 70 tys. t/r asfaltów
drogowych. Roczna podukcja asfaltów z Płocka przekroczyła 700 tys. ton, Grupy ORLEN
urosła do 1,137 mln ton!
Wykorzystanie ropy do uzyskiwania określonych produktów chemicznych – petrochemia – w przeciwieństwie do domeny rafinerii – produkcji wyrobów energetycznych, olejów
smarowych i asfaltów – uważane jest za bardziej efektywne wykorzystanie ropy, dające
materiały, produkty bardziej przetworzone.
Produkcja petrochemiczna w Płocku – olefiny: etylen i propylen, także butadien;
i aromaty: benzen, toluen, ksyleny po 2005 roku przewyższyła produkcję czeskiego
Unipetrolu, osiągając nowoczesność i światową skalę. Więcej jest propylenu i butadienu. Moce produkcyjne wytwórni olefin II po kilku intensyfikacjach zostały rozbudowane do 702 tys. t/r etylenu. Szczegóły opisywano w prasie (Jerzy Nowaliński „Olefiny
w Orlenie” – „Chemia przemysłowa” 4/2005 s. 10-13). Produkcję olefin zwiększono
w czasach, kiedy ten dojrzały przemysł w Europie się praktycznie nie rozwijał, a dawni
giganci – DuPont, Hoechst i ICI wyszli z petrochemii. Propylen o jakości polimeryzacyjnej uzyskuje się także z instalacji Krakingu Katalitycznego II. Przyrost produkcji
butadienu wymagał intensyfikacji instalacji destylacji ekstrakcyjnej z dwumetyloformamidem, zbudowanej na licencji japońskiej firmy Nippon Zeon. Znakomicie sprawdził się tutaj pomysł mgr inż. Leona Markowskiego – instalacja po intensyfikacji pracuje doskonale. Wzorem praktycznie wszystkich gigantów naftowych, gdzie instalcje
polimerów są w organizacjach wyodrębnionych z rafinerii z racji innej specyfiki ich
działania, przeszły do Basell Orlen Polyolefins, ale tak jak niemiecka VEBA, czy austriacki OMV, PKN pozostawił w swojej strukturze wytwórnię olefin. Zaletą posiadania
instalacji olefin w rafinerii jest możliwość zwiększania przerobu ropy i w ten sposób
produkcji paliw, z dodatkową elastycznością doboru surowców do pirolizy z uwzględnieniem sezonowości rynku paliwowego. Basell to lider produkcji poliolefin w Europie
i druga pod tym względem firma na świecie, utworzona z petrochemicznych aktywów
firm BASF i Shell. Kosztem 300 mln € powstały w Płocku instalacje na 320 tys. t/r
polietylenu niskociśnieniowego HDPE oraz na 400 tys. t/r polipropylenu. Był to ewenement globalizacji w naszym kraju o doniosłym znaczeniu dla gospodarki i cywilizacyjnego rozwoju, którego jednym z mierników jest poziom produkcji i zużycia tworzyw
sztucznych. W 1968 r. zużywano w Polsce – podobnie jak w Brazylii – 1,5 kg tworzyw
na mieszkańca. 35 lat później, po raz pierwszy w Płocku przekroczona została granica
300 tys. t/r poliolefin (157,7 tys. t polietylenu i 142,8 tys. t polipropylenu w 2002
roku); zatem blisko 8 kg tworzyw sztucznych per capita, a wraz z zakładami Anwil,
w których ORLEN ma 76% udziałów, jest to 13 kg. Tak więc o 18 kg na mieszkańca więcej wniosła ogromna inwestycja Basella. Aromaty wydziela 25% rafinerii, ale
stanowią one tylko 1% w przeliczeniu na ropę. Z 45 rafinerii Europy ponad połowa
wytwarzała ich więcej niż my – stąd w roku 2010 duża instalacja paraksylenu w PKN
i PTA we Włocławku!
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Fot. 4. Instalacja kwasu tereftalowego PTA zlokalizowana we Włocławku

Nowa ekstrakcja aromatów stosuje inny proces odzysku aromatów z benzyny pirolitycznej i reformatu. Omija ją strumień ksylenów, wydzielany jest benzen i toluen w procesie z doskonałym rozpuszczalnikiem N-formylomorfoliną. Opisana została w fachowej prasie („Przemysł Chemiczny” 7/2006 s. 515-517). Znikły z pejzażu
nieopłacalne dealkilacje Detol i Pyrotol według licencji amerykańskiej firmy Houdry
(tej samej, od której pochodziło słynne jednostopniowe odwodornienie butanu
do butadienu). Zdolności produkcyjne paraksylenu w Europie w roku 2000 wynosiły
1,8 mln t/r, w połowie należące do Exxon i BP (Amoco)! „Paraksylen w PKN ORLEN
SA” – szczegółowo opisano gigantyczne przedsięwzięcie w „Przemyśle Chemicznym”
w 2006 roku (Wojciech Gardziński, Aleksander Puchowicz). Tlenku etylenu i glikoli
w regionie CEE można wytworzyć ok. 600 tys. t/r, z czego połowa przypada na Rosję,
inni gracze to Słowacja, Rumunia i Białoruś. W maszej firmie natomiast zaprzestano
eksploatacji instalacji tlenku etylenu I stosującej przestarzały proces utleniania powietrzem; nie odbiło się to jednak na poziomie produkcji. Glikol etylenowy jest drugim,
obok PTA, surowcem do produkcji politereftlanu etylenu (PET). Rynek glikolu na świecie zdominowały wielkie koncerny, głównie w oparciu o aktywa arbskie i kanadyjskie.
Nasze możliwości produkcji fenolu są niewielkie, również w skali CEE – stąd sugestia
rozwoju produkcji tego specyfiku na podstawie sprawdzonej, dopracowanej własnej
technologii, a także krajowej technologii produkcji dianu prowadzącej do poszukiwanych poliwęglanów (PC). Ewentualny alians z jednym z nielicznych potentatów rynku
PC (np. Bayer) mógłby być pożądany!
Paletę produktów firmy uzupełniają: gazy techniczne – tlen i azot, ciepło do ogrzewania – sprzedawane miastu w postaci gorącej wody, czy też energia elektryczna wytwarzana w okresowym nadmiarze. Zmodernizowano kotły w elektrociepłowni, zabudowano
turbozespół upustowo-kondensacyjny TG6. Podjęta została również inwestycja budowy
kotła nr 8 w elektrociepłowni, przewidzianego do uruchomienia w 2012 roku. Realizuje
się również projekt wdrażania systemów zaawansowanego sterowania Advanced Process
Control (w skrócie APC).
Na 742 rafinerie świata tylko około 100, w USA i Europie, ma podobne konfiguracje;
wśród 10 w Europie jest nasz zakład, ale zwykle te wielkie rafinerie należą do finansowych
gigantów. Nasza rafineria dostarcza ok. 10% krajowego zużycia energii pierwotnej; w jednostkach energii to więcej niż stanowi wytwarzana w kraju energia elektryczna!
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Zarządzanie
Prezesem Zarządu od 16.4.1999 roku był Andrzej Modrzejewski. Wprowadził Program
Opcji Menedżerskiej, dla 150 osób odgrywających szczególną rolę w zarzadzaniu firmą,
na zakup 11344784 sztuk obligacji zamiennych na akcje serii „D” w cenie 18,45 zł plus
10%. W trosce o wizerunek firmy rozpoczęto budowę systemu tożsamości. Nazwa i godło
to elementy systemu. Na programach: „lider gospodarczy”, „przyjaciel kierowcy”, „ekspert
branżowy”, „przyjaciel środowiska”, „lokalny partner” oraz sponsoringu w działalności
charytatywnej, skupiała się ta rozszerzona sfera oddziaływania firmy na otoczenie.
We współpracy z firmą KBC poszukiwane są oszczędności w produkcji. Jest też umowa z Shell Global Solutions International B.V. na obniżenie kosztów utrzymania ruchu
i optymalizację czasu pracy instalacji produkcyjnych.
8.02.2002 roku prezesem zarządu został Zbigniew Wróbel. Celem jest stworzenie silnego, międzynarodowego podmiotu w tej części Europy – pisał w liście w „Raporcie rocznym 2002”.
Wejście naszego kraju do Unii Europejskiej wymagało stworzenia biura pełnomocnika do spraw UE. PKN ma szerokie kontakty z organizacjami europejskimi, takimi jak:
EUROPIA, CEFIC, EFOA i inne.
Zarząd zmniejszono z 9 do 5 osób, dyrektorów raportujących do zarządu z 60 do 22.
„Businessman Magazine” uhonorował cały zarząd. Wypracowano nowy system premiowania kadry menedżerskiej.
Obniżka kosztów przyniosła efekt w postaci oszczędności rzędu 800 mln zł. Ze strategii
ekspansji koncernu na rynki zagraniczne udało się zawrzeć porozumienie o współpracy
z koncernem MOL. Utworzenie firmy Basell Orlen Polyolefins i pokonanie konkurencji
w staraniach o zakup czeskiego Unipetrolu oraz zakup stacji w Niemczech też zalicza się
do tej kadencji.
W końcu lipca 2004 roku następcą Zbigniewa Wróbla zostaje Jacek Walczykowski,
który urzęduje do 16.8.2004 roku. Później firmą tymczasowo kierował Janusz Wiśniewski. 18.10.2004 roku nowym prezesem zarządu został Igor Chalupec („Chemik” 10/2004
s. 412). Działa sejmowa komisja śledcza do spraw ORLENU, istnieje konflikt akcjonariuszy, zarzuca się brak zasad ładu korporacyjnego i poszanowania etyki. Zatem już w styczniu 2005 roku przyjęto do realizacji reguły ładu korporacyjnego, zaproponowane przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, i zasady światowej inicjatywy „Partnerstwo
przeciw Korupcji”.
Długofalowy wzrost wartości firmy jest jej misją, jednak po poważnej ekspansji OMV
w Rumunii oraz MOL na Słowacji i w Chorwacji, wartość OMV oceniana jest na 6,04 mld $,
natomiast giełdowa wartość PKN – wtedy na 4,17 mld $. W 2005 roku opracowano
„Strategię Budowy Własnej Wartości” – zakłada ona liderowanie w regionie. Na rok 2009
EBIDTA dla grupy kapitałowej powinien wynieść minimum 6 mld zł, może 7,9 mld zł,
ROACE 17,5%. W strategii jest też upstream. „Strategia PKN ORLEN SA wśród najbardziej
spójnych i przekonujących – według sondażu „EuroMoney” – najbardziej w branży paliwowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Koncern wyprzedza MOL, OMV, Gazprom
i Sibnieft – podała publikacja firmowa „Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
2005-2006”. O tej strategii informuje zagranicznych czytelników poważny organ („Poland:
PKN outlines five-year plan” – „Petroleum Economist” 3/2005 s. 36).
Profesjonalna ocena firmy Solomon, badającej znakomitą część rafinerii świata, pokazuje miejsce koncernu „w stawce” rafinerii świata. Wypływają z niej sugestie kierunków
potrzebnych i możliwych zmian.
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Zarządzanie poprzez cele (MBO) weszło w życie jako system wynagradzania. Akademia
Biznesu służyła podniesieniu kompetencji kadry rządzącej.
Od 18.01.2007 roku prezesem koncernu jest Piotr Kownacki. W swoim liście do raportu rocznego podkreśla wsparcie Prezydenta i Premiera w negocjacjach o zakup litewskiej
rafinerii przez swojego porzednika. Więcej szczegółów litewskiej transakcji opisano wyżej.
Strategia koncernu na lata 2006-2009 zostaje uaktualniona. Pierwszym filarem mają być
działania proefektywnościowe w Polsce, Niemczech, Czechach, na Litwie; drugim filarem
powinno być umocnienie pozycji na rynkach macierzystych; trzecim – wzrost nieorganiczny, czyli intensyfikacja fuzji, akwizycji, aliansu. Podjęto program ORLEN „Bezpieczne
Drogi”. „Raport roczny 2006” zawiera interesujący tekst „Spotkanie z Chopinem”.
Od 28.02.2008 roku funkcję prezesa pełni Wojciech Heydel, natomiast od 7.06.2008
roku prezesem zostaje
Dariusz Jacek Krawiec. Obejmuje ten urząd 18.09.2008 roku i obecnie już drugą kadencję sprawuje rządy. Jego list w „Raporcie rocznym 2008” jest dramatyczny, podobnie
jak dramatyczne są czasy w kraju i na świecie – dotyka nas bowiem kryzys finansowy.
W listopadzie 2008 roku przygotowana została nowa strategia Grupy ORLEN na lata
2009–2013. Główne cele finansowe w perspektywie 2013 r. to: wynik finansowy EBITDA
7,8 mld zł, wskaźnik ROACE 11%, nakłady inwestycyjne (CAPEX) 2,6 mld zł, dźwignia
finansowa 30%–40%. Nakłady inwestycyjne PKN ORLEN w latach 2009–2013 zostały
ustalone na poziomie 12,6 mld zł, w tym: rafineria 41%, petrochemia 39%, detal 11%,
poszukiwanie i wydobycie 6% oraz funkcje wsparcia 3%. Jednym z nowych elementów
strategii jest segment energetyczny. Będziemy inwestować w kogenerację.
Zarządzanie segmentowe jest fundamentem sprawnego działania skomplikowanego
organizmu firmy. Niezwykle rozległe aktywa koncernu sterowane są przez członków Zarządu. Najbardziej w tej części Europy złożone konfiguracje technologiczne i techniczne
przypadły w udziale Krystianowi Paterowi, od 15 marca 2007 roku pozostającego w roli
sternika operacji rafinerii oraz Markowi Serafinowi, od 7 czerwca 2008 roku prowadzącego jedyne w Polsce operacje petrochiczne.
W 2008 roku rozpoczęto prace poszukiwawcze gazu ziemnego w rejonie basenu lubelskiego oraz w różnych lokalizacjach geograficznych. Założono w Holandii spółkę ORLEN
International Exploration and Production Co. B.V., kupiono udziały w spółce posiadającej
prawa do prowadzenia prac poszukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych w łotewskiej
strefie szelfu Morza Bałtyckiego.
W 2008 roku podpisano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (w skrócie ZUZP) dla pracowników PKN ORLEN. Głównym celem dokumentu były: koncepcja zarządzania, zasady
zatrudniania i awansowania pracowników oraz rozwiązywania z nimi umów o pracę, wynagrodzenia i inne świadczenia, ocena pracowników, rozwój zawodowy i szkolenia, obowiązki stron stosunku pracy, urlopy wypoczynkowe, czas pracy, kształtowanie warunków
pracy, świadczenia socjalne. ZUZP ponadto porządkuje kwestie dotyczące działalności
związkowej i dialogu społecznego w PKN ORLEN.
Prezes Zarządu, ponownie wybrany w marcu 2011 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu za rok 2010, informuje o postępie prac w zakresie wydobycia węglowodorów
na szelfie bałtyckim, w rejonie lubelskim (też gazu łupkowego), jak i na złożu Sieraków
z PGNiG oraz na Ukrainie. Ogłoszono przetarg na dostawcę turbiny gazowej do elektrowni
z systemem skojarzonej produkcji energii ze spalania gazu ziemnego w turbinie CCGT
(Combined Cycle Gas Turbine), która ma być zlokalizowana we Włocławku. Zaczęto budowę najnowocześniejszego w Polsce kotła parowego w zakładowej elektrociepłowni.
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Zatrudnienie
W 1999 roku już 15% załogi miało wyższe wykształcenie, szkoleniem objęto 9,5
tysiąca osób. Zatrudnienie na koniec roku 2001 w firmie wyniosło 7333 osób, 27%
z nich miało wyższe wykształcenie. Firma Hey Group pracowała nad nowym systemem
wynagrodzeń. Uruchomiono moduły SAP HR, które objęły ewidencję i naliczanie wynagrodzeń. Kultura i ład korporacyjny, misja, wartości – uczciwość, profesjonalizm,
odpowiedzialność – to sprawy ujęte w przyjętym kodeksie etycznym. Powołano rzecznika
do spraw etyki. Zatrudnienie w Grupie ORLEN w 2008 roku wyniosło 22958 osób – 4724
w PKN, 4647 w Unipetrolu, 3517 w ORLEN Lietuva i 108 w ORLEN Deutschland.

Sponsoring
Koncern sponsorował m.in. sporty motorowe. W dniu 20 sierpnia 2001 r. została zarejestrowana Fundacja ORLEN-Dar Serca celem niesienia pomocy dzieciom.
W ramach partnerstwa lokalnego koncern uczestniczy w budowie i rozwoju Płockiego
Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Rok 2004 był okresem sukcesów sponsorowanego sportu płockiego w piłce ręcznej
i piłce nożnej. Firma była mecenasem kultury – ufundowała m.in. stypendium dla Rafała
Blechacza, zwycięzcy 15. Międzynarodowego Fortepianowego Konkursu Chopinowskiego
w Warszawie w 2005 roku. Zorganizowała takie ważne wydarzenia, jak konferencje WRA
czy Forum w Krynicy.
W roku 2010 koncern niezmiennie angażuje się także w ważne wydarzenia sportowe
i inwestuje w rozwój talentów reprezentujących Polskę na arenie międzynarodowej.

Wyniki
Firma już w początkach swego istnienia wnosi ok. 10% przychodów do krajowego budżetu! Dwie specjalistyczne firmy: Andersen Business Consulting i McKinsey & Company
pomagają poprawić wskaźnik ROACE.
Doskonałe wyniki roku 2005 nigdy potem się nie powtórzyły... Zysk netto skoczył
do 4,638 mld zł z 378 mln zł minimum z roku 2001. Dywidenda była więc rekordowa
– 2,13 zł na akcję. Aktywa firmy, w latach od 2000 roku, ciągle rosną – od 14,087 mld
zł do 33,404 mld zł. Podobnie rośnie kapitał własny od 7,766 mld zł do 19,313 mld zł.
Za to dług jest już wysoki. Grupa PKN ORLEN w roku 2008 osiąga zysk netto ujemny –
minus 2,527 mld zł – po raz pierwszy i jedyny w historii notuje stratę. W jakimś stopniu
był to wynik reguł księgowania – ropa w owym czasie przekraczała poziom 100 $/b,
doszła aż do 140 $.b, zmieniała się wartość zapasów, także inna była wartość rafinerii
na Litwie. Rok 2009 przynosi dobre wyniki, ale na Litwie notowano stratę 34 mln $.
Wybrane z dodatku „ORLEN w liczbach 2009” do „Raportu rocznego 2009” dane finansowe potężnej Grupy ORLEN zaprezentowano graficznie na Rysunku 9.
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Rys. 9. Niektóre dane finansowe Grupy ORLEN

Grupa ORLEN osiąga ostatnio przychody na poziomie 20-30 mld $ rocznie, aktywa
rzędu 15 mld $, kapitał własny nie sięga 10 mld $.
Zysk netto lat 2000-2003 nie pokrywa ówczesnych wydatków na inwestycje. Do prawie trzech miliardów zł wzrasta przewaga puli potrzeb nad wypracowanym w tym czasie
zyskiem, gdyż sfinalizowano zakup stacji paliw w Niemczech, zawarto umowę z Basell,
kupiono Unipetrol. Bardzo dobre wyniki w latach 2004-2006 niwelują niedobór z naddatkiem, jednak dane za rok 2006 nie obejmują inwestycji w Mažeikių Nafta (ORLEN Lietuva)
na poziomie 5 729 mln zł. Następne lata przynoszą około 10 mld zł niedoboru zysku nad
inwestycjami (Rys. 10).

Rys. 10. Zysk netto i inwestycje

110

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wyniki efektywności ekonomicznej i zadłużenia całej Grupy ORLEN w 10-letniej historii ukazuje wykres zadłużenia i wskaźnika ROACE. Bezpieczna granica zadłużenia została
przekroczona, banki wierzycieli stosują coś w rodzaju sankcji. Wskaźnik ROACE wskazuje
nie na tworzenie, jak chciała strategia, a na niszczenie wartości.

Rys. 11. Efektywność i zadłużenie

W roku 2010 osiągnięto najwyższe od 5 lat wyniki finansowe. Zysk operacyjny wyniósł
3,1 mld zł natomiast zysk netto osiągnął 2,5 mld zł. Udało się zdecydowanie poprawić
płynność finansową spółki, czego potwierdzeniem może być poziom 3,2 mld zł wolnych
przepływów pieniężnych i dostępne linie kredytowe w wysokości ponad 1 mld euro. Agencje ratingowe Fitch i Moody’s podniosły perspektywy ratingu koncernu z negatywnej
do stabilnej.

Nagrody, wyróżnienia, rankingi
Firma notorycznie, jeszcze od czasów Petrochemii Płock SA, zajmuje pierwsze miejsce w rankingach krajowych. Jej raporty roczne, np. za lata 2000, 2005, 2006, 2008
zdobywają nagrody. Firma Fitch przyznaje najwyższy rating dla przedsiębiorstw, BBB
na zobowiązania długoterminowe i F4 na krótkoterminowe – najwyższy dla firmy z Polski. PKN ORLEN SA uzyskuje nagrody i wyróżnienia za ochronę środowiska, za karty
lojalnościowe, markę stacji benzynowych, za płyn do chłodnic QAL. W kwietniu 2004
roku w prestiżowym rankingu „Forbes” firma PKN ORLEN, jako jedyna z Polski, zajęła
59. miejsce w dziedzinie Oil & Gas Operations na 2000 firm świata z 51 krajów w 27
branżach. Na liście 1000 firm CEE, nowych członków UE, PKN zostaje pod względem
dochodów nr 1, przed MOL i Skoda Auto. Światowe Stowarzyszenie Rafinerii (WRA)
uznaje firmę za najlepszą rafinerię regionu CEE w roku 2005. W roku 2006 koncern
zajmuje pierwsze miejsce w rankingu „Giganci Europy Centralnej”, także jest pierwszy
w rankingu „Perły Polskiej Giełdy” i w rankingu „firma dla inżyniera 2005” jako jeden
z najatrakcyjniejszych pracodawców. „Forbes” umieszcza firmę na 55. miejscu wśród
2000 firm świata w kategorii Oil & Gas Operations za 2006 rok. Otrzymano nagrodę
mecenasa kultury. ORLEN przedstawiany jest w prasie jako „Lider polskiej gospodarki”
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(„Paliwa płynne” 9/2006 s. 8-10). W roku 2008 to Gigant Europy Centralnej, firma
uznawana za najlepszą w relacjach inwestorskich. Nadawane są kolejne tytuły Superbrand, firma wyróżniana jest jako najlepsza w kategorii: fuzje i przejęcia, perła gospodarki, lider filantropii, niezmiennie sponsor kultury i sportu… W dorocznym rankingu
„Fortune 500” największych firm świata – według danych do wydania 20 lipca 2009 roku
– Grupa PKN ORLEN awansowała z 477 pozycji na 249, będąc 7. najszybciej rosnącą
firmą. W gronie 49 firm z sektora rafinerii nafty zajmuje 31. miejsce. Grupa PKN ORLEN
jest jedyną polską firmą notowaną w tym słynnym światowym rankingu wielkich. Również nasz partner LyondellBasell Industries jest bardzo wysoko – jako 147. jest trzecią
chemiczną firmą świata, po BASF i Dow Chemical. Jednak zarówno Grupa PKN ORLEN
jak i LyondellBasell Industries znalazły się wśród 104 z 500 firm świata, określonych
jako money loosers w 2008 r., czyli tych, które odnotowały straty zamiast zysków. PKN
ORLEN nagradzano za fuzje i przejęcia, też za bioester; kolejny Superbrand; tytuł najlepszego pracodawcy; rankingi, np. „Top 250” Plattsa, w którym PKN ORLEN jest 76.
w energetycznej branży świata w ujęciu wyników osiągniętych w 2007 roku. O PKN
ORLEN w 2008 roku było 39301 publikacji – z tego 98,7 % pozytywnych i neutralnych,
a tylko 1,3% krytycznych. Anwil też był nagradzany. Prestiżowa lista „Fortune 500”
z lipca 2010 roku umieszcza na 398. miejscu PKN Orlen Group z przychodami
21,797 mld $ i 420 mln $ zysku. Poprzednio zajmował (według wielkości przychodów)
miejsce 249. Konkurenta węgierskiego MOL, który przed rokiem był 448., teraz nie
ma w tej klasyfikacji… W roku 2010 było także najwyższe wśród polskich firm miejsce
w rankingu Platts „TOP250” Global Energy Companies. Były nagrody Best Managed
Company in CEE 2010 magazynu „Euromoney” oraz magazynu „IR Magazine” dla najlepszych relacji inwestorskich. Spółka może się również pochwalić tytułem „Lidera Informatyki” – dla firmy najlepiej wykorzystującej IT w sektorze przemysłowym.
(opracował Zespół Autorów SITPChem O/Płock)
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PCC Rokita SA
56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4
www.pcc.rokita.pl, e-mail: zarzad@pcc.eu
Zarząd PCC Rokita SA: Prezes Zarządu Wiesław Klimkowski,
Wiceprezes Zarządu Rafał Zdon

Historia PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym
i zakres działalności
Prawie każdy, kto znajdzie się w Brzegu Dolnym, zadaje sobie pytanie, skąd w tym
miejscu, na uboczu od głównych szlaków komunikacji i od miejsc koncentracji przemysłu,
wzięła się fabryka chemiczna? Historia powstania tej fabryki sięga czasów, gdy ziemie
Dolnego Śląska przynależały do Niemiec.
Niemcy przygotowując się do II wojny światowej zakładali jej przebieg m.in. na zachodnich granicach, co wynikało z doświadczeń z przebiegu I wojny światowej, tj. wojny
pozycyjnej opartej na wybudowanych w okresie między tymi wojnami obronnych umocnieniach linii Maginota z jednej strony i Zygfryda z drugiej. Należało wówczas liczyć się
z możliwością nalotów bombowych z terytorium Francji na najbardziej ześrodkowany
przemysł w Zagłębiu Ruhry, tóry oddalony na niewielką odległość od granicy z Francją,
leżał w zasięgu ówczesnych ciężkich bombowców.
Rozważano możliwość rozczłonkowania tego przemysłu, szczególnie jeśli chodzi o fabryki o specjalnym produkcyjnym znaczeniu dla potrzeb wojny i przeniesienia go na takie
odległości, by uwzględniając nawet znaczny postęp lotnictwa, ciężkie samoloty, nie mogły doń dolecieć i wrócić bez lądowania. Problem dotyczył zarówno lotów z zachodu jak
i ze wschodu, biorąc pod uwagę także zagrożenie na wypadek wojny z ZSRR. Stąd jeszcze
w 1938 r. powstał plan „Order”, przewidujący budowę szeregu zakładów chemicznych
produkujących strategiczne wyroby dla potrzeb wojny w dolinie Odry, oddalonej od granic
z Francją i ZSRR o ok. 1000 km.
Małe, spokojne miasteczko, jakim pod koniec lat 30. XX w. był Dyhernfurt, czyli dzisiejszy Brzeg Dolny, spełniało wszelkie kryteria lokalizacji tajnej fabryki chemicznej. Odra,
trasa kolejowa, dość dobre połączenie drogowe, bliskość linii wysokiego napięcia i sieci
gazu generatorowego, położone w pobliżu cegielnie dostarczające materiały budowlane
oraz las spełniający warunki maskowania budowli, zapewniały wręcz idealną lokalizację
fabryki z punktu widzenia potrzeb inwestycyjnych i strategicznych. Na początku lat 40.
XX w. rozpoczęto projektowanie i powstał – ściśle tajny – plan budowy fabryki chemicznej,
która miała produkować substancje trujące i załadowywać je do przywożonych pocisków
artyleryjskich i bomb lotniczych. Dla kamuflażu, fabrykę zakodowano nazwą „Anorgana”, co miało sugerować, że będzie tu prowadzona produkcja nieorganiczna. Inwestorem,
a jednocześnie właścicielem fabryki był koncern I.G. Farben Industrie, który na procesie
norymberskim został zaliczony do organizacji zbrodniczych.
Prace wstępne rozpoczęto w 1940 r., przy czym od 1942 r. nabrały one olbrzymiego
tempa, tak że do lata 1944 r., po uprzednim wycięciu lasu i podziemnym uzbrojeniu
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terenu, wszystkie budowle były zakończone i mogły w nich być montowane urządzenia i maszyny; montaż zaczęto już w 1943 r. we wcześniej wykończonych obiektach.
W szczytowych okresach prac nad budową fabryki (w latach 1942-1943) okazało się,
że liczba osób do realizacji budowy jest niewystarczająca dla zakończenia budowy w 1944 r.
Powstał plan zorganizowania dodatkowego obozu dla niewolników; najtańszą siłą roboczą byli
więźniowie obozów koncentracyjnych. Pod koniec 1942 r. kierownictwo budowy z I.G. Farben
nawiązało kontakt z najbliższym obozem koncentracyjnym, mieszczącym się w Gross Rosen
(Rogoźnica k/Strzegomia) i zapadła decyzja budowy w Dyhrenfurth filii tego obozu.
Przyszła produkcja fabryki Anorgana musiała być ściśle tajna z dwóch podstawowych
powodów: pierwszy, to konieczność ukrycia produkcji środków (gazów) chemicznych jako
naruszenie Traktatu Wersalskiego i konwencji Genewskiej o zakazie produkcji i stosowania takiej broni. I nie chodziło tutaj o opinię społeczną krajów, z którymi Niemcy były
w stanie wojny, bo z tej Niemcy nic sobie nie robili. Chodziło o kraje neutralne, które
dostarczały Niemcom surowce dla przemysłu zbrojeniowego, aby na skutek ujawnienia
faktu zerwania konwencji międzynarodowej nie narazić się na embargo dostaw z tych
krajów, co postawiłoby Niemcy w sytuacji bez wyjścia. Drugi powód, to oczywiście obawa
przed ewentualnym odwetem ze strony aliantów.
24 stycznia 1945 r., tuż przed nadejściem frontu, hitlerowcy rozpoczęli ewakuację podobozów. Ogółem z podobozu wyprowadzono około 3000 więźniów. W trakcie ewakuacji
esesmani zgładzili ok. 2 tysiące więźniów z obu podobozów. 26 stycznia 1945 r. oddziały
radzieckie 27 Korpusu 13. Armii Polowej zajęły opustoszałe miasto. Częściowemu zniszczeniu uległy zakłady chemiczne „Anorgana”, kiedy 5 lutego 1945 r. na krótko odbiła
słabo bronione przez Rosjan miasto grupa uderzeniowa gen. Sachsenheimera. Zniszczono
pozostałe w fabryce gazy bojowe oraz akta podobozowe, ślady zbrodniczej działalności
Niemców na tutejszym terenie.
We wrześniu 1945 r. władze miasta przejęły od władz radzieckich zakłady chemiczne
„Anorgana”. Fabryka była zrujnowana, a maszyny i urządzenia zdemontowane i wywiezione. Teren fabryki został skażony, co w znacznym stopniu utrudniało zabezpieczenie,
a następnie odbudowę zakładów. Szybkim uruchomieniem „Anorgany” zainteresowane
były władze centralne, toteż w październiku 1945 r. przybyła do Brzegu Dolnego grupa
operacyjna Ministerstwa Przemysłu i przejęła fabrykę od władz miejscowych wraz z całym majątkiem. Szefem grupy operacyjnej, a następnie pierwszym polskim dyrektorem
Państwowej Fabryki Chemicznej „Anorgana” był mgr Zygmunt Zdrojewski. Decyzją Ministerstwa Przemysłu zakłady miały zostać odbudowane w przyspieszonym tempie. Już
w 1946 r. na bazie surowców poniemieckich uruchomiono produkcję podchlorynu sodu.
W 1947 r. fabryka produkowała podchloryn sodu i chlorek siarki. W czerwcu 1947 r.
zmieniono poniemiecką nazwę zakładów na „ROKITA”. Mocą zarządzenia Centralnego
Zarządu Przemysłu Chemicznego w Łodzi, w 1949 r. zostały utworzone Nadodrzańskie
Zakłady Przemysłu Organicznego „ROKITA” w Brzegu Dolnym.
W latach 50. XX w. Zakłady Chemiczne „Rokita” ostatecznie stały się centrum, któremu podporządkowano rozwój innych dziedzin życia w Brzegu Dolnym. „Rokita” przejmowała część funkcji ubogiej administracji lokalnej, podejmowała i finansowała liczne inwestycje wzbogacające miejską infrastrukturę. Stan ten został formalnie uznany w 1954 r.
poprzez przywrócenie Brzegowi Dolnemu praw miejskich.
Na początku lat 50. XX w. ludność zamieszkująca przeznaczone dla zatrudnionych
w fabryce chemicznej osiedla: Fabryczne, Leśne i Stary Warzyń przewyższała liczebnie
osiadłych w starej części miasta. W zakładach chemicznych „Rokita” pracowało na początku lat 50. XX w. blisko 1690 osób, a już na początku lat 60. ub.w. liczba ta wzrosła
do 3450 osób. Powodowane przymusem przedsiębiorstwo, w latach 1951-1956 wybudowało od podstaw osiedle dla pracowników – Warzyń Nowy na ok. 1500 mieszkańców
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i rozbudowało na jego potrzeby wiejską szkołę podstawową w Warzyniu, a w 1955 r.
przystąpiło do rozbudowy Osiedla Fabrycznego. W tych latach osiedla zostały wyposażone
w stacje wstępnego oczyszczania ścieków i podłączone do nowo wybudowanej sieci wody
pitnej. W 1951 r. zaczęło działać wybudowane przez „Rokitę” Technikum Chemiczne.
Lata 60. i 70. XX w. to dla miasta nadal okres dobrej koniunktury, napędzanej inwestycjami „Rokity”. Zakład szczodrze wynagrodził Brzegowi Dolnemu wcześniejsze zajęcie
pod zabudowę przemysłową boiska, oddając w 1964 r. zlokalizowany koło parku piękny
stadion sportowy, a w rok później otwierając w sąsiedztwie basen kąpielowy.
W pierwszym dniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r. Brzeg Dolny nie był ogarnięty
strajkami. „Rokicie” przydzielono komisarza wojskowego, obecnego tam do końca 1982 r.
i wprowadzono na jej teren wojsko. Represje spadały głównie na aktywnych działaczy
NSZZ „Solidarność”. Nękano ich częstymi przesłuchaniami, były przypadki uwięzienia
i internowania. 1 maja 1983 r. przez ulice miasta przeszedł niezależny pochód, będący demonstracją poparcia dla konspiracyjnej „Solidarności” i zdecydowanego odrzucenia
władzy, która represjami starała się podtrzymywać ustrój, w powszechnym odczuciu niereformowalny. W następstwie reżimowego odwetu, Kolegium ds. Wykroczeń w Wołowie
wymierzyło ok. 60 uczestnikom pochodu wysokie grzywny, pokryte ze spontanicznych
i hojnych zbiórek mieszkańców miasta.
1 kwietnia 1992 r. „Rokita” stała się Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa i zmieniła
nazwę na Zakłady Chemiczne Rokita SA
W 2003 r. Grupa PCC SE (Petro Carbo Chem GmbH) nabywa większościowe udziały
w PCC Rokita SA (50,32%), a w 2004 r. udziały wzrosły do 88,3%. W 2010 r. PCC SE staje
się jedynym akcjonariuszem PCC Rokita SA.
Od 2005 r. na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Podstrefa Brzeg Dolny zlokalizowana jest w całości na terenie
Miasta Brzeg Dolny i obejmuje łączną powierzchnię 43,7 ha. W podstrefie tej swoje działania prowadzi PCC Rokita.
PCC Rokita dziś, to duże zakłady przemysłu chemicznego należące do grupy PCC SE
z siedzibą w Duisburgu. PCC Rokita SA, to firma z 65-letnią tradycją. Jedna z wiodących
firm chemicznych w Polsce i największa na Dolnym Śląsku. PCC Rokita SA jest producentem
i dystrybutorem ponad 400 produktów, które z powodzeniem wykorzystują inne branże, takie
jak: przemysł tworzyw sztucznych, kosmetyczny, budowlany, tekstylny oraz chemia gospodarcza i przemysłowa. Podczas restrukturyzacji dawnych Zakładów Chemicznych „Rokita”
pojawiły się kolejne firmy córki wchodzące w skład grupy PCC Rokita. Należą do nich m.in.:
• Kosmet-Rokita Sp. z o.o. – podstawową działalnością spółki jest produkcja i sprzedaż
szerokiej gamy płynnych środków czystości.
• Tensis Sp. z o.o. – dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu lekkiego
i ciężkiego.
• Apakor Rokita Sp. z o.o. – zakład budowy aparatury przemysłowej.
• LabAnalityka Sp. z o.o. – spółka w ramach swojej działalności świadczy kompleksowe usługi dla grupy kapitałowej spółek grupy kapitałowej PCC Rokita SA polegające
na pełnej analizie i kontroli jakości procesu technologicznego oraz wykonuje kompleksowe badania i pomiary z zakresu ochrony środowiska naturalnego i czynników
szkodliwych występujących w środowisku pracy.
• LabMatic Sp. z o.o. – usługi inżynieryjne i techniczne. Firma zajmuje się projektowaniem, montażem, naprawą maszyn i urządzeń przemysłowych występujących w procesach technologicznych.
• CWB Partner Sp. z o.o. – firma oferuje outsourcing funkcji finansowo-kadrowych oraz
consulting finansowy i doradztwo personalne.
• BiznesPark Rokita Sp. z o.o. – działalność w zakresie nieruchomości.
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Portret Firmy
W 2011 r. obchodzimy swoje 65-lecie działalności na rynku chemicznym, a rok 2011,
to rok ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowym Rokiem Chemii.
Mimo zmiennych warunków rynkowych sukcesywnie zwiększamy skalę działalności.
Jesteśmy producentem ponad 400 produktów, wykorzystywanych przez różne branże:
tworzywa sztuczne, przemysł kosmetyczny, chemia gospodarcza i przemysłowa, przemysł
budowlany oraz tekstylny.
Jako podmiot dominujący tworzymy Grupę Kapitałową PCC Rokita, w której skład
wchodzi kilkanaście spółek, w tym spółki produkcyjne oraz spółki prowadzące działalność
usługową, zarówno na potrzeby własne Grupy Kapitałowej jak i na rynek zewnętrzny.
Naszym branżowym inwestorem jest niemiecka firma PCC SE, która działa na międzynarodowych rynkach surowców chemicznych, transportu, energii, węgla, koksu, paliw,
tworzyw sztucznych i metalurgii
Kluczem do sukcesów PCC Rokita jest elastyczność i innowacyjność; konsekwentnie
zmierzamy w kierunku tworzenia produktów bardziej wyspecjalizowanych oraz zaawansowanych technologicznie. Skutecznie korzystamy ze środków publicznych na projekty środowiskowe, badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne, m.in. w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Jesteśmy jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku. Dbamy o rozwój
naszych pracowników – aktualnie realizujemy projekt szkoleniowy „Kadry +” dzięki środkom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Od lat czynnie wspieramy różnego rodzaju akcje społeczne. Pod swoimi skrzydłami
mamy dwa okoliczne Domy Dziecka oraz miejscowe kluby sportowe.
Sukcesy PCC Rokita zostały docenione i potwierdzone nagrodami: Dolnośląskim Gryfem dla najlepszej firmy Dolnego Śląska, tytułem „Filar Polskiej Gospodarki” czy też tytułem „Solidny Pracodawca 2010 roku”. Jesteśmy firmą chemiczną nowej generacji, korzystającą z najnowszych technologii i rozwiązań.

Strategia rozwoju
•
•
•
•
•

Poprawa efektywności
Zwiększenie skali produkcji kluczowych wyrobów
Zastosowanie najnowocześniejszych technologii
Ochrona środowiska
Wzrost bezpieczeństwa technicznego instalacji

Inwestycje w toku i planowane
-

Budowa nowej instalacji polioli wraz z bazą magazynową (Harmonogram
2010-2011)
Korzyści • Wzrost zdolności produkcyjnych z 60 000 t/r do 90 000 t/r

-

Modernizacja i intensyfikacja produkcji Izopropylofenolu (Harmonogram
2010-2011)
Korzyści • Zwiększenie wydajności instalacji

PCC Rokita SA
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Modernizacja i intensyfikacja stacji absorbcji chlorowodoru (Harmonogram
2010-2011)
Korzyści • Zwiększenie zdolności produkcyjnych związków Arylo Fosforowych
• Ochrona środowiska

- Doświadczalna stacja destylacji (Harmonogram 2010-2011)
Korzyści • Rozwój nowych produktów
• Produkcja związków Arylo Fosforowych o wysokiej czystości
- Budowa nowej wytwórni etoksylatów o zdolności 20 000 t/r. Możliwość zwiększenia zdolności produkcyjnych do 40 000 t/r (Harmonogram 2008-2011)
Korzyści • Wzrost zdolności produkcyjnych etoksylatów
• Długoterminowa umowa z PKN Orlen na dostawę TE
- Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków (Harmonogram 2007-2010)
Etap I - modernizacja technologii oczyszczania ścieków oraz (Harmonogram
2009-2013) Etap II - modernizacja gospodarki osadami ściekowymi
Korzyści • Podniesienie efektywności oczyszczalni (wzrost redukcji zanieczyszczeń do 75%)
- Rewitalizacja wytwórni chlorobenzenu (Harmonogram 2010-2012)
Korzyści •	Usprawnienie załadunku produktów
• Ochrona Środowiska
• Oszczędność energii elektrycznej
- Budowa instalacji elektrolizy membranowej – II etap (Harmonogram 2010-2013)
Korzyści • Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna)
• Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku
- Budowa wytwórni kwasu monochlorooctowego MCAA (Harmonogram 2010-2014)
Korzyści • Rozpoczęcie produkcji czystego kwasu MCAA
• Poszerzenie oferty produktowej opartej na bazie chloru
- Budowa nowej wytwórni – instalacja HCI (Harmonogram 2010-2011)
Korzyści • Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 20 000 t/r
• Poprawa bilansu chlorowego
- Budowa nowoczesnej fabryki środków chemii gospodarczej – Kosmet-Rokita (Harmonogram 2010-2012)
Korzyści • Podwojenie zdolności produkcyjnych
- Modernizacja estakad i rurociągów (Harmonogram 2007-2012)
Korzyści • Poprawa stanu estakad i rurociągów oraz dobudowa do nowych
instalacji
- Modernizacja dróg zakładowych (Harmonogram 2007-2012)
Korzyści • Poprawa stanu dróg zakładowych
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•
•
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130 nieużywanych i wyeksploatowanych obiektów (Harmonogram
Obniżenie kosztów działalności
Poprawa estetyki firmy (tereny zielone)
Miejsce pod potencjalne inwestycje

- Budowa laboratoriów badawczo-rozwojowych (Harmonogram 2010-2012)
Korzyści • Nowoczesne laboratoria analityczne
• Możliwość prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi
produktami
- Budowa podczyszczalni ścieków (Harmonogram 2010-2012)
Korzyści • Ochrona środowiska
- Budowa stacji destylacji dwuchlorobenzenów (Harmonogram 2010-2011)
Korzyści • Wydzielenie nowego produktu
- Separacja i recykling odpadów wapiennych (Harmonogram 2010-2012)
Korzyści • Odzysk mleczka wapiennego

Inwestycje zrealizowane
2010
- Budowa instalacji elektrolizy membranowej – I etap (Harmonogram 2010 - oddano
do użytku)
Korzyści • Obniżenie kosztów produkcji (energia elektryczna)
Przejście na technologię bardziej przyjazną środowisku
2009
- Budowa wytwórni polioli iPol (Harmonogram 2009 – oddano do użytku)
Korzyści • Produkcja wysoko wyspecjalizowanych polioli
• Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów
- Budowa stacji formulacji i załadunku NaOH i NAOCI (Harmonogram 2009
– oddano do użytku)
Korzyści • Rozszerzenie asortymentu sprzedawanych produktów
2008
- Budowa wytwórni siarczanowanych o zdolności 30 000 t/r (Harmonogram 2008
– oddano do użytku)
Korzyści • Wzrost zdolności produkcyjnych siarczanowanych z 10 000 do
40 000 t/r
- Budowa elektrociepłowni (Harmonogram 2008 – oddano do użytku)
Korzyści • Redukcja emisji szkodliwych substancji
• Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej
• Dotacja ze środków unijnych 19,5 mln PLN
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- Rozbudowa i intensyfikacja produkcji PCI3 i POCI3 (Harmonogram 2008 – oddano
do użytku)
Korzyści • Zwiększenie bezpieczeństwa na podstawie analizy HAZOP
• Zwiększenie zdolności produkcyjnej PCI3 z 3 600 do 7 000 t/r
2007
- Modernizacja pompowni wód pochłodniczych (Harmonogram 2008 – oddano do użytku)
Korzyści • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I
i 42% na pompowni II stopnia
• Ograniczenie hałasu o ok. 22 dB na obu pompowniach
- Uniepalniacze
do użytku)
Korzyści •
•
•

- rozbudowa wytworni do 8 000 t (Harmonogram 2008 – oddano
Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy do 125%
Rozbudowa infrastruktury (stacji absorpcji, zbiorniki magazynowe)
Zmniejszenie oddziaływania na środowisko (skuteczniejszy odzysk
produktu z wód technologicznych)

2006
- Budowa nowej instalacji polioli (Harmonogram 2006 – oddana do użytku)
Korzyści • Zwiększenie zdolności produkcyjnej z 33 000 do 60 000 t/r
- Rozbudowa bazy magazynowej tlenku propylenu i tlenku etylenu
Harmonogram 2006 – oddana do użytku
Korzyści • Wzrost zdolności magazynowej TP o 500 t i TE o 430 t
• Możliwość bezpośredniego przesyłu TE pomiędzy kompleksami
produkcyjnymi
• Ograniczenie emisji tlenków (układ absorbcji)
- Rozbudowa bazy magazynowej surowców do produkcji uniepalniaczy (Harmonogram 2006 – oddana do użytku)
Korzyści • Wzrost zdolności magazynowej fosforu o 150 t
• Wzrost zdolności magazynowej trójchlorku fosforu i tlenochlorku
fosforu o 250 t
2005 i wcześniejsze
- Modernizacja i zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni uniepalniaczy (Harmonogram 2004 – oddana do użytku)
Korzyści • Zwiększenie zdolności produkcyjnej uniepalniaczy o 60%
• Rozbudowa infrastruktury (stacja absorpcji, zbiorniki magazynowe)
- Rozbudowa bazy magazynowej etoksylatów (Harmonogram 2004 – oddana do użytku)
Korzyści • Wzrost zdolności magazynowej etoksylatów o 2200 m3
• Zmniejszenie emisji ścieków o 5%
- Modernizacja pompowni I i II stopnia wód pochłodniczych
Harmonogram 2004 – pompownia I stopnia oddana do użytku
2005 – pompownia II stopnia oddana do użytku
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Korzyści • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 92% na pompowni I
i 42% na pompowni II stopnia
• Ograniczenie hałasu o ok. 22 dB
- Wymiana chłodni na wytwórni tlenku propylenu i rokopoli z amoniakalnej na
freonową (Harmonogram 2004 – oddana do użytku)
Korzyści • Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska (eliminacja emisji
amoniaku)
• Obniżenie kosztów eksploatacji o 35%.

Działania proekologiczne i ochrona środowiska
PCC Rokita SA, jako jeden z wiodących producentów wyrobów chemicznych, stosując
nowoczesne technologie i opierając się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, stale podejmuje działania w trosce o środowisko naturalne.
W strategii firmy działalność proekologiczna jest elementem misji przedsiębiorstwa:
„Jesteśmy po to, aby naszymi produktami chemicznymi zaspokajać wymagania klientów, dbając przy tym o środowisko naturalne”.
W ramach swojej polityki, PCC Rokita, czując się odpowiedzialna za stan środowiska
naturalnego, działa zgodnie z polskim ustawodawstwem, a poprzez realizowane zadania i inwestycje przygotowuje się do zmieniających się wymagań w dziedzinie ochrony środowiska.

Firma w mieście i w regionie
Mecenat nad Domami Dziecka
Wspieramy dzieci przebywające w dwóch okolicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych: w Godzięcinie i w Krzydlinie Małej. Odwiedzamy dzieci w Mikołajki,
z okazji Wielkanocnego Zajączka, a także wspieramy bieżącą działalność tych placówek
(w 2010 r. – to ok. 10000,00 zł na prezenty oraz 15000,00 zł na dach w Domu Dziecka
w Krzydlinie Małej).
Drzewko za butelkę
O wielu lat patronujemy akcji „Drzewko za butelkę”. „Drzewko za butelkę” ®, to akcja
zainicjowana w 2003 r. przez firmy chemiczne, realizujące Program „Odpowiedzialność
i Troska”. Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie niepotrzebnych
i zaśmiecających otoczenie plastikowych butelek PET (w 2010 r. ok. 10000,00 zł na nagrody dla uczestników akcji).
Pomoc szpitalom
Wspieramy dolnośląskie szpitale, finansując zakup cennego sprzętu medycznego.
To dzięki nam m.in. Szpital im. Marciniaka we Wrocławiu wzbogacił się o dwa stanowiska reanimacyjno-operacyjne ratujące życie noworodkom (w 2010 r. to – 65000,00 zł
na Szpital Wojskowy we Wrocławiu).
Ponadto wspieramy:
• Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (5000,00 zł w 2010 r.)
• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Brzegu Dolnym (1000,00 zł w 2010 r. na
bieżącą działalność stowarzyszenia)
• Polski Związek Emerytów i Rencistów w Brzegu Dolnym (3000,00 zł w 2010 r. na bieżącą działalność Związku + środki czystości)

PCC Rokita SA
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Szkoły i przedszkola na terenie Brzegu Dolnego i okolic (środki czystości)
Okoliczne kluby sportowe (środki pieniężne + środki czystości)
Koła turystyczne
Fundację Rozwoju Gminy (15000,00 zł w 2010 r.)
Kurier Gmin (konkurs dla młodych talentów – 1500,00 zł w 2010 r.)
Dzień Strażaka (2500,00 zł w 2010 r.).

Wyniki finansowe
Wyniki finansowe i produkcyjne PCC Rokita SA w latach 2007-2009
PCC Rokita SA

2007

2008

2009

Przychód, pln

719 950

711 860

735 451

Wynik brutto na sprzedaży, pln

90 482

91 361

127 177

Koszty ogólnego zarządu, pln

30 537

34 970

33 992

Wynik na sprzedaży, pln

19 081

11 809

42 425

Wynik netto, pln

17 374

-38 406

47 762

Zatrudnienie, osób

757

750

822

Wskaźnik zadłużenia, %

63

72

69

Wskaźnik ROCE, %

5

3

6

ROKOPOL F3600, %

25

17

9

SODA KAUSTYCZNA, %

10

11

11

ŁUG SODOWY, %

4

6

8

Wiodące produkty:

Wiodący odbiorcy:
EUROFOAM, %

7

8

8

ZACHEM, %

6

5

4

BRECKLE CHEMICALS, %

5

5

4

LYONDELL CHEMIE NEDERLAND, %

31

21

12

PKN ORLEN S.A., %

19

11

17

CIECH S.A. WARSZAWA, %

4

4

5

60

60

60

Bayer (poliole), %

26

24

24

SASOL (środki powierzchniowo czynne), %

10

8

8

Wiodący dostawcy:

Konkurencja:
Anwil (soda kaustyczna), %

Źródło: dane kontrolingowe PCC Rokita
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Zakłady Azotowe Kędzierzyn ZAK SA
Grupa AZOTY TARNÓW

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30 A
www.zak.eu, e-mail: zak@zak.com.pl
ZAK SA – Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest jednym z największych przedsiębiorstw
sektora chemicznego w Polsce. Działalność Spółki prowadzona jest przede wszystkim
w zakresie wytwarzania oraz sprzedaży szerokiej gamy produktów chemicznych, przeznaczonych w szczególności dla rolnictwa oraz dla przemysłu tworzyw sztucznych, farb
i lakierów. Spółka oferuje szeroki asortyment produktów chemicznych, takich jak nawozy azotowe, alkohole OXO, plastyfikatory oraz inne chemikalia, które sprzedawane są
na rynkach Polski, Unii Europejskiej i całego świata.
Nowoczesne technologie zapewniają dobre wykorzystanie instalacji produkcyjnych,
efektywność procesów produkcyjnych oraz wysoką jakość produktów. Firma posiada bogatą infrastrukturę wyposażoną w energetykę, nowoczesne urządzenia ochrony środowiska, laboratoria, magazyny oraz teleinformatykę.
ZAK SA tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą spółki usługowe i produkcyjne. Spółki transportu samochodowego i kolejowego, działające na terenie zakładu, wyspecjalizowane w przewozach materiałów niebezpiecznych, są w stanie zapewnić sprawną
logistykę wyrobów wywożonych i przywożonych z całej Europy.
Spółki świadczące usługi w zakresie utrzymania ruchu i remontów, zapewniają fachową obsługę podmiotom mającym siedzibę na terenie ZAK SA.

Rys. 1. ZAK SA tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą spółki usługowe i produkcyjne
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ZAK SA leżący w obrębie aglomeracji Kędzierzyna-Koźla ma doskonałą lokalizację. Jest
nią niewątpliwie biegnąca w bezpośrednim sąsiedztwie autostrada A4, dostęp do szlaku
wodnego na Odrze oraz niewielka odległość, zarówno do górnośląskiego zagłębia przemysłowego, jak i rolniczego Dolnego Śląska.
Historia istnienia przemysłu chemicznego na tym terenie rozpoczęła się w 1940 r.,
kiedy to niemiecki koncern chemiczny IG Farben rozpoczął w pobliżu Kędzierzyna budowę zakładu chemicznego, produkującego izooktan. Zakład miał produkować benzynę syntetyczną z węgla metodą Bergiusa. Produkcję uruchomiono pod koniec 1943 r.
W wyniku bombardowania zniszczeniu uległy instalacje produkcyjne zakładu. W dniach
21-22 stycznia 1945 r. przeprowadzono ewakuację zakładów. Po zajęciu Kędzierzyna
przez Rosjan w fabryce przeprowadzono całkowity demontaż urządzeń i aparatury.

Rys. 2. Zarządzenie Ministra ws. utworzenia Zakładów Przemysłu Azotowego „Kędzierzyn”

Zakłady chemiczne w Kędzierzynie-Koźlu (obecnie ZAK SA) działają już blisko 65 lat.
Rządowa decyzja o utworzeniu od 1 stycznia 1949 r. Zakładów Przemysłu Azotowego
„Kędzierzyn” z siedzibą w Bierawie zapadła w 1948 r., a działalność produkcyjną rozpoczęto w 1954 r. od uruchomienia instalacji ciągu nawozowego. Rok później ruszyła produkcja bezwodnika ftalowego, wosków, aminoplastów i kwasów tłuszczowych. Zakład
stopniowo rozbudowywano.
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Fot. 1. Wytwórnia kwasu azotowego – archiwum

W latach 60. ub.w. ubiegłego wieku uruchomiono instalacje do produkcji azotynu
i azotanu sodowego, formaliny, klejów mocznikowo-formaldehydowych, estrów ftalowych,
melaminy oraz bezwodnika ftalowego.
W następnej dekadzie unowocześniono instalację kwasu azotowego oraz rozpoczęto
produkcję alkoholi tłuszczowych i amin. Pod koniec lat 70. ub.w. w produkcji amoniaku
miejsce koksu zajął gaz ziemny. W latach 80. XX w. nastąpiła redukcja emisji szkodliwych substancji poprzez wyłączenie przestarzałych urządzeń do produkcji bezwodnika
ftalowego i mocznika.
W drugiej połowie lat 80. ub.w. przekazano do eksploatacji wytwórnię gazu syntezowego i czystego wodoru oraz nowoczesną wytwórnię alkoholi OXO (2-etyloheksanolu,
n-butanolu i izobutanolu), która dając od początku produkty o najwyższej jakości, osiągnęła zdolność produkcyjną 150 000 t/r i stała się najważniejszym źródłem przychodów
oraz centrum nowego obszaru biznesu – komponentów tworzyw sztucznych. Uruchomiono również wytwórnię klejów mocznikowych, tzw. silekoli. Oddano do eksploatacji
instalację granulacji mechanicznej saletrzaku o wyjątkowych parametrach jakościowych,
wytrzymałościowych i wysiewnych, któremu nadano nazwę Salmag. Marka stała się wizytówką zakładów. W tym okresie realizowano też inwestycje proekologiczne, m.in. stworzono bezpieczne składowisko toksycznych odpadów produkcyjnych.
Na początku lat 90. ub.w. zatrzymano instalację stężonego kwasu azotowego i nitroz,
a także węzła rozfrakcjonowania gazu koksowniczego. W elektrociepłowni zakończono
montaż nowych, sprawniejszych elektrofiltrów. Oddano do eksploatacji nową, wyposażoną w skomputeryzowany, rozproszony system sterowania, instalację oczyszczania gazu
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syntezowego oraz ukończono budowę centralnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, o wysokiej skuteczności redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki
Odry. Zakończono kompletowanie Bazowego Automatycznego Systemu Kontroli emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, obejmującego zasięgiem teren Spółki i okolicę. Została uruchomiona nowoczesna instalacja syntezy amoniaku, która zastąpiła 17 przestarzałych
jednostek wytwórczych. Wprowadzono wówczas nowy, skomputeryzowany system sterowania procesem produkcyjnym, a także inne nowoczesne rozwiązania technologiczne
i aparaturowe.
Dobudowanie zbiornika magazynowego amoniaku stworzyło możliwość elastycznego obciążania wytwórni w zależności od sytuacji rynkowej. Ponadto została zakupiona
wytwórnia kwasu azotowego. Jej uruchomienie umożliwiło zatrzymanie starej instalacji,
emitującej szkodliwe zanieczyszczenia. Również wtedy spółka przystąpiła do programu
„Responsible Care” (w Polsce „Odpowiedzialność i Troska”) i, w dowód uznania zasług
w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa technicznego, otrzymała prawo używania logo tego programu.
W drugiej połowie lat 90. ub.w. modernizowano wytwórnię alkoholi OXO. Jednocześnie
przeprowadzono usprawnienia technologiczne w instalacjach produkcyjnych bezwodnika
ftalowego oraz ftalanu dwuoktylowego (FDO). Został podpisany kontrakt z BOC Gazy
Polska na dostawy tlenu i azotu z nowej, wybudowanej i eksploatowanej przez inwestora
instalacji rozdziału powietrza. Została przekazana do produkcji nowa wytwórnia dwutlenku węgla.

Fot. 2. Wytwórnia alkoholi OXO

Pod koniec lat 90. ub.w. zbudowano instalację doświadczalno-produkcyjną trimetylolopropanu (TMP) w celu opracowania własnej technologii produkcji TMP na bazie surowcowej
dostępnej w ZAK SA. Przeprowadzono modernizację wytwórni klejów mocznikowych.
W 2010 r. oddano do użytku nową stację uzdatniania wody, została przeprowadzona modernizacja instalacji Oxoplastu® IB oraz instalacji wytwórni BKF. Została również uruchomiona instalacja AdBlue®. Jest to wysokiej czystości roztwór mocznika,
stosowany w branży motoryzacyjnej w nowoczesnych silnikach Diesla, spełniających
europejskie normy emisji spalin Euro IV i Euro V. AdBlue® wykorzystywany jest w katalizatorach SCR, w celu rozłożenia szkodliwych dla środowiska substancji na azot
i wodę. Produkt ten, to gwarancja jakości i satysfakcja z przyczynienia się do ochrony
środowiska naturalnego.
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Pod koniec 2010 r. uruchomiono największą w ostatnich latach w branży chemicznej inwestycję – nowoczesną instalację do produkcji kwasu azotowego „TK V”. W październiku 2010 r. instalacja została przekazana do rozruchu mechanicznego, obejmującego testy sprawdzające wszystkie obwody i urządzenia, po nim nastąpił rozruch
technologiczny. Nowa instalacja zastąpiła przestarzałą linię „TK” i była odpowiedzią
na restrykcyjne przepisy i wymagania środowiskowe stawiane zakładom przemysłowym przez Unię Europejską. Instalacja spełnia wymagania najlepszych dostępnych
technik (BAT), wpisuje się w politykę środowiskową firmy, redukuje emisję NOx, CO2
i pyłów do atmosfery oraz energo- i materiałochłonność procesów technologicznych,
zwiększa zdolności produkcyjne instalacji, poprawia warunki pracy i daje oszczędności surowcowe.

Fot. 3. Instalacja kwasu azotowego „TK V”

ZAK SA od listopada 2010 r. jest ważnym podmiotem Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów.
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA w dwóch transzach kupiły ponad 90% akcji ZAK SA. Tym samym od 13 października 2011 r. stan akcjonariatu przedstawia się
następująco:
• 93,48 % akcji – Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
• 6,52% akcji – uprawnieni pracownicy, ich spadkobiercy i osoby, które nabyły akcje od
uprawnionych pracowników lub spadkobierców.
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Organami Spółki funkcjonującymi w ZAK SA są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne
Zgromadzenie;
• Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach sądowych
i pozasądowych; kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata
• Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności
• Najwyższym organem władzy w spółce akcyjnej jest Walne Zgromadzenie, które
służy realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością spółki. Odbywa się co najmniej raz w roku i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące działalności Spółki.
W ZAK SA funkcjonuje system zarządzania oparty na koncepcji centrów odpowiedzialności. Wprowadzenie centrów odpowiedzialności z adekwatnym rachunkiem odpowiedzialności daje zarządzającym na szczeblu strategicznym czytelny obraz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, stopnia wykorzystania posiadanego potencjału oraz umożliwia
ocenę efektywności poszczególnych obszarów.
Spółka jest jednym czołowym producentów nawozów azotowych na polskim rynku.
Z gazu ziemnego, azotu i tlenu wytwarzane są komponenty niezbędne do produkcji
nawozów: amoniaku i kwasu azotowego. ZAK SA oferuje szeroki asortyment nawozów
azotowych – w tym markowe Salmagi® (Salmag®, Salmag® z borem, Salmag® z siarką),
Kędzierzyńska Saletra Amonowa®, saletrzak i mocznik. Wszystkie te produkty spełniają
wymagane kryteria bezpieczeństwa, a ich wysoką jakość potwierdza wiele przyznanych
nagród i wyróżnień. Firma posiada najwyższe w kraju zaplecze do magazynowania nawozów i amoniaku, co pozwala na ciągłą produkcję i sprzedaż nawet w sytuacji nagłych
zmian w dostawie gazu, czy sezonowych ograniczeń popytu nawozów.
Rynkiem dla nawozów jest przede wszystkim rynek krajowy, który w 2010 r. stanowił
69% całości produkowanych przez ZAK SA nawozów. Pozostałym znaczącym rynkiem jest
rynek Unii Europejskiej, natomiast eksport do pozostałych krajów jest śladowej wielkości.
W ramach funkcjonującej JB Oxoplast możemy wydzielić dwa główne obszary produkcyjne: Alkohole OXO oraz Plastyfikatory.
ZAK SA jest jedynym producentem alkoholi OXO w Polsce, pod względem zdolności produkcyjnych posiadającym udział w rynku europejskim szacowany przez Spółkę
na ok. 9% oraz udział w wartości sprzedaży alkoholi OXO w Polsce szacowany przez Spółkę na ok. 92% w 2009 r. Do najważniejszych produktów w grupie alkoholi OXO należą:
2-etyloheksanol, n-butanol oraz izobutanol. Oferowany jest również Oktanol F, a także
aldehydy masłowe. Jako jedyna w Polsce Spółka posiada instalację ftalanu dwuizobutylu (OXOPLAST® IB) oraz największą pod względem zdolności produkcyjnych w Polsce
wytwórnię ftalanu dwuoktylu (OXOPLAST® O). Od czerwca 2010 r. wprowadzono do produkcji i sprzedaży nowy plastyfikator OXOPLAST® PH, który jest wytwarzany na bazie
kupowanego alkoholu 2-propyloheptylowego.
ZAK SA w sprzedaży produktów OXO jest liderem na rynku polskim, ma również
silną pozycję na rynku europejskim, gdzie zajmuje 5. miejsce; zaopatruje też wiele światowych państw.
Produkty i usługi oferowane przez ZAK SA zdobywają różne laury i certyfikaty oraz
wysokie pozycje w rankingach najlepszych przedsiębiorstw. W ostatnich latach firma
zdobyła m.in.:
• Tytuł Laureata konkursu „Teraz Polska” za grupę nawozów azotowych Salmag®
• Tytuł: Firma Bliska Środowisku
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Świadectwo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator),
Świadectwo jest, zarówno dla samej spółki, jak i dla kontrahentów, potwierdzeniem, że ZAK SA, to wiarygodny podmiot gospodarczy dla administracji całej Unii
Europejskiej, gwarantujący najwyższą jakość w w/w obszarach
Statuetkę w Ogólnopolskim Rankingu Liderzy Eksportu 2009 w kategorii:
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Tytuł najaktywniejszej firmy Dnia Przedsiębiorczości
Dwa najważniejsze laury VII Edycji konkursu Polskie Nawozy, którego organizatorem jest wydawnictwo „Zielony Sztandar”: Złotą Wiktorię dla Salmagu® z Borem
i Nagrodę Specjalną Wicepremiera – Orzeł Przedsiębiorczości dla ZAK SA, jako
producenta nawozów
Statuetkę Opolskiej Marki w kategoria Eksport i Przedsiębiorstwo
Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy
Tytuł Firmy Roku 2008 w województwie opolskim przyznawanym przez miesięcznik „Forbes”.

Rys. 3. Schemat organizacyjny ZAK SA

Poza gwarancją wysokiej jakości produktów i usług, ZAK SA wdraża nowoczesne
metody zarządzania. W Spółce funkcjonuje zintegrowany system zarządzania zgodny
z normami: ISO 9001:2008, PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007 oraz ISO 14001:2004.
Certyfikaty zintegrowanego systemu zarzadzania, po audycie recertyfikujacym, przyznała
ZAK SA firma DECRA Certification Sp. z o.o. W Jednostce Usług Laboratoryjnych wdrożono i akredytowano system zarzadzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. W Laboratorium Badań Materiałowych
wdrożono system jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025: i uzyskano świadectwo uznania
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Polityka środowiskowa w ZAK SA jest integralną częścią polityki funkcjonującego od lat
w firmie zintegrowanego systemu zarządzania. Jej podstawowe elementy, to: zapobieganie
zanieczyszczeniom, dążenie do stałej poprawy stanu środowiska, podnoszenie kwalifikacji
i świadomości pracowników oraz angażowanie ich w działania na rzecz ochrony środowi-
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ska. Działania inicjowane są z różnych powodów. Część jest odpowiedzią na zaostrzające
się przepisy, tak jak zrealizowana budowa nowej instalacji kwasu azotowego TKV, spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT). Duża część wynika z powodów
biznesowych. Niezależnie jednak każde zwiększanie zdolności produkcyjnych instalacji
związane jest z zastosowaniem nowocześniejszych technologii i ma istotny wpływ na poprawę warunków pracy, oszczędność surowców, zmniejszenie energochłonności oraz
zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Z realizowanych obecnie inwestycji można
wyliczyć: nowy system pakowania nawozów czy też intensyfikacji instalacji bezwodnika
ftalowego. Środki finansowe na ochronę środowiska ponoszone są także z planu prac
badawczo-rozwojowych. Współpraca z jednostkami naukowymi wpłynęła pozytywnie
np. na zwiększenie skuteczności usuwania zanieczyszczeń na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Niektóre z działań mają wymiar czysto ekologiczny – poprawa
skuteczności czy też budowa zabezpieczeń w miejscach przeładunku i magazynowania
substancji niebezpiecznych jest działaniem typowo prewencyjnym, niepowodującym
zmniejszania aktualnych kosztów. Niezależnie od źródła finansowania, corocznie realizowanych jest szereg zadań, które mają wymierny skutek ekologiczny. Przykładowo w ciągu
ostatnich pięciu lat nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza o ponad
10%, zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków o ok. 20%, a ładunków zanieczyszczeń
w ściekach o ponad 80% w przypadku związków azotu i ponad 60% w przypadku ładunków związków organicznych.
ZAK SA ma zaawansowany program odpowiedzialności społecznej, który jest wpisany
w strategię firmy jako jeden z jej elementów, w postaci Polityki CSR (Corporate Social
Responsability). Społeczna odpowiedzialność biznesu w ZAK SA polega na uwzględnianiu w swojej działalności wyzwań ekologicznych, społecznych i środowiskowych. Dbając
o wysoką jakość produktów i obsługi klientów, podnosząc wskaźniki efektywności i wydajności produkcji, Spółka stara się jednocześnie utrzymać wizerunek przyjaznego pracodawcy i wspiera działania istotne dla lokalnej społeczności. Dzięki wielu innowacyjnym
działaniom stała się przedsiębiorstwem szanującym zasoby naturalne i bezpiecznym dla
człowieka.
Spółka realizuje przyjętą w 2009 r. strategię firmy wykorzystując BSC (Balanced Score
Card) do zarządzania realizacją strategii. Istotą modelu BSC jest zarządzanie wartością firmy poprzez cele zawarte w kartach wyników. Cele, odpowiedzialność i mierniki przypisane
do każdego celu, są komunikowane pracownikom, są motywacyjnym elementem systemu
wynagradzania. Zawierają również aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu.
Spółka dba o jasny i spójny przekaz w całym procesie komunikowania się z otoczeniem,
zarówno rynkowym, jak ze środowiskiem lokalnym i mediami. W tym celu utrzymywana
jest więź ze społecznością, poprzez sponsoring, mecenat, darowizny. Spółka komunikuje
wszystkie istotne wydarzenia i działania w mediach, utrzymując więź z dziennikarzami
i publikując informacje w mediach. Stosuje spójny system tożsamości wizualnej i design
reklamowy, pozwalające na łatwą rozpoznawalność w reklamie, promocji, relacjach z mediami i otoczeniem.
W 2009 r. ZAK SA wprowadził Kodeks Etyczny, który buduje równowagę między
ekonomią a etyką. Określa standardy etyczne i pozwala na budowanie partnerskich
relacji z akcjonariuszami, klientami, pracownikami, dostawcami, administracją samorządową, rządową, mediami, organizacjami społecznymi i innymi interesariuszami
przedsiębiorstwa.
Ponieważ sukcesem firmy, oprócz wielkości sprzedaży i pozycji rynkowej, jest wykwalifikowana kadra, firma oferuje swoim pracownikom zarówno finansowe systemy motywacyjne, jak również możliwość rozwoju zawodowego oraz rozwój fizyczny. Wprowadzony
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w 2009 r. nowy system motywacyjny w formie premii efektywnościowej oparty jest na celach strategicznych Spółki oraz indywidualnych ocenach pracowników. W trosce o zdrowie pracowników corocznie realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej.
ZAK SA angażuje się również w życie społeczne. Jest mecenasem kultury, zachowując więź ze środowiskiem lokalnym, angażuje się w rozwój tych obszarów życia miasta,
które dla jego mieszkańców są ważne. Wspiera działalność instytucji kulturalnych,
takich jak: Miejski Ośrodek Kultury, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Młodzieżowa Orkiestra Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej, Miejska Orkiestra Dęta. Ponadto firma angażuje się w różne wydarzenia kulturalne. Jest również mecenasem sportu. Od 1995 r.
jest związana z jedną z najlepszych ligowych drużyn siatkarskich Polski, znaną obecnie
pod nazwą ZAKSA Kędzierzyn, aktualny wicemistrz Pucharu Polski, wicemistrz Plus
Ligi i wicemistrz Pucharów Europejskich CEV. Dodatkowo firma patronuje wielu imprezom sportowym, w szczególności. ZAK SA dba o rozwój fizyczny młodego pokolenia,
dając równocześnie szanse na rozwój młodych talentów sportowych. Sponsorował m.in.
sekcję siatkówki plażowej MOSiR ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, „Pływackie Koziołki” – ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci szkół podstawowych, Międzynarodowe Mistrzostwa Młodych Jeźdźców i Juniorów w ujeżdżaniu, Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej
FUTBOLOWA ZAKSA NA MAXA.
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Zakłady Azotowe „Puławy” SA
24-110 Puławy, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
www.zapulawy.pl, e-mail: zapulawy@azoty.pulawy.pl
Zakłady Azotowe „Puławy” wkroczyły w lata 80. XX w. jako największy w Polsce
producent nawozów azotowych: mocznika (1966), saletry amonowej (1967), siarczanu
amonu (1976), jedyny w Polsce wytwórca melaminy (1977), jeden z dwóch krajowych
producentów kaprolaktamu (1976) i znaczący wytwórca gazów technicznych: ciekłego
dwutlenku węgla i suchego lodu (1970). Kryzysowe lata 80. XX w. przyniosły zahamowanie rozbudowy potencjału produkcyjnego, były jednak czasem opracowania i uruchomienia długofalowych działań na rzecz ochrony środowiska. Harmonogram opracowany w 1985 r., i poszerzony o dalsze zamierzenia, stał się – po zatwierdzeniu w 1986 r.
przez władze wojewódzkie i miejskie – „Kompleksowym programem zamierzeń w zakresie ochrony środowiska w Zakładach Azotowych „Puławy” na lata 1985-2000 i dalsze”. Ważną inwestycją z tego punktu widzenia była budowa biologicznej oczyszczalni
ścieków. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa przypadł na lata 90. XX w. To wtedy
zmodernizowano praktycznie wszystkie linie produkcyjne Zakładów – w szczególności
wytwórnię mocznika, w której wybudowano nową wieżę granulacyjną (1994) i instalację syntezy, tzw. IDR (1997). Wprowadzono też nowe produkty. Pierwszym z nich
był płynny nawóz – roztwór saletrzano-mocznikowy znany jako RSM (1990), kolejnym
nadtlenek wodoru – wykorzystywany m.in. jako środek wybielający w przemyśle celulozowo-papierniczym i włókienniczym (1995). Dokonano zmian organizacyjnych, które
pozwoliły firmie dopasować się do warunków dyktowanych przez zasady gospodarki
rynkowej. 1 września 1992 r. nastąpił proces komercjalizacji firmy. Przekształcono Zakłady Azotowe „Puławy” w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Konsekwencją tego
procesu było upublicznienie Spółki w 2005 r. i jej debiut na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Początek nowego wieku, to przede wszystkim znacząca rozbudowa kompleksu melaminowego: Melamina II (2001), Melamina III (2004). Melamine
Recovery Unit (2007). Ostatnim nowym produktem „Puław” jest AdBlue (2007)
– reduktor spalin w samochodach z silnikiem Diesla wykorzystujących system SCR.
W planach jest rozbudowa potencjału produkcyjnego w zakresie nawozów płynnych
i stałych na bazie mocznika i siarczanu amonu (PULASKA i PULGRAN S). Z inicjatywy
Zakładów Azotowych „Puławy” SA i Gminy Miasto Puławy utworzono w 2003 r. Puławski
Park Przemysłowy. Od 2007 r. ok. 100 z 700 ha PPP przekształcono w Podstrefę Puławy
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Rozpoczęto też budowę Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pierwszą inwestycją w Podstrefie Puławy była
budowa Nowej Tlenowni zrealizowana pomiędzy Zakładami Azotowymi „Puławy” SA
i Air Liquide Polska w formule over the fence.
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Najważniejsze produkty i zdolności produkcyjne ZAP SA
Produkt

Roczna zdolność produkcyjna, t/r

Saletra amonowa ogółem (roztwór saletry)

1 103 850

Saletra amonowa granulowana

919 875

Roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM)

1 000 000

Mocznik (ogółem)

1 215 000

Mocznik granulowany

600 000

Melamina

96 000

Kaprolaktam

70 000

Siarczan amonu
Nadtlenek wodoru

156 000
10 000 (w przeliczeniu na 100%)

Skroplony dwutlenek węgla

74 250

Adblue

100 000

Produkty Spółki, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym na eksploatację instalacji,
wytwarzane są przy wykorzystaniu technologii spełniających kryteria BAT (Best Avaliable
Techniques). Oznacza to, że „Puławy” stosują najlepsze dostępne technologie, zarówno
w samej produkcji jak i w zakresie sposobu, w jaki dana instalacja jest projektowana,
wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana.

Media i surowce
Energia elektryczna, powietrze surowe i pomiarowe; para nisko-, średnio- i wysokociśnieniowa; amoniak gazowy; woda pitna, przemysłowa, zdemineralizowana; azot beztlenowy; dwutlenek węgla gazowy; gaz desorpcyjny, opałowy, poabsorpcyjny, resztkowy,
syntezowy; tlen niskociśnieniowy i sprężony, wodór, gaz naturalny, benzen, siarka, kwas
siarkowy, węgiel, polietylen, kwas wodoro-chlorowy.

Struktura Firmy
Organami statutowymi firmy są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.
Struktura organizacyjna oparta jest na pionach: finansowym, inwestycji, korporacyjnym,
personalnym, produkcji, energetycznym, strategii i rozwoju, wsparcia.

Zakłady Azotowe „Puławy” SA

135

Struktura własnościowa
Nazwa

Liczba akcji i głosów na WZ Spółki Udział w kapitale, %

Skarb Państwa

9 686 248

50,67

Kompania Węglowa SA

1 892 385

9,90

Z. Jakubas z podmiotami powiązanymi

986 900

5,16

ING Nationale Nederlanden Polska OFE

959 431

5,02

5 590 036

29,25

19 115 000

100

Pozostali akcjonariusze
Razem

Działalność eksportowa w biznesie „Puław” stanowi od dawna istotny czynnik. Spółka w ostatniej dekadzie wielokrotnie plasowała się w gronie 50. największych polskich
eksporterów. Historycznie największymi rynkami eksportu są kraje Unii Europejskiej,
Dalekiego Wschodu i obu Ameryk. W ostatnim okresie „Puławy” umocniły swoją obecność
w krajach Dalekiego Wschodu w zakresie eksportu kaprolaktamu (głównie Tajwan, ale
również Indie, Chiny i Korea). Z kolei „rewolucja” gazu łupkowego w USA uniemożliwiła
eksport na ten rynek roztworu saletrzano-mocznikowego RSM, którego w minionym okresie „Puławy” były nawet największym eksporterem na świecie. Wciąż silna jest pozycja
eksportowa „Puław” w zakresie siarczanu amonu wysyłanego na rynek Ameryki Południowej (Brazylia). Melamina i nawozy azotowe trafiają w eksporcie głównie na rynek Unii
Europejskiej. W ostatnim okresie najmocniej wzrósł eksport Spółki do Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec. Ogólnie Spółka wysyła swoje produkty do ok. 40 krajów świata. Udział
eksportu w sprzedaży stanowi ok. 50%. Główne surowce spółki, to gaz ziemny, węgiel
kamienny, energia elektryczna oraz benzen. Ich dostawcami są polscy partnerzy.
Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna obejmuje 7 podmiotów
prawa handlowego, tj. Jednostkę Dominującą oraz 6 podmiotów zależnych, w których
ta Jednostka posiada więcej niż 50% kapitału zakładowego. Konsolidacją pełną objęte
są spółki zależne z siedzibami w Puławach: Przedsiębiorstwo Projektowania Modernizacji
i Rozwoju ZA „Puławy” SA PROZAP Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów
i Inwestycji REMZAP Sp. z o.o. Ponadto Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna są
powiązane kapitałowo z następującymi Spółkami:
• Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – udział w kapitale zakładowym 50,00%
• CTL KOLZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach – udział w kapitale zakładowym 49,00%
• NAVITRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – udział w kapitale zakładowym 26,45%
• TECHNOCHEMSERVICE SA z siedzibą w Moskwie – udział w kapitale zakładowym 25,00%.
„Puławy” są największym producentem nawozów azotowych w Polsce. Udział Zakładów Azotowych „Puławy” Spółka Akcyjna w europejskich zdolnościach produkcyjnych
mocznika wzrósł w 2010 r. do poziomu ok. 12%, co plasuje Spółkę na drugim miejscu
w Europie. „Puławy” posiadają też ok. 40% udział w rynku nawozów saletrzanych.
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna są jedynym w Polsce i trzecim największym
producentem melaminy na świecie. Elementem wyróżniającym Spółkę jest doskonała lokalizacja, która pozwala na obecność na rynkach o najwyższej stopie wzrostu konsumpcji.
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Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna są jednym z dwóch krajowych producentów kaprolaktamu. Udział Spółki w krajowych zdolnościach produkcyjnych wynosi
ponad 40%, zaś w zdolnościach europejskich ponad 3%.
„Puławy” są jedynym producentem nadtlenku wodoru w Polsce.
Posiadają też nominalne zdolności produkcyjne AdBlue® na poziomie 100 tys. t/r. Potencjałem swoim pokrywają głównie rynek krajowy oraz kraje sąsiadujące.
Zmiany gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX w. wymusiły działania restrukturyzacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne. Program restrukturyzacji Zakładów Azotowych
„Puławy” został opracowany w lipcu i sierpniu 1992 r., a zatwierdzony do realizacji w październiku tego roku, już po przekształceniu przedsiębiorstwa 1.09.1992 r. w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
W efekcie przyjętego programu, ze struktury Zakładów wydzielono w latach 1993-1994
te komórki organizacyjne, które świadczyły na rzecz Zakładów usługi typu serwisowego
i utworzono na ich bazie samodzielne podmioty prawne w formie spółek z o.o. Głównym
obszarem restrukturyzacji był ówczesny pion techniczny Zakładów. Spółka „PROZAP” powstała jeszcze w 1988 r. na bazie Biura Projektów, a Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical”
w 1997 r. na bazie Przychodni Zakładowej.
Zakłady w latach 1995-1999 zagospodarowały niemal w całości swój majątek nieprodukcyjny:
• pozbyły się 50 budynków mieszkalnych z ok. trzema tysiącami byłych mieszkań zakładowych sprzedając je najemcom, bądź przekazując je kilkunastu nowopowstałym
spółdzielniom mieszkaniowym
• 6 hoteli pracowniczych, w tym 4 przekazano dwóm nowopowstałym spółdzielniom
mieszkaniowym, a dwa hotele przebudowano na pełnowartościowe mieszkania
• na rzecz Gminy Miasto Puławy przekazały nieodpłatnie: halę sportową, korty tenisowe,
hotel sportowy, stadion i basen wraz z przynależną infrastrukturą i wyposażeniem
• przekazały do Lasów Państwowych ok. 210 ha lasów będących w użytkowaniu Zakładów oraz ok. 50 ha towarzyszących im użytków
• zostały sprzedane wszystkie garaże zakładowe (49 boksów)
• nieodpłatnie przekazano Przystań Żeglarską dla organizacji żeglarskiej i tzw. „domek
myśliwski” kołu łowieckiemu
• przekształciły dom wczasowy „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu w spółkę prawa handlowego.
Działania modernizacyjne realizowane były od lat 90. XX w. praktycznie na wszystkich
kluczowych instalacjach. Część wytwórni wybudowano praktycznie od nowa (Wytwórnia
Mocznika, Tlenownia, Instalacja Demineralizacji Wody). W przypadku Wytwórni Kaprolaktamu w istotny sposób zwiększono jej wydajność projektową z 50 tys. t/r do 70 tys. t/r.
Zmodernizowano i podniesiono efektywność pracy instalacji Amoniaku I (z 300 t/dobę
do 375 t/dobę dla każdej z linii) i Amoniaku II (z 500 t/dobę do 550 t/dobę dla każdej
z linii). Wiele przedsięwzięć wiązało się z wymaganiami ochrony środowiska.
Działalność inwestycyjna „Puław” pozwoliła rozbudować potencjał produkcji melaminy zwiększając zdolności projektowe z 32 tys. t/r do ponad 96 tys. t/r. Uruchomiono
też produkcję roztworu saletrzano-mocznikowego RSM (1989/90), wytwórnię nadtlenku
wodoru (1995), instalację AdBlue (2007). Dalej zaprezentowane inwestycje proekologiczne
pozwoliły na dostosowanie działalności spółki do unijnych i krajowych wymagań emisyjnych. Zakłady Azotowe „Puławy” SA ograniczyły do 2010 r. (w stosunku do 1985 r.) emisję:
pyłów ze spalania paliw o ok. 96%; pyłów saletry o ok. 82%; pyłów mocznika o ok. 93%;
amoniaku o ok. 88%; tlenków azotu o ok. 62% i dwutlenku siarki o ok. 27%.
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Ważniejsze inwestycje w obszarze ochrony
powietrza atmosferycznego z lat 1985-2009
•

Zlikwidowano starą instalację i zakończono budowę nowej instalacji produkcyjnej
mocznika. Efekt ekologiczny, to: ograniczenie emisji amoniaku o 90% oraz ograniczenie ilości spalanego w zakładowej elektrociepłowni węgla o 120 tys. t/r (tym samym
zmniejszono emisję pyłów dymnicowych, tlenków azotu i dwutlenku siarki).
• Na IV linii produkcyjnej kwasu azotowego wybudowano instalację poprawiającą absorpcję tlenków azotu, obniżając tym samym ich emisję do atmosfery. Ograniczono
emisję tlenków azotu o ok. 50%. Wybudowano instalację do katalitycznej redukcji
tlenków azotu na trzech liniach produkcyjnych kwasu azotowego, osiągając stopień
redukcji tlenków azotu 93,7%.
• Wybudowano instalację do utylizacji związków siarki w gazach wylotowych z Instalacji
Kwasu Siarkowego. Ograniczono emisję dwutlenku i trójtlenku siarki oraz mgły kwasu
siarkowego o ponad 98%.
• Zmodernizowano kotły w zakładowej elektrociepłowni z zastosowaniem niskotemperaturowej wirowej technologii spalania węgla. Osiągnięto zmniejszenie emisji tlenków
azotu o ok. 60%.
• Wprowadzono ciągłe monitorowanie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładowej elektrociepłowni.
• Wybudowano instalację do wykorzystania ciepła odpadowego w sekcji Benfielda w Wytwórni Amoniaku do ogrzewania miasta, co pozwoliło ograniczyć ilość spalanego węgla
w Elektrociepłowni o 30 tys. t/r, a tym samym ograniczyć emisję pyłów dymnicowych,
tlenków azotu i dwutlenku siarki.
• Wybudowano instalację do przesyłu gazów odpadowych z Instalacji Cykloheksanonu
do spalania w zakładowej elektrociepłowni (tlenek węgla i węglowodory).
• Wybudowano instalację do katalitycznej redukcji tlenków azotu z Instalacji Hydroksyloaminy.
• Zakończono modernizację elektrofiltrów 4 kotłów w zakładowej elektrociepłowni. Pomiary skuteczności odpylania elektrofiltrów dla poszczególnych kotłów wykazały średnią skuteczność na poziomie 99,93%. Wartość średnia zapylenia spalin ok. 70 mg/Nm3
przy normie dopuszczalnej 100 mg/Nm3
• Zakończono realizację zadania: Redukcja emisji podtlenku azotu na czterech liniach
Instalacji Kwasu Azotowego. Efekt ekologiczny – redukcja emisji podtlenku azotu
o ok. 85%.
• Przebudowano kocioł Nr 2 pod kątem dostosowania do obowiązujących norm emisji.
• Efekt ekologiczny, to: redukcja emisji substancji do powietrza atmosferycznego (pyłu,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla) oraz dotrzymanie stężenia pyłu
za elektrofiltrem poniżej 100 mg/Nm3.
• Budowa instalacji odsiarczania spalin z kotłów – zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2012 r. W ramach realizacji zadania w 2010 r. m. in. wybudowano nowy
magazyn olejowy, rozpoczęto prace budowlane węzła absorpcji dwutlenku siarki oraz
węzła krystalizacji, wykonano projekt budowlany nowego komina.
Zakłady Azotowe „Puławy” SA ograniczyły do 2010 r. (w stosunku do 1985 r.) m.in.:
zrzut następujących ładunków ściekowych: azotu amonowego (o 54%); azotu organicznego (o 93%) i ChZT (o 80%) oraz pobór wody podziemnej o ok. 73%, zastępując ją wodą
powierzchniową z rzeki Kurówki.
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Ważniejsze inwestycje w obszarze ochrony wód
z lat 1985–2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Wybudowano ujęcie wody z rzeki Kurówki dla celów przemysłowych. Ograniczono
tym samym ilość pobieranej wody podziemnej o ok. 50%, zastępując ją wodą powierzchniową.
Wdrożono projekt racjonalizatorski, polegający na częściowym zawracaniu wód pochłodniczych do powtórnego wykorzystania. Zmniejszono tym samym pobór wody
z rzeki Wisły o ok. 20-30%.
Wdrożono projekt racjonalizatorski w Wytwórni Mocznika, polegający na zawróceniu
do procesu ścieków z węzłów krystalizacji i granulacji mocznika. Zastosowanie tego
projektu ograniczyło zrzut ładunków mocznika do ścieków o ok. 70%.
Wybudowano instalację hydrolizy ścieków w celu odzysku i zawrócenia do procesów
produkcyjnych amoniaku.
Wybudowano instalację do redukcji zrzutów związków azotu do ścieków z Wytwórni
Saletry Amonowej.
Wybudowano trzy lokalne oczyszczalnie ścieków sanitarnych z Wytwórni Mocznika.
Przeprowadzono renowację kanalizacji fekalnej.
Oddano do użytkowania instalację MRU w celu oczyszczania kondensatów procesowych z Wytwórni Melaminy II i III.
Przeprowadzono renowację części kanalizacji przemysłowej w celu wyeliminowania
ewentualnych przecieków do środowiska.
Ograniczono pobór wody powierzchniowej z rzeki Kurówki poprzez: wykorzystanie
kondensatu z Zakładu Melaminy do produkcji kondensatu odgazowanego w Zakładzie Energetycznym oraz modernizację wymiennika jonitowego, tj. całkowitą wymianę
masy jonitowej w celu poprawy jego sprawności.
Prowadzono prace związane z przebudową instalacji demineralizacji wody. Planowany
efekt ekologiczny, to zmniejszenie ilości pobieranej wody podziemnej i powierzchniowej, ograniczenie ilości zrzucanych ścieków.
Zakończono budowę instalacji demineralizacji wody. Planowany efekt ekologiczny,
to zmniejszenie zużycia surowców, ilości pobieranej wody podziemnej i powierzchniowej, ograniczenie ilości zrzucanych ścieków, zapewnienie ciągłości dostaw wody
zdemineralizowanej.
Zakończono budowę stacji pomiarowej ścieków z Zakładów Azotowych „Puławy” SA
przy śluzie wałowej rzeki Wisły.
Zmodernizowano instalację mycia potasowego. Przebudowano instalację usuwania
CO2 z gazu do syntezy amoniaku – wymiana absorberów 150 K2. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zrzutu kondensatu do ścieków.
Na instalacji Saletry przebudowano węzeł przegrzewu i odparowania amoniaku
z efektem wydzielania i zagospodarowania amoniaku z zanieczyszczeń wodnoolejowych.
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Ważniejsze inwestycje w obszarze gospodarki
odpadami za lata 1985–2010
•

•
•
•
•

Budowa nowoczesnej instalacji do magazynowania i załadunku popiołu lotnego z węgla bezpośrednio spod elektrofiltrów. Pozwala ona na zagospodarowanie minimum
60 000 t. popiołów w ciągu roku i ograniczenie ilości powstających mieszanek popiołowo-żużlowych o ok. 50%.
Wdrożenie procedur, mających na celu stworzenie kompleksowej gospodarki odpadami i opakowaniami. Procedury te obejmują odpady i opakowania, powstające
w procesach produkcyjnych jak i pomocniczych.
Modernizacja Magazynu Surowców Wtórnych i Przedmiotów Niepełnowartościowych
(budowa zadaszonych boksów, utwardzenie placu).
Rozbudowa składowiska odpadów innych, niż niebezpieczne i obojętne.
Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez podwyższenie grobli poszczególnych kwater o 3 m., czego efektem jest zwiększenie pojemności magazynowo-składowej składowiska.

Ważniejsze działania w obszarze rewitalizacji
terenów okołoprzemysłowych
•

Prowadzi się rekultywację rolniczo-leśną na terenach będących własnością Zakładów
Azotowych „Puławy” SA. W lasach prowadzi się cięcia pielęgnacyjne, usuwa posusz,
wprowadza podszyty. Obszary wylesione są systematycznie zadrzewiane (rocznie
ok. 5 ha). Na terenie Zakładów utrzymuje się i pielęgnuje zieleń (trawniki, krzewy
i drzewa ozdobne).
• 14 grudnia 1999 r. Zakłady Azotowe „Puławy” SA nabyły od Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, usytuowany w obrębie przedsiębiorstwa, Zakład
Doświadczalno-Wdrożeniowy Terenów Zdewastowanych celem jego zagospodarowania
poprzez zalesienie.
• Prowadzone są badania stanu środowiska gleb leśnych oraz zmian, jakie zaszły
w tym środowisku pod wpływem zmniejszonej emisji Zakładów. Na założonych powierzchniach doświadczalnych prowadzone są obserwacje upraw sosny, dębu i brzozy. Badania te mają na celu przywrócenie funkcji leśnej na terenach wokół Zakładów
Azotowych „Puławy” SA.
• W 2009 i 2010 r. zalesiono 7 ha terenów, wysadzając ok. 51000 sadzonek sosny i robinii akacjowej. Efekt, to tworzenie pasa zieleni – tym samym ochrona przed emisją
oraz ochrona gruntów przed erozją. Na terenie przedsiębiorstwa prowadzono prace
związane z pielęgnacją zieleni (trawniki, krzewy i drzewa ozdobne).
Spółka posiada systemy zapewnienia jakości. Pierwszy certyfikat ISO uzyskała w 1997 r.
Obecnie w zakresie Systemów Zarządzania są to:
• Certyfikaty Systemów Zarządzania zgodnych z normą: ISO 9001: 2008, ISO 14001:
2004, PN-N 18001:2004.
• Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem na zgodność z powyższymi normami.
Powyższe dwa certyfikaty obejmują wszystkie jednostki organizacyjne Spółki, wydane są
przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. i są ważne do 7 marca 2013 r.
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Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z normą ISO 22000, wydany przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. –
ważny do 24 czerwca 2011 r. Certyfikat obejmuje produkcję i sprzedaż gazów
technicznych.
Certyfikat akredytacji Laboratorium Higieny Pracy na zgodność z normą ISO
17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji – ważny do 15 listopada
2013 r.

W zakresie certyfikacji wyrobów
• Certyfikaty na znak jakości „Q” dla nawozów – mocznik, saletra amonowa i RSM, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA – ważny do 2 kwietnia 2013 r.
• Certyfikat na znak „NAWÓZ WE” dla nawozów – mocznik, saletra amonowa i RSM,
wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA – ważny do 11 maja 2011 r.
Inne certyfikaty
• Certyfikat programu „Opieka nad Produktem dla Nawozów” ważny do 24 maja 2011 r.
wydany przez SGS, tj. przez firmę audytującą w imieniu Fertilizers Europe (dawna
nazwa: EFMA – European Fertilizer Manufacturers Association) w zakresie spełnienia
wymagań programu „Opieka nad produktem dla nawozów”.
• Certyfikat programu „Odpowiedzialność i Troska – Responsible Care” ważny do
31 grudnia 2013 r. wydany przez Sekretariat Programu Responsible Care.

Zasoby ludzkie
Polityka kadrowa Spółki nastawiona jest na racjonalne wykorzystanie możliwości
kształtowania zatrudnienia poprzez dostosowywanie liczby nowozatrudnionych pracowników do wielkości osób odchodzących na emerytury i renty. Znacząca zmiana stanu
zatrudnienia nastąpiła na początku lat 90. XX w. w związku z tworzeniem na bazie
dawnych służb pomocniczych i usługowych niezależnych spółek. Proces ten doprowadził
do zmniejszenia stanu zatrudnienia w Zakładach Azotowych „Puławy” ze stanu ponad
5 tys. osób do poniżej 4 tysięcy. Dziesięć lat temu Zakłady Azotowe „Puławy” SA zatrudniały ok. 3 700 osób. Od kilku lat stan Załogi waha się w granicach 3 300 osób.
Firma wspiera różne formy dokształcania swoich pracowników. Co roku przeprowadza ok. 3800 różnych form szkoleń pracowniczych podnoszących kwalifikacje kadry.
Pracownicy firmy podnoszą kwalifikacje poprzez naukę w szkołach średnich, wyższych
oraz – na co kładzie się szczególny nacisk – na studiach podyplomowych. Corocznie
ok. 100 pracowników uczestniczy w kursach językowych.

Otoczenie biznesowe
Spółka biorąc udział w globalnym biznesie stoi przed rozmaitymi wyzwaniami i narażona jest na różnego typu ryzyka. Jednym z nich jest możliwość wzrostu podaży
nawozów azotowych wytwarzanych na bazie taniego gazu przez podmioty konkurujące
ze Spółką na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. W celu polepszenia konkurencyjności produktów Zarząd Zakładów podejmuje działania zmierzające do optymalizacji
kosztów produkcji oraz poszerzenia asortymentu wprowadzanych do sprzedaży produktów. Działania te obejmują:
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kontynuację realizacji programów oszczędnościowych, zapoczątkowanych w roku obrotowym 2008/2009 w ramach „Programu Optymalizacji Kosztów 10-15-20”
• realizację zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy efektywności
produkcji
• uplasowanie na rynku nowych produktów nawozowych
• poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny
• wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez akwizycje
• podejmowanie działań antydumpingowych
• aktywne uczestnictwo w pracach Fertilizers Europe.
Kolejnym wyzwaniem i ryzykiem jest problem wysokich cen gazu ziemnego. Udział
kosztów gazu ziemnego w rodzajowych kosztach zużycia surowców, materiałów i energii
przekracza w przypadku „Puławy” 50%. Wysokie ceny gazu ziemnego w Polsce powodują,
że w Zakładach Azotowych „Puławy” SA realizowane są działania inwestycyjne w kierunku
obniżenia wskaźników zużycia tego surowca oraz rozpatrywane są wszelkie możliwości dywersyfikacji dostaw gazu. Osobnym problemem w zakresie zaopatrzenia w gaz jest ryzyko
ograniczeń w dostawach gazu do Zakładów Azotowych „Puławy” SA. Spółka opracowuje
scenariusze i podejmuje działania w celu minimalizacji skutków ewentualnych ograniczeń
w dostawach gazu ziemnego. Do działań tych należą:
• alternatywny zakup amoniaku dla zredukowania braków w dostawach gazu
• realizacja zatwierdzonego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stokażu amoniaku”
w celu zwiększenia możliwości magazynowania amoniaku i poprawy elastyczności
gospodarowania jego zapasami
• poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny (poza
obecnie funkcjonującym systemem sprzedaży)
• w przyszłości wykorzystanie do produkcji gazu syntezowego uzyskanego w procesie
zgazowania węgla (jeżeli ekonomiczne aspekty realizacji takiego projektu będą dla
Spółki korzystne)
• wykorzystanie ewentualnych możliwości dywersyfikacji dostaw gazu wynikających
ze wzrostu ekonomicznej opłacalności eksploatacji złóż gazu łupkowego.
Problemem, którego ranga wzrasta są rosnące koszty energii elektrycznej. Spółka bezpośrednio uczestniczy w rynku energii elektrycznej. Ponadto bierze aktywny udział w pracach nad tworzeniem rozwiązań legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych w zakresie
obrotu energią elektryczną i gazem. Przedstawiciele Spółki aktywnie uczestniczą w pracach komisji/zespołów roboczych w ramach działań podejmowanych przez Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Skarbu, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz organizacje pozarządowe. Istotne dla Spółki są też zmiany regulacji dotyczących zapobieganiu
i zmniejszaniu zanieczyszczeń.
Prowadzone w Grupie Kapitałowej procesy technologiczne powodują emisję do atmosfery pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz dwutlenku węgla. W związku z prowadzonymi przez Parlament Europejski pracami nad zmianami przepisów dotyczących
emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną wprowadzone do stosowania nowe, znacznie ostrzejsze od dotychczasowych, normy
emisji. Może to spowodować istotny wzrost opłat ponoszonych przez Spółkę w związku
z emisją zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.
Zarząd, realizując przyjętą „Strategię Zakładów Azotowych „Puławy” SA dla pakietu klimatycznego”, podejmuje intensywne działania mające na celu wprowadzenie jak
najkorzystniejszych zapisów w regulacjach dotyczących zasad obowiązujących w trzecim etapie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, jednak możliwości wpływania
na kształt projektu, który zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę obecnie
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są ograniczone. Przedstawiciele „Puław” w ramach prac w stowarzyszeniach Fertilizers
Europe, Forum CO2, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz we współpracy z Ministerstwem Gospodarki prowadzą działania ukierunkowane na powstanie odpowiednich
zapisów legislacyjnych zmniejszających niekorzystne skutki wdrożenia trzeciego etapu
handlu uprawnieniami do emisji. W celu redukcji czynników emisji (zanieczyszczeń
i gazów cieplarnianych) Spółka realizuje lub planuje przedsięwzięcia obejmujące:
redukcję emisji pyłów poprzez:
• przebudowę kotła parowego nr 2 pod kątem dostosowania do obowiązujących norm
emisji w celu obniżenia koncentracji pyłu w spalinach do poziomu poniżej 50 mg/m3
(projekt inwestycyjny zrealizowany w I kwartale 2010 r. Obecnie weryfikowane jest
osiągnięcie efektu ekologicznego)
• osiągnięcie zamierzonych efektów z realizacji projektu inwestycyjnego „Modernizacja
elektrofiltrów”
redukcję emisji tlenków azotu poprzez:
• zastosowanie niekatalitycznej redukcji NOx w elektrociepłowni z wykorzystaniem roztworu mocznika (metodą NSCR)
• zastosowanie selektywnej katalitycznej redukcji NOx (metoda SCR)
redukcję emisji dwutlenku siarki poprzez:
• realizację projektu inwestycyjnego „Budowa odsiarczania spalin metodą amoniakalną”
• spalanie węgla o niskiej zawartości siarki
redukcję emisji dwutlenku węgla poprzez:
• zrealizowanie projektów inwestycyjnych w zakresie przebudowy instalacji do usuwania
dwutlenku węgla z gazu do syntezy amoniaku na trzech liniach przygotowania gazu
• ewentualne przechwytywania i składowania dwutlenku węgla przy wykorzystaniu metody CCS (Carbon Capture and Storage).
Istotnym czynnikiem mogącym wpłynąć na ograniczenie przez „Puławy” emisji, zarówno zanieczyszczeń jak i gazów cieplarnianych, będzie realizacja inwestycji związanej z budową stokażu amoniaku, która pozwoli (w przypadku przyjęcia niekorzystnych dla Spółki
rozwiązań prawnych) na ograniczenie produkcji amoniaku na rzecz zakupu tego surowca,
a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na zakup uprawnień do emisji.

Dyrektorzy Zakładów Azotowych „Puławy” SA
Tadeusz Piasecki
Józef Kijowski
Mirosław Malinowski

1980-1985
1985-1991
1991-1992

Prezesi Zarządu Zakładów Azotowych „Puławy” SA
Mirosław Malinowski
1992 - 2002
Zygmunt Kwiatkowski VII. 2002 - II. 2006
Marcin Buczkowski
II. 2006 - IV. 2006 (p.o.)
Małgorzata Iwanejko
IV. 2006 - XI. 2006
Krzysztof Lewicki
XI. 2006 - VII. 2007
Lech Kliza
VIII. 2007 - III. 2008 (p.o.)
Paweł Jarczewski
IV. 2008 - aktualnie
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Tablica 1
Przykłady ze sprzedaży, zysk, aktywa i kapitał własny w okresie 2004/2005–2010/2011
tys. PLN

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Przychody
ze sprzedaży

2010/2011
II kwartały

1 959 795

2 030 448

2 205 255

2 503 510

2 396 784

2 055 903

1 094 553

404 936

274 359

252 338

432 763

407 202

82 166

8 273

20,70

13,50

11,44

17,29

16,99

4,00

0,76

286 499

156 967

151 421

358 744

338 332

15 183

-31 713

14,60

7,70

6,87

14,33

14,12

0,74

-2,90

Zysk brutto

296 942

162 143

158 463

401 411

241 181

46 938

-26 196

Zysk netto

201 912

126 166

130 009

330 821

194 626

35 535

-24 403

10,30

6,20

5,90

13,21

8,12

1,73

-2,23

EBITDA
Marża
EBITDA, %
EBIT
Marża
EBIT, %

Marża zysku
netto, %
tys. PLN

stan
stan
stan
stan
stan
stan
stan
na dzień
na dzień
na dzień
na dzień
na dzień
na dzień
na dzień
30.06.2005 30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 31.12.2010

Aktywa
razem

1 321 169

1 635 090

1 680 134

1 967 850

2 081 788

2 039 461

2 032 994

Kapitał
własny

796 732

1 173 731

1 255 479

1 540 198

1 635 906

1 645 004

1 601 486

Wizerunek Firmy, nagrody i wyróżnienia
•
•

•

•

Spółka Wysokiej Reputacji przyznana jako potwierdzenie wysokiej reputacji „Puław”
wśród polskich inwestorów instytucjonalnych.
Tytuł „Firma Dobrze Widziana” nadany w I edycji konkursu organizowanego w ramach
ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Związek Pracodawców Business Centre
Club wspólnie z Forum Związków Zawodowych i Stowarzyszeniem Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce.
Złota Karta Liderów Bezpiecznej Pracy przyznana przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy w uznaniu dla wyników w działaniach na rzecz zarządzania bezpieczeństwem
pracy i wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.
Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play przyznany w IV edycji konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przez Krajową Izbę Gospodarczą i Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym za przestrzeganie zasad etyki, uczciwości i rzetelności
w biznesie.
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Dyplom Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Urzędu Patentowego RP za drugą
co do ilości liczbę patentów w Polsce za lata 2004-2008.
Nagroda „Panteon Polskiej Ekologii” przyznana w konkursie pod patronatem Ministra
Środowiska i Prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem zgodnym z wymogami określonymi w normie
ISO 14001 i wyróżniającą się działalnością na rzecz ochrony środowiska.
Certyfikat nadania tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Jury Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku”.
Poczwórny tytuł „Filar Polskiej Gospodarki” uzyskany w ogólnopolskim konkursie
„Pulsu Biznesu” który wyłania firmy silne ekonomicznie, ale również o szczególnym
znaczeniu dla lokalnej społeczności.
Statuetka Kamerton Innowacyjności przyznana na podstawie rankingu „500 najbardziej innowacyjnych polskich firm” organizowanego przez redakcję Gazety
Prawnej oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.
„PERŁA POLSKIEJ GOSPODARKI” w kategorii Perły Wielkie. Certyfikat przyznała redakcja miesięcznika Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa
oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.
Nagroda Specjalna za wybitny wkład w rozwój Polskiego Eksportu w konkursie
„Wybitny Polski Eksporter – Polish Outstanding Exporter”.

ZAP SA w mieście i w regionie
Na przestrzeni ostatnich trzech dekad rola Zakładów Azotowych „Puławy” w mieście
i regionie, zmieniła się. Jeszcze na początku lat 80. XX w. kończyła się w Puławach budowa
domu kultury, który był bodajże ostatnią miejską inwestycją tego typu w mieście finansowaną przez Zakłady. Lata 90. XX w., to opisany wcześniej proces przekazywania miastu
majątku nieprodukcyjnego. Ostatnim aktem tego procesu było przekazanie w 2004 r. nieruchomości (kawałka drogi z infrastrukturą) pod nową przeprawę mostową nad rzeką Wisłą.
Dziś znaczenie Zakładów Azotowych „Puławy” SA dla miasta i regionu, to przede
wszystkim aspekt czysto biznesowy. Spółka jest płatnikiem znaczących podatków lokalnych, największym w regionie pracodawcą i inwestorem. Występuje też jako sponsor lokalnych klubów sportowych, wspiera rozwój warunków edukacyjnych puławskich szkół,
organizuje akcje ekologiczno-edukacyjne dla społeczności lokalnej.
Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna są od października 2005 r. spółką giełdową.
Od momentu debiutu, kurs „Puław” wzrósł ok. 140%. Spółka notowana jest w indeksie
mWIG40, a także w subindeksie branżowych WIG-Chemia i szczególnym indeksie WIG-div
grupującym spółki, które wypłacają dywidendę akcjonariuszom. „Puławy” w ciągu pięciu
lat pobytu na giełdzie wypłaciły 308,7 mln PLN dywidendy, wypracowały 809,5 PLN zysku
netto i zainwestowały ponad 800 mln PLN.
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Zakłady Azotowe w Tarnowie
Grupa AZOTY TARNÓW
(1980-2010)

33-101 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 8
www.azoty-tarnow.pl, e-mail: azoty@azoty.tarnow.pl

Krótki zarys historii firmy
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA (Azoty Tarnów). Firma zlokalizowana jest
w zachodniej części Tarnowa, w dzielnicy Mościce. Początki firmy sięgają 1927 r., kiedy
na terenie dwóch podtarnowskich wsi Świerczków i Dąbrówka Infułacka powzięto decyzję
o budowie dużej wytwórni związków azotowych. Była to jedna z największych inwestycji lat
20. XX w. w Polsce. Głównym inicjatorem powstania Państwowej Fabryki Związków Azotowych pod Tarnowem był ówczesny Prezydent RP Ignacy Mościcki. Równolegle z budową
fabryki powstawało przyfabryczne osiedle mieszkaniowe. W 1929 r., na cześć Prezydenta RP,
nowa gmina przyfabryczna otrzymała nazwę Mościce. PFZA w Mościcach została uruchomiona na przełomie 1929 i 1930 r. i produkowała, obok nawozów azotowych, także produkty
chlorowe i inne chemikalia. W 1933 r., w okresie wielkiego ogólnoświatowego kryzysu, doszło
do połączenia „Mościc” z bliźniaczą fabryką w Chorzowie w koncern Zjednoczone Fabryki
Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie. W czasie II wojny światowej fabryka nosiła
nazwę Stickstoffwerke Moscice. Po wojnie tarnowskie Azoty stopniowo zmieniały swój profil
produkcyjny. Z przedsiębiorstwa w zasadzie jednoprofilowego o produkcji nieorganicznej,
Azoty zaczęły przekształcać się w producenta wyrobów chemicznych o urozmaiconej strukturze. Decyzje z lat 50. XX w. dały podwaliny dzisiejszego profilu produkcyjnego Zakładów.
Uruchomiono wówczas m.in. produkcję kaprolaktamu, półproduktu do wytwarzania włókien poliamidowych. Lata 60. i pierwsza połowa lat 70. XX w., to okres najbardziej dynamicznego rozwoju tarnowskich Azotów związany z inwestycjami określanymi mianem „Tarnów
II”. W wyniku tych inwestycji uruchomiono m.in. produkcję chlorku i polichlorku winylu,
cyjanowodoru i akrylonitrylu, krzemu półprzewodnikowego, a także zintensyfikowano dotychczasowy asortyment produkcji na istniejących instalacjach. Realizacja tych inwestycji
sprawiła, że w Tarnowie powstał duży kombinat chemiczny. W latach 70. ub. w. zwiększano
zdolności produkcyjne, w tym sztandarowego produktu Azotów – kaprolaktamu, a także
rozpoczęto produkcję tworzyw sztucznych (polioksymetylen, poliamid6, PTFE).

Lata 1980-2010
Początek lat 80. XX w., to okres bardzo trudny dla polskiej gospodarki, w tym dla
polskiej chemii; permanentny był brak nie tylko surowców i części zamiennych, ale
także podstawowych artykułów. W czerwcu 1985 r. wyprodukowano milionową tonę
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kaprolaktamu oraz zintensyfikowano jego zdolności produkcyjne do 70 tys. t/r. W tym
samym roku zapadła decyzja o budowie technicznej wytwórni polioksymetylenu (POM)
o rocznej wydajności 10 tys. t na bazie doświadczeń zebranych na instalacji pilotażowej [1]. Najważniejszą inwestycją końca lat 80. ub.w. było rozpoczęcie budowy nowej
instalacji kwasu azotowego technicznego [2]. Nowa instalacja spełniała zaostrzające
się normy ekologiczne i aż dziesięciokrotnie zredukowała stężenie tlenków azotu (w porównaniu do starych jednostek kwasowych). U progu gospodarki rynkowej, w wyniku
trudności z płynnością finansową odbiorców, egzekwowanie należności stawało się coraz
trudniejsze. Zatory płatnicze powodowały, że dotychczasowi stali odbiorcy krajowi nie
kupowali, a stali dostawcy nie sprzedawali w takich ilościach i na takich warunkach
jak w latach poprzednich. To spowodowało kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. Dla samych tarnowskich Azotów szczególnie bolesne okazało się załamanie produkcji przemysłów włókienniczego, rolno-spożywczego, elektronicznego, a także nadmierne otwarcie
rynku krajowego na wyroby rynku światowego, wreszcie radykalny spadek cen, m.in.
na kaprolaktam, acetynocyjanohydrynę, polichlorek winylu, nawozy oraz dumpingowa
sprzedaż wyrobów chemicznych przez państwa byłego ZSRR [3]. Pod koniec lat 80. ub.w.
tarnowskie Azoty wytwarzały ok. 160 produktów, a w eksporcie sprzedawano: kaprolaktam, acetynocyjanohydrynę, urotropinę, polichlorek winylu, cykloheksanon, produkty
chlorowe [4]. Począwszy od połowy lat 70. ub.w. przedsiębiorstwo weszło na światowy
rynek jako liczący się eksporter licencji, know-how, dokumentacji i usług oraz pionier
eksportu myśli technicznej wśród przedsiębiorstw produkcyjnych, nie tylko resortu przemysłu chemicznego. Lata 80. ub.w. to dalszy rozwój sprzedaży licencji. W tarnowskich
Azotach doceniono rolę eksportu myśli technicznej i to nie tylko jako źródła dodatkowych przychodów firmy, ale również jako motywację rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
przez kadrę specjalistów, która sprostać musiała nowym wyzwaniom: konfrontacji z zagraniczną konkurencją, wymaganiami klientów i innymi, często bardziej nowoczesnymi,
standardami. Sprzedaż licencji dotyczyła głównie technologii w obszarze kaprolaktamu,
zwłaszcza procesu Cyclopol® (polskiej technologii wytwarzania cykloheksanonu z benzenu), ale także procesu produkcji polioksymetylenu (POM), politetrafluoroetylenu (PTFE)
oraz krzemu polikrystalicznego [5]. Eksport licencji miał nie tylko znaczenie biznesowe
w postaci dopływu potrzebnych dewiz, ale był również oknem na świat w tym trudnym
okresie ponownie ograniczonych kontaktów z zagranicą. W omawianym okresie znacznie
zwiększono inwestycje w ochronę środowiska. W 1979 r. rozpoczęto budowę II etapu
Grupowej Oczyszczalni Ścieków [6]. Niezwykle ważne dla ochrony środowiska były inwestycje w zakładowej elektrociepłowni. Rosnące wymagania ekologiczne spowodowały,
że w latach 1989–92 dokonano wymiany elektrofiltrów na trzech kotłach, co kilkunastokrotnie ograniczyło zanieczyszczenie pyłami i popiołami z EC II [7].Kolejne prace
modernizacyjne EC II realizowano w następnych latach.
Przełomowym w historii przedsiębiorstwa był rok 1991. 21 lutego podpisano w Warszawie akt przekształcenia Zakładów Azotowych w Tarnowie z Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Spółka
została zarejestrowana z dniem 1 marca 1991 r. Forma prawna w postaci jednoosobowej
spółki Skarbu Państwa została wykorzystana w celu restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych i miała być, w myśl ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych z 1990 r., formą przejściową, przygotowującą firmy do prywatyzacji [8].
Jednocześnie konsekwentnie prowadzone były prace związane z realizacją programu
restrukturyzacji wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym rozbudowanej sfery socjalnej. Przedsiębiorstwo wkroczyło na drogę komercjalizacji i miało się stać wyłącznie zakładem
produkcyjnym. Wszystkie inne, dotychczas bardzo rozbudowane usługi, zwłaszcza so-
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cjalne, przejmować miały wyspecjalizowane służby. Wydzielone podmioty zostały wyposażone w majątek niezbędny do ich działalności. Pierwsza połowa lat 90. ub.w., to proces
wydzieleń ze struktur przedsiębiorstwa spółek-córek. Z każdą z nowopowstałych spółek
spółka-matka zawarła umowę o wzajemnym świadczeniu usług i pomocy, a także umowy dzierżawy terenów i obiektów. Utworzenie tylu nowych organizacji, które przejęły
realizację funkcji dotychczas przypisanych przedsiębiorstwu jako całości, spowodowało
istotne zmiany w jego strukturze, nie tylko organizacyjnej, ale także finansowej i majątkowej. W wyniku głębokiej restrukturyzacji z jednolitego przedsiębiorstwa, jakim były
do tej pory tarnowskie Azoty, wydzielono do 1995 r. 17 jednostek samodzielnych organizacyjnych – spółek ze 100% kapitałem Azotów. Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
a następnie prywatyzacji spółek zależnych kontynuowano w ostatniej dekadzie XX w.
i pierwszej dekadzie XXI w. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w pierwszej połowie lat
90. XX w. pozwoliła na znaczne ograniczenie trudnych decyzji dotyczących zmniejszenia
zatrudnienia. Już w 1991 r., a więc w pierwszym roku restrukturyzacji, tylko w wyniku wydzieleń poza „rdzeń” firmy obniżono zatrudnienie o 185 pracowników, unikając
równocześnie zwolnień grupowych [9].Proces optymalizacji zatrudnienia kontynuowano
przez kolejne dwie dekady.
Zatrudnienie w Azotach Tarnów w latach 1980-2010
Rok
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Średni stan zatrudnienia
10780
10556
9837
9495
9201
8880
8665
8447
8267
8362
8582
8069
7352
6921
5886
5636
5795
5856
5273
4510
3762
3604
3033
2622
2528
2505
2484
2460
2388
2217
2096

Tablica 1
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Jesienią 1990 r. rozpoczęto prace przy budowie nowej instalacji siarczanu amonu
o zdolnościach 850 t nawozu na dobę. U progu gospodarki rynkowej produkt ten cieszył się
dużym i wciąż wzrastającym zainteresowaniem odbiorców zagranicznych, ale na starych
jednostkach otrzymywany był produkt drobnokrystaliczny, który w czasie transportu łatwo
się zbrylał. Nowa wytwórnia, którą uruchomiono w listopadzie 1992 r., była niezbędna nawet w czasach inwestycyjnego zaciskania pasa [10].Co równie istotne, dzięki uruchomieniu
nowej instalacji siarczanu zmniejszyło się zużycie pary wodnej w procesie jego produkcji,
a także ograniczono ilość siarczanu przedostającego się do ścieków [11]. W 1992 r. uruchomiono w Tarnowie produkcję zdobywających sobie coraz większą popularność okien
i profili z polichlorku winylu. Okna produkowane w systemie „Panorama”, na podstawie
licencji i technologii zakupionej od austriackiej firmy Actual, szybko podbijały krajowy
rynek. W 1993 r. otrzymały „brązowy kask” na targach „Okna ’93” w Gdańsku [12]. Najdroższą, a zarazem najbardziej spektakularną inwestycją początku lat 90. XX w. była kontynuacja budowy nowej wytwórni kwasu azotowego technicznego, tzw. metodą dwuciśnieniową. Najnowocześniejszą w Polsce wytwórnię kwasu azotowego o zdolności 700 t/dobę
uruchomiono w kwietniu 1992 r. [13]. Dzięki przekazaniu do eksploatacji nowej instalacji wyłączono przestarzałe instalacje kwasu azotowego ciśnieniowego, „półciśnieniowego”
i „średniociśnieniowego” (łącznie 11 ciągów produkcyjnych), co skutkowało znaczącym,
prawie 10-krotnym ograniczeniem emisji tlenków azotu do atmosfery. Znacznie spadły
również koszty produkcji za sprawą prawie 15-krotnie niższego zużycia energii [14]. Jesienią 1994 r. rozpoczął się od dawna oczekiwany rozruch pierwszego ciągu nowej wytwórni
polioksymetylenu (nazwa handlowa Tarnoform®) o zdolności produkcyjnej 10 tys. t/r. Tarnoform® okazał się kolejnym hitem Azotów i już w 1996 r. zdobył nagrodę główną, statuetkę
„Łuczniczki”, na I Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych i Kauczuku w Bydgoszczy [15]. Wcześniej, bo w 1993 r. nastąpiło uruchomienie nowej instalacji formaliny,
półproduktu do wytwarzania polioksymetylenu. Największym wydarzeniem 1996 r. było
oddanie do użytku nowoczesnej wytwórni poliamidów (nazwa handlowa Tarnamid®) o zdolnościach 22,7 tys. t/r. Budowę wytwórni na licencji niemieckiej firmy Zimmer rozpoczęto
na przełomie lat 1994/1995. Po jej uruchomieniu wyłączono starą instalację, pamiętającą
jeszcze początki Wytwórni Kaprolaktamu. W 1997 r. tarnowskie Azoty powróciły z 69.
MTP ze złotym medalem za Tarnamid® oraz tytułem „Juniora Eksportu” dla producenta
i eksportera tego tworzywa [16]. W dużym stopniu dzięki uruchomieniu nowej wytwórni
poliamidów, tarnowskie Azoty zwiększyły sprzedaż eksportową. W połowie lat 80 ub.w.
eksportowano ok. 20 wyrobów, co stanowiło ogółem tylko 8,5% wartości sprzedaży przedsiębiorstwa. Wiodącym produktem eksportowym był kaprolaktam. Z chwilą wprowadzenia
gospodarki rynkowej na początku lat 90. ub.w. i narastającymi trudnościami w sprzedaży
wyrobów w kraju, powstała, niezależnie od tworzenia nowej krajowej sieci sprzedaży, konieczność zwiększenia eksportu. Szybki wzrost sprzedaży eksportowej przejściowo ratował
przedsiębiorstwo przed negatywnymi skutkami zamykania nierentownych instalacji oraz
fluktuacją sprzedaży krajowej. Po raz pierwszy w historii firmy, w połowie 1996 r., sprzedaż
eksportowa przewyższyła krajową osiągając ponad 53% wartości sprzedaży ogółem [17].
Tablica 2
Udział eksportu w wartości sprzedaży produktów tarnowskich Azotów Tarnów
w latach 1990-1997, %
Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Udział eksportu

41,2

41,6

35,5

39,3

38,7

43,6

49,3

52,9

Źródło: opracowanie na podstawie informacji archiwalnych Azotów Tarnów
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W 1996 r. rozpoczęto budowę nowej instalacji kwasu azotowego stężonego. Technologię, maszyny i projekt procesowy zakupiono w niemieckiej firmie Plinke [18]. Nowa
wytwórnia o zdolności 100 t/dobę, wytwarzająca kwas o stężeniu powyżej 60%, pozwoliła
wyłączyć z eksploatacji 50-letnią instalację. Co więcej, dodatkowo ograniczono emisję
tlenków azotu oraz energochłonność produkcj [19]. Gruntownej modernizacji wymagała
także Tarnowska wytwórnia amoniaku, co było podyktowane nie tylko względami ekonomicznymi, ale także ekologicznymi. Od 1992 r. czyniono starania o zakup w jednym
z węgierskich zakładów wyłączonej z eksploatacji jednostki syntezy amoniaku o zdolności
500 t/dobę, którą ostatecznie sprowadzono do Tarnowa. Prace projektowe związane z budową nowej instalacji syntezy amoniaku rozpoczęto w 1997 r., a przekazano ją do eksploatacji w 2000 r. W ten sposób dokonano modernizacji syntezy amoniaku, likwidując
osiem wyeksploatowanych jednostek [20].
Połowa lat 90. XX w., to okres nie tylko restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ale również
przystosowania do zaostrzających się wymagań rynkowych. W lipcu 1994 r. Zakłady Azotowe w Tarnowie zadeklarowały przystąpienie do programu „Responsible Care” („Odpowiedzialność i Troska”) jako drugie przedsiębiorstwo w Polsce. Spółka do dziś kontynuuje
aktywny udział w tym Programie, którego celem jest zmniejszenie uciążliwości produkcji,
wzrost bezpieczeństwa prowadzonych procesów oraz podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej. Przez całą dekadę lat 90. ub.w., mając na uwadze obniżkę
kosztów i poprawę konkurencyjności, a także zmniejszenie szkodliwego oddziaływania
na środowisko, prowadzono realizację zamierzeń w zakresie unowocześniania rozwiązań
techniczno-technologicznych. Efekty te uzyskano dzięki modernizacji lub oddaniu do eksploatacji instalacji ochronnych lub bardziej przyjaznych środowisku. Do największych
i najbardziej widocznych sukcesów proekologicznych należy z pewnością wyeliminowanie
emisji żółtych tlenków azotu do atmosfery, które od uruchomienia fabryki były stałym,
choć w miarę upływu lat coraz mniej widocznym, obrazkiem. Dokonano tego dzięki uruchomieniu wspomnianych instalacji kwasu azotowego: technicznego metodą „dwuciśnieniową” (1992), a następnie kwasu azotowego stężonego (1997). Inne inwestycje mające
duże znaczenie proekologiczne, to także m.in. budowa nowej instalacji formaliny dla politrioksanu, nowa instalacja siarczanu amonu, instalacja do absorpcji par benzenu ze stokażu, instalacje do odzysku rtęci ze ścieków z Zakładu Chloru, czy instalacja do katalitycznego dopalania zanieczyszczeń w gazach z wytwórni cykloheksanonu [21]. W latach
90. ub.w. wykonano wiele prac modernizacyjnych w zakładowej elektrociepłowni, m.in.
modernizację kotłów, zabudowę nowych palników niskoemisyjnych, modernizację stacji
redukcyjno–schładzającej pary technologicznej dla instalacji kwasu azotowego „dwuciśnieniowego”, modernizację systemu regulacji turbiny z elektro-mechanicznego na elektro-hydrauliczny, czy budowę suchego ujęcia popiołów z kotłów [22]. Już na początku lat
80. XX w. rozpoczęto prace modernizacją ciągów technologicznych i poprawą jakości kaprolaktamu. Uruchomienie dwustopniowego przegrupowania Beckmanna, we wrześniu
1993 r., radykalnie poprawiło jakość produktu. W grudniu tego samego roku, po zmodernizowaniu instalacji płatkowania kaprolaktamu uruchomiono nową linię do jego pakowania oraz paletyzowania. Jakość kaprolaktamu i sposób jego pakowania dorównały światowym standardom, a jego eksport zwiększył się do wielkości przekraczającej 70% całej
produkcji. W drugiej połowie lat 90. ub.w. intensywnie pracowano nad przygotowaniem
rozbudowy Wytwórni Kaprolaktamu do zdolności 120 tys. t/r i jej modernizacją. Pogłębiona znajomość procesu skłoniła tarnowskie Azoty oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej do podjęcia się opracowania tzw. projektu celowego
współfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. Partnerem prac w zakresie chemii
i technologii chemicznej był Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie. Rok 2004 był
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w Centrum Kaprolaktamu pierwszym rokiem pracy instalacji utleniania cykloheksanu
z benzenu ze zmodyfikowanym, wdrożonym z końcem 2003 r., procesem Cyclopol-bis®.
W wyniku wdrożenia zmodyfikowanego procesu znacznie obniżono koszty produkcji poprzez zmniejszenie zużycia surowca, poprawiono jakość produktu (wskutek czego zwiększyła się produkcja kaprolaktamu) oraz zmniejszono uciążliwość produkcji dla środowiska. Istotnym wydarzeniem w działalności spółki było podpisanie z końcem 2004 r.
umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na dostarczanie gazu
ziemnego ze źródeł lokalnych. Finalizowała ona ponad 2-letni okres prac nad wykorzystaniem źródeł gazu znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu Tarnowa dla potrzeb wytwarzania amoniaku. Bezpośrednia dostawa gazu pozwala na wykorzystanie surowca o specyficznej jakości pochodzącego z zasiarczonych złóż rejonu Tarnowa. Dla Azotów oznacza
to przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji amoniaku, a w konsekwencji nawozów
[23]. Aktualnie lokalne źródła gazu pozataryfowego (tańszego od gazu sieciowego) pokrywają ok. 37% zapotrzebowania na ten surowiec, co wzmacnia bezpieczeństwo firmy w zakresie tego podstawowego surowca. W bliskiej perspektywie, w wyniku pozyskania kolejnego źródła, Azoty Tarnów będą pokrywać blisko 60% zapotrzebowania na ten
podstawowy surowiec ze źródeł lokalnych. Od początku swojego istnienia Azoty Tarnów
dysponują również własną elektrociepłownią (zasilaną kotłami węglowymi), która zaspokaja większość zapotrzebowania na energię elektryczną i w całości na energię cieplną.
W połowie I dekady XXI w. udział podstawowych produktów tarnowskich Azotów, wg
przychodów ze sprzedaży, przedstawiał się następująco: kaprolaktam 34%, tworzywa konstrukcyjne 23%, saletrzak i saletra amonowa 17%, siarczan amonu 12%, chemikalia 9%,
pozostałe 5%. W omawianym okresie spółka posiadała ponad 50% udział w rynku krajowym kaprolaktamu oraz 2% udział w rynku światowym. Firma posiadała także wiodącą
pozycję na rynku krajowym poliamidu 6, oraz pozostawała jedynym producentem polioksymetylenu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto posiadała ok. 9% udział
w sprzedaży nawozów azotowych jednoskładnikowych na rynku krajowym, a w sprzedaży
saletrzaku zajmowała pozycję lidera, z ok. 40% udziałem (moce produkcyjne kształtowały się na poziomie ok. 460 tys. t/r). Produkowany w tarnowskich Azotach saletrzak był
kierowany głównie na rynek krajowy. W 2005 r. rozpoczęto realizację dwóch kluczowych
inwestycji. Pierwszą była intensyfikacja wytwórni poliamidów do zdolności 45 tys. t/r.
Projekt realizowano w oparciu o zakup licencji, projektu procesowego oraz dostawy głównych urządzeń od niemieckiej firmy Zimmer AG. W wyniku realizacji projektu prawie
2-krotnie miała wzrosnąć ilość przetwarzanego w zakładach kaprolaktamu – półproduktu
do wytwarzania poliamidów. Przedmiotem drugiego projektu była budowa instalacji
do mechanicznej granulacji nawozów o zdolności produkcyjnej ok. 400 tys. t/r. Realizacja
projektu miała umożliwić wprowadzenie na rynek nowego produktu – saletrosiarczanu
amonu i wzmocnienie pozycji tarnowskich Azotów w sektorze nawozów saletrzanych.
Dawcą licencji były Zakłady Azotowe w Kędzierzynie, a wykonawcą projektu bazowego
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni [24]. W czerwcu 2002 r. Ministerstwo
Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa przyjęło Strategię rozwoju sektora chemicznego w Polsce do roku 2010. Pełnomocnictwa na wykonywanie praw do akcji spółek zaproszonych do programu tzw. konsolidacji, opracowania strategii restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej oraz prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej
udzielono spółce Nafta Polska SA. Wśród zaproszonych do programu spółek znalazły się
tarnowskie Azoty [25]. 3 kwietnia 2006 r., zgodnie z harmonogramem prywatyzacji, Zarząd Nafty Polskiej SA podpisał z firmą PCC AG umowę sprzedaży 80% akcji Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Było to drugie podejście PCC do prywatyzacji spółki
(pierwsze w 2002 r.). Cena za pakiet akcji spółki została ustalona na poziomie
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365 760 000 zł (190,50 zł za 1 akcję). W pakiecie inwestycyjnym na kwotę ok. 500 mln zł
inwestor bezwarunkowo zobowiązał się w okresie 5 lat do budowy instalacji wytwarzania
polioksymetylenu oraz finalizacji budowy instalacji granulacji mechanicznej nawozów [26].W październiku 2006 r. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że nie
skieruje do Rady Ministrów wniosku o wyrażenie zgody na prywatyzację spółki, a jako
powód podawano zbyt niską cenę sprzedaży. Ostatecznie zdecydowano o debiucie Azotów
Tarnów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zaoferowała inwestorom 16 mln akcji, co oznaczało, że na giełdzie znajdzie się 40% jej kapitału. Przy czym
75% oferowanych akcji skierowano do inwestorów instytucjonalnych, pozostałe do indywidualnych. Środki finansowe pozyskane z GPW miały stanowić znaczący udział w finansowaniu bogatego programu inwestycyjnego, a więc modernizację Wytwórni Kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru, optymalizację portfela
produktowego i systemu sprzedaży nawozów azotowych, rozbudowę Wytwórni Tworzyw
Modyfikowanych, Wytwórnię Poliamidów II (55 tys. t/r) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu. Całkowite przewidywane nakłady na cele inwestycyjne
określono na 696 mln zł, z czego 388,5 mln zł miało być finansowane ze źródeł własnych
i kredytu, a pozostałe ze środków pozyskanych z emisji. Cena emisyjna papierów wartościowych tarnowskich Azotów została ustalona na poziomie 19,5 zł za jedną akcję. Uznano ją za dość satysfakcjonującą, biorąc pod uwagę pogarszające się w momencie debiutu
warunki rynkowe. Z publicznej emisji akcji uzyskano 295 mln zł. Znaczną część akcji
emitenta zakupiły koncerny Ciech SA i PGNiG SA, co stanowiło 16% kapitału. Resztę
akcji objęły fundusze oraz inwestorzy indywidualni. Debiut giełdowy Azotów Tarnów nastąpił 30 czerwca 2008 r. i odbił się szerokim echem w kraju. Tarnowska firma była
pierwszą spółką Skarbu Państwa, która pojawiła się na parkiecie po blisko 2-letniej przerwie i trzecią po ZCh Police i ZA Puławy spółką sektora WSCh notowaną na GPW [27].
Z końcem 2009 r. uruchomiono najnowocześniejszą w tej części Europy instalację granulacji mechanicznej nawozów azotowych o zdolnościach 1200 t/dobę. Uruchomienie nowej
instalacji pozwoliło na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy w sektorze nawozów
w wyniku rozszerzenia asortymentu i poprawy jakości produktów oraz umożliwiło rozwój
sprzedaży eksportowej nawozów. Do produkowanych od lat tarnowskich saletrzaków,
saletry amonowej i siarczanu amonu dołączył nowy nawóz z dużą zawartością siarki –
Saletrosan® 26 makro. Jest to produkt otrzymywany w procesie chemicznym z azotanu
amonu i siarczanu amonu, który zawiera 26% azotu całkowitego oraz co najmniej 13%
siarki w formie siarczanowej, szybko przyswajalnej przez rośliny. Drugim zrealizowanym
celem emisyjnym była rozbudowa zdolności produkcyjnych poliamidów poprzez przejęcie
kontroli nad jednym z niezintegrowanych europejskich producentów tego tworzywa. Na początku 2010 r. Azoty Tarnów stały się właścicielem 100% udziałów niemieckiego producenta poliamidów w Guben, aktualnie funkcjonującego pod nazwą ATT Polymers GmbH
(w nawiązaniu do tzw. tickera giełdowego Azotów Tarnów – ATT). Akwizycja okazała się
znacznie korzystniejszym wariantem od budowy nowej wytwórni w Tarnowie, a porównywalne projekty różnią się znacznie poziomem nakładów inwestycyjnych. Azoty Tarnów
pozyskały z jednej strony dotychczasowego konkurenta w produkcji poliamidów, z drugiej
własnego klienta, bowiem wytwórnia ta była odbiorcą produkowanego w Tarnowie kaprolaktamu. Obecnie Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów, to piąty europejski producent tego
poszukiwanego na rynkach tworzywa. Najważniejszym wydarzeniem 2010 r. było przejęcie pakietu kontrolnego nad jednym z największych przedsiębiorstw sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce – ZAK SA (dawniej Zakłady Azotowe w Kędzierzynie). Po przejęciu 52,6% akcji ZAK SA zaobserwowano kolejny wyraźny skok jakościowy i ilościowy
w asortymencie produkcji Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Konsolidacja Azotów Tarnów
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i ZAK SA szczególnie widoczna jest w sektorze produktów dla rolnictwa, ich handlu oraz
logistyki. W 2010 r. rozpoczęto realizację kolejnego z celów emisyjnych – budowę Instalacji Wodoru w Tarnowie o zdolności produkcyjnej 8000 Nm3/h, powiązaną z modernizacją
Wytwórni Kaprolaktamu do łącznych zdolności 101,3 tys. t/r. Inwestycja ta umożliwi
zwiększenie zużycia gazu ziemnego ze źródeł lokalnych, a w konsekwencji obniżenie kosztów produkcji. Trwa także intensyfikacja Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych, która
umożliwi wzrost zdolności produkcyjnych tzw. compoundów na bazie poliamidu 6 oraz
zwiększenie ilości produkowanych tworzyw. Aktualnie Azoty Tarnów są jednym ze znaczących polskich eksporterów, stale obecnym na rynkach Europy, Azji, Ameryki Południowej i Afryki, lokującym na rynkach zagranicznych ok. 60% sprzedaży, z czego ok. 80% jest
przeznaczone na rynki Unii Europejskiej. Działalność biznesowa, to dla Azotów Tarnów
priorytet. Spółka nie zapomina jednak także o swojej miastotwórczej misji, którą kontynuuje od kilkudziesięciu lat – z korzyścią dla Tarnowa i jego mieszkańców. W swoich
działaniach Azoty Tarnów na równi traktują akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz
społeczność, w obrębie której od ponad 80 lat funkcjonują. Od wielu lat spółka jest mecenasem największych w mieście i regionie wydarzeń sportowych, kulturalnych i gospodarczych, wspiera lokalne instytucje i stowarzyszenia. Miastotwórcza rola Azotów Tarnów
została doceniona w 2010 r. nagrodą „Mecenas Kultury miasta Tarnowa” przyznaną przez
Radę Miasta. W celu usystematyzowania realizowanej polityki prospołecznej, przedsiębiorstwo wdrożyło własną strategię na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Wśród licznych instytucji, które wspierają Azoty Tarnów są m.in.: tarnowskie placówki oświatowe
oraz okoliczne ośrodki, m.in. prowadzące działalność edukacyjną i wychowawczą dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie i z dysfunkcją ruchową. Wieloletnia działalność na rzecz
polskiej chemii, miasta i regionu oraz niepodważalna pozycja wiarygodnego i solidnego
pracodawcy zostały docenione zakwalifikowaniem Azotów Tarnów jako jednego z 16.
uczestników nowego elitarnego indeksu RESPECT, zrzeszającego polskie spółki giełdowe
najbardziej odpowiedzialne społecznie. Działalność Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów jest
doceniona w wielu konkursach i rankingach. Świadczą o tym nie tylko wyróżnienia dla
samej spółki, m. in. tytuły „Lidera Polskiego Eksportu” oraz „Ambasadora Polskiej Gospodarki”, ale także prestiżowe nagrody dla tarnowskich produktów na liczących się imprezach targowych. Jednym z najważniejszych priorytetów w działalności GK Azoty Tarnów
jest troska o ochronę środowiska, a wszystkie przedsięwzięcia prowadzone są w celu odpowiedzialnego pozyskiwania surowców naturalnych, zmniejszania ilości odpadów, jak
również ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ostatnich kilkunastu latach,
w wyniku szeregu działań, ale także ograniczenia sfery produkcyjnej, Azoty Tarnów
zmniejszyły główne wskaźniki środowiskowe, m.in. ilość pobranej wody w wysokości około 1,8 razy; odprowadzonych ścieków – 2,1 razy; emisji pyłu – 8,9 razy; emisji CO – 14,4 razy;
ilości odpadów wytwarzanych – 1,3 razy [28]. W latach 2000–2007 przeprowadzono prace
modernizacyjne i remontowe w elektrociepłowni, m.in. instalację do spalania mączki kostnej. Potwierdzeniem skutecznych działań proekologicznych tarnowskich Azotów było
skreślenie firmy z listy przedsiębiorstw najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali
kraju, tzw. listy 80 [29]. Po kilkumiesięcznych pracach zespołu negocjacyjnego, w maju
2001 r., Azoty zostały skreślone z listy. Decyzję o skreśleniu z listy podpisał 22 maja
2001 r. Wojewoda Małopolski [30]. Troska o środowisko przynosi również wymierne korzyści ekonomiczne. W lipcu 2008 r. Azoty Tarnów podpisały umowę z Mitsubishi Corporation, w ramach której w Tarnowie powstała instalacja do katalitycznej redukcji emisji
podtlenku azotu z wytwórni kwasu azotowego. Polsko-japońska współpraca, to realizacja
tzw. formuły wspólnych wdrożeń, określonych w Protokole z Kioto, przyjętym w listopadzie
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2001 r. Azoty Tarnów są jedną z pierwszych polskich firm, które realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ, dotyczącej zmian klimatycznych. Ta wysoce proekologiczna, ale
także dochodowa działalność została doceniona w prestiżowym konkursie o tytuł „Lidera
polskiej ekologii”.
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Zakłady Chemiczne „BLACHOWNIA”
– BLACHOWNIA HOLDING SA
(1980–2010)

47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 15
www.blachowniaholding.pl, e-mail: zarzad@blachowniaholding.pl
U progu lat 80. XX w. Zakłady Chemiczne „BLACHOWNIA” (ZCHB) należały do grupy
największych zakładów w branży chemicznej. Posiadały strukturę kombinatu, którą
stanowiły zakłady produkcyjne, służby techniczne do obsługi tych zakładów, biuro projektów, SOWI (Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycji), szkołę przyzakładową,
hufiec pracy. Naturalnie istniała też cała infrastruktura typowa dla tego okresu w postaci osiedla przyzakładowego, domu kultury, hoteli, przedszkoli, stołówek i ośrodków
wczasowych, które ułatwiały funkcjonowanie takiej struktury organizacyjnej. W szczytowym okresie zatrudnienie przekraczało 5 300 pracowników. ZCHB tworzyły Zakład
Węglopochodnych, Zakład Petrochemii, Zakład Syntezy i Zakład Koksu Formowanego.

Zakład Węglopochodnych
Był to największy zakład karbochemiczny w Polsce, gdzie poddawano przeróbce smołę
i benzol z pobliskich śląskich koksowni.
W zakładzie Węglopochodnych istniały trzy instalacje do destylacji smoły. Otrzymywane tam frakcje olejowe i pak były poddawane dalszej przeróbce w kierunku np. naftalenu
oraz antracenu. Na bazie paku produkowane były liczne lepiszcza i smoły drogowe oraz
pak elektrodowy. Wydział benzolu przerabiał benzol surowy metodą rafinacji kwasowej,
a następnie na drodze destylacji otrzymywano benzen, toluen, solwentnaftę
Na bazie benzolu, a także smoły, otrzymywano również żywice indenowo – kumaronowe. Odrębną instalacją był obiekt utleniania asfaltu, gdzie otrzymywano DEX, który był
surowcem do różnego rodzaju lepiszcz i smół drogowych.

Zakład Petrochemii
Podstawową instalacją była Wytwórnia Olefin. Na instalacji Pirolizy benzyny poddawano procesowi pirolizy, a otrzymywane produkty były kierowane do dalszej przeróbki.
Podstawowym produktem był etylen. Etylen był surowcem w dalszych procesach chemicznych. Na wydziale Etylobenzenu z etylenu i benzenu, przy użyciu katalizatora AlCl3
produkowano etylobenzen.
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Na Wydziale Polietylenu produkowano polietylen (LDPE). Proces prowadzono pod ciśnieniem przekraczającym 1 500 bar stosując nadtlenki jako katalizator (metoda ICI).
Otrzymany polietylen poddawano dalszej wielokierunkowej przeróbce, do czego służyła
instalacja Homogenizacji i Barwienia Polietylenu. Produkty były sprzedawane jako uszlachetnione odmiany lub koncentraty barwne lub też dalej przetwarzane w kierunku produktów foliowych, rur PE oraz wosków.

Zakład Syntezy
W latach 70. XX w. wdrożono w oparciu o badania ICSO dwie nowoczesne technologie na bazie katalizatorów jonowymiennych. Jedna technologia to Bisfenol A (zwany też
dianem) oraz produkcja alkilofenoli, a zwłaszcza nonylofenolu. Na instalacji Oligomeryzacji otrzymywano surowce (trimer, tetrametr) niezbędne w procesie alkilacji fenolu.

Zakład Koksu Formowanego
W oparciu o tzw. półkoks (produkt z wytlewania węgla) i lepiszcza, formułowano
brykiety, które po utwardzeniu były produktem finalnym mającym zastosowanie w odlewnictwie.
Okres przemian 1980-2000
W końcówce lat 70. XX w. przystąpiono do budowy kompleksu rafineryjnego. Sprowadzono już na plac budowy część niezbędnej dla instalacji aparatury. Istniejący w planach kompleks rafineryjno–petrochemiczny miał stać się impulsem dalszego rozwoju.
Rok 1980 wpłynął niestety na zablokowanie dalszych planów rozwojowych (była to decyzja nie tylko ekonomiczna, ale również polityczna)
Uchwały Rady Ministrów z listopada 1980 r. oraz grudnia 1981 r. ostatecznie zadecydowały o zaniechaniu dalszej realizacji tego zadania inwestycyjnego oraz sprzedaży nagromadzonych urządzeń. Wprawdzie do tematu budowy rafinerii wracano jeszcze
w kolejnych latach (aż do końca lat 90. XX w.), jednak brak zabezpieczenia finansowania
inwestycji był zawsze skutecznym hamulcem.
Lata 80. XX w. to zastój gospodarczy zarówno w całej Polsce jak i w kombinacie. Wszelki dalszy rozwój był projektowany w powiązaniu z rozważanym kompleksem rafineryjno–petrochemicznym. Brak nowej bazy surowcowej zablokował możliwość modernizacji
i budowy kolejnych obiektów.
W tym okresie, wykorzystując swoje zaplecze badawcze oraz współpracę z jednostkami
badawczymi, realizowano wiele zadań w ramach tzw. postępu technicznego.
W Zakładzie Petrochemii rozwinięto głęboki przerób polietylenu nie tylko w kierunku
nowych gatunków polietylenu, ale też nowych wyrobów jak worki wentylowe, polietylen
proszkowy, różne odmiany toreb typu supermarket. Zmodernizowano też proces pirolizy wprowadzając proces hydropirolizy, co w radykalny sposób poprawiło efektywność
produkcji. Na Zakładzie Syntezy prowadzono dalszą modyfikację obu podstawowych
technologii. We współpracy z ICSO przystąpiono do eksportu technologii wytwarzania Bisfenolu A oraz Nonylofenolu. Odbiorcami tych technologii były kraje Dalekiego
Wschodu (Tajwan, Chiny, Korea, Indie). Uruchomiono też nowe technologie, np. oksyetylowanie alkiolofenoli oraz wytwarzanie naftalenu krystalicznego. Na Zakładzie Wę-
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glopochodnych wdrożono produkcję nowych odmian paku elektrodowego, lepiszcz oraz
mas izolacyjnych. Produkowano tez komponenty do paliw Za te zrealizowane zadania
postępu technicznego ZCHB otrzymały: Nagrodę Państwową II stopnia, czterokrotnie
nagrodę Ministra Przemysłu Chemicznego, oraz trzykrotnie nagrodę Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
Od momentu transformacji ustrojowej, tj. końcówki 1989 r., wielkość i sens wszelkiej produkcji oceniano opierając się na rachunku ekonomicznym. Niestety ZCHB weszły
w lata 90. XX w. z przestarzałym i nieefektywnym majątkiem produkcyjnym.
W pierwszej kolejności zatrzymano produkcję koksu formowanego. Decyzję podjęto
po oszacowaniu opłacalności produkcji, także w kontekście ograniczenia rynku zbytu.
W 1991 r. podjęto decyzję o trwałym wyłączeniu z eksploatacji zespołu instalacji do wytwarzania (Wytwórnia Olefin była sercem Zakładu Petrochemii). Niezbędne ilości etylenu
do produkcji etylobenzenu i polietylenu dostarczano transportem samochodowym. Zdołano jeszcze na bazie instalacji Wytworni Olefin uruchomić instalację do odwadniania
alkoholu etylowego oraz produkcji komponentu do benzyn, ale nie zmieniło to sytuacji
ekonomicznej.
W 1994 r. podjęto decyzję rządową o przystąpienia ZCHB do Narodowych Funduszy
Inwestycyjnych (NFI). Miało to być lekarstwem na istniejące kłopoty. Jednak sytuacja
finansowa firmy ulegała systematycznemu pogorszeniu.
Dokonano radykalnych zmian właścicielskich. Zakłady przekształciły się w spółkę
akcyjną. W dniu 2 stycznia 1995 r., w Sądzie Rejonowym została zarejestrowana spółka Zakłady Chemiczne Blachownia Spółka Akcyjna. Dokonano rozdziału akcji pomiędzy Skarbem Państwa, NFI oraz pracownikami. Pakiet większościowy otrzymał VI NFI
– Magma Polonia SA. Przeprowadzona przez Magmę wszechstronna i szczegółowa analiza stanu techniki i technologii, kosztów wytwarzania oraz ocena zasobów majątkowych
i ludzkich wypadła negatywnie we wszystkich elementach. Opierając się na wnioskach
z tych opracowań, w czerwcu 1996 r. Rada Nadzorcza przyjęła Program Restrukturyzacyjny zorientowany na:
• redukcję kosztów poprzez wyodrębnienie działalności pomocniczej i przekształcenie
ich w samodzielne podmioty gospodarcze
• poprawę skuteczności zarządzania w obszarze sprzedaży i kosztów
• pozyskiwanie inwestorów strategicznych dla sfinansowania inwestycji modernizacyjnych
• sprzedaży zbędnego majątku zewnętrznym podmiotom gospodarczym
Niestety program ten nie uzdrowił sytuacji finansowej i ogólny wynik finansowy uległ
dalszemu pogorszeniu. W konsekwencji powstał kolejny „Program Naprawczy na lata
1998-1999”, który zakładał:
• zaprzestanie produkcji nierentownych wyrobów (wszystkie technologie na Zakładzie
Syntezy, niektóre w Zakładzie Węglopochodnych)
• przekształcenia organizacyjno–prawne i własnościowe, które owocowały powołaniem
nowych spółek, np. Petrochemia Blachownia, ZPT Chem Pack, Zakład Energetyki –
Blachownia, Poltar, Poli-Chem, Chem Plast, Laboratorium Badawcze – Blachownia, BL
– Trans, które nie były obciążone zobowiązaniami ani zadłużeniami spółki – matki
• ściągniecie nowych inwestorów poprzez sprzedaż lub dzierżawę terenów, budynków
i budowli. W ten sposób zewnętrzne podmioty gospodarcze np. Jokey Plastik Blachownia, NTP – Cybis, Tarpol S.A, Naftopol S.A, Petro – Carbo – Chem (obecne
Synteza SA), Warter, Global Colors Polska oraz SPED – KOL Blachownia – podjęły
działalność gospodarczą.
W rezultacie, w strukturze dawnych ZCHB pozostał cały niewykorzystany majątek
oraz zobowiązania w stosunku do banków i innych kontrahentów. Spółka przestała pro-
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wadzić bezpośrednią działalność produkcyjną, natomiast skoncentrowała się na zarządzaniu podmiotami zależnymi, sprzedażą zbędnego majątku oraz koordynacją pomiędzy
podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na terenie ZCHB.
W konsekwencji, Walne Zgromadzenie uznając przeprowadzone już zmiany, w dniu
18 grudnia 1998 r. dokonała zmiany nazwy Spółki na BLACHOWNIA HOLDING SA.
W konsekwencji zmiany organizacyjno–prawne i majątkowe spowodowały, ze w roku
2002 r. na terenie BLACHOWNIA HOLDING SA działało 45 spółek – dających wówczas
zatrudnienie około 1 900 pracownikom.
Dziesięciolecie 2000–2010
Przez całe ostatnie dziesięciolecie na terenie Holdingu dochodziło do ciągłych zmian
organizacyjnych oraz majątkowych. Przykładem takim jest Petrochemia „Blachownia” SA
Nabyta została jeszcze od ZCHB, w drodze windykacji długów, jako inwestycja finansowa,
przez Ciech. W 2005 r. Ciech sprzedał Petrochemię „Blachownia” SA węgierskiemu producentowi izocyjanianów BorsodChem Zrt., który dzisiaj należy do chińskiej grupy kapitałowej Wanhua. Jednocześnie, po 2005 r. znacząco zmodyfikowana została technologia
rafinacji kwasowej benzolu, co w połączeniu z nowo wybudowaną instalacją destylacji
ekstrakcyjnej frakcji BT pozwala otrzymać produkty (benzen, toluen) o najwyższej jakości.
Dla potrzeb tej technologii, w 2010 r., powstała unikalna instalacja kwasu siarkowego.
W ten sposób obecnie funkcjonuje nowoczesny kompleks przerobu benzolu stanowiący
zaplecze surowcowe do produkcji izocyjanianów. Jednocześnie zatrzymana została oparta
na przestarzałych technologiach produkcja etylobenzenu, żywic węglowodorowych oraz
odwadniania etanolu
Kolejnym przykładem zmian jest Zakład Syntezy. Po zatrzymaniu produkcji Bisfenolu A, nonylofenolu oraz oksyetylatów – ze względu na nieopłacalność dalszej produkcji,
majątek ten wydzierżawiono grupie Petro – Carbo – Chem (PCC). Spółka ta, w oparciu
od dostęp do rynków surowcowych (oligomery oraz fenol) oraz rozeznanie rynku, uruchomiła produkcję zarówno Bisfenolu A jak i nonyloefenolu. Następnie Grupa PCC zakupiła
urządzenia i tereny, na których prowadzona była działalność, i w następstwie utworzyła
spółkę Synteza SA. Niestety, ze względu na niską opłacalność w 2009 r. zatrzymano ostatecznie produkcję Bisfenolu A, ale doprowadzono do rozwinięcia produkcji nonylofenolu
i innych alkilofenoli.
Przykładem harmonijnego rozwoju jest także spółka Jokey Plastik. W połowie
lat 90. XX w. rozpoczęto produkcję opakowań – wiaderek z tworzyw sztucznych, różnych
gabarytów – na farby i produkty spożywcze. Dzisiaj, po kilku fazach rozbudowy, jest to firma mająca kilkadziesiąt wtryskarek, najnowocześniejsze drukarki, system wysokiego
składowania oraz własny transport. Zatrudnienie sięga aktualnie kilkuset pracowników.
W dalszym ciągu realizowany jest głęboki przerób polietylenu. Szeroki wachlarz wyrobów foliowych jest produkowany przez Marmę – Polskie Folie, która to firma przejęła
firmę Chem-Pack. Firma Marma – Polskie Folie ma znaczącą pozycję na rynku krajowym
w swoim segmencie. Koncentraty polietylenowa realizowane były w latach 90. XX w.
przez Poli-Chem, dzisiaj produkcja ta rozwinęła się w firmie Global Colors Polska (kapitał grecki). Szeroką paletę wosków polietylenowych realizuje dzisiaj spółka Euro Ceras
(kapitał niemiecki).
NTP – Cybis obecnie, po ostatnio dokonanej konsolidacji, to silna, duża spółka. W ubiegłych latach w ramach grupy funkcjonowało około osiem samodzielnych podmiotów gospodarczych, które zajmowały się przetwórstwem – głównie metodą wtryskową – różnych
stopów lekkich metali (zwłaszcza stopy Mg). Jest to najnowszy trend technologiczny (do-
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tychczasowe konstrukcyjne tworzywa polimerowe są zastępowane stopami metali lekkich). Wyroby ze stopów metalowych cechują znacznie lepsze od tworzyw sztucznych
własności fizykochemicznymi.
Historia najgorzej się obeszła z technologiami opartymi na przeróbce smoły.
W latach 90. XX w. funkcjonowały dwie spółki zajmujące się przetwórstwem smoły
i zagospodarowaniem produktów przerobu smoły. Przerób smoły został ostatecznie zatrzymany w 2010 r. Dzisiaj trzy instalacje do destylacji smoły są wyłączone z eksploatacji,
a poszczególne instalacje są sukcesywnie wyburzane. Obecnie pracuje tylko węzeł preparacji i granulacji paku elektrodowego, ale posiada on określony horyzont czasowy.
Instalację żywic kumaronowych przejęła spółka Warter i w znaczący sposób rozwinęła
produkcję żywic. Ewolucyjne zmiany przechodziły również służby techniczne.
Transport samochodowy został sprywatyzowany i dzisiaj egzystuje jako spółka
BL – Trans. Transport kolejowy został przekształcony w spółkę SPED – KOL. Do spółki tej
wszedł inwestor strategiczny – firma PCC. Dzisiaj, po przekształceniach własnościowych,
transportem kolejowym zarządza firma DB Schenker, w ramach której działalność transportową prowadzi pięć samodzielnych spółek.
Służby utrzymania ruchu w ZCHB przechodziły różne etapy transformacji. Po konsolidacji, od 1997 r. istnieje tylko spółka Bemar SA, która realizuje wszelkie większe prace
remontowe ze wszystkich branż dla poszczególnych spółek, a jednocześnie połowę mocy
przerobowej kieruje na rynek zewnętrzny.
Spółka Energetyk Blachownia nieprzerwanie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodno–ściekowej oraz dostawy ciepła technologicznego i grzewczego dla poszczególnych firm.
Od momentu powstania BLACHOWNIA HOLDING SA, widać systematyczny postęp
w zakresie umacniania pozycji spółek, które już prowadziły działalność jak i powstawania
nowych spółek. BLACHOWNIA HOLDING SA prowadzi spójną politykę w zakresie zagospodarowania nieczynnego jeszcze majątku.
Obecnie (kwiecień 2011) na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Blachownia prowadzi działalność około 60 spółek, a łączne zatrudnienie wzrosło tam do 2 500 pracowników.
opracował Teodor Bek
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Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA
Przedsiębiorstwo Grupy Ciech

37-310 Nowa Sarzyna, ul. Chemików 1
www.zch.sarzyna.pl, zch@zch.sarzyna.pl
Tablica 1
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” – historia w ujęciu formalno-prawnym
Data

Podstawa prawna

Zdarzenie

1937 r.

Program rządowy o budowie
Centralnego Okręgu
Przemysłowego (COP)

Rozpoczęcie budowy przedsiębiorstwa chemicznego w Sarzynie
w ramach Zakładów Chemicznych „Boruta” w Zgierzu

1951 r.

Zarządzenie Ministra
Przemysłu Chemicznego
z dn. 30.07.1951 r.

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
Wytwórnia Chemiczna nr 10 z siedzibą w Sarzynie

1954 r.
Od 1954 r.

29.09.2000 r.

1.01.2001 r.

31.05.2005 r.

Pierwsza produkcja chemiczna (nitrozwiązki)
Kształtowanie się profilu działalności przedsiębiorstwa (nitrozwiązki, środki ochrony roślin,
żywice epoksydowe, nienasycone żywice poliestrowe), rozwój, rozbudowa
Decyzja Ministra Skarbu Państwa o przekształceniu Zakładów
Akt komercjalizacji PrzedsięChemicznych „Organika-Sarzyna” Przedsiębiorstwo Państwowe
biorstwa Państwowego
w Nowej Sarzynie w spółkę akcyjną

Zakłady Chemiczne
„Organika-Sarzyna” SA

Rozpoczęcie działalności od 1 stycznia 2001 r. w formie spółki
akcyjnej jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego. Wykreślenie z Rejestru PP nr 115 i zarejestrowanie w RHB
2413 (a następnie w dn. 27.03.2002 r. przeniesienie do KRS nr
0000103271)

Uchwała Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia
Wniesienie przez Skarb Państwa jako aportu do Nafty Polskiej
Nafty Polskiej SA w sprawie
SA 80% akcji ZCH „Organika-Sarzyna” SA
podwyższenia kapitału zakław liczbie 6 792 000
dowego

15.09.2005 r.

Zarejestrowanie przez Naftę
Utrata statusu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez
Polską SA podwyższonego
Z.Ch.”Organika-Sarzyna” SA Wszczęcie procedury nieodpłatnekapitału w postaci 80% akcji
go udostępniania 15 % akcji uprawnionym pracownikom
Z.CH.” Organika-Sarzyna” SA

11.10.2006 r.

Podpisanie protokołu uzgodnień przez Ministra Skarbu,
Naftę Polską SA oraz Ciech SA
dotyczącego prywatyzacji

Ustalenie, że cena sprzedaży akcji w wysokości
244 mln 512 tys. zł jest ostateczna

4.01.2006 r.

Decyzja Zarządu Nafty
Polskiej SA

Udzielenie firmie CIECH SA wyłączności na negocjacje w procesie zbycia akcji Z.Ch.” Organika-Sarzyna” SA
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1.03.2006 r.

Pakiet Gwarancji
Socjalnych- załącznik
do Umowy sprzedaży akcji

Podpisanie Pakietu Gwarancji Socjalnych pomiędzy obu działającymi w spółce związkami zawodowymi, tj. Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych
„Organika-Sarzyna” SA oraz Międzyzakładowym NSZZ
Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA
a Inwestorem CIECH SA

29.03.2006 r.

Umowa pomiędzy Naftą
Polską SA a CIECH SA

Podpisanie umowy sprzedaży akcji ZCH „Organika-Sarzyna” SA
inwestorowi CIECH SA

20.12.2006 r.

Dzień Zamknięcia
Transakcji

Data wejścia w życie umowy zbycia 80 % akcji
ZCH „Organika-Sarzyna” SA przez Naftę Polską SA
(Dzień Zamknięcia Transakcji) na rzecz spółki Ciech SA

Od
20.12 2006 r.
– nadal

Funkcjonowanie Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA
w ramach Grupy Kapitałowej CIECH SA

Historia rozwoju profilu działalności
Obecne Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie powstały w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego zainicjowanej w 1937 r. Na miejsce
budowy wybrano obszary leśne położone nad rzeką Trzebośnica, na terenie wsi Ruda
Łańcucka graniczącej ze wsią Sarzyna, na linii Przeworsk-Rozwadów.
Rzeczywisty rozruch technologiczny, po dokonaniu rozruchu mechanicznego
w 1939 r., przesunął się na rok 1954, ale chyba nie bez słuszności przywiązuje się wagę
do symbolicznego początku w 1937 r. Początku, który dał asumpt do wielotorowego
i wieloletniego rozwoju terenu, należącego wówczas do powiatu łańcuckiego, a obecnie
do Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w województwie rzeszowskim. Prace budowlane na terenie Sarzyny rozpoczęto w marcu 1938 r., w szybkim tempie, a jednocześnie w sposób
zorganizowany i przemyślany. W krótkim czasie zbudowano sieć dróg, bocznicę kolejową, obiekty produkcyjne i pomocnicze oraz bloki mieszkalne. Powstała elektrociepłownia, ujęcia wody pitnej i przemysłowej, zbudowano sieć wodociągową oraz kanalizację
ścieków przemysłowych i sanitarnych. Nie zapomniano nawet o przygotowaniu terenu
pod ogródki działkowe.
Rozwój Zakładów, zahamowany przez II wojnę światową, wznowiono po zakończeniu
działań wojennych. Uzupełniono zdemontowane maszyny i urządzenia, kontynuowano prace budowlane. Pierwszą produkcją były nitrozwiązki (1954 r.). W połowie lat
60. XX w. rozpoczęto produkcję substancji technicznej MCPA i jej form użytkowych
do ochrony roślin, o nazwie handlowej Chwastox®.
Na lata 1966-1974 przypada rozbudowa zaplecza technicznego i obiektów towarzyszących oraz próby ustabilizowania produkcji oraz ukierunkowanego programu
rozwoju.
Od połowy lat 70. ub.w. występuje znaczny wzrost produkcji Zakładów; modernizacja i intensyfikacja produkcji Chwastoksu. Uruchamiane są formulacje nowych rodzajów środków ochrony roślin opartych na licencjach renomowanych firm zagranicznych.
Powstają też nowe odmiany preparatu Chwastox.
Zwiększa się znacznie produkcja żywic poliestrowych. Powstają instalacje preparatów silikonowych. Rozwija się i rozszerza asortyment żywic epoksydowych, co ma wpływ
na zwiększenie zdolności produkcyjnej oraz poprawę jakości żywic epoksydowych
z jednoczesną możliwością zaspokojenia rosnących potrzeb krajowych i wejścia z tymi
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wyrobami na rynki zagraniczne. Wybudowane i uruchomione zostają instalacje karbendazymu i ortofenylenodwuaminy. Jednocześnie zaniechane zostają jako uciążliwe
dla środowiska i wysoce energochłonne produkcje m.in. hydrochinonu, alfanaftyloaminy i polistyrenu. W tym okresie rozpoczęły również pracę nowe instalacje fungicydowych środków zwilżalnych, preparatów flow oraz innych form użytkowych Siarkolu.
Uruchomiono wysokowydajne linie do pakowania ciekłych i pylistych środków ochrony
roślin. W latach 70. i 80. XX w. uporządkowany został teren Zakładów oraz jego otoczenie, wzbogaciła się znacznie infrastruktura. W szczególności lata 80. XX w. charakteryzuje utrwalanie i poszerzanie wymienionego asortymentu produkcji, a przede
wszystkim ogromny przyrost wielkości produkcji w trzech obszarach produktowych:
• środki ochrony roślin (chwastobójcze, grzybobójcze, zaprawy nasienne)
• epoksydy
• nienasycone żywice poliestrowe.
W programie rozwojowym Zakładów lat 90. XX w. znalazł się szereg ważnych dla
gospodarki narodowej zadań wdrożeniowych, istotnych zwłaszcza dla krajowego rolnictwa. Dokonano modernizacji wielu instalacji, zwiększono zdolności produkcyjne
i asortyment środków ochrony roślin. Wykonano modernizację technologii i instalacji MCPA, co doprowadziło do eliminacji chloru i czterochloroetanu jako uciążliwych
surowców. Zmiany modernizacyjne przeprowadzono również na instalacjach żywic
epoksydowych, poliestrowych i fenolowo-formaldehydowych, rozwinięto produkcję
utwardzaczy żywic.
Lata działalności po 2000 r. cechowała dalsza modernizacja istniejących instalacji
produkcyjnych i asortymentu wyrobów. W zakresie działalności związanej ze środkami
ochrony roślin m.in. udoskonalono technologię MCPA płatkowanego, unowocześniono
linie konfekcyjne, przeprowadzono prace studialne nad nowymi formami użytkowymi
preparatów dla rolnictwa. W zakresie działalności dotyczącej tworzyw sztucznych zrealizowano m.in. zwiększenie zdolności produkcyjnej nienasyconych żywic poliestrowych,
rozszerzono paletę produkowanych żelkotów, znacząco zmodernizowano instalację
do produkcji żywic epoksydowych podstawowych i wysokocząsteczkowych (oryginalne rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej), uciąglono produkcję Flodurów. Realizowano prace technologiczne w zakresie wyrobów specjalistycznych na bazie żywic
fenolowych (modyfikacja kauczukami i żywicami epoksydowymi, dalsze przetwórstwo
w kierunku epoksynowolaków). Powstała nowa instalacja do wytwarzania fosforoorganicznego środka uniepalniającego (DOP). Od stycznia 2006 r. rozpoczęła pracę nowa instalacja nasyconych żywic poliestrowych do farb proszkowych, która okazała się bardzo
dobrą inwestycją. Kolejne kamienie milowe rozwoju, to zakończenie w 2007 r. zadania
– z pakietu inwestycji gwarantowanych – pod nazwą „Rozbudowa instalacji epoksydów do zdolności produkcyjnej 30 tys. t/r. Rozbudowa żywic poliestrowych w latach
2007–2008 – linia w obiekcie 524 – wyposażona w nowoczesny system unieszkodliwiania gazów odlotowych (tzw. dopalacz termiczny) zapewniła zwiększenie produkcji
o 10 tys. ton rocznie i bogatszą ofertę rynkową asortymentów żywic. W 2010 r. zrealizowano rozbudowę bazy magazynowej żywic epoksydowych, która zapewnia elastyczność
produkcji i możliwość optymalizacji harmonogramu produkcji i załadunków do autocystern i opakowań.
W ofercie Zakładów znaczące miejsce zajmuje również świadczenie usług produkcyjnych na zlecenie firm światowych w branży środków ochrony roślin i tworzyw sztucznych.
Organika-Sarzyna jest właścicielem lub współwłaścicielem technologii, znanych zastrzeżonych znaków towarowych (najważniejsze z nich to Chwastox, Polimal, Epidian).
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Zakres działalności Firmy: oferowane/wytwarzane
produkty i ich nominalne wielkości
Do 2007 r. główną grupę produktów – ilościowo i wartościowo – stanowiły środki
ochrony roślin (PKD 2420Z produkcja pestycydów i pozostałych środków chemicznych).
Począwszy od 2007 r. przeważający rodzaj działalności, to produkcja tworzyw sztucznych
(PKD 2416Z). W raportowanym okresie Spółka prowadziła blisko 50. rodzajów działalności według klasyfikacji PKD.

Środki Ochrony Roślin
MCPA
Produkcję soli sodowej MCPA pod nazwą Chwastox płynny R-30 uruchomiono w 1962 r.
W 1970 r. przeniesiono produkcję do nowego obiektu zwiększając zdolność produkcyjną,
a w 1975 r. przeprowadzono pierwszą modernizację instalacji i technologii uzyskując znaczną poprawę jakości oraz możliwość rozszerzenia asortymentów produktów rynkowych.
W 1984 r. wprowadzono nowy wyrób pod nazwą Chwastox Extra, będący solą sodowopotasową MCPA (eliminując stopniowo Chwastox płynny R- 30, Chwastox F, DF).
W latach 1991-2004 zmodernizowano po raz kolejny technologię i instalację, w wyniku
czego uzyskano produkt o jakości odpowiadającej wymaganiom norm światowych i umożliwiający uruchomienie MCPA w postaci stałej i soli aminowych o zawartości MCPA 500 g/l
i 750 g/l oraz estru izooktylowego MCPA.
Nowa technologia pozwoliła na uruchomienie MCPP, substancji aktywnej do mieszanek herbicydowych, która dotychczas była importowana.
Wraz ze wzrostem ilościowym rozwijała się baza konfekcyjna – uruchomiono produkcję opakowań polietylenowych, zakupiono nowe linie konfekcyjne, w znacznym stopniu
zautomatyzowane, pozwalające teraz zapakować 50-60 tys. litrów na zmianę w opakowania od 0,5 do 200 l.
Zdolność produkcyjna instalacji wynosi 4000 ton przy wykorzystaniu 70-95% w zależności od możliwości zbytu.
Karbendazym
Druga substancja aktywna wytwarzana w Zakładach. Instalacja uruchomiona
w 1971 r. – latach 80. XX w. – przeszła gruntowną modernizację, ze zmianą technologii
włącznie. Karbendazym jest surowcem do produkcji zapraw nasiennych i fungicydów,
do czego wykonano instalacje, dzisiaj pracujące odrębnie, tzw. starego (zaprawy-Sarfun
65DS) i nowego Siarkolu (Siarkol Ex80 WP, K85WP), a od 2008 r. Siarkol 80WG (granulat).
Obie instalacje pracują okresowo, a ich zdolności produkcyjne wynoszą odpowiednio 1800
i 4000 ton przy wykorzystaniu na poziomie 30-40%.
Preparaty formułowane na bazie importowanych substancji aktywnych
Początek lat 80. XX w. to bardzo szeroka współpraca z firmami, takimi jak BASF, Bayer,
ICI, Makhteshim itp., które to firmy udzielały licencji, bądź zlecały produkcję określonych
wyrobów. Na bazie tej współpracy powstały instalacje spełniające standardy europejskie
do produkcji preparatów w różnych formach. Instalacje te pracują okresowo w zależności
od potrzeb rynku. Bywały lata, gdy produkcja sięgała 2-3 mln l czy kilogramów. Zakłady
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zyskały duże doświadczenie w prowadzeniu syntez, formułowaniu i konfekcjonowaniu
środków ochrony roślin mających różne formy użytkowe, takie jak: WP, WG, SL, DS, FS,
EW, OF. Półautomatyczne i automatyczne linie konfekcjonujące zapewniają możliwość
pakowania preparatów ciekłych i stałych w opakowania od 50 ml/g do bębnów 200 – litrowych włącznie.
Na rynki zbóż, buraka, rzepaku oraz ziemniaka oferowana jest pełna gama środków
ochrony roślin zapewniających kompleksową ochronę tych upraw realizowaną w następujących etapach:
• zaprawianie ziarna siewnego – zabiegi fungicydami
• zwalczanie chwastów – zabiegi herbicydami
• ochrona przed chorobami grzybowymi – zabiegi fungicydami
• ochrona przed szkodnikami – zabiegi insektycydami.
Część środków ochrony roślin została również zarejestrowana na wybranych rynkach
zagranicznych. Produkcja środków ochrony roślin w latach 1980–2010 wynosiła średnio
ok. 10 000 t/r.

Tworzywa sztuczne
Żywice poliestrowe nienasycone
Żywice poliestrowe produkowane są w Z.Ch. „Organika – Sarzyna” SA od lat 60. XX w.
począwszy od skali 100 t. W 1973 r. uruchomiono nowy oddział produkcji żywic poliestrowych, tzw. duże poliestry dochodząc do skali ponad 15 000 t/r. W latach 1976-1984 znacznie rozszerzono asortyment żywic poliestrowych, uruchomiono produkcję typów specjalnych (Polimal 103 S, E iG,109 M, 138 A,142,146 ,154,160,100,102,104,108). W 2008 r.
rozbudowano budynek 524 i nowy reaktor oraz mieszalnik, co pozwoliło na zwiększenie
zdolności produkcyjnej o 10 000 t/r.
Produkcja poliestrów w 2010 r. wahała się od 9 000 t/r do 18 600 t/r.
Opracowano i wdrożono szereg gatunków żywic i żelkotów, które dzielą się pod względem chemicznym na: ortoftalowe, izoftalowe, izo/npg, bisfenolowe, tereftalowe, winyloestrowe i inne mające w następujących segmentach rynku:
• okrętownictwo
• zbiorniki, kontenery, rury
• kity i szpachle, głównie samochodowe
• przemysł energetyczny i elektroniczny
• motoryzacja, kolejnictwo, budownictwo, górnictwo
• sprzęt sportowo-turystyczny.
Żywice poliestrowe nasycone
Instalacja oddana do eksploatacji w styczniu 2006 r. na bazie własnej technologii
i własnych założeń projektowych. Umiejscowiona została w części budynku instalacji
przetworów epoksydowych. Proces jest w pełni zautomatyzowany. Produkcja w 2006 r. to
399 t, w 2010 r. – 3970 t. Żywice poliestrowe nasycone mają zastosowanie do produkcji
farb proszkowych.
Żywice epoksydowe
Żywice epoksydowe produkuje się w Z.Ch. ,,Organika- Sarzyna’’ SA od lat 60. XX w. Instalacja o zdolności 10 000 t/r została uruchomiona w 1978 r. na bazie technologii Instytutu
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Chemii Przemysłowej w Warszawie. Kolejna modernizacja instalacji i zmiana technologii syntezy żywic w połowie lat 90. XX w. we współpracy z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej
w Kędzierzynie-Koźlu dała w rezultacie powtarzalny, wysoki poziom jakości żywic. Pozwoliło
to na rozszerzenie asortymentu produkcji o stałe żywice epoksydowe do farb proszkowych.
W wyniku modernizacji instalacji w 2003 r. nastąpiła całościowa wymiana urządzeń technologicznych wykonanych ze stali zwykłej na kwasoodporną, co pozwoliło na poprawę jakości
i zwiększenie możliwości eksportowych, zarówno żywic niskocząsteczkowych jak i stopowych.
W 2005 r. rozbudowano instalację żywic stopowych (Epidian 014), co pozwoliło na wprowadzenie na rynek nowych asortymentów. W 2007 r. dokonana została modernizacja instalacji wraz z intensyfikacją i kolejną zmianą technologii i osiągnięto zdolność produkcyjną
27 500 t/r. żywic Epidian 1-6 oraz stopowych do 21 700 t/r. Produkcja żywic epoksydowych
wynosiła w latach 1980-2010 od 11 0000 do 22 000 t/r.
Żywice epoksydowe mają zastosowanie jako półprodukty dla producentów farb, lakierów, kompozycji epoksydowych dla budownictwa i innych gałęzi przemysłu oraz odbiorców indywidualnych. Produkowane wyroby epoksydowe o wyższym stopniu przetworzenia
stosowane są jako kompozycje epoksydowe dla bardziej wyspecjalizowanych i bezpośrednich zastosowań.
Żywice fenolowe
Żywice fenolowe w zakładach uruchomiono w latach 50. XX w. i realizowano je w dwóch
grupach:
• żywice typu nowolakowego stosowane do wytwarzania materiałów ciernych i ściernych
oraz do produkcji lakierów
• żywice typu rezolowego do wytwarzania kitu kwaso- i ługoodpornego.
Jest to jedna z najstarszych produkcji w Zakładach, ale urządzenia zostały wymienione w latach 1993-1998. W latach 80. XX w. i do chwili obecnej przy współpracy
z instytutami naukowo- badawczymi i ścisłej współpracy z odbiorcami wdrożono obszerną gamę wyrobów:
• żywice do wytwarzania okładzin hamulcowych i sprzęgłowych
• żywice do produkcji artykułów ściernych
• żywice do produkcji materiałów ogniotrwałych
• żywice dla odlewnictwa
• żywice dla przemysłu gumowego
• żywice do wytwarzania laminatów epoksydowo-szklanych.
Produkcja żywic fenolowych wynosiła w latach 1980-2010 od 1 000 - 500 t/r.
Flodur
W 1981 r. po adaptacji nieczynnej instalacji destylacji epichlorohydryny w instalacji
destylacji żywic epoksydowych uruchomiono produkcję Floduru. W 2000 r. instalację zmodernizowano. Flodury stosowane są w odlewnictwie do sporządzania mas samoutwardzalnych na formy i rdzenie do produkcji odlewów żeliwnych, stalowych i z metali nieżelaznych.
Produkcja flodurów w latach 1980-2010 wynosiła ok. 900 t/r.
Utwardzacze
W 1963 r. rozpoczęto produkcję utwardzaczy poliaminoamidowych do żywic epoksydowych. Rozwój technologii utwardzaczy w Zakładach nieodłącznie związany był z rozwojem
technologii wytwarzania żywic i kompozycji epoksydowych oraz współpracy z odbiorcami i instytutami naukowo-badawczymi, co ukształtowało obecny profil produkcji utwardzaczy.
Produkcja utwardzaczy w latach 1980-2010 wynosiła ok. 400 t/r.
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Ukanol DOP
Produkcja środka uniepalniającego Ukanol DOP uruchomiono w 2001 r. Produkt
wytwarzany dla jednego odbiorcy wg jego technologii stosowany jest jako dodatek uniepalniający włókna poliestrowe, żywice epoksydowe do laminowania itp. Z chwilą wejścia w życie w 2007 r. zakazu stosowania żywic bromowanych do laminatów w elektrotechnice oraz wyższej odporności termicznej tych laminatów, dodatek Ukanol DOP
spełniający wymagania techniczne stawiane laminatom, daje podstawy do rokowania
zwiększenia rynków zbytu. W latach 2001-2010 produkcja wynosiła ok. 200-300 t/r.

Stosowane technologie
Stosowane technologie bazują na procesach polikondensacji i poliaddycji (produkcja
tworzyw) oraz procesach określanych jako lekka synteza organiczna (produkcja substancji aktywnych do środków ochrony roślin i innych chemikaliów organicznych). Są
opracowywane przez specjalistów firmy, przy współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi lub pozyskiwane w wyniku współpracy licencyjnej, modernizowane i dostosowywane do rosnących wymagań jakościowych, norm ochrony środowiska, konieczności
obniżania kosztów wytwarzania, obejmują rozwiązania porównywalne ze standardami
światowymi. Najważniejsze z nich są przedmiotem ochrony patentowej.
Technologie wykorzystywane w instalacjach środków ochrony roślin
• Instalacja MCPA i preparatów na jego bazie (Chwastox®)
Technologia otrzymywania kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (MCPA) i jego soli
(potasowej i dimetyloaminowej), która została opracowana przez specjalistów firmy i IPOWarszawa w 1992 r. Technologia była kilkakrotnie modernizowana, jest chroniona patentem PL 1675108. Jakość wytwarzanych produktów odpowiada standardom światowym.
• Instalacja o-fenylenodwuaminy (półprodukt) i karbendazymu (substancja aktywna
fungicydów)
Technologia opracowana w IPO, zmodernizowana w 1990 r.; jakość produktu odpowiada normom światowym.
• Instalacje formulacyjne (produkcja herbicydów, fungicydów i insektycydów
w różnorodnych formach użytkowych i na bazie różnych substancji aktywnych)
Technologie formulacji preparatów pochodzą z różnych źródeł, w wielu przypadkach
zostały pozyskane w wyniku współpracy licencyjnej z firmami takimi jak: BASF AG,
BAYER AG, AVENTIS, SUMITOMO, MAKHTESHIM.
Ciągi produkcyjne wchodzące w skład instalacji mają rozwiązania techniczne odpowiadające najwyższym standardom, wszystkie posiadają zautomatyzowane linie konfekcyjne. Obok własnej produkcji firma realizuje usługi w zakresie formulacji na zlecenie
koncernów zagranicznych, gwarantując najwyższą jakość.
Technologie wykorzystywane w instalacjach tworzyw
• Instalacja do produkcji żywic epoksydowych (podstawowych i wysokocząsteczkowych)
Obecna technologia opracowana została przy współpracy z ICSO w 1994 r., znacząco
zmodernizowana w 2002 r. (oryginalne rozwiązania zgłoszone do ochrony patentowej).
Technologia umożliwia wytwarzanie epoksydów o jakości porównywalnej z jakością
żywic konkurencyjnych obecnych na rynku.
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Uzyskano poprawę ekonomiki produkcji i wskaźników emisji do środowiska. Technologia została wyróżniona na międzynarodowych wystawach wynalazków.
• Instalacja żywic modyfikowanych (przetworów epoksydowych)
Technologie dla potrzeb produkcji przetworów epoksydowych są opracowywane
na bieżąco najczęściej przez specjalistów firmy. Mają krótki czas życia, ponieważ rynek
oczekuje ciągle innych parametrów przetwórczych i finalnych od oferowanych kompozycji. To zmusza do szybkiego tempa prac technologicznych w zakresie oferowanych
przetworów epoksydowych.
• Instalacja Flodurów
Technologia opracowana przez specjalistów firmy w zakresie estryfikacji glikoli kwasem octowym, a następnie rozbudowana przez Instytut Odlewnictwa w zakresie modyfikacji produktu.
• Instalacja żywic fenolowych
Po kompleksowej przebudowie instalacji w 1998 r. i wdrożeniu nowej technologii opracowanej przy współpracy z ICSO (chroniona patentem), możliwa jest produkcja konkurencyjnych na rynku wyrobów fenolowych (typu nowolakowego i rezolowego). Instalacja
zmodernizowana w kierunku dalszego obniżenia zużycia surowców i czynników energetycznych. Realizacja prac technologicznych w zakresie wyrobów specjalistycznych,
na bazie żywic fenolowych (modyfikacja kauczukami i żywicami epoksydowymi, dalsze
przetwórstwo w kierunku epoksynowolaków, opracowywanie nowych typów wyrobów dostosowanych do nowych metod aplikacyjnych).
• Instalacje produkcyjne żywic poliestrowych (wielko- i małotonażowa) oraz żelkotów
Technologia była wielokrotnie modernizowana przez specjalistów firmy oraz w wyniku
współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i koncernem DSM Resins (w 1999 r.
została zakupiona licencja i podpisana umowa o współpracy technologiczno-handlowej).
Stąd obecny stan techniki w zakresie wytwarzania żywic poliestrowych jest porównywalny
ze standardami światowymi.
Prace technologiczne koncentrują się na opracowywaniu sposobów modyfikacji żywic
(w tym w kierunku żelkotów) pod kątem rosnących i zmieniających się wymagań technik
aplikacyjnych stosowanych w przetwórstwie poliestrów.
• Instalacja produkcyjna DOP
Technologia wytwarzania fosforoorganicznego środka uniepalniającego (DOP) została
pozyskana w ostatnich latach od niemieckiej firmy, jest ciągle modernizowana pod kątem
poprawy ekonomiki produkcji i gospodarki ściekowej. Firma jest jednym z dwóch liczących się producentów DOP na świecie, wyrób ma dobre perspektywy rozwoju.
• Instalacja nasyconych żywic poliestrowych
W 2006 r. Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA rozpoczęły produkcję nasyconych żywic poliestrowych według własnej technologii. Żywice nasycone są produktami reakcji polikondensacji wielofunkcyjnych kwasów organicznych z alkoholami wielowodorotlenowymi.
Nasycone żywice poliestrowe są jednym z podstawowych składników służących do wytwarzania kompozycji farb proszkowych, które stają się coraz bardziej popularnymi powłokami na całym świecie. Żywice nasycone oferowane przez Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA
zakończone są grupami karboksylowymi (liczby kwasowe od ok. 30 do 90) i mogą być
stosowane do układów hybrydowych z żywicami epoksydowymi lub do układów utwardzanych Primidem. Nakładanie kompozycji proszkowych realizować można metodą elektrostatyczną – CORONA, jak również – TRIBO.
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Posiadane środki/zasoby/surowce/narzędzia,
media i ich źródła
Budynki:
• wszystkie budynki wyposażone są w instalacje techniczne, niezbędne do funkcjonowania w przeznaczonym zakresie.
Infrastruktura magazynowa:
• własne zaplecze magazynowe – powierzchnia magazynowa surowców 8,7 tys. m2,
w tym 4 regały wjazdowe
• sieć magazynów zamiejscowych w całym kraju.
Infrastruktura drogowa i kolejowa:
• drogi z nawierzchnią asfaltową, posiadają oświetlenie pozwalające korzystać z nich
całodobowo oraz oznaczenia zgodne z aktualnie obowiązującym kodeksem drogowym;
waga samochodowa
• własna bocznica kolejowa na stacji PKP Nowa Sarzyna; na wyposażeniu 2 lokomotywy
spalinowe, waga kolejowa, suwnice rozładunkowe, stanowiska do rozładunku towarów niebezpiecznych, stacja paliw.
Systemy energetyczne i teleinformatyczne:
• system elektroenergetyczny – zasilany z sieci 110 kV, rezerwowy z sieci 15 kV Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego
• sieć dostawy i przesyłu energii cieplnej w parze – zasilany przez dostawcę Elektrociepłownię Nowa Sarzyna sp. z o.o.
• ujęcia brzegowe wody rzecznej – własne, zlokalizowane przy dwóch lokalnych rzekach:
San i Trzebośnica
• sieć wody przemysłowej – pracująca w obiegu zamkniętym ze stacją schładzania, filtrowania i pompownią wody; uzupełnianie ubytków wody z ujęć wody rzecznej
• sieć wody pitnej – zasilana z własnych ujęć wody głębinowej przez stację uzdatniania
• kanalizacja – złożona z trzech odrębnych sieci: ścieków przemysłowych, wody przemysłowej pochłodniczej oraz ścieków sanitarnych
• składowisko odpadów – spełniające obowiązujące przepisy i normy środowiskowe (aktualnie nie wykorzystywane)
• sieć sprężonego powietrza – zasilana z lokalnych sprężarkowni
• sieć sprężonego azotu – zasilana ze stacji zgazowania ciekłego azotu, będącej własnością dostawcy
• sieć gazu ziemnego – przyłączona do sieci krajowej gazu ziemnego PGNiG
• sieć informatyczna – wykonana w standardzie Ethernet, z szerokopasmowym łączem
do internetu
• sieć telekomunikacyjna – własna wewnętrzna sieć podłączona do serwera telekomunikacyjnego, będącego własnością Telekomunikacji Polskiej SA.

Laboratoria

•

wyposażone są w wysokiej klasy instrumenty analityczne, tj.: UV/VIS, IR, GC,
HPLC, granulometr, maszyna wytrzymałościowa i in.; prowadzą obsługę analityczną w zakresie oceny jakości surowców, wyrobów gotowych, produkcji w toku, prac
zleconych.
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System organizacyjny oraz system zarządzania
Lata 1980-1995 Przedsiębiorstwo państwowe, którego organem
założycielskim był Minister Przemysłu i Handlu
Zarządzanie poprzez dyrektora naczelnego i zastępców dyrektora sprawujących nadzory nad wyodrębnionymi pionami funkcjonalnymi składającymi się z komórek organizacyjnych kierowanych przez kierowników i/lub głównych specjalistów w ramach danej
specjalizacji funkcjonalnej. Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny był dostosowywany do aktualnych potrzeb zarządzania.
Od 1 lipca 1995 r.- Przedsiębiorstwo państwowe zarządzane w oparciu o Umowę
o zarządzanie (tzw. kontrakt menedżerski) podpisaną przez Ministra Przemysłu i Handlu
z Władysławem Piłatem, dotychczasowym dyrektorem naczelnym z zadaniem realizacji
Programu restrukturyzacji Z.Ch. „Organika-Sarzyna” w latach 1995-2000. Od stycznia
1997 r. kompetencje organu założycielskiego przejął Minister Skarbu Państwa. Działa
Rada Nadzorcza powoływana decyzją organu założycielskiego, w skład której wchodzą wybierani przez załogę przedstawiciele w liczbie 1/3 składu. Zarządzanie odbywa się poprzez
Zarządcę, który jest jednoosobowo umocowany do składania oświadczeń woli, realizuje
powierzone zadania (program restrukturyzacji), ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, w wynagrodzeniu ma prawo do udziału w zyskach, a w strukturze organizacyjnej
podlegają mu bezpośrednio wybrane komórki z tzw. pionu naczelnego. Pozostałymi wyodrębnionymi w strukturze organizacyjnej pionami funkcjonalnymi kierują odpowiednio dyrektorzy: ekonomiczno-finansowy, produkcji, handlowy, techniczny. W strukturze
organizacyjnej występują następujące jednostki organizacyjne: zakłady (funkcjonujące
w oparciu o wewnętrzny rozrachunek gospodarczy), wydziały, oddziały, działy, biuro, laboratorium.
Od 1 stycznia 2001 r. rozpoczęcie działalności w formie spółki akcyjnej jako następcy prawnego skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego. Spółka działa na podstawie statutu, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
Organami spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. Wielosobowy Zarząd
działa kolegialnie. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Dla sprawnego kierowania spółką w stosunkach wewnętrznych poszczególni członkowie Zarządu odpowiadają za nadzór i kontrolę wyspecjalizowanych pionów funkcjonalnych określonych
w Regulaminie organizacyjnym, którego uchwalenie przez Zarząd wymaga zatwierdzenia
przez Radę Nadzorczą. W przedsiębiorstwie działają następujące związki zawodowe: Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Chemicznych
„Organika-Sarzyna” SA i Komisja Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA.
Wymienione związki są stroną Pakietu Gwarancji Socjalnych PAKIET GWARANCJI
SOCJALNYCH określającego sprawy pracownicze i związkowe w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA, który wszedł w życie 20 grudnia 2006 r. i obowiązuje
do 31 grudnia 2013 r. Pakiet Gwarancji Socjalnych określający prawa pracownicze,
został zawarty w celu zapewnienia spokoju społecznego niezbędnego do przeprowadzenia przekształceń własnościowych Spółki.
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Układ własnościowy Firmy
Tablica 2

Struktura akcjonariatu
Data

Zakłady Chemiczne „Organika- Sarzyna” Spółka Akcyjna
Układ własnościowy w latach 1980-2010

do 27.12.2000 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe

28.12.2000 r.28.09.2005 r.

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa
po wejściu w życie aktu komercjalizacji z dn. 29.09.2000 r. Ustalenie
wysokości kapitału zakładowego Spółki
na 84.900.000 złotych

29.09.2005 r.

Przeniesienie własności 6 792000 akcji
(80%) ze Skarbu Państwa na rzecz
Nafty Polskiej SA - rozpoczęcie procesu
nieodpłatnego przekazywania uprawnionym pracownikom 15% akcji Spółki

Struktura akcjonariatu
liczba akcji (%)
8 490 000 akcji imiennych po 10 zł każda
(100%)
Skarb
Państwa

1 698 000
(20%)

Uprawnieni
na podst. aktu
komercjalizacji
-

Nafta
Polska SA
6 792 000
(80%)

Skarb
Państwa

Uprawnieni
na podst. aktu
komercjalizacji

CIECH SA

442 740
(5,21%)

1 255 260
(14,79%)

6 792 000
(80%)

26.06.2007 r.

Stan po zakończeniu procesu nieodpłatnego nabywania akcji Spółki przez
uprawnionych pracowników lub ich
następców prawnych

429 388
(5,06%)

1 268 612
(14,94%)

6 792 000
(80%)

21.07.2008 r.

Stan po pierwszym skupie akcji przez
inwestora CIECH SA od uprawnionych
pracowników Spółki lub ich następców
prawnych, wynikającym z Pakietu
Gwarancji Socjalnych (PGS)

429 388
(5,06%)

748 229 (8,81%)

7 312 383
(86,13%)

14.08.2009 r.

J.w.- stan po drugim skupie akcji

429 388
(5,06%)

345 281 (4,06%)

7 715 331
(90,88%)

15.06.2010 r.
(i aktualny
na 31.12.2010 r.)

J.w.- stan po trzecim skupie akcji
skupie akcji

429 388
(5,06%)

160 465 (1,89%)

7 900 147
(93,05%)

21.12.2006 r.

Przeniesienie własności 6 792000
akcji (80%) z Nafta Polska SA na rzecz
CIECH SA

Od 20 grudnia 2006 r., tj. dnia prywatyzacji, czyli daty wejścia w życie umowy zbycia
80% akcji Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA przez Naftę Polską SA na rzecz spółki Ciech SA,
forma prawna (według zaświadczenia REGON) – spółka akcyjna, własność mieszana
w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych.
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Rynki zbytu produktów i zaopatrzenia w surowce,
media i środki
W latach 1980-2010 kupowany asortyment surowcowy ewaluował w zależności
od produkowanych wyrobów, zmian technologicznych i zmian wydajności instalacji.
Generalnie, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, handel zagraniczny stał się łatwiejszy. Związane było to z otwarciem rynku unijnego i ograniczeniem procedur
celnych dla towarów pochodzących z Unii Europejskiej. Do czerwca 2000 r. ważnym
surowcem kupowanym na potrzeby Zakładów był węgiel używany w Elektrociepłowni
Zakładowej wytwarzający media energetyczne do zaopatrzenia instalacji produkcyjnych. Po tej dacie media energetyczne są kupowane od Elektrociepłowni Nowa Sarzyna opalanej gazem.
Wraz z rozwojem produkcji żywic epoksydowych i żywic poliestrowych rosło znaczenie takich surowców, jak bisfenol A, styren, epichlorohydryna czy bezwodniki kwasowe,
(ftalowy i maleinowy). Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na surowce spowodowanym
rozwojem i rozbudową instalacji działalność w zakresie zakupu stała się bardziej globalna. Znacząco rósł udział zakupów spoza granic Polski. Podążając za trendami światowymi znaczne ilości towaru zaczęły wędrować do Nowej Sarzyny nie tylko z Europy, ale
również z Azji (Indie, Chiny, Korea Pd.). Podobnie jak zakupy, również sprzedaż ewaluowała w czasie. Wzrost mocy produkcyjnych żywic epoksydowych spowodował zainteresowanie sprzedażą tego asortymentu poza granice Polski. Głównymi rynkami pozostały
kraje Unii Europejskiej. W pierwszym okresie obecności na rynkach zagranicznych Zakłady rozwijały sprzedaż eksportową tego segmentu korzystając z usług pośredników
lub agentów. Po 2007 r. okresie sprzedaż epoksydów odbywa się na zasadach wyłączności poprzez Ciech SA na podstawie umowy operatora handlowego. Głównym rynkiem
zbytu dla środków ochrony roślin tradycyjnie była Polska. Sytuacja ta nie zmieniała się
znacząco na przestrzeni lat. Co prawda sprzedaż usług formulacji i konfekcji środków
ochrony roślin zmieniała się w historii działalności, jednak niezmiennie sprzedaż flagowych produktów pod nazwą Chwastox stanowi podstawowy profil działalności w tym
segmencie. Rozwój nienasyconych żywic epoksydowych również spowodował zmiany
w przepływie tego typu towarów z Zakładów. Początkowo prawie wszystkie ilości towaru
przeznaczone były na rynek krajowy. Sytuacja zmieniła się znacząco po oddaniu dodatkowych ilości produkcyjnych w 2009 r. Od tego czasu sprzedaż krajowa utrzymuje
się na podobnym poziomie jak w latach wcześniejszych, natomiast dodatkowe ilości
znajdują ujście na rynkach zagranicznych. Ze względu na to, że nienasycone żywice poliestrowe są wyrobami stosunkowo tanimi, promień opłacalności transportowania tego
typu wyrobów jest dość ograniczony.

Kooperacje/związki z partnerami zewnętrznymi
Prowadzona współpraca wynikała z potrzeb bieżących i rozwojowych była szeroka.
Na przykład w branży środków ochrony roślin prowadzenie usługowych formulacji
i konfekcjonowania środków ochrony roślin dla światowych koncernów zachodnioeu-
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ropejskich (np. BASF, BAYER, AVENTIS, SUMITOMO, MAKHTESHIM), a po 2000 r.
również na rzecz podmiotów ukraińskich. Dystrybucja wybranych preparatów dla rolnictwa, które uzupełniają paletę własnych produktów w ofercie rynkowej. W branży
tworzyw specyfika narzuca potrzebę współpracy z odbiorcami-przetwórcami na etapie
i projektowania i wdrażania wyrobów. Wymienić należy współpracę z DSM Resins B.V.
spółką z siedzibą w Holandii, Zwolle, w zakresie dystrybucji, a następnie licencjonowania produktu i know-how. Umowa obejmowała dostarczenie know-how dotyczącego
receptury, specyfikacji surowców, bezpieczeństwa technicznego, procedury kontroli
jakości i metod badań oraz adaptacji instalacji do produkcji nienasyconego poliestru
Palatal P-4, Palatal U-541 TV-02, Palatal U-541 TV-03, a także zezwolenie na korzystanie z tego know-how w celu wytwarzania nienasyconego poliestru Synolite 0528 P-1
na zasadach licencji. W 1997 r. została zarejestrowana handlowa spółka DSM-Sarzyna Żywice Konstrukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałami 50:50, która
działała do 2006 r.
Firma w sposób ciągły współpracuje z instytutami naukowo-badawczymi, np. ICSO,
IPO, ICHP, INiUR, IOR oraz innymi jednostkami.

Konkurencja rynkowa
Charakterystyka konkurencji w sektorze środków ochrony roślin
Otoczenie konkurencyjne, w którym funkcjonują Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” w branży środków ochrony roślin tworzą zarówno firmy międzynarodowe operacyjnie, funkcjonujące w oparciu o import produktów do Polski, jak i przedsiębiorstwa produkcyjne, zlokalizowane na terenie Polski, obecnie po części z kapitałem zagranicznym.
Struktura uczestników rynku oferujących środki ochrony roślin:
Firmy międzynarodowe/importerzy:
• Bayer CropScience Polska Sp. z o.o., będąca placówką koncernu Bayer CropScience SA
z główną siedzibą w Niemczech
• BASF Polska Sp. z o.o. placówka koncernu BASF AG z główną siedzibą w Niemczech
• Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. – Syngenta Crop Protection AG z siedzibą
w Szwajcarii
• DuPont Poland Sp. z o.o. – Du Pont z siedzibą we Francji
• Monsanto Polska Sp. z o.o. – Monsanto Europe SA z siedzibą w Belgii
• Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o. – Dow AgroSciences LLC z siedzibą w USA
• Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. – placówka firmy Makhteshim Agan Industries
Ltd z siedzibą w Izraelu
• F&N Agro Polska Sp. z o.o. – firma importowa dwóch koncernów FMC CorporationUSA oraz Nufarm Ltd – Australia (Austria, Wielka Brytania)
• ARYSTA Agro Polska Sp. z o.o. – firma importowa japońskiej grupy ARYSTA Life
Science Corporation
• SUMI–AGRO Poland Sp. z o.o. – firma importowo-dystrybucyjna Sumitomo Corporation – Japonia, także przedstawiciel m.in. Nippon Soda Co. Ltd – Japonia oraz United
Phosphorus Limited – Wielka Brytania
• Crompton S.A. – placówka Crompton Manufacturing Company – USA.
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Firmy dystrybucyjne:
• Kazgod Sp. z o.o. – importer środków firmy Mandops Limited – Wielka Brytania, Mitsubishi Chemical Corporation – Japonia
• Oxon Italia S.p.A. – Włochy
• DLG Polska – przedstawiciel na rynku polskim firmy dystrybucyjnej DLG – Dania
• Brinkman Polska Sp. z o.o. – przedstawiciel holenderskiej firmy Brinkman Holding BV,
z ofertą głównie dla roślin ogrodniczych pod osłonami.
Firmy produkcyjne wywodzące się z rodzimego przemysłu:
• Rokita Agro SA – Brzeg Dolny
• Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” SA – Jaworzno
• Z.P.U.H. BEST-PEST, Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Sp. J. – Jaworzno
• Fregata SA – Gdańsk-Oliwa.

Charakterystyka konkurencji w sektorze żywic epoksydowych
Na światowym rynku 75% żywic produkowanych jest przez trzy największe koncerny
DOW, Resolution i Vantico. Firmy te posiadają zarówno wytwórnie żywic epoksydowych,
produkujące żywice epoksydowe w formie podstawowej, jak i przetworzone formy żywic. Pozostałe 25% jest wytwarzane przez innych producentów w Europie (w tym Z.Ch.
„Organika-Sarzyna” SA) i na świecie. Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA są jedynym producentem żywic epoksydowych w kraju. Na rynku krajowym Spółka konkuruje z głównymi
europejskimi producentami żywic epoksydowych, posiadając w zależności od segmentu
udział od 26% do 56%.

Główni konkurenci w branży żywic poliestrowych w Polsce:
•
•

•
•
•

Firma Ashland oferuje żywice i żelkoty poliestrowe przez firmę C&L i jej filie
Firma Reichhold (USA) z żywicami konstrukcyjnymi, samogasnącymi, do produkcji
parapetów oraz żelkotami kolorowymi z atestami towarzystw klasyfikacyjnych dopuszczających do stosowania w produkcji sprzętu pływającego oraz narzędziowymi do produkcji form – reprezentowana przez firmę REJA i jej filie
CRAY VALLEY – oferowane przez firmy: Barentz, Polytor oraz bezpośrednio do dużych
odbiorców
Scott Bader produkcja: żywic, żelkotów, past pigmentowych, klejów żywicznych
w Anglii (magazyn w Libercu w Czechach); żywice pod marką Cristic rozprowadzane
są przez firmę Balexim w Łodzi
AOC (Alfa Owens Corning) fabryki w Anglii i USA.

Z konkurentów krajowych liczą się dwie firmy:

•
•

Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG SA Pustków z żywicami pod nazwą Estromal
Polifarb Dębica z żywicami tanimi do polimerobetonów oraz laminatów (na bazie PET,
konkurencja cenowa).

Na rynku żywic fenolowych konkurencją krajową dla Spółki są dwie firmy:
•

ZTS ERG Pustków – producent szerokiej gamy żywic i przetworów fenolowych dla wielu
gałęzi przemysłu
• LUMAR Milejowie – producent szerokiej gamy żywic dla przemysłu odlewniczego do
wyrobu form i rdzeni piaskowych.
Najwięksi zagraniczni konkurenci: BAKELITE, PERSTORP, FERS, BORDEN,
HUTTENES-ALBERTUS.
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Dywersyfikacja przyjęta w firmie na podstawie analizy portfelowej i od lat utrzymywana z pewnymi modyfikacjami sprawdza się. Dwa główne asortymenty są silną stroną
w zasobach marketingowych:
Tworzywa sztuczne
•
•
•

nienasycone żywice poliestrowe ok. 20% udziału rynku, uznana pozycja
żywice epoksydowe, utwardzacze – jedyny producent krajowy
żywice fenolowo-formaldehydowe – wyspecjalizowana grupa towarowa kierowana
do znanej grupy odbiorców rynkowych.
Produkty trafiają głównie do przetwórstwa w innych branżach przemysłu i w przetwórstwie. Sprzedaż wymaga dużego wsparcia technicznego i technologicznego u odbiorców, ciągłego doskonalenia asortymentu, dostosowania do potrzeb klienta. Są to cechy
rozpoznane przez „Organikę-Sarzyna” i sposób sprzedaży i dystrybucji uwzględnia takie
wymagania.
Środki ochrony roślin – największy krajowy producent, ale silna konkurencja światowa aktywna na rynku polskim. Środki chwastobójcze, grzybobójcze, owadobójcze oraz
zaprawy nasienne do produkcji objęte ścisłymi przepisami odnośnie do ich rejestracji,
dopuszczenia do obrotu i prowadzenia obrotu. Sposób marketingu musi uwzględniać
specyficznego odbiorcę docelowego – rolnika, do którego towar trafia za pomocą sieci
dystrybucyjnej. Narzędziami wspomagającymi jest współpraca z instytutami naukowobadawczymi, zakładanie poletek doświadczalnych i demonstracyjnych, udział w targach,
dniach pola itd. Wielkość sprzedaży utrzymująca się od lat potwierdza dobry wybór marketingu-mix dla tej grupy produktów firmy.
Wszystkie podstawowe wyroby Z.CH. „Organika-Sarzyna” są z punktu widzenia cyklu
życia produktami dojrzałymi, ale faza ta powinna się jeszcze długo utrzymywać dzięki
powszechności stosowania i standardowości asortymentów. Podstawowa paleta wyrobów
jest jednak na bieżąco uzupełniana produktami zmodyfikowanymi, co do np. formy/postaci, rodzaju opakowania, szczególnej cechy aplikacyjnej.
Spółka, uznając swoją specjalizację w tych grupach towarowych, corocznie przeznacza
istotną część swoich zysków na prace badawczo-rozwojowe i poszukiwania nowych asortymentów, w tym niszowych produktów rynkowych.
W Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA na bieżąco analizuje możliwe ryzyka dotyczące prowadzonej działalności.

Przeprowadzone działania restrukturyzacyjne,
modernizacyjne i inwestycyjne oraz uzyskane efekty
Zmiany przekształceniowe, powstawanie grupy kapitałowej
Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA
Lata 90. XX w. i przemiany rynkowe w Polsce postawiły przed Zakładami zupełnie
nowe wyzwania – z orientacji „maksymalna produkcja na oczekujący rynek”, całe przedsiębiorstwo musiało przestawić na orientację prorynkową, tj. „jak sprzedać produkt”.
Niezbędna szczegółowa analiza dotychczasowego stanu z potrzebami gospodarki rynkowej, ściśle powiązanej z analizą rentowności, doprowadziła w pierwszym rzędzie do decyzji o stopniowym, zaplanowanym wyłączaniu z przedsiębiorstwa obiektów i działalności

176

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

pozaprodukcyjnych. Mieszkania, przedszkola i hotel przekazano na własność Miasta
i Gminy Nowa Sarzyna. Dotychczasowa Zakładowa Straż Pożarna została przekształcona w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. „Organika-Sarzyna”
nie skorzystała z opcji Programu Powszechnej Prywatyzacji ani wejścia w Narodowe
Fundusze Prywatyzacyjne. U podstaw takich decyzji była dogłębna analiza aktualnego
stanu przedsiębiorstwa i jego celów strategicznych, która wskazywała na prywatyzację
kapitałową jako formę najkorzystniejszą dla Zakładów z jego ukształtowanym profilem.
Oczekiwanie na pożądanego partnera strategicznego w latach 90. XX w., to niezwykle
intensywny okres zmian w przedsiębiorstwie – zmian w zakresie struktury i systemu zarządzania, wykorzystywanie opcji outsourcingu, optymalizacji procesów produkcyjnych,
racjonalizacji asortymentu wyrobów z akcentem na aktywne działania rynkowe, dalsze
wdrażanie przedsięwzięć poprawiających jakość i powtarzalność produkcji, warunki
pracy, realizacja zadań proekologicznych, itd. Od lat 90. XX w. do aż 2002 r. przedsiębiorstwo umiejętnie, skutecznie i bez konfliktów dokonało pełnej restrukturyzacji,
pozostawiając w zakresie swojej działalności jedynie funkcje produkcyjne i bezpośrednio
z nimi związane.
Od 1992 r. w ramach reorganizacji strukturalnej powstawały i rejestrowane były
spółki prawa handlowego z udziałem Z.Ch. „Organika-Sarzyna”. Podłożem ich powstania było wyodrębnienie z własnej organizacji zadań i funkcji niezwiązanych bezpośrednio z produkcją chemiczną, wspólne inwestowanie z inwestorem zagranicznym,
samorządem lokalnym, instytutami naukowo-badawczymi oraz połączenia kapitałowe.
W każdym przypadku kierowano się kryterium wspólnoty interesów i możliwościami
rozwojowymi danej spółki w otoczeniu gospodarczym. W zdecydowanej większości spółek udziały objęte przez Z.Ch. „Organika-Sarzyna” były zróżnicowane w zakresie pomiędzy 16%, a 49% wartości poszczególnych kapitałów zakładowych, z zapisem w umowie
spółek o stopniowym zmniejszaniu/całkowitym zbywaniu tych udziałów (taki proces
intensywnie podjęto od 2010 r.).
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Tablica 3
Wykaz spółek powstałych po przekształceniach organizacyjnych
w Z.Ch. „Organika - Sarzyna” Przedsiębiorstwo Państwowe w Nowej Sarzynie
Siedziba

Nr Rejestru Handlowego
w Sądzie Gospodarczym /data
pierwszego wpisu do rejestru

„ORGANIKA INTERNATIONAL
TRANSPORT Ltd”. Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

18.02.1993, RHB – 1063
Likwidacja i wykreślenie
z rejestru 2011.03.02

Zakład Remontowo-Budowlany
„Organika” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

22.12.1993, RHB – 1193

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY
„Gumokor – Organika” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

31.08.1994, RHB – 1124

„Organika-Silikon” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 2

23.11.1994, RHB 1337
Likwidacja i wykreślenie
z rejestru 14.01.2002 r.

Zakład Projektowo-Usługowy
„ORGANIKA – PROJEKT” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

10.02.1995, RHB – 1390

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

28.03.1995, RHB – 1403

Zakład Usługowo-Produkcyjny
„DREWREM – ORGANIKA” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

26.01.1996, RHB – 1523
Likwidacja i wykreślenie
z rejestru 2010.11.17

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
„ODLEWNIA SARZYNA” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

18.03.1996, RHB – 1543
Likwidacja i wykreślenie
z rejestru 2005.06.03

Zakład Mechaniczno – Remontowy
„CHEMREM-ORGANIKA” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

24.04.1997, RHB – 1696

Zakład Usług Elektro-Energetycznych
„EL – CHEM” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

19.09.1997, RHB – 1755

DSM-SARZYNA ŻYWICE
KONSTRUKCYJNE Sp. z o.o.

02-612 Warszawa
ul. Malczewskiego 28

18.11.1997, RHB – 52076
Likwidacja i wykreślenie
z rejestru 2006.10.11

Zakład Usług Energetycznych
„WOD-REM” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

11.09.1998, RHB – 1891

Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia
Scieków Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
Sarzyna 768 B

02.09.1999, RHB – 2048

„NS Automatyka” Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

22.12.1999, RHB- 2109

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

37-310 Nowa Sarzyna
ul. Chemików 1

26.10.2000, RHB- 2313

Pełna nazwa spółki

Zakład Doświadczalny
„ORGANIKA” Sp. z o.o.
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Podstawą merytoryczną przekształceń organizacyjnych prowadzących do powstawania
odrębnych podmiotów gospodarczych w formie spółek z o.o. były w I połowie lat 90. XX w.
programy działalności uwzględniające decyzje dyrektora przedsiębiorstwa i porozumienia
z organizacjami związkowymi jako zmiany dostosowawcze do gospodarki rynkowej oraz
w latach 1995-2000 „Program restrukturyzacji Z.Ch. „Organika-Sarzyna” w latach 19952000”, wdrażany przez mgr. inż. Władysława Piłata, który na podstawie umowy z Ministrem Przemysłu i Handlu był Zarządcą przedsiębiorstwa (kierował przedsiębiorstwem
od 1975 r. do chwili śmierci 7.12.2000 r.). Program restrukturyzacji (własnościowej,
organizacyjnej i zatrudnieniowej) bezpośrednio przygotował przedsiębiorstwo do komercjalizacji. Założono w nim wyodrębnianie pionów specjalistycznych niezajmujących się
bezpośrednio produkcją chemiczną w samodzielne podmioty gospodarcze.
W latach 2001-2006 Spółka była w okresie dalszych intensywnych działań restrukturyzacyjnych mających związek z przygotowaniem do prywatyzacji i bieżącymi zadaniami
gospodarczymi. Przeprowadzano analizy własne i na zlecenie Skarbu Państwa oraz due
diligence przedprywatyzacyjne. Po 20.12.2006 r. inwestor CIECH SA, który objął 80%
kapitału zakładowego, wdrażał projekty organizacyjne spójne z celami Grupy Chemicznej
CIECH ukierunkowane na uzyskanie synergii.
Od 2010 r. kluczową inwestycją jest realizacja projektu pod nazwą „Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P” o wartości ponad 123 mln zł, w tym
40 mln zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
Od 2010 r. podjęto intensywne działania bezinwestycyjne polegające na zbywaniu udziałów w spółkach nie posiadających znaczenia strategicznego dla Z.Ch.” Organika-Sarzyna” SA.
Za strategiczną uznano Komunalną Biologiczną Oczyszczalnię Scieków Sp. z o.o.
Cele spółki są jasno określone w planach rocznych i średniookresowych do 2014 r.
Większość inwestycji to tzw. inwestycje gwarantowane z umowy prywatyzacyjnej z 2006 r.,
przy czym zakres tych inwestycji jest spójną kontynuacją strategii i programu rozwojowego Spółki z lat poprzedzających.

Aspekty ochrony środowiska i jej stan
Zagadnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy odgrywają szczególną rolę w bieżącej działalności oraz planach rozwojowych Zakładów. Zrealizowano szereg przedsięwzięć, z których najważniejszego to:
• modernizacja i optymalizacja instalacji produkcyjnych i procesów technologicznych
z jednoczesnym zmniejszeniem zużycia surowców, wyeliminowanie wielu źródeł emisji
oraz poprawa warunków pracy
• zlikwidowano spalarnie odpadów w zakładzie podpisując umowę na odbiór i usługę
spalania odpadów w wyspecjalizowanej firmie
• zorganizowanie właściwej gospodarki odpadami (faktyczne zaniechanie wykorzystywania składowiska odpadów od 2003 r.)
• czerwiec 2000 r. – zlikwidowano zakładową elektrociepłownię opalaną węglem, kupując energię cieplną i elektryczną w nowej elektrowni ENS opalaną gazem
• wybudowano obieg zamknięty wód pochłodniczych i zlikwidowano zbiornik retencyjny
• 2005 r. – zhermetyzowanie instalacji żywic epoksydowych z odzyskiem rozpuszczalników i ponownym ich zużyciem do produkcji
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•
•
•
•
•

2009 r. – uruchomienie spalania odgazów z instalacji żywic poliestrowych
1990 r.– oddanie do użytku pilotażowej oczyszczalni ścieków
1994 r.– przystąpienie do międzynarodowego programu „Czystsza Produkcja”
1995 r.– przystąpienie do międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska”
1998 r.– oddanie do użytku współfinansowanej z Miastem i Gminą Nowa Sarzyna
biologicznej oczyszczalni ścieków
• sygnowanie dobrowolnego porozumienia Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych (SPOT)
• 2000 r.– wyłączenie z eksploatacji elektrociepłowni węglowej, zamknięty obieg wód
• Budowa i uruchomienie dopalacza termicznego odgazów z instalacji nienasyconych
żywic poliestrowych (09.2005 r.)
• budowa węzła hermetyzacji instalacji żywic epoksydowych, adsorpcji i odzysku rozpuszczalników (08.2009 r.)
Zapewniony jest zrównoważony rozwój wynikający z przyjętej polityki i zasad prewencyjnego systemu zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i zdrowiem zatrudnionych.

Posiadane i stosowane systemy zapewnienia jakości
W latach 1980–1997 system zapewnienia jakości opierał się na Dziale Kontroli Jakości, który odpowiadał za zapewnienie jakości wyrobów i usług, nadzorując system badań
próbek surowców, próbek międzyoperacyjnych i końcowych na zgodność z obowiązującymi normami jakości i oczekiwaniami odbiorców. Współpracował z Zakładowym Laboratorium Badawczym i laboratoriami wydziałowymi w zakresie niektórych analiz. Prowadził
dokumentacje i zapisy dotyczące jakości.
Od 1997 r. w Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony, certyfikowany system zarządzania jakością wg standardów ISO 9001, który w 2003 r.
został rozszerzony o system zarządzania środowiskiem oraz zdrowiem i bezpieczeństwem
zatrudnionych wg standardów ISO 14001, PN-N-18001, zgodny z Kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Załoga, systemy jej szkolenia, stosowany
system gratyfikacji
•
•

•

Zasady wynagradzania – podstawa prawna:
Układ Zbiorowy Pracy dla Przemysłu Chemicznego z dnia 28 grudnia 1974 r. zawarty
miedzy Ministrem Przemysłu Chemicznego a Zarządem Głównym Związku Zawodowego Chemików
porozumienie z 11 lipca 1984 r. zawarte między Zakładami Chemicznymi „Organika
– Sarzyna” a NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika–Sarzyna” o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania. – porozumienie zawarte z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania
porozumienie z 3 marca 1989 r. miedzy Zakładami Chemicznymi „Organika – Sarzyna”
w Nowej Sarzynie a NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna”
o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania
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Porozumienie z 31 grudnia 1990 r. miedzy Zakładami Chemicznymi „Organika–Sarzyna” w Nowej Sarzynie a NSZZ Pracowników Zakładów Chemicznych „Organika –
Sarzyna” o wprowadzeniu zakładowego systemu wynagradzania
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 20 września 1994 r. – zawarty na podstawie
działu jedenastego Kodeksu pracy w brzmieniu ustalonym postanowieniami ustawy
z 29 września 1994 r o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. nr 113, poz. 547 z późniejszymi zmianami)
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2 czerwca 1998 r. – zawarty na podstawie działu jedenastego Kodeksu pracy w brzmieniu ustalonym postanowieniami ustawy
z 29 września 1994 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. nr 113, poz. 547 z późniejszymi zmianami).
Tablica 4

Zatrudnienie średnioroczne w latach 1980-2010
Lata

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990** 1991 1992 1993 1994 1995

zatrudnienie
średnioroczne 2973* 2839* 2592* 2647 2519 2361 2769 2279 2302 2334 2208 1975 1858 1797 1671 1654

Lata

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

zatrudnienie
średnioroczne 1612 1435 1273 1166 907

856

800

769

742

734

743

751

733

708

697

* stan na dzień 01.01.
** od lat 90. XX w. widoczny efekt procesu restrukturyzacji zatrudnienia, która była jednym z elementów programu
restrukturyzacji przedsiębiorstwa i przygotowania do komercjalizacji. Uzyskanie tak dużego zmniejszenia zatrudnienia było możliwe m.in. poprzez wydzielenie ze Spółki działalności niezwiązanej z produkcją chemiczną a dotyczącej obsługi przedsiębiorstwa. W wyniku tej restrukturyzacji utworzono w latach 1993-2002 spółki usługowe,
do których ze Spółki odeszło łącznie 616 osób.

Wzrost kwalifikacji: szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne, twarde/miękkie
(częstotliwość, zakres, rodzaj, dla jakiej grupy zawodowej, czy kończą się
certyfikatami)
Podnoszenie kwalifikacji pracowników w Zakładach Chemicznych „Organika–Sarzyna” SA rozpoczyna się poprzez określenie planu szkoleń. Realizując te zadania firma
organizuje różnego rodzaju seminaria, sympozja, warsztaty, konferencje. Szkolenia te
prowadzone są systemem wewnętrznym i zewnętrznym.
Szkolenia wewnętrzne, to przede wszystkim szkolenia w zakresie: BHP (okresowe
i wstępne na stanowisku), obrony cywilnej i ratownictwa chemicznego, problematyka
ADR i RID, skierowane głównie były dla pracowników niższego szczebla. Wykładowcami
w wymienionych szkoleniach są doświadczeni pracownicy Spółki posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Szkolenia zewnętrzne, to kursy, seminaria, warsztaty, konferencje, obejmujące następujące grupy tematyczne: ekonomiczno-księgowe, prawo pracy i ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczną obsługę komputerów, handel i marketing, chemia, obsługa urządzeń
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technicznych, uprawnienia energetyczne i kończyły się uzyskaniem certyfikatu lub świadectwa. W szkoleniach brała udział kadra kierownicza oraz pracownicy działów handlowych, marketingu, służby finansowo-księgowe, informatycy. Szkolenia zewnętrzne organizowane są przez specjalistyczne firmy i ośrodki szkolenia zarówno w formie otwartej
jak i zamkniętej, tj. organizowane wyłącznie dla pracowników naszej Spółki na podstawie
specjalnie przegotowanych programów.
Szkolenia w Spółce traktuje się jako poważną i potrzebną inwestycję, a pracownicy mają do nich szeroki dostęp. Po 2000 r. średnia liczba dni szkoleniowych wynosi
ok. 4,5 dni/pracownika rocznie.
Wspieranie pracownika w dodatkowych własnych działaniach zmierzających do poszerzenia kompetencji (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne/językowe etc.) Pracownicy
średniego oraz wyższego szczeblach zarządzania podnoszą od wielu lat swoje kwalifikacje
zawodowe poprzez uczestnictwo na studiach podyplomowych. Dużym zainteresowaniem
cieszy się kurs języka angielskiego prowadzony na różnych poziomach zaawansowania.
Opłaty za studia, zakwaterowanie i dojazd pracowników pokrywa Spółka.

Wyzwania, stojące przed firmą w zakresie techniki, technologii, ochrony
środowiska, konkurencyjności etc
Najważniejsze cele określone dla Z.Ch. „Organika-Sarzyna”:
projektowanie, produkcja i sprzedaż wysokiej jakości wyrobów chemicznych spełniających wymagania i oczekiwania klientów, wytwarzanych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ciągłego doskonalenia warunków pracy
• utrzymanie wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz zwiększanie udziału na rynkach
zagranicznych przy utrzymaniu zaufania i zadowolenia klientów, pracowników, właścicieli i społeczeństwa
• sprostanie wymaganiom polskich, unijnych i światowych przepisów i wymagań dotyczących prowadzonych dziedzin działalności (np. REACH, BAT).
Sposób realizacji celów poprzez:
• zarządzanie procesowe
• monitorowanie procesów
• koncentrację na klientach
• stosowanie materiałów bezpiecznych dla ludzi i środowiska
• doskonalenie metod produkcji, organizacji pracy i ergonomii stanowisk pracy
• podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy
• zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz doskonalenie gospodarki odpadami
• ograniczanie zużycia zasobów naturalnych.
Spółka realizuje szeroki program inwestycyjny w ramach średniookresowego planu.
Konieczność pozyskiwania i wdrażania najnowszych wyników B+R wiąże się z dalekowzroczną polityką Spółki, w tym koniecznością rozwoju nowych linii środków ochrony
roślin, konkurencyjnych na rynkach kraju i świata.
Wizja Firmy, to umocnienie pozycji silnego, europejskiego producenta środków ochrony roślin i tworzyw.
Misją Grupy Chemicznej CIECH (do której od 20.12.2006 r. należy Z.Ch. „OrganikaSarzyna” SA) jest tworzenie wartości w tych segmentach rynku chemicznego, gdzie posiada ona kompetencje oraz osiąga silną i trwałą pozycję konkurencyjną.
•
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Finanse Firmy
Rok 1980
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” działające jako przedsiębiorstwo państwowe
osiągnęły w tym okresie przychód ze sprzedaży w wysokości 0,2 mln zł* oraz zysk netto
0,0005 mln zł.* Wartość aktywów przedsiębiorstwa wynosiła 0,3 mln zł*, a kapitał własny
miał wartość 0,02 mln zł.*
* wartości z lat 1980 i 1990 zostały wykazane po przeliczeniu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. o denominacji złotego (Dz. U. nr 84 poz.386 z późn. zm.)

Rok 1990
Okres kolejnych 10 lat, w tym przemiany ustrojowe końca lat 80. XX w. miały znaczący wpływ również na sytuację finansową Zakładów. W 1990 r. majątek przedsiębiorstwa
(aktywa) miał wartość 67,4 mln zł, zaś kapitał własny przekroczył 41,4 mln zł.
W tym okresie przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży w wysokości
42,2 mln zł oraz wygenerowało zysk netto w wysokości 17,4 mln zł.
Rok 2000
Rok 2000 był ostatnim rokiem działalności Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”
w formie przedsiębiorstwa państwowego. Także ten okres był pomyślny w zakresie sytuacji
finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. W tym okresie wartość majątku przekroczyła
160 mln zł, zaś wartość przychodów ze sprzedaży osiągnęła pułap 275 mln zł. Zakłady
zakończyły rok 2000 zyskiem netto w wysokości 7,1 mln zł. Z dniem 1 stycznia 2001 r.
Zakłady rozpoczęły działalność w formie jednoosobowej spółki skarbu państwa.
Rekordowym, zarówno pod względem przychodów jak i wypracowanego wyniku finansowego, był w historii Spółki rok 2007, kiedy to wartość majątku przekroczyła 296 mln zł,
a przychody ze sprzedaży przekroczyły 427 mln zł. Spółka zakończyła rok 2007 zyskiem
netto w wysokości 44,6 mln zł.
Rok 2010
Pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, uwarunkowanej ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym Spółka utrzymała swoją konkurencyjną pozycję na rynku i zakończyła
rok 2010 bardzo dobrymi wynikami. Nieustannie zwiększany majątek Spółki osiągnął wartość prawie 355 mln zł. W tym okresie przychody Spółki z tytułu sprzedaży osiągnęły poziom
472 mln zł, zaś rok 2010 Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 7,3 mln zł.
Finanse Z.Ch. „Organika-Sarzyna” w okresie 1980-2010

Tablica 5

Z.Ch. „Organika-Sarzyna”
1980*

1990*

2000

2010

Wartość aktywów, mln zł

Rok

0,3

67,4

160,2

354,9

Kapitał własny, mln zł

0,02

41,4

112,4

214,5

Przychody z tytułu sprzedaży, mln zł

0,2

42,2

275,6

472,3

Zysk netto

0,0005

17,4

7,1

7,3

Rok 2010 ocenia się jako korzystny pod względem sprzedaży. Wykorzystanie mocy produkcyjnych instalacji – poliestry nasycone w 100%, epoksydy 85-90%, poliestry nienasyconeśrednio 83%, środki ochrony roślin – 32% (wykorzystanie wynika z sezonowości rynku).
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Kierownictwo Firmy
W latach 1980-2000 przedsiębiorstwem kierowała kilkuosobowa dyrekcja.
Operacyjne zarządzanie firmą odbywało się za pomocą pionów funkcjonalnych kierowanych przez dyrektorów z przydzielonymi grupami funkcji i zadań.

Lista imienna osób sprawujących funkcje dyrektorskie w latach 1980-2000
•
•
•
•
•
•
•
•
1

Jan Jach – od 16.06.1971 r. do 31.07.1986 r.
Władysław Piłat – dyrektor naczelny od 11.03.1975 do 30.06.1995, w okresie
od 1.07.1995 r. do 07.12.2000 r. zarządca na podstawie umowy o zarządzanie podpisanej z Ministrem Przemysłu i Handlu
Leon Stelmach – od 05.05.1975 do 31.12.2000 r.
Tadeusz Jakubas od 1.07.1986
Władysław Gamoń – od 1.12.1968 r. do 31.12.1982 r.
Wiesław Saj – od 16.07.1973 r. do 19.06.1989 r.
Juliusz Chorzępa – od 01.07.1986 r. do 31.12.2000 r.
Wacław Majewski- od 10.08.1989 r. do 31.12.2000 r.
Po komercjalizacji 29 września 2000 r., „Organika-Sarzyna” rozpoczyna z dniem
stycznia 2001 r. działalność w formie spółki akcyjnej, a Spółką kieruje Zarząd.

Firma w mieście i regionie
O lokalizacji sarzyńskich zakładów chemicznych, budowanych od 1937 r. w ramach COP,
zadecydowały względy obronne (oddalenie od granicy zachodniej kraju) oraz demograficzno-społeczne (częściowa likwidacja bezrobocia agrarnego oceniana na tym terenie na około
500 tys. osób). Oba te powody zdeterminowały historię rozwoju Zakładów, a czynniki demograficzno-społeczne narzuciły specyficzną rolę jako pracodawcy, jednostki stymulującej rozwój regionu w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, opieki zdrowotnej, kulturalnej, sportowej.
Zakłady budowane w ramach struktury COP miały w założeniu dysponować pełnym
zapleczem pomocniczym w celu realizacji zasadniczej funkcji produkcyjnej, tworząc rodzaj kombinatu. Stąd, liczba niezbędnej wykwalifikowanej kadry, która musiała być pozyskana w okolicach wsi Sarzyna i Ruda Łańcucka z różnych stron kraju, narzuciła
konieczność budowania bloków mieszkalnych dla pracowników, przychodni lekarskiej,
żłobka, przedszkoli i innej infrastruktury osiedlowej przy zakładach chemicznych. Zakłady Chemiczne w Sarzynie w latach 50., 60. i 70. XX w. były prawdziwym motorem rozwoju
gospodarki na tym terenie. Można stwierdzić, że Zakłady ukształtowały miasto oraz nowe
formy utrzymania i życia miejscowej społeczności. W okresie tym powstały obiekty w pełni
finansowane przez Zakłady, w tym budownictwo mieszkaniowe realizowane dla potrzeb
rozwijającego się zakładu. Tzw. Osiedle Awaryjne i Osiedle Stałe stworzyły z czasem organizm miejski, który 1 stycznia 1973 r. uzyskał prawa miejskie jako Nowa Sarzyna. Inne
znaczące dla miasta obiekty, to dom kultury, zakładowa straż pożarna, klub sportowy
„Unia”, żłobek, przedszkola. Działała szkoła przyzakładowa, Zespół Szkół Zawodowych
(w tym Technikum Chemiczne i Liceum Ogólnokształcące). W latach 70. XX w. w Zespole
Szkół funkcjonował punkt konsultacyjny Politechniki Rzeszowskiej kształcący na potrzeby Zakładów wyższą kadrę inżynieryjną.
Urynkowienie polskiej gospodarki od końca lat. 80. XX w. rozpoczęło proces przekazywania lub sprzedaży tego rodzaju działalności niezwiązanej z działalnością gospodarczą,
np. na rzecz samorządu miejskiego lub innych podmiotów, względnie ich likwidacji.
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Na początku lat 80. XX w. zatrudnienie w zakładach chemicznych dochodziło
do 3000 osób. Stopniowe zmniejszenie zatrudnienia (odpowiednio w 1990 r. 2200;
w 1995 r. 1650; w 2000 r. 900; w 2005 r. 730; w 2010 r. 700 pracowników) z powodu
urynkowienia, zmiany technologii produkcji i pakownia/konfekcjonowania, asortymentu, ogólnego postępu technicznego i innych czynników wpłynęła w sposób widoczny hamująco na rozwój miasta. Tym niemniej, „Organika-Sarzyna” była i pozostała
przedsiębiorstwem o kluczowym znaczeniu lokalnym i regionalnym, jako pracodawca,
płatnik podatków lokalnych, sponsor i darczyńca, a miasto Nowa Sarzyna rozwija się
w sposób stabilny i na trwałe wrosło w krajobraz tego regionu.
Kadencje Zarządu Z.Ch. „Organika- Sarzyna” SA

Tablica 6

Nr kadencji
Okres kadencji

Skład osobowy Zarządu

I
dwuletnia
01.01.2001 r.–31.12.2002 r.

Prezes Zarządu:
Leon Stelmach
Członkowie Zarządu:
Tadeusz Jakubas
Juliusz Chorzępa
Wacław Majewski
Jan Krauz

II
trzyletnia
wspólna
28.06.2003 r.– 28.06.2006 r.

Prezes Zarządu:
Leon Stelmach
Członkowie Zarządu:
Tadeusz Jakubas
Jan Krauz
Regina Gnatek
Jerzy Loryś
Wacław Warchoł (od 26.01.2006 r.)
Skład od 29.06.2006 r. do 10.08.2006 r.
Prezes Zarządu
Leon Stelmach
Wiceprezes Zarządu
Mirosław Urbanek

III
trzyletnia
wspólna
29.06.2006 r.– 29.06.2009 r.

IV
trzyletnia
wspólna
30.06.2009 r.– 30.06.2012 r.

Skład od 11.08.2006 r. do 15.07.2008 r.
Prezes Zarządu
Mirosław Urbanek
Członkowie Zarządu:
Janusz Fudała
Tadeusz Szczerba
Tadeusz Jakubas (przedst. pracowników
17.10.2006 r.- 10.01.2007 r.)
Stanisław Zebzda- przedst. pracowników
(od 19.06.2008 r. do 29.06.2009 r.)
Skład od 16.07.2008 r.
Prezes Zarządu:
Andrzej Miazga
Członkowie Zarządu:
Tadeusz Jakubas
Regina Gnatek
Stanisław Zebzda- przedst. pracowników
(od 19.06.2008 r. do 29.06.2009 r.)
Prezes Zarządu:
Andrzej Miazga
Członkowie Zarządu:
Tadeusz Jakubas
Regina Gnatek
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Tablica 7
Osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia uzyskane przez Zakłady Chemiczne
„Organika – Sarzyna” SA (zestawienie 2010-2001 r.)
Nazwa

Instytucja przyznająca/organizator

Data
przyznania

Dyplom i medal 20-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie za wkład
w rozwój Izby oraz samorządności
gospodarczej

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie

grudzień 2010 r.

Złota Setka - Ranking Największych Firm
Podkarpacia, pozycja 20 na Liście „100”
za rok 2009

Gazeta Codzienna Nowiny - organizator, Wyższa Szkoła Zarządzania
w Rzeszowie- współorganizator,
Wojewoda Podkarpacki - patronat

czerwiec 2010 r.

Mecenas Kultury Leżajskiej 2009
w kategorii Sponsor Imprezy (za szczególnie
wspieranie Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej
w Leżajsku)

Kapituła Konkursu Mecenas
Kultury Leżajskiej, Miejski Dom
Kultury w Leżajsku

maj 2010 r.

Gazeta Codzienna Nowiny - organizaZłota Setka - Ranking Największych Firm
tor, Wyższa Szkoła Zarządzania w RzePodkarpacia, pozycja 20 na Liście „100”
szowie- współorganizator, Wojewoda
za rok 2008
Podkarpacki- patronat
Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego
Klubu Biznesu
Dyplom - Wyróżnienie w kategorii IV:
Wysokość przekazanych darowizn
na cele charytatywne i sponsoringowe
powyżej 100 tys. zł

czerwiec 2009 r.

Podkarpacki Klub Biznesu
w Rzeszowie
Przyznawane firmom o najbardziej
korzystnym wizerunku gospodarczym
promującym rozwój gospodarczy
Województwa Podkarpackiego

29.05.2009 r.

Miesięcznik Forbes i firma
Wyróżnienie Diamentem Forbesa 2009.
Dun & Bradstreet
Dyplom za zajęcie 3 miejsca w wojewódzPrzyznawany przedsiębiorstwom, które
twie podkarpackim w rankingu Diamentów
najbardziej dynamicznie zwiększywśród firm o przychodach
ły swoją wartość w ciągu ostatnich
powyżej 200 mln zł
trzech lat

28.05.2009 r.

Ogólnopolski ranking „Filary Polskiej
Gospodarki 2008” – laureat plebiscytu

Redakcja dziennika „Puls Biznesu”
w Warszawie, wywiadownia gospodarcza Dun and Bradstreet

grudzień 2008 r.

Certyfikat dla firmy kierującej się w polityce zarządzania dobrem środowiska naturalnego, realizując ustawowy obowiązek
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, której działania
przyczyniają się do ograniczenia zużycia
surowców naturalnych i energii

Branżowa Organizacja Odzysku SA
w Tarnowie

21.11.2008 r.
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Medal 50-lecia Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego
Krzyża i Krajowa Rada Honorowego
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego
Krzyża.
Przyznany za szczególne zasługi
w efektywnym działaniu wspierającym
Ruch Krwiodawstwa Polskiego
Czerwonego Krzyża

listopad 2008 r.

Szmaragdowa Kula „Lider Województwa
Podkarpackiego” na okres
od lipca 2008 r. do czerwca 2009 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie, Marszałek Województwa
Podkarpackiego

czerwiec 2008 r.

Certyfikat „Wiarygodna Firma
Województwa Podkarpackiego”
na okres 20.06.2008 r. do 16.06.2009 r.

Izba Przemysłowo – Handlowa
w Rzeszowie

czerwiec 2008 r.

Pozycja 16 w Rankingu Złota Setka Największych Firm Podkarpacia
Pozycja 10 w kategorii: Lista 10
Największych Przedsiębiorstw
Podkarpacia wg zysku netto 2007 r.

Gazeta Codzienna Nowiny, Marszałek
Województwa Podkarpackiego

24.06.2008 r.

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
Centrum Promocji Biznesu w RzeszoKategoria III „Wielkość ponoszonych obcią- wie, Marszałek Województwa Podkarżeń podatkowych”
packiego, Wojewoda Podkarpacki.
Kategoria IV: Wysokość przekazanych
Przyznawane firmom o najbardziej
korzystnym wizerunku gospodarczym
darowizn na cele charytatywne
promującym rozwój gospodarczy
i sponsoringowe. Powyżej 100 tys. zł
V miejsce
Województwa Podkarpackiego.

06.06.2008 r.

Centrum Promocji Biznesu
Dyplom uczestnika konkursu Podkarpacka
w Rzeszowie, Marszałek Województwa
Nagroda Gospodarcza w kategorii firm
Podkarpackiego, Wojewoda
dużych
Podkarpacki.

25.09.2007 r.

11 pozycja w rankingu „Złota Setka
Najlepszych Firm Podkarpacia”,
10 miejsce na liście największych
przedsiębiorstw Podkarpacia wg sprzedaży
eksportowej w 2006 r.

Gazeta Codzienna Nowiny i Wyższa
Szkoła Zarządzania
w Rzeszowie

10.09.2007 r.

Rubinowa Kula Lider Województwa
Podkarpackiego na okres lipiec 2007 r.
- czerwca 2008 r.

Izba Przemysłowo – Handlowa
w Rzeszowie

lipiec 2007 r.

Certyfikat „Wiarygodna Firma
Województwa Podkarpackiego”
na okres 15.05.2007 r. do 19.06.2008 r.

Izba Przemysłowo – Handlowa
w Rzeszowie

maj 2007 r.

Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwa
FAIR PLAY

Krajowa Izba Gospodarcza
w Warszawie. Kapituła programu

8.12.2006 r.
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Wyróżnienie w konkursie Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza w kategoriach
„Polskie przedsiębiorstwo”

Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki.
Przyznawane firmom o najbardziej
korzystnym wizerunku gospodarczym
promującym rozwój gospodarczy
Województwa Podkarpackiego

2006 r.

Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego
Klubu Biznesu

Podkarpacki Klub Biznesu
w Rzeszowie. Nagroda w kategoriach:
„Wielkość ponoszonych obciążeń
podatkowych”, „Wysokość
przekazanych darowizn na cele
charytatywne i sponsoringowe”.

2006 r.

Certyfikat „Wiarygodna Firma
Województwa Podkarpackiego”

Izba Przemysłowo–Handlowa
w Rzeszowie; firmom posiadającym
najlepsze wyniki finansowe
powodujące rozwój gospodarczy
Województwa Podkarpackiego
i wpływanie na stosunki społeczne
poprzez aktywną walkę z bezrobociem

2006 r.

Rubinowa odznaka „Lider Województwa
Podkarpackiego” na okres
od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie, Marszałek Województwa
Podkarpackiego

lipiec 2006

I nagroda w regionalnym
konkursie,,Pracodawca - Organizator
Pracy Bezpiecznej” województwa
podkarpackiego w 2006 r. w kategorii
powyżej 250 zatrudnionych

Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Rzeszowie
za osiągnięcia w zakresie zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy i ciągłą
poprawę warunków pracy. Laureat
konkursu ogólnopolskiego

czerwiec 2006

Tytuł Perła Polskiej Gospodarki
w kategorii Perły Duże w rankingu
polskich przedsiębiorstw za rok 2004

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk, redakcja magazynu
Polish Market

2005 r.

Gazela Biznesu 2005 (dyplom-plakietka)
za bardzo dobre wyniki finansowe,
dynamikę rozwoju i rzetelność w biznesie

Redakcja dziennika „Puls Biznesu”
w Warszawie, wywiadownia
gospodarcza Coface Intercredit Poland

grudzień 2005 r.

DYPLOM firmy wyróżnionej
na szczeblu regionu podkarpackiego
w VIII Edycji Programu Promocji Kultury
Przedsiębiorczości. Tytuł i certyfikat
na szczeblu ogólnopolskim
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2005”

Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Krajowej Izby Gospodarczej
w Warszawie, Kapituła Programu,
Centrum Promocji Biznesu
w Rzeszowie

15.11.2005 r.

Ogólnopolski ranking „Filary Polskiej
Gospodarki 2005” – III miejsce
w województwie podkarpackim.
II edycja plebiscytu

Redakcja dziennika „Puls Biznesu”
w Warszawie, wywiadownia
gospodarcza Coface Intercredit Poland

listopad 2005 r.
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Dyplom gratulacyjny z okazji 10-lecia
realizacji Programu „Odpowiedzialność
i Troska”

Kapituła Programu „Odpowiedzialność
i Troska” (Responsible Care) podczas
Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, Toruń 2005

październik 2005

Konkurs Podkarpacka Nagroda
Gospodarcza 2005
Wyróżnienie w kategorii „Dużych Firm”.
Wyróżnienie w kategorii „Eksporter”

Centrum Promocji Biznesu
w Rzeszowie, Marszałek Województwa
Podkarpackiego, Wojewoda
Podkarpacki

22.09.2005 r.

Ranking Big Expochem - zestawienie
Redakcja „Chemical Review”
„Najwięksi Eksporterzy Polskiego Przemysłu w Warszawie; miesięcznik menedżerów
i technologów polskiego przemysłu
Chemicznego” – 32 miejsce (wg przychodów
chemicznego
za rok 2004)

wrzesień 2005 r.

Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego
Klubu Biznesu

Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie. Najlepsza firma w kategorii powyżej 250 zatrudnionych pod względem:
Kategoria II: Aktywność eksportowa
Kategoria IV: Wysokość przekazanych
darowizn na cele charytatywne
i sponsoringowe

10.06.2005 r.

Złota odznaka „Lider Województwa
Podkarpackiego” na okres
czerwca 2005 r. do czerwca 2006 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie, Marszałek Województwa
Podkarpackiego

czerwiec 2005

Wyróżnienie „Złoty Orbital” za posadzkę
przemysłową System 601 o wysokiej
Instalator Polski Sp. z o.o.w Warszawie
odporności chemicznej i mechanicznej,
i Jury Konkursu o Złoty Orbital
cechującą się bogatą bazą kolorystyczną
organizowanego przez Rynek
(kategoria wyrób lub wdrożona
Chemiczny
technologia)

czerwiec 2005

Certyfikat „Wiarygodna Firma
Województwa Podkarpackiego”
na okres 11.04.2005 - 04.05.2006 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie, Członek KIG

11 .04.2005 r.

DYPLOM firmy wyróżnionej na szczeblu
regionu podkarpackiego w VII Edycji
Programu Promocji Kultury
Przedsiębiorczości
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2004”

Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie,
Centrum Promocji Biznesu
w Rzeszowie

09.11.2004 r.

Ogólnopolski ranking Filary
Polskiej Gospodarki,
I miejsce w regionie podkarpackim
XIX miejsce w rankingu ogólnopolskim

Redakcja dziennika „Puls Biznesu”
w Warszawie, wywiadownia
gospodarcza Coface Poland

listopad 2004 r.

Gazela Biznesu 2004
(dyplom-plakietka)

Redakcja dziennika „Puls Biznesu”
w Warszawie

październik 2004 r.

Statuetka w kategorii Firmy Duże

Centrum Promocji Biznesu
w Rzeszowie

lipiec 2004 r.
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Srebrna Odznaka Lider Województwa
Podkarpackiego
na okres 06.2004 - 05.2005 r.
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Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie

czerwiec 2004 r.

Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie. Najlepsza firma w kategorii powyżej 250 zatrudnionych pod względem:
Kategoria I:– Efektywność
ekonomiczna
Kategoria II: Aktywność eksportowa
Kategoria III: Wielkość ponoszonych
obciążeń podatkowych

16.06.2004 r.

Certyfikat „Wiarygodna Firma
Województwa Podkarpackiego”
na okres 01.04.2004 - 10.04.2005 r.

Izba Przemysłowo-Handlowa
w Rzeszowie

01.04.2004 r.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość*Bezpieczeństwo
i Higiena Pracy *Środowisko*

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
SA w Warszawie

30.12.2003 r.

Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego
Klubu Biznesu

Nagroda Gospodarcza Podkarpackiego
Klubu Biznesu

Laureat w konkursie X edycji ,,Pracodawca- Organizator Pracy Bezpiecznej”
w skali ogólnopolskiej w 2003 r.
Nagroda II stopnia

Podkarpacki Klub Biznesu
w Rzeszowie.
Kategoria I: Siła ekonomiczna
w kategorii powyżej 250 zatrudnionych
– efektywność ekonomiczna
Kategoria IV: Wysokość darowizn
przekazanych na cele charytatywne
Główny Inspektor Pracy w Warszawie
za osiągnięcia w zakresie zapewnienia
bezpiecznych warunków pracy i ciągłą
poprawę warunków pracy.

21.11.2003 r.

grudzień 2003 r.

Laureat w konkursie X edycji ,,Pracodawca Państwowa Inspekcja Pracy, Okrę- Organizator Pracy Bezpiecznej”
gowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
województwa podkarpackiego w 2003 r.
za osiągnięcia w zakresie zapewnienia październik 2003 r.
I miejsce w kategorii zakładów zatrudniają- bezpiecznych warunków pracy i ciągłą
cych powyżej 50 pracowników
poprawę warunków pracy
Gazela Biznesu 2002
(dyplom-plakietka)

Dyplomy i Nagroda Gospodarcza
Podkarpackiego Klubu Biznesu

Dziennik „Puls Biznesu” potwierdza
przynależność firmy Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. do elitarnego Klubu Gazel Biznesu

grudzień 2002 r.

Podkarpacki Klub Biznesu w Rzeszowie za zajęcie III miejsca w grupie firm
dużych w rankingu Podkarpackiego
Klubu Biznesu na najlepszą firmę
w regionie podkarpackim:
Kategoria II: Aktywność eksportowa
Kategoria III: Wielkość ponoszonych
obciążeń podatkowych

21.11.2002 r.
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Puchar Wojewody Podkarpackiego

InterRes International Fair
w Rzeszowie za całokształt działalności
i osiągnięć przedsiębiorstwa

kwiecień 2002 r.

Złoty Kłos 2002
(statuetka)

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Rolnictwa (SITR)
za osiągnięcie wysokiego poziomu
jakości wytwarzanych środków
ochrony roślin dla rolnictwa

2002 r.

Wyróżnienie specjalne na Targach
Agro-Tech 2002

Przewodniczący senackiej Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Targi
w Minikowie

6-7.07.2002 r.

Medal za zasługi dla ochrony przyrody
i kształtowania środowiska
(medal i dyplom)

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody
dla Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” za zasługi dla ochrony
przyrody i kształtowania środowiska

22.04.2002 r.

Panteon Polskiej Ekologii
(statuetka i dyplom)

Patronat Ministra Środowiska
i Polskiego Centrum Badań
i Certyfikacji. Nagroda przyznawana
przez PPH Geo-Land Consulting
International sp. z o.o.- partnera
Rzeczpospolitej

listopad 2001 r.

Brak danych za lata 1980- 2000

opracowała Elżbieta Kozyra
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Zakłady Chemiczne POLICE SA
Grupa AZOTY TARNÓW
(1980–2010)

72-010 Police, ul. Kuźnicka 1
www.zchpolice.pl, e-mail: kontakt@zchpolice.com
ZCh POLICE SA obecne są od ponad 40 lat w polskiej branży chemicznej. Historia
rozwoju Zakładów sięga przełomu lat 60. i 70. XX w., kiedy to uruchomiono pierwszą
jednostkę produkcyjną – Wydział Kwasu Siarkowego. W następnych latach powstawały
kolejne instalacje produkcyjne: kwasu fosforowego, nawozów dwu- i trójskładnikowych,
fluorokrzemianu. W 1977 r. Zakłady uruchomiły pierwszą i jak dotychczas jedyną w Polsce instalację do produkcji bieli tytanowej. W 1984 r. Police rozpoczęły produkcję amoniaku. W okresie 22 lat pracy instalacji wyprodukowano ponad 9 mln t tego produktu!
W 2006 r. Zakłady opuściła sześciomilionowa tona mocznika, którego produkcja uruchomiona została w 1985 r. Sześciomilionowa tona mocznika zbiegła się z wejściem ZCh
POLICE SA na rynek motoryzacyjno-paliwowy. Zakłady uruchomiły bowiem na przełomie
2006 i 2007 r. produkcję DISTRAPOLU®, czyli 32,5% roztworu mocznika używanego w silnikach wysokoprężnych samochodów ciężarowych do zmniejszenia emisji tlenków azotu,
które są szkodliwe dla środowiska.
Nowy etap w historii firmy rozpoczął się w 1995 r., kiedy POLICE zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną. Tym samym rozpoczął się, trwający dekadę proces restrukturyzacji i prywatyzacji POLIC. 14 lipca 2005 r. akcje ZCh POLICE SA zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ofercie publicznej Spółka zaoferowała
15 milionów akcji Serii B. W wyniku emisji nowej serii akcji i objęcia ich w pełni przez
nowych akcjonariuszy kapitał zakładowy Spółki wzrósł o 150 milionów złotych. Dzięki
uzyskanym przez POLICE środkom finansowym rozpoczęta została realizacja zadań inwestycyjnych przedstawionych akcjonariuszom w prospekcie emisyjnym.
ZCh POLICE SA należą do liderów sektora chemicznego w Polsce z działalnością opartą
na dwóch segmentach: pigmentowym i nawozowym.
Udział eksportu w sprzedaży sięga około 50%. Spółka jest kluczowym pracodawcą w województwie zachodniopomorskim, zatrudnia 2 776 pracowników (stan na 31.12.2010 r.).
Głównym przedmiotem działalności ZCh POLICE SA jest produkcja nawozów i związków azotowych, produkcja bieli tytanowej oraz pozostałych podstawowych chemikaliów
nieorganicznych.
W ramach podstawowej działalności produktami handlowymi Spółki są: biel tytanowa,
nawozy wieloskładnikowe – grupa nawozów mineralnych typu NP (MAP, DAP) i NPK, nawóz azotowy – mocznik, amoniak ciekły. Jako półprodukty do wytwarzania podstawowych
produktów handlowych Spółka prowadzi wielkotonażową produkcję kwasu siarkowego
i kwasu fosforowego.
Wykorzystując wytwarzane półprodukty, produkty uboczne i odpadowe firma produkuje także 35,5% roztwór mocznika do celów motoryzacyjnych (Distarpol®). W grudniu
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2009 r. z wynikiem pozytywnym przeprowadzony został audyt przez firmę certyfikująca
VDA (Verband der Automobilindustrie), pod kątem uzyskania praw do posługiwania się
w sprzedaży nazwą AdBlue. Otworzyło to drogę do uzyskania licencji na posługiwanie się
marką AdBlue. W ofercie jest także kwas fosforowy odfluorowany, fluorokrzemian sodu,
suszony siarczan żelaza II.
Grupa asortymentowa: nawozy
• Największy w Polsce producent nawozów fosforowych i wieloskładnikowych
– prawie 60% udział w produkcji krajowej
• Znaczący producent mocznika – około 27% udział w produkcji krajowej
• W 2010 r. Spółka sprzedała łącznie 1 563 tys. t nawozów
• Wartość sprzedaży nawozów sięgnęła 1 944 mln zł w 2010 r.
• Udział eksportu w sprzedaży nawozów wyniósł 40% w 2010 r. (wartościowo).
Grupa asortymentowa: pigmenty
• Jedyny w Polsce producent z ponad 30% udziałem w rynku
• Silna marka i sieć dystrybucji w Polsce i w Europie
• Ponad 50% udział eksportu
• Głównym odbiorcą pigmentów jest sektor farb i lakierów
• Obecne moce produkcyjne na poziomie 40 tys. t.
Grupa asortymentowa: chemikalia
• Największy w Polsce producent kwasu siarkowego i fosforowego
• Drugi co do wielkości producent amoniaku (w 2010 r. 15% udział w produkcji
krajowej)
• Jeden z największych w kraju producentów AdBlue.
Struktura akcjonariatu:
• Skarb Państwa 59%
• Agencja Rozwoju Przemysłu SA 9%
• OFE PZU „Złota Jesień” 6%
• Pozostali akcjonariusze 26%.

Wizja Spółki
ZCh POLICE SA, to wiodący koncern nawozowo–chemiczny w Europie ŚrodkowoWschodniej i w Niemczech:
• niekwestionowany lider polskiego rynku nawozów NPK
• silny gracz na największych rynkach NPK Europy Zachodniej (Niemcy, Francja)
• istotny gracz na europejskim rynku AdBlue
• stawiający na aktywny rozwój w innych atrakcyjnych segmentach branży chemicznej
w Europie Środkowo–Wschodniej.

Misja Spółki
ZCh POLICE SA umacniają pozycję wiodącego koncernu nawozowo-chemicznego poprzez innowacyjność, doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój, dzięki czemu zwiększają wartość Spółki dla Akcjonariuszy oraz przyczyniają się do sukcesu swoich Klientów.
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Zakłady Chemiczne „Siarkopol”
Tarnobrzeg sp. z o.o.
39-402 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 50
39-400 Tarnobrzeg, ul. Chemiczna 3
www.zchsiarkopol.pl, e-mail: kontakt@zchsiarkopol.pl

Zarys historii
Spółka Zakłady Chemiczne „Siarkopol” jest firmą – kontynuatorem chemicznej części
kombinatu Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol”.
Początek funkcjonowania Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu nastąpił w 1954 r., rok po odkryciu przez prof. Stanisława Pawłowskiego złóż
siarki w rejonie Tarnobrzega. Decyzje inwestycyjne dotyczące zagospodarowania złóż siarki skutkowały powstaniem dużego potencjału produkcyjnego, nastawionego przez długie
lata głównie na rozwój zdolności wydobywczych i eksportowych siarki, z mało urozmaiconą produkcją chemiczną. W pierwszej fazie obejmowała ona wytwarzanie rożnych form
siarki, superfosfatu pylistego i granulowanego oraz kwasu siarkowego, a potem również
pozostałych chemikaliów:
• w 1978 r. uruchomiono wytwórnię ziem odbarwiających; najpierw „Krasil”, a od 1989 r.
ziemi odbarwiającej „Miltar-Standard”, a później Jeltar
• w latach 90. ub.w. uruchomiono produkcję siarczanu glinu (14 i 17%), blendingów nawozowych oraz nawozu mocznikowo-superfosfatowego (USP), a także środków ochrony roślin oraz siarki pastylkowanej z bentonitem.
Największy zakres działalności i najwyższy poziom produkcji przypadały na koniec
lat 80. ub.w., kiedy na terenie o powierzchni ponad 4400 ha funkcjonowały: kopalnia
otworowa „Jeziórko”, kopalnia odkrywkowa „Machów” wraz z ciągiem przetwórczym rudy
siarki, kopalnia otworowa „Machów II” oraz zakłady chemiczne. W 1989 r. wydobyto prawie 4 mln ton siarki; wyprodukowano ponad 1,1 mln ton superfosfatu pylistego; ponad
800 tys. ton superfosfatu granulowanego; ok. 400 tys. t kwasu siarkowego; 6 tys. t kriolitu
oraz ok. 5,5 tys. t ziem bielących. Produkcja o takim tonażu wymagała ogromnego zakresu
korzystania ze środowiska.
Lata 90. ub.w. przyniosły szereg zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Podjęte zostały wielokierunkowe działania restrukturyzacyjne obejmujące m.in. likwidację
nierentownych kopalń siarki (Kopalnia Machów i Machów II), istotne zmiany w stosowanej w Kopalni Jeziórko technologii eksploatacji siarki, wdrożenie nowych technologii chemicznych i wprowadzenie do produkcji nowych asortymentów wyrobów,
głównie nowych rodzajów nawozów sztucznych, o podwyższonej koncentracji. Jednak
drastyczny spadek cen siarki na przełomie stuleci spowodował, że jej wydobycie w rejonie Tarnobrzega stało się nierentowne. Dla umożliwienia kontynuowania rentownych
rodzajów działalności wyodrębniono szereg nowych podmiotów gospodarczych, a sam
KiZPS przeszedł w stan likwidacji.

194

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

Akt notarialny zawiązania spółki Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o.
został podpisany 31 sierpnia 2001 r.
Spółka prowadziła produkcję i sprzedaż w trzech podstawowych grupach:
• Siarka, w tym: siarka granulowana, siarka mielona, siarka olejowana, spoiwo siarkowe
• Nawozy, w tym: superfosfat pylisty, superfosfat granulowany, nawozy wieloskładnikowe: unifoski, potafoski, superfoski, wap – mag, bontar, tarnograny, ogród, wigor,
fosforyt mielony, zawiesina siarkowa
• Wyroby chemiczne, w tym: kwas siarkowy, ziemie bielące, kriolit – produkcja do 2006 r.;
siarczan glinu – produkcja do 2008 r.
Ponadto Spółka prowadzi sprzedaż energii elektrycznej, gazu ziemnego, wody
przemysłowej.

Stosowane technologie
Produkcja kriolitu
Kriolit syntetyczny, czyli sześciofluoroglinian sodowy (Na3AlF6), otrzymywany był przez
działanie roztworu glinianu sodowego na roztwór fluorków sodowego i amonowego. Surowcem bazowym do produkcji kriolitu był produkt uboczny z produkcji superfosfatu pylistego, czyli kwas fluorokrzemowy. Kwas fluorokrzemowy podawany był do reaktora, gdzie
podawana była również przygotowana solanka. Po zmieszaniu regentów zachodziło wytrącanie fluorokrzemianu sodowego. Do przepłukanego fluorokrzemianu dodawano porcjami
wodę amoniakalną. Mieszaninę poreakcyjną poddawano dekantacji, w celu usunięcia zawiesiny krzemionki. Mieszanina poreakcyjna (fluorki sodowy i amonowy) kierowana była
do reaktora kriolitu, do którego wprowadzany był również zsyntezowany wcześniej metaglinian sodowy. Zawartość reaktora poddawana była sedymentacji, tj. oddzieleniu fazy
zawierającej amoniak i fluorki, od fazy zawierającej kriolit. Pulpa kriolitu kierowana była
podajnikiem do suszarki, ogrzewanej spalinami ze spalania gazu ziemnego. Wysuszony
produkt po zapakowaniu do worków był magazynowany lub kierowany do odbiorców.
Produkcja ziem bielących
Produkcja ziem bielących polega na aktywacji kwasem siarkowym uprzednio rozszlamowanego bentonitu, czyli minerału ilastego zawierającego większą koncentrację minerałów z grupy montmorillonitu, a następnie płukaniu, zagęszczaniu i suszeniu produktu.
Przez aktywację bentonitu kwasem uzyskuje się produkt o odpowiednich właściwościach powierzchniowych, tj. podwyższonej koncentracji, zmienionej strukturze wewnętrznej i powierzchniowej.
Produkcja kwasu siarkowego
Produkcja kwasu siarkowego w ZCh „Siarkopol” mogła być prowadzona na dwóch
identycznych liniach produkcyjnych. Proces produkcji kwasu opierał się na siarce,
przy czym do końca 2009 r. instalacja produkcyjna prowadziła też utylizację gazów
z oczyszczania wód złożowych Kopalni Machów, zawierających dwutlenek siarki. Technologia produkcji kwasu polega na utlenieniu siarki do dwutlenku siarki a następnie
na katalitycznym utlenieniu dwutlenku siarki do trójtlenku siarki, z którego w reakcji
z wodą powstaje kwas siarkowy. Kwas wytwarzany jest metodą tzw. podwójnej konwersji i absorpcji.
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Produkcja nawozów pylistych
Produkcja nawozów pylistych obejmuje wytwarzanie, na bazie surowców mineralnych,
tj. odpowiednio fosforytów, dolomitów i magnezytów, półproduktów nawozowych, czyli
pylistych nawozów fosforowych (superfosfatu pojedynczego, superfosfatu niedokwaszonego), nawozu mocznikowo-superfosfatowego (USP), mieszanki pylistej wapniowo-magnezowej oraz pylistego siarczanu magnezu.
Proces produkcji nawozów pylistych realizowany jest na instalacji, której większość
węzłów dla wszystkich nawozów jest wspólna. Odpowiednio przygotowane surowce kierowane są do tzw. zarabialni, gdzie w komorach Standard-Moritz realizowana jest zasadnicza część procesu, tj. rozkład minerałów za pomocą kwasu siarkowego. Masa poreakcyjna, po zakrzepnięciu w komorze, jest z niej wykrawana i kierowana do magazynu.
Produkty końcowe, czyli superfosfat pylisty, superfosfaty niedokwaszony (czyli fosforyt
częściowo rozłożony), magnezyt rozłożony (siarczan magnezu) stanowią surowce do produkcji nawozów granulowanych.
Produkcja nawozów granulowanych
Spółka produkuje nawozy granulowane na bazie pylistych nawozów własnej produkcji
(superfosfatu pylistego pojedynczego, superfosfatu niedokwaszonego), nawozu mocznikowo-superfosfatowego i magnezytu rozłożonego) oraz na bazie sprowadzanych innych surowców nawozowych: amoniaku, kwasu fosforowego, chlorku potasu, siarczanu potasu,
siarczanu amonu, magnezytów, mocznika oraz tzw. mikroelementów, czyli związków miedzi, cynku, żelaza, manganu, molibdenu i boru. Proces prowadzony może być na dwóch
równoległych liniach produkcyjnych, przy czym produkcja nawozów granulowanych
na bazie USP oraz amoniaku i kwasu fosforowego, realizowana była z wykorzystaniem dodatkowego granulatora. Proces produkcji nawozów granulowanych polega na mokrej aglomeracji (granulacji metodą obtaczania) mieszanki surowców w obrotowych granulatorach
bębnowych, a następnie na wysuszeniu granulatu w suszarkach bębnowych obrotowych,
klasyfikacji ziarnowej granulatu oraz schłodzeniu frakcji właściwej (produktu) w chłodnicach bębnowych obrotowych.
Pakowanie nawozów granulowanych
Jeszcze przed wydzieleniem Spółki ze struktury kombinatu wprowadzone zostały
zmiany w systemie wysyłki nawozów granulowanych; nastąpiło przejście z masowego
obrotu nawozami luzem do dominującego obrotu nawozami workowanymi. Wymagało
to zabudowania kilku pakowaczek nawozów w worki oraz linii do paletyzowowania nawozów. Ponieważ tendencja do sprzedaży nawozów zapakowanych w worki i ułożonych
na paletach pogłębiała się, zbudowana została nowoczesna linia pakująco – paletyzująca,
o wydajności 70 Mg/h.
Produkcja blendingów nawozowych
Proces produkcji blendingów, czyli mieszanek nawozów granulowanych, polega na przygotowaniu odpowiednich składników mieszanki, ich dokładnym wymieszaniu a następnie
zapakowaniu produktu, czyli gotowej mieszanki nawozów granulowanych NPK.
Produkcja siarczanu glinu
W Spółce wytwarzane były dwa rodzaje siarczanu glinu: siarczan glinu 14 i siarczan
glinu 17. Proces produkcji obu wyrobów opierał się na reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym.
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Produkcja siarki granulowanej
Siarka granulowana wytwarzana jest metodą wieżową, z siarki płynnej. Siarka płynna
dostarczana jest do węzła rozładunku cysternami kolejowymi. Po rozgrzaniu cystern parą,
siarkę rozładowuje się do zbiorników magazynowych. Siarka ta tłoczona jest następnie
do zbiornika buforowego wiezy granulacyjnej, skąd pompą podawana jest do zraszalników, znajdujących się w górnej części wieży. Ze zraszalników siarka ciekła wytryskuje pod
ciśnieniem w postaci strug, tworząc kropelki, które spadając ulegają zestaleniu wskutek
wymiany ciepła z chłodniejszą masą powietrza. Siarka w postaci granulek, o średnicy
do 3 mm, transportowana jest do zbiorników magazynowych. Ze zbiorników magazynowych siarka granulowana podawana jest przenośnikami do magazynu lub do wysyłki.
Produkcja siarki mielonej i olejowanej
Surowcem do produkcji siarki mielonej jest siarka granulowana. Proces mielenia realizowany jest w 3 młynach.
Produkcja siarki pastylkowanej i siarki granulowanej z bentonitem
Nawóz na bazie siarki elementarnej wytwarzany był pierwotnie w postaci pastylkowanej. Mieszanina siarki z bentonitem transportowana była rurociągiem do formulatora,
skąd trafia na stalową taśmę przenośnika, chłodzoną od spodu wodą. Mieszanina stygła
na taśmie, tworząc pastylki. Pastylki te spadały na zsyp, a następnie przenośnikiem taśmowym transportowane były do węzła workowania.
Siarka granulowana z bentonitem wytwarzana jest od 2005 r. metodą granulacji bębnowej.
Produkcja siarkowego zawiesinowego środka ochrony roślin i nawozu siarkowego
Zarówno środek ochrony roślin jak i nawóz zawiesinowy produkowane są na bazie
siarki mielonej. Proces produkcji polegał na wymieszaniu zmielonej siarki z innymi składnikami dla uzyskania jednorodnej zawiesiny. Zawiesina poddawana jest następnie domieleniu w młynie perełkowym, w celu rozdrobnienia ziaren o wielkości kilku μ. Zmielona zawiesina jest następnie przesiewana na sicie wibracyjnym oraz zagęszczana, przez dodatek
odpowiedniego zagęszczacza. Po dokładnym wymieszaniu zagęszczona zawiesina stanowi
produkt końcowy, rozlewany w odpowiednie opakowania.

Posiadane środki, surowce, narzędzia, media
W momencie powstania Spółka przejęła obiekty i tereny, na których są zlokalizowane należące wcześniej do KiZPS „Siarkopol”, m.in.: instalacje do produkcji kriolitu, ziem bielących,
kwasu siarkowego, siarczanu glinu, produkcji nawozów pylistych i granulowanych, granulacji
wieżowej siarki, mielenia siarki, konfekcjonowania i przesiewania siarki, środków ochrony roślin, a także obiekty wodno-ściekowe i sieci energetyczne zabudowy przemysłowej Machowa.
System organizacji Spółki oparto na wyodrębnionych komórkach w wydzielonych pionach organizacyjnych: Dyrektora Naczelnego; Dyrektora ds. Produkcji i Techniki; Dyrektora ds. Handlowych; Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównego Księgowego.

Układ własnościowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38 943 630,00 zł i dzieli się na 68 805 udziały
po 566 zł każdy. Kapitał zakładowy został objęty w całości przez Kopalnie i Zakłady Prze-
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twórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu pokryły swój kapitał zakładowy aportem rzeczowym w postaci środków trwałych i wyposażenia.

Rynki zbytu produktów i zaopatrzenia w surowce
•
•
•
•

Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów w kraju i za granicą. Główni odbiorcy to:
szeroko pojęte rolnictwo (nawozy, siarka)
przemysł gumowy (siarka mielona i mielona olejowana)
przemysł tłuszczowy (ziemie bielące)
przemysł chemiczny (kwas siarkowy).

•
•
•
•

Zaopatrzenie surowcowe:
siarka rodzima i z odzysku
fosforyty
sole potasowe
inne składniki nawozowe.

Konkurencja rynkowa i działania restrukturyzacyjne
Konkurentami są firmy działające na rynku środków do produkcji rolnej, firmy dostarczające siarkę dla przemysłu gumowego oraz ziemie bielące dla przemysłu tłuszczowego.
Działania modernizacyjne polegają przede wszystkim na:
• stałym modyfikowaniu i poszerzaniu oferty produkowanych nawozów
• modernizacji węzła aktywacji ziem bielących
• rozbudowie węzłów pakowania i paletyzowania nawozów
• wdrożeniu produkcji nawozu siarkowo-bentonitowego w technologii granulacji bębnowej
• modernizacji instalacji granulacji nawozów.

Ochrona środowiska
Bezpośrednio po utworzeniu Spółka uzyskała wymagane prawem zezwolenia z zakresu
ochrony środowiska, tj. decyzje administracyjne zezwalające na:
• pobór wody i odprowadzanie ścieków (pozwolenie wodnoprawne)
• emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
• wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nim (odzysk, unieszkodliwianie, transport).
Stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska podlegał bieżącej aktualizacji, zgodnie z wymaganiami prawa. W szczególności dotyczyło to uzyskania pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do produkcji kwasu siarkowego, nawozów pylistych i granulowanych, związków fluoru na bazie kwasu fluorokrzemowego, ziem bielących oraz koagulantów glinowych.
Przez cały okres swego dotychczasowego funkcjonowania Spółka nie przekraczała
ustalonego w tych decyzjach zakresu korzystania ze środowiska.
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Stosowane systemy zapewnienia jakości
Dewizą ZCh „Siarkopol” jest produkowanie i dostarczanie wyrobów o jakości oczekiwanej przez odbiorców i spełniających europejskie standardy. Sprzyja temu dynamiczny
postęp w zakresie modernizacji i unowocześniania procesów produkcyjnych, znajdujący
odzwierciedlenie w jakości produkowanych nawozów, potwierdzonej certyfikatami zgodności oraz wysokiej i stabilnej jakości siarki konfekcjonowanej i ziem bielących. Dzięki
trosce o jakość i ciągłemu doskonaleniu, logo ZCh „Siarkopol” jest rozpoznawane przez
rolników w całej Polsce.
W Zakładach Chemicznych „Siarkopol” funkcjonują certyfikowane systemy zarządzania
jakością i środowiskiem, zgodne z wymaganiami norm ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.
Systemy swoim zakresem obejmują działalność związaną z produkcją, badaniami i dostarczaniem:
• siarki granulowanej, siarki mielonej, siarki mielonej olejowanej, siarki granulowanej
z bentonitem
• nawozów, kwasu siarkowego, kriolitu syntetycznego, ziem bielących i środków ochrony roślin.
System zapewnienia jakości wg normy ISO 9002 był wdrożony i po raz pierwszy certyfikowany jeszcze w KiZPS w 1997 r., a Kopalnia Siarki „Jeziórko” była pierwszą w Polsce
kopalnią objętą certyfikowanym systemem jakości. Jednostką certyfikującą jest Bureau
Veritas Certification Polska. Parametry wyrobów, warunki na stanowiskach pracy oraz
oddziaływanie na środowisko badane są w spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 i akredytowanym laboratorium zakładowym.
Firma zatrudniała ok. 500 osób na początku działalności; w 2011 r. liczba ta oscyluje
wokół 400 osób.

Wyzwania w zakresie techniki i ochrony środowiska
Działalność Spółki od momentu jej powstania skoncentrowana została na utrzymaniu
ciągłości dotychczasowej produkcji, zapewniającej rytmiczną dostawę towarów na rynek
i odpowiednią jakość produktów. Realizowane były jednocześnie prace mające na celu poszerzenie asortymentu wyrobów oraz dostosowanie funkcjonowania Spółki do zmieniających
się uwarunkowań zewnętrznych, wynikających m.in. z sytuacji rynkowej, oraz z wprowadzania nowych wymagań prawnych, w tym w szczególności przepisów ochrony środowiska.
W tej sytuacji konieczne stało się wprowadzenie niezbędnych zmian w stosowanych technologiach produkcji. Zmian mających na celu poprawę jakości wyrobów oraz ograniczenie
zakresu korzystania ze środowiska. Podstawowymi problemami ekologicznymi, wymagającymi jak najszybszego rozwiązania zaraz po utworzeniu Spółki, były bowiem:
• relatywnie duża ilość zanieczyszczeń (fluorków, azotu amonowego, związków fosforu),
odprowadzanych w ściekach z produkcji nawozów granulowanych i kriolitu
• niska efektywność oczyszczania ścieków przemysłowych, z jednoczesnym nadmiernym zużyciem wapna do neutralizacji ścieków i wytwarzaniem znacznych ilości osadów poneutralizacyjnych
• wytwarzanie, w procesie produkcji ziem bielących, tzw. ścieków kwaśnych, zawierających resztki nieprzereagowanego kwasu siarkowego oraz duża ilość siarczanów
• niedostateczna efektywność ekologiczna procesu produkcji kwasu siarkowego,
ze względu na duże straty ciepła, ograniczone wykorzystanie wód pochłodniczych oraz
podwyższona emisja dwutlenku i trójtlenku siarki.
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Ze względu na ograniczone środki finansowe, w planach inwestycyjnych preferowane były więc takie przedsięwzięcia, które miały przynieść nie tylko efekty ekologiczne
(ograniczenie zakresu korzystania ze środowiska), ale również techniczno-technologiczne
(poprawa jakości produktów, unowocześnienie instalacji, obniżenie strat produkcyjnych).
Dlatego też większość przedsięwzięć ma charakter mieszany, a do najważniejszych z planowanych, i w części już realizowanych przedsięwzięć, zaliczyć należy:
• dokonanie zmian technicznych na instalacji granulacji nawozów, tj. wprowadzenie
nowych rozwiązań aparaturowych w układzie oczyszczania gazów odlotowych z instalacji, z wprowadzeniem zawrotu większości ścieków do procesu granulacji
• zmiany w technologii produkcji ziem bielących, w celu ograniczenia wytwarzanego
ładunku siarczanów.

Majątek i finanse
Stan majątku trwałego na 31.12.2010 r. 30 757,30 tys. zł
Stan kapitałów własnych na 31.12.2010 r. 82 857,10 tys. zł

Wyniki finansowe
Tablica 1

Wyniki finansowe
Rok obrotowy*

Przychody ogółem

Zysk brutto

Zysk netto

Nakłady inwestycyjne

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

2001/2002

86 644

10 301

7 246

155

2002/2003

107 289

986

672

2 064

2003/2004

129 078

5 008

3 311

3384

2004/2005

147 868

12 490

9 986

5 162

2005/2006

119 156

1 803

1 265

3 280

2006/2007

141 788

6 463

5 097

3 141

2007/2008

188 488

15 596

12 457

7 306

2008/2009

236 997

43 001

34 565

14 008

2009/2010

158 280

-4 252

-4 362

1 803

* rok obrotowy trwa od 1 maja do 30 kwietnia
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Tablica 2

Kierownictwo Spółki
Imię i nazwisko

Stanowisko w Spółce

Okres pracy na tym stanowisku

Wasili Pietrow

Dyrektor Naczelny

od 01.09.2001 r.
do 26.10.2006 r.

Sławomir Litwin

Dyrektor Naczelny

od 26.10.2006 r.

Zbigniew Osowski

Dyrektor ds. Handlowych

dd 01.09.2001 r.

Henryk Turbiarz

Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

od 01.09.2001 r.
do 20.10.2009 r.

Jerzy Komarnicki

Dyrektor ds. Produkcji i Techniki

od 20.10.2009 r.

Marzena Pengal

Dyrektor ds. Ekonomicznych

od 01.09.2001 r.
do 26.10.2006 r.

Leszek Piekarz

Dyrektor ds. Ekonomicznych

od 07.11.2006 r.

Marzena Pengal

Główny Księgowy

od 07.11.2006 r.

Nagrody i wyróżnienia
•
•
•

•

•
•

•
•

2010 rok – Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2010 w kategorii firm o poziomie przychodów 50-250 mln PLN w województwie podkarpackim”
2009 rok – Wyróżnienie za owocną i długoletnią współpracę z Polskim Centrum Badań
i Certyfikacji SA
2008 rok – Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Kampania pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Srebrna Victoria VII edycji
Konkursu „Polskie Nawozy” organizowany przez wydawnictwo Zielony Sztandar dla
nawozu WIGOR S
2007 rok – Srebrny Laur VI edycji Konkursu „Polskie Nawozy” organizowany przez
wydawnictwo Zielony Sztandar dla nawozu Wap-Mag; Obecność w ZŁOTEJ SETCE
– Rankingu Najlepszych Firm Podkarpacia sporządzonym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie
2006 rok – Gazela Biznesu 2006 przyznana przez Dziennik „Puls Biznesu”; Nagroda
Specjalna Prezesa PSL w V edycji konkursu „Polskie Nawozy”
2005 rok – Wyróżnienie w konkursie Podkarpacka Nagroda Gospodarcza w kategorii
dużych firm przyznane przez Centrum Pomocy Biznesu w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewodę Podkarpackiego; Gazela Biznesu 2005 przyznana
przez Dziennik „Puls Biznesu”
2004 rok – Wstąpienie do „Stowarzyszenia Konsumentów i Importerów Soli Potasowej
w Warszawie”; Przystąpienie do porozumienia pod nazwą: „Partnerstwo dla Edukacji,
Aktywności Społecznej i Przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim”
2002 rok – Przystąpienie do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Związku Pracodawców; Wyróżnienie przyznane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji za promowanie jakości nawozów.
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Zakłady Chemiczne Zachem SA
Grupa CIECH

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

Zarys historii ZACHEMU
Za początek działalności produkcyjnej Zachemu, a tym samym datę narodzin przedsiębiorstwa przyjmuje się dzień 4 grudnia 1948 r., kiedy to na pozostałościach wytwórni
materiałów wybuchowych zbudowanej w czasie II wojny światowej przez Niemców, wznowiono produkcję trotylu dla górnictwa. Tak naprawdę przygotowania do tego momentu
sięgają pierwszych dni 1945 r. Od chwili powstania, aż do grudnia 2006 r., była to państwowa firma chemiczna, w której zachodziło szereg zmian; pokrótce opisano je dalej.
Od wyzwolenia Bydgoszczy, w końcu stycznia 1945 r. trwał demontaż instalacji i urządzeń, ponieważ fabryka, która nosiła nazwę Państwowa Wytwórnia Prochu w Łęgnowie,
miała być zlikwidowana. Jednak po zmianie decyzji, od 1948 r. uruchomiono działalność
produkcyjną.
Następcą Państwowej Wytwórni Prochów (luty 1945 – 31 grudzień 1945 r.) była Wytwórnia Nitrozwiązków Łęgnowo, powołana 1 stycznia 1948 r.
Następnie przekształcono Wytwórnię w przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą
Wytwórnia Chemiczna nr 9 w Łęgnowie („Przedsiębiorstwo”), które powstało na mocy
zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 30 lipca 1951 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa. Zarządzenie to zostało wydane w oparciu o art. 1 dekretu
z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 49, poz.
439). Równolegle na pozostałym terenie poniemieckiej fabryki istniała Wytwórnia Chemiczna nr 11, która nie prowadziła działalności produkcyjnej.
Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 11 listopada 1958 r.
w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wytwórnia Chemiczna nr 9 w Bydgoszczy (która w międzyczasie 1 stycznia 1956 r. wchłonęła Wytwórnię Chemiczną nr 11) nastąpiła zmiany nazwy Przedsiębiorstwa na Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.
W latach 1948–1952 przedsiębiorstwo produkowało głównie materiały wybuchowe dla
wojska i celów cywilnych, takie jak trotyl, pentryt i tetryl. Prowadzono poza tym niezbędną
dla profilu produkcji gospodarkę kwasami nitracyjnymi i ich obróbkę (denitracja).
W latach 1953–1960 nastąpił rozwój produkcji cywilnych, takich jak wyroby z przetworzonego pcw, półprodukty barwnikarskie, barwniki, pigmenty, rozjaśniacze optyczne,
fenol, przetworzony PCV.
W latach 1961–1970 prowadzono prace rozwojowe nad opracowaniem technologii
produkcji izocyjanianów, dianu i poliwęglanów. Testowano instalacje ćwierć techniczne i półtechniczne wg opracowanych technologii (poliwęglany, izocyjaniany, poliuretany,
chlorek cyjanuru, dian (Bisfenol A), i prowadzono prace studialne projektu budowy tzw.
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kompleksu poliuretanowego. Rozwijano również produkcje w obszarze przetwórstwa pcw
oraz barwników. Od października 1971 r. Przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Zakłady
Chemiczne „Zachem” w Bydgoszczy. Dekada lat 70. XX w. przyniosła realizację projektu
poliuretanowego. W 1971 r. uruchomiono produkcję elastycznych pianek poliuretanowych oraz kształtek z pianek pur na siedzenia do samochodów produkowanych przez
krajowy przemysł motoryzacyjny. W 1974 r. i kolejnych latach uruchomiono instalacje
elektrolizy solanki, fosgenu, dinitrotoluenu (DNT), toluenodiaminy (TDA) i toluenodiizocyjanianu (TDI). W 1976 r. rozpoczęto budowę instalacji produkcji epichlorohydryny (EPI)
wg zakupionej technologii, która nie potwierdziła się w skali technicznej, co spowodowało
konieczność podjęcia prac – własnych i instytutów branżowych – nad dopracowaniem
technologii w celu uruchomienia instalacji. Poza tym w tzw. zakładzie doświadczalnym
opracowywano technologie i produkowano pianki sztywne oraz różne komponenty na bazie izocyjanianów (TDI, MDI) i kształtki z pianek pur dla przemysłu motoryzacyjnego.
Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 19 kwietnia 1976 r.
w sprawie zmiany nazw przedsiębiorstw państwowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Organicznego Organika, nastąpiła kolejna zmiana nazwy Przedsiębiorstwa
na Zakłady Chemiczne Organika-Zachem.
Lata 1981-1990 charakteryzowały się kontynuowaniem podstawowych produkcji
i generalnie brakiem istotnego rozwoju, co spowodowane było zastojem inwestycyjnym,
który wynikał z kłopotów gospodarczych w Polsce. W tym czasie przygotowywano projekty zmian podstawowych procesów, w tym szczególnie aniliny, nitrobenzenu i fenolu
w kierunku zmniejszenia ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Analizy ekonomiczne i skala niezbędnych nakładów spowodowały, że projekty te zarzucono jako
nieefektywne i opracowano program Eko-restrukturyzacji produkcji. W wyniku realizacji
tego programu na przełomie lat 80. i 90. XX w. zamknięto instalacje szczególnie uciążliwe
dla środowiska (fenol, anilina, nitrobenzen oraz szereg półproduktów organicznych, barwników i półprodukty barwnikarskie); te ostatnie również z uwagi na przemiany na rynku
barwnikarskim i tekstyliów. Początek lat 90. XX w., to również szereg zmian organizacyjnych. Na fali zmian ustrojowych i gospodarczych wydzielono ze struktury firmy szereg
działalności pomocniczych zwłaszcza w obszarze remontów, utrzymania ruchu, logistyki,
projektowania, zaplecza socjalnego i utworzono na tej bazie 16 samodzielnych podmiotów
gospodarczych, w których udziałowcem był w głównej mierze Zachem.
Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu nr 128/Org/91 z dnia 29 listopada 1991 r.
w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy, z dniem 31 grudnia 1991 r. nastąpił podział przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą Zakłady Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy na Zakłady
Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy i Zakłady Chemiczne Nitro-Chem w Bydgoszczy. Ten podział wiązał się z rozdzieleniem produkcji cywilnych i specjalnych (wojskowych). Zachem skupiał instalacje chemiczne przeznaczone dla produkcji cywilnych.
Utworzenie „nowego” przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Chemiczne
Organika-Zachem – w wyniku podziału „starego” przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą
Zakłady Chemiczne Organika-Zachem w Bydgoszczy nastąpiło z dniem 1 stycznia 1992 r.
W dekadzie lat 90. XX w. podjęto decyzje o kontynuowaniu rozwoju i produkcji pianek
pur, TDI, polwinitów i epichlorohydryny, jak również dokonano istotnych modernizacji
instalacji elektrolizy solanki we współpracy z krajowym zapleczem projektowo-badawczym. W tym czasie zapoczątkowano rozwój zdolności produkcyjnej TDI i dokonano tego
dwukrotnie w latach 1992 i 1996, zmieniając w sposób zasadniczy technologię produkcji
w oparciu o własne prace studialne i doświadczenia z instalacji produkcyjnej. Równocześnie nadal wygaszano konsekwentnie produkcje nierentowne i szkodliwe dla środowiska
naturalnego, głównie w obszarze produkcji barwników i półproduktów barwnikarskich.

Zakłady Chemiczne Zachem SA

203

W tym okresie Zachem, jako pierwszy z grupy przedsiębiorstw chemicznych w Polsce,
przystąpił do międzynarodowego programu ekologicznego Responsible Care.
Z dniem 1 kwietnia 2000 r. na mocy Decyzji Nr 11 Ministra Skarbu Państwa z dnia
31 stycznia 2000 r. po raz kolejny została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa na Zakłady
Chemiczne ZACHEM.
Dla przygotowania prywatyzacji spółki, przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady
Chemiczne ZACHEM w Bydgoszczy zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną
Skarbu Państwa pod firmą Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna („Spółkę”) na podstawie aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną z dnia 20 grudnia 2002 r.,
rep. Nr A 33583/2002. Podstawą prawną przekształcenia Przedsiębiorstwa w Spółkę była
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r.o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 118, poz. 561 ze zm.) („Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji”).
Spółka została wpisana w dniu 5 maja 2003 r. do Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160179.
W obszarze produkcji, w latach 2001-2003 dokonano kolejnej gruntownej modernizacji instalacji TDI (podwojenie zdolności produkcyjnych). W tym czasie oddano również
do użytku biologiczną oczyszczalnię ścieków, która powstała głównie ze środków Zachemu
i Gminy Bydgoszcz.

Ważniejsze technologie stosowane w ZACHEMIE,
w latach 1980-2011
1976-1982
• uruchomienie instalacji epichlorohydryny (technologia własna/ICSO)
1983
• uruchomienie linii do przetwórstwa PCW do mas kablowych tzw. polwinitów
• uruchomienie produkcji ciętych płyt z poliuretanowej pianki sztywnej
• zakup wytłaczarek dwu ślimakowych
1984
• uruchomienie Gryfalanów – nowej grupy barwników metalokompleksowych (technologia opracowana we współpracy z OBRPB w Zgierzu)
1986
• uruchomiono produkcję chloronitrobenzenu
• zamknięto produkcję m.nitroaniliny
• zatrzymano produkcję o-nitroparatoluidyny
1987
• w wydziale przetwórstwa PCW zainstalowano nowe mieszalniki fluidalne; dokonano
szeregu modernizacji instalacji produkcji fenolu dla poprawy wydajności procesu
– zastosowano nowe rozwiązania inżynierskie na instalacji sulfonacji benzenu oraz
w gospodarce wodno-ściekowej
1988
• zakup instalacji do pneumatycznego transportu kredy oraz nowoczesnych wytłaczarek

204
•

•

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

rozpoczęto sukcesywną wymianę elektrolizerów radzieckich typu BGK-17/25 z elektrodami grafitowymi na elektrolizery typu POLEL wg konstrukcji biura projektów ZCH
Oświęcim we współpracy z Politechniką Śląską. Zastosowano nowego typu elektrody
tzw. stałowymiarowe wykonane z tytanu aktywowanego tlenkami rutenu
zintensyfikowano produkcję DNT (technologia opracowana we współpraca z ICSO).
Zastosowano nowatorskie rozwiązania w węźle nitracji i separacji mieszaniny poreakcyjnej

1989
• zatrzymanie produkcji zasad naftoelanowych
1990
• zamknięcie produkcji fenolu
• zamknięcie produkcji kwasu Peri i kwasu H
1991
• zamknięcie produkcji nitrobenzenu i aniliny
• uruchomienie nowej linii produkcyjnej elastycznej pianki PUR
• przekazanie do eksploatacji Izolowanego Składowiska Odpadów dla składowania
specjalnego rodzaju odpadów
• uruchomienie produkcji profili i okien w systemie INTERTEC
1992
• uruchomienie produkcji bezfreonowej pianki PUR
• I modernizacja i rozbudowa instalacji produkcji TDI (technologia własna) – zwiększenie
zdolności produkcyjnej do 15 tt/r
1994
• modernizacja produkcji pianki PUR
• uruchomienie instalacji hydrolizy koksiku wg technologii opracowanej przez wydział
Badawczy Zachem (instalacje zbudowała i eksploatuje firma MD - Projekt na podstawie porozumienia z Zachemem)
1996
• II modernizacja i rozbudowa instalacji produkcji TDI (technologia własna) – zwiększenie zdolności produkcyjnej do 30 tt/r
1997
• uruchomienie Centralnej Stacji Neutralizacji ( CSN) ścieków, dla korekty pH i uśrednienia składu ścieków przed skierowaniem do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ)
1997/2000
• budowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków
1998/2000
• modernizacja produkcji przetwórstwa PCW
2003
• III modernizacja i rozbudowa instalacji produkcji TDI (technologia własna) - zwiększenie zdolności produkcyjnej do 60 tt/r, modernizacja wielu węzłów dla poprawy bezpieczeństwa pracy i znaczne ograniczenia wpływu technologii na środowisko
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2006
• Skarb Państwa sprzedał 80% akcji Zachem SA do Ciech SA i Zachem stał się członkiem największej grupy chemicznej w Polsce, obok Zakładów Sodowych w Polsce,
Rumunii i w Niemczech oraz ZCH Sarzyna SA i innych zakładów.
2008/2009
• rozbudowa i modernizacja instalacji pianki PUR – osiągnięcie zdolności 25 tt/r
2009
• IV modernizacja i rozbudowa instalacji produkcji TDI (technologia własna) - zwiększenie zdolności produkcyjnej do 75 tt/r
• podjęcie szerokiego programu restrukturyzacji Spółki dla obniżki kosztów funkcjonowania i poprawy konkurencyjności wyrobów.

Zapewnienie jakości
W Zakładach Chemicznych ZACHEM SA jest utrzymywany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania.
Obejmuje on swym zakresem system zarządzania jakością, który spełnia wymagania
normy ISO 9001:2008, system zarządzania środowiskiem, zgodny z wymaganiami normy
ISO 14001:2004 oraz system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem zatrudnionych,
spełniający wymagania normy PN-N-18001:2004.
W połowie 1992 r. przedsiębiorstwo przystąpiło do analizy wymagań norm międzynarodowych ISO serii 9000 i podjęto decyzję o wdrażaniu Systemu Zapewnienia Jakości,
obejmującego swym zakresem wszystkie jednostki produkcyjne firmy.
W 1994 r. Zakłady Chemiczne ZACHEM SA jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo
– przystąpiło do międzynarodowego programu Responsible Care i rozpoczęło stałe informowanie społeczeństwa o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony środowiska.
W maju 1997 r. przedsiębiorstwo uzyskało po raz pierwszy certyfikat potwierdzający
funkcjonowanie w firmie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001:1994. Certyfikat został przyznany przez SGS-ICS pod akredytacją brytyjską
UKAS i niemiecką DAR. Kolejne odnowienia certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001
miało miejsce w 2000 r.
Od 1998 r. przystąpiono do prac nad opracowywaniem i wdrażaniem Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:1996 oraz Systemu
Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w oparciu o normę BS 8800:1996.
W trakcie prowadzonych prac podjęto decyzję o integracji tych systemów z funkcjonującym już certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością.
W maju 2003 r. Zakłady Chemiczne ZACHEM SA uzyskały certyfikat potwierdzający funkcjonowanie w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2000,
ISO 14001:1996, PN-N-18001:1999. Certyfikat został przyznany przez Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji.
W tym samym roku ZACHEM uzyskał nagrodę „Panteon Polskiej Ekologii”, która stanowi uhonorowanie dla polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system
zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami określonymi w normie ISO 14001.
W styczniu 2004 r., spółka została jednym z ośmiu laureatów I edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakości. W maju 2006 r., i po raz kolejny w kwietniu 2009 r. przeszła

206

Przemysł Wielkiej Syntezy Chemicznej

z wynikiem pozytywnym audity recertyfikacyjne. W maju 2010 r. w ramach auditu nadzoru ZACHEM przeszedł pozytywną weryfikację systemu zarządzania jakością na zgodność
z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2008.

Ochrona środowiska
Po 1989 r. recesja gospodarcza oraz wymagania ekologiczne wymusiły konieczność
restrukturyzacji Zakładów. W latach 1988–1992 zamknięto szereg przestarzałych instalacji i ograniczono lub zlikwidowano produkcję najbardziej uciążliwych dla środowiska
produktów, w tym: fenolu, nitrobenzenu, aniliny i niektórych barwników. Zmianie uległa
również struktura Zakładów. W 1992 r. Zakłady podzielono na dwa przedsiębiorstwa:
Zakłady Chemiczne „Organika–Zachem” (obecnie Zakłady Chemiczne ZACHEM SA) i Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” SA. Aktualnie, na terenie zajmowanym przed 1992 r.
przez Spółkę ma również swoje siedziby szereg innych, samodzielnych podmiotów gospodarczych. Najczęściej dzierżawią one budynki, które na ich koszt zostały dostosowane
do prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej. Podmioty te zawierają odrębne
umowy na dostawę przez Zakłady Chemiczne ZACHEM SA energii, wody oraz na zrzut
ścieków do kanalizacji. Część podmiotów gospodarczych zakupiła od Zakładów teren wraz
z budynkami, gdzie prowadzą działalność.
Od zachodu instalacje ZACHEMU sąsiadują z wielkimi bydgoskimi osiedlami mieszkaniowymi Kapuściska i Wyżyny. Od wielu lat ZACHEM podejmuje problemy ekologiczne
poprzez dobrze rozumiany obowiązek ochrony środowiska. Przeplata się tutaj konieczność
i dobra wola producenta. Jest to żmudny i długi proces zmiany sposobu myślenia o produkcji w kontekście ekologii i jest to ogromne wyzwanie dla fabryki chemicznej. To również
z tego powodu Zachem jako pierwsza firma chemiczna w Polsce przystąpił w 1994 r. do międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” i od tego samego roku wydaje coroczny Raport Ekologiczny dostępny na stronie internetowej. Podejmuje również działania
edukacyjne wśród najmłodszych przeprowadzając konkurs Drzewko za butelkę. Uczniowie
szkół z najbliższego sąsiedztwa Zachemu zbierają butelki pet, a w zamian Spółka finansuje
zakup drzewek i krzewów ozdobnych sadzonych przez uczestników w swoim otoczeniu.
Do najważniejszych działań proekologicznych wykonanych w ostatnich latach można zaliczyć:
• współuczestniczenie w budowie miejskiej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ)
• budowę przemysłowej podczyszczalni ścieków CSN
• zlikwidowanie strefy ochronnej ZACHEMU
• stopniowe zamykanie obiegów ścieków i wód chłodniczych
• budowę instalacji spalarni termicznej utylizacji odpadów i odgazów (obecnie eksploatowana przez firmę MD-Proeko na podstawie umowy dzierżawy)
• modernizację produkcji TDI i zwiększenie produkcji z 30 000 Mg/r do 60 000 Mg/r,
a obecnie do 75 000 Mg/r
• oddanie do eksploatacji instalacji do głębokiej destylacji smół – odpadu z produkcji
toluenodiizocyjanianu (TDI) we współpracy ze szwajcarską firmą LIST AG
• wykonanie i zastosowanie specjalnych ekologicznych zabezpieczeń przy załadunku
i rozładunku toksycznych substancji chemicznych w dawnym Zakładzie Barwników
i Zakładzie Syntezy (obecnie Kompleks Monomerów)
• modernizację instalacji produkcji Izocynu T-80 (surowca do produkcji pianki poliuretanowej)
• zmianę w technologii wytwarzania epichlorohydryny powodującą obniżenie zawartości
substancji organicznych wyrażonych wskaźnikiem ChZT
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•

modernizację węzła odzysku katalizatora redukcji DNT do TDA, uzyskano w ten sposób 10-krotne zmniejszenie ilości emitowanych do powietrza amin aromatycznych
• skierowanie ścieków z ZACHEMU do biologicznej oczyszczalni ścieków „Kapuściska”
• zmianę technologii wytwarzania epichlorohydryny z propylenowej, na wytwarzanie
z gliceryny
• zmianę w technologii wytwarzania TDI – gazowe
• kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej.
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kompleksu TDI do 60 000 Mg/rok”
zakupiono m.in. instalację do odzysku toluenodiizocyjanianu (TDI) ze smół poprodukcyjnych. Smoły stanowią niebezpieczny odpad poprodukcyjny, a zastosowanie urządzeń
do odzysku TDI było alternatywą do ich utylizacji poprzez spalanie.
Zastąpiono również wyeksploatowane piece mazutowe, które stanowiły część dowthermowej wysokotemperaturowej instalacji grzewczej. W pierwszym etapie zakupiono
i uruchomiono podgrzewacz marlothermu firmy SAACKE, natomiast w drugim etapie
podłączono wymienniki ciepła pracujące na instalacji TDA, co pozwoliło na całkowite
wyłączenie niespełniającej wymogów ochrony środowiska tzw. dowthermowni.
Jeszcze w połowie poprzedniej dekady, ZACHEM zrzucał ścieki bezpośrednio do Wisły. Dzisiaj to już przeszłość. Pierwszym dużym krokiem w celu naprawy tej sytuacji było
uruchomienie w 1997 r. mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, popularnie zwanej CSN (Centralna Stacja Neutralizacji). Zamierzenie inwestycyjne „Budowa mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków CSN” zostało zrealizowane w okresie listopad 1994
– maj 1997 r., i po rozruchu przekazano do eksploatacji w lipcu 1997 r. Podstawowym
zadaniem CSN jest przygotowanie ścieków do biologicznego oczyszczania w oczyszczalni
ścieków miejsko–przemysłowych BOŚ „Kapuściska”. Neutralizacja obejmuje wszystkie
ścieki z terenu przedsiębiorstwa oraz firm działających na jej terenie. Oprócz neutralizacji usuwane są osady, następuje również uśrednienie do odpowiedniego poziomu pH.
Redukcja zawiesin jest na bardzo dobrym poziomie, również substancji rozpuszczalnych,
a poza tym usuwane są metale ciężkie, jak chrom, cynk i miedź. Redukowane jest również o ok. 20% ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen), co jest wyraźnym sygnałem,
że ścieki są znacznie bardziej czyste. Podczyszczone ścieki w CSN odprowadzane są bezpośrednio poprzez kanalizację zakładową, kaskady do oczyszczalni biologicznej Kapuściska
(BOŚ). Do wszystkich tych wyników dochodzono przez doskonalenie technologii, nadal
prowadzone są prace nad poszukiwaniem nowocześniejszych metod oczyszczania przy
współpracy m.in. z zakładowym laboratorium badawczym. Do najnowszych projektów
proekologicznych w Spółce należy „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Zakładach Chemicznych ZACHEM SA” współfinansowane ze środków unijnych. W ramach tego projektu realizuje się kolejne podczyszczalnie ścieków oraz układy
retencji ścieków.

Zatrudnienie
Kwestia zatrudnienia w ZACHEMIE ewoluowała wraz z rozwojem firmy. Pierwsze dane
z 1946 r. mówią o 315 pracownikach. Po decyzji, że w Łęgnowie k/Bydgoszczy będzie
wznowiona produkcja nastąpił gwałtowny wzrost zatrudnienia, aż do 4423 pracowników
w 1953 r. Jednak kolejne lata, to spadek zatrudnienia związany z zakończeniem tzw.
zimnej wojny. Kolejne przyrosty zatrudnienia następowały po 1961 r., aż do 1976 r. Zatrudnienie wówczas osiągnęło rekordową liczbę 7278 osób. Związane było z realizowaniem
programu poliuretanowego i rozbudową Spółki o liczne, nowe i nowoczesne instalacje.
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Dekada lat 80. ub.w. rozpoczyna się od 6530 pracowników. W 1990 r. ZACHEM dawał
zatrudnienie 4643 pracownikom. Kolejna ważna cezura w historii, to podział Zakładów
w 1992 r. Stan zatrudnienia w jego cywilnej części zamknął się liczbą 2894 osób.
Od tego czasu, na skutek rozwoju technologii i techniki, zatrudnienie systematycznie
spadało. Zmniejszało się również z powodu wyprowadzania części funkcji na zewnątrz
ZACHEMU, do spółek zależnych lub na skutek sprzedaży wydzielonych części przedsiębiorstwa. W 2000 r. zatrudnienie kształtowało się na poziomie 2154 osoby. Średnie
zatrudnienie w 2011 r., to niewiele ponad 1000 osób. Zostało zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb obsługi instalacji produkcyjnych oraz pozostałych funkcji ZACHEMU
(księgowość i finanse, zaopatrzenie, logistyka, remonty, kadry, majątek, obsługa zarządu,
ekologia, bezpieczeństwo, itd.)

ZACHEM w Bydgoszczy i Regionie
Zakłady od początku należały do największych i najważniejszych przedsiębiorstw
w mieście. Przy ich odbudowie, a następnie uruchomieniu produkcji, pracę otrzymywali
ludzie nie tylko z miasta, ale także migrujący do Bydgoszczy mieszkańcy regionu. Związane to było z rozwojem kształcenia kadr, od szkoły zawodowej aż do szkoły wyższej.
Brakowało fachowców i nawet przy nakazach pracy i kierowaniu do fabryki inżynierów
z całej Polski dla rozwijającej się dynamicznie Spółki brakowało rąk do pracy. Zakłady
rozwijały się również pod względem infrastruktury pozaprodukcyjnej. Już na początku
lat 50. ub. w. powstało pierwsze boisko i klub zakładowy GRYF w Łęgnowie, na osiedlach
Łęgnowo i Kapuściska oddano zaś do użytku pierwsze mieszkania zakładowe. Pojawiły się
pierwsze hotele robotnicze i przychodnia przyzakładowa, żłobek i dom kultury. Zakłady
współfinansowały linię tramwajową dla lepszej komunikacji i dojazdu do ZACHEMU pracowników. Taka tendencja utrzymywała się przez cały okres tzw. gospodarki socjalistycznej. Zakłady rozwijały się i fundowały ośrodki wczasowe, domy kultury, baseny, mieszkania, przychodnie, szkoły. Ich funkcja zgodnie z doktryną nie ograniczała się do czystej
produkcji. Z racji specyfiki branży w latach 80. ub.w. i późniejszych, silnie wspierały
służbę zdrowia przekazując pokaźne środki finansowe na aparaturę i sprzęt medyczny.
Po urynkowieniu gospodarki, ZACHEM nadal zaznacza swoją obecność w Bydgoszczy
i Regionie prowadząc działalność charytatywną. Została ona uporządkowana i skodyfikowana w ramach przynależności do Grupy Chemicznej CIECH. Zakłady Chemiczne
od lat są zaangażowane w lokalne projekty, takie jak Fundacja „WIATRAK”, sport bydgoski
(ambasadorem sportowym Spółki jest pani Beata Mikołajczyk, młoda ale już utytułowana
kajakarka, olimpijka), wspieranie służby zdrowia, szkół czy sponsorowanie ogólnopolskiej
Olimpiady Chemicznej.
W kwestii wagi Spółki dla jej miejsca działania na pewno najistotniejsze jest zatrudnienie bezpośrednie pracowników i kooperowanie z lokalnymi firmami, które ZACHEM
obsługują lub są jego klientami. To tworzy już pokaźną liczbę miejsc pracy, a pamiętać
trzeba również o obrotach firmy sięgających 1 mld PLN.
ZACHEM jest w Bydgoszczy doceniany i nagradzany. Posiada wszystkie miejskie i wojewódzkie medale i nagrody, nagrody stowarzyszeń inżynierskich i branżowych, medale
europejskie na najważniejsze wyroby, nagrody klientów i certyfikaty związane z jakością
oraz bezpieczeństwem produkcji.

Myśl techniczna
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Zadaniem i rolą biur projektowych/inżynierskich jest udział w przygotowaniach a następnie w materializowaniu inicjatyw inwestorów, dotyczących realizacji wszelkich zamierzeń inwestycyjnych w obszarze produkcji dóbr materialnych i usług oraz w infrastrukturze – poprzez opracowywanie odpowiednio: dokumentacji planistycznych, założeniowych
i studialnych; wyboru technologii; dokonywania wymaganych uzgodnień; uzyskiwania
pozwoleń na budowę; opracowywania dokumentacji technicznej i wykonawczej wraz z jej
całościową koordynacją; kompletacją dostaw aparatury, urządzeń, wyposażenia i materiałów; pełnienia kierownictwa budowy i montażu obiektów; prowadzenia nadzorów
autorskich; przeprowadzania prób kompleksowych instalacji wraz z odbiorami; udział
w rozruchach mechanicznych, a także w rozruchach technologicznych kończących się
próbami gwarancyjnymi.
O zakresie zaangażowania biura projektowego w realizację każdego zamierzenia inwestycyjnego decyduje odpowiednio inwestor na podstawie własnej wizji i strategii postępowania, wynikającej z posiadanego doświadczenia oraz ze stanu zasobów i organizacji
własnego zaplecza inżynierskiego.
Zapotrzebowanie na usługi projektowe/inżynierskie jest ściśle powiązane ze stanem
inwestycji w gospodarce danego kraju oraz z planami, zarówno jej rozwoju z zastosowaniem konkurencyjnych technologii, jak i z planami wytwarzania nowych atrakcyjnych
produktów/materiałów.
Bez dokumentacji projektowej praktycznie, ani prawnie nie da się zbudować żadnego
obiektu, a tym bardziej go eksploatować.
Lata 60., 70. i 80. XX w. były okresem dynamicznego rozwoju inwestycji we wszystkich
dziedzinach światowej gospodarki, w tym również w przemyśle chemicznym i rafineryjnym, a szczególnie w branży petrochemicznej. Opierając się na bazie surowcowej związanej
z ropą naftową i gazem ziemnym intensywnie realizowano nowe kompleksy do masowej
produkcji chemikaliów oraz tworzyw, zarówno w coraz większej skali produkcji, jak i różnorodności asortymentowej produktów. Istniejące zakłady odpowiednio modernizowano
dostosowując je do nowej bazy surowcowej oraz do nowoczesnych technologii.
W tym inwestycyjnym bumie dynamicznie wzrastało zapotrzebowanie na usługi projektowe/inżynierskie, szybko powiększały się istniejące biura projektowe, a także powstawały liczne nowe firmy inżynierskie. Niektóre z nich rozrastały się do potężnych międzynarodowych korporacji inżynierskich zatrudniających wiele tysięcy inżynierów, np. Bechtel,
Fluor, Reythyon, Brown and Roots, Foster Weeler, Technip etc.
Inżyniering stał się dobrym biznesem, zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych; jego wartość, w zależności od zakresu ustalonych w umowach usług, to 10-20%
kosztów inwestycji w przemyśle chemicznym. Za inżynieringiem z reguły szedł również
export dóbr inwestycyjnych, w tym technologii i know-how.
Wagę własnego inżynieringu w rozwoju gospodarki, jak i samodzielności technicznej,
oprócz wysokouprzemysłowionych krajów zachodnich, zrozumiały szybko kolejno: Japonia, Korea Południowa, Hiszpania, Chiny, Brazylia, Indie etc. W krajach tych wprowadzono zasadę – kupuje się tylko licencje na technologie oraz projekty bazowe związane
z licencjami, a detaliczny inżyniering opracowuje się we własnych biurach lub w oddzia-
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łach międzynarodowych biur zlokalizowanych w kraju. Kraje te wychodziły z założenia,
że kształceni na ich uniwersytetach inżynierowie powinni być zatrudniani w tych dziedzinach, w których powstaje jedna z najwyższych „wartości dodanych”, gdzie rozwija się
technikę i technologię stymulującą wzrost gospodarki, a do takich dziedzin należy w dużej
mierze inżyniering.
Wspomniane kraje dziś są znaczącymi eksporterami dóbr inwestycyjnych, inżynieringu, technologii i know-how, również są krajami o dużej samodzielności technicznej
i innowacyjnej.
W Polsce dotychczas nie udało się wprowadzić powszechnie takiej zasady, pomimo
wielu udanych przykładów jej zastosowania w szeregu zrealizowanych inwestycjach,
np. kompleks Azot I w ZAP w Puławach, Instalacja Fenolu w PKN ORLEN, modernizacja
i rozbudowa DRW III w PKN ORLEN, rozbudowa kompleksu PCW w ANWIL, rozbudowa
DRW I w LOTOS, budowa DRW II w LOTOS, Wytwórnia wodoru w LOTOS. Do udanych
realizacji opartych na polskim inżynieringu i polskich technologiach należy zaliczyć
wiele inwestycji, w tym np. Instalacje Kwasu Siarkowego (w kraju i eksporcie), Instalacje
Metanolu, Instalacje Bisfenolu (w kraju i eksporcie), Instalację Ciśnieniowego Kwasu
Azotowego w ZAT Tarnów, Instalację Amoniaku 1500 t/d w ZAK Kędzierzyn. Przykłady
te wskazują, że nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby zasadę upowszechniania
polskiego inżynieringu w inwestycjach realizowanych przez polskich inwestorów (i nie
tylko) stosować jako regułę. Regułę, która zapewnia prace dla polskich inżynierów, a dla
polskiej gospodarki, oprócz korzyści finansowo-ekonomicznych, dużą samodzielność
techniczną i innowacyjną. Rozwój inżynieringu w Polsce po II wojnie światowej wynikał
najpierw z potrzeby szybkiej odbudowy zniszczeń wojennych w przemyśle, infrastrukturze oraz w substancji urbanistycznej w miastach i w terenie, a następnie począwszy
od lat 60. XX w. z intensywnego uprzemysłowienia kraju, obejmującego wszystkie dziedziny gospodarki. Do tego potrzebne były odpowiednio przygotowane plany realizacyjne
i szczegółowa dokumentacja projektowa.
Aby wypełnić te wszystkie zadania powołano i utworzono w tamtym czasie w Polsce
wiele biur projektowych w poszczególnych obszarach gospodarki, i stosownie do rosnących potrzeb zwiększano w nich stan zatrudnienia. Do projektowania zatrudniano specjalistów/inżynierów z doświadczeniem nabytym w zakładach produkcyjnych, a także
młodych inżynierów i techników – absolwentów politechnik i szkół technicznych. Szkolenie pracowników w takim specyficznym zawodzie, jakim jest projektowanie/inżyniering
wymagało czasu. Był jednak entuzjazm i wyjątkowe zaangażowanie.
W resorcie chemii potencjał biur projektowych na progu lat 80. ub.w. kształtował
się na poziomie ok. 9000 zatrudnionych pracowników. W resorcie chemii funkcjonowały
w tym czasie 22 biura projektowe, w tym: 6 biur zatrudniających od 500 do 1000 osób
każde i 9 biur zatrudniających od 250 do 500 osób każde. Był to znaczący potencjał, ale
też i duże zadania do wykonania.
Z udziałem własnych biur zrealizowano w tym okresie w resorcie chemii wiele ważnych
dużych inwestycji (w tym 7 kompleksów od „murawy”), takich jak : PKN ORLEN Płock;
ZAP Puławy; SIARKOPOL Tarnobrzeg; Gdańskie Fosfory; LOTOS Gdańsk; ANWIL Włocławek; ZCh Police; ZAT Tarnów (rozbudowa); ZAK Kędzierzyn (rozbudowa); AZOTY Chorzów (rozbudowa); SYNTHOS Oświęcim (rozbudowa); ZCH Blachownia ŚL (rozbudowa);
ZACHEM Bydgoszcz (rozbudowa); ORGANIKA Rokita (rozbudowa); ORGANIKA SARZYNA
(rozbudowa) i wiele innych znaczących inwestycji – w chemii gospodarczej, farmacji, środkach ochrony roślin, materiałach specjalnych itp.
W wyniku tych wszystkich inwestycji, przemysł chemiczny urósł do rangi jednego
z wiodących przemysłów w polskiej gospodarce. Intensywny rozwój polskiej gospodarki
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w latach 70. ub.w. (epoka Gierka) opierał się głównie na kredytach zaciąganych w państwach Zachodu. Stan zadłużenia Państwa szybko rósł. Wkrótce powstał istotny problem
spłaty zadłużenia w dewizach, przy ograniczonych możliwościach eksportowych gospodarki, bowiem głównymi produktami eksportu były surowce, żywność, proste maszyny
i urządzenia, statki.
Przyjmowany w wielu kontraktach inwestycyjnych system tzw. kompleksowych dostaw, a nawet system realizacji dużych obiektów pod klucz (Azot II w Puławach, Polietylen
II w PKN ORLEN, Kompleks PCW w ANWIL etc.) nadmiernie obciążał finansowo realizowane obiekty.
Stosowany w wielu kontraktach układ samospłaty kredytów wytwarzanymi produktami nie zawsze się sprawdzał z uwagi na niskie wynikowe ceny produktów na rynkach i konieczność finansowania tych obciążeń środkami własnymi (złotówkowymi). Ekstensywny
system rozwoju gospodarki i sposób zarządzania stał się niewydolny i w końcu nie mógł
dłużej funkcjonować. Pojawiły się poważne napięcia społeczne i polityczne.
Stan wojenny wprowadzony w grudniu 1981 r. spowodował w sferze gospodarczej
stagnację i zapaść. Zabrakło środków własnych na inwestycje będące w realizacji, a nowe
kredyty były niedostępne.
Zrezygnowano z szeregu nowych zaplanowanych inwestycji, np. Doświadczalno-Produkcyjnego Zakładu Zgazowania Węgla (DPZZW) w Libiążu, w którym miał być wytwarzany gaz syntezowy – zgazowanie ok. 1 mln t/rok miału węglowego. W oparciu o ten gaz
zamierzano produkować metanol – 350 tt/rok, w ZCh Oświęcim.
Z trudem kończono ważne i zaawansowane już inwestycje, np. w ANWIL – Kompleks
Polichlorku Winylu , w ZAK Kędzierzyn – Kompleks Alkoholi OXO, w ZCh Police – Zakład
do produkcji Nawozów Kompleksowych (NPK) oraz Bieli Tytanowej.
W zaistniałej kryzysowej sytuacji, biura projektowe stanęły przed bardzo trudnym wyzwaniem pozyskiwania nowych zleceń, względnie otrzymania subwencji rządowych/resortowych na różne potrzebne opracowania planistyczne i studialne.
Z zakładów produkcyjnych otrzymywano tylko niewielkie zamówienia na przygotowanie dokumentacji remontowej, kompletowanie i uzupełnianie tzw. dokumentacji paszportowej i odbiorowej urządzeń i rurociągów, a tylko w nielicznych przypadkach na ograniczone inwestycje modernizacyjne i rozwojowe.
Część biur projektowych z resortu chemii wyszła z inicjatywą eksportu swoich usług
– szczególnie do sąsiadujących krajów socjalistycznych, gdzie nie było jeszcze ograniczeń
inwestycyjnych i wciąż istniało zapotrzebowanie na niektóre nasze technologie – łącznie
z ochroną środowiska oraz na usługi projektowe połączone z wykonawstwem inwestycji
(Czechosłowacja, NRD, Związek Radziecki, Jugosławia). Przychody z tego źródła były jednak ograniczone, zarówno wielkością jak i w czasie.
Po upadku bloku komunistycznego w 1989/1990 i startu gospodarki rynkowej, w tych
krajach również nastąpiło zahamowanie procesów inwestycyjnych. Pierwsze lata transformacji gospodarki w Polsce z planowanej na rynkową nie sprzyjały uruchamianiu inwestycji. Hiperinflacja zjadała środki własne firm. Kredyty bankowe były trudno dostępne
i ryzykowne, a kapitał zagraniczny w takich warunkach nie był zainteresowany wejściem
na polski rynek – czekał na rozwój sytuacji.
Tylko pojedyncze inwestycje rozpoczęte w latach 80. ub.w. zostały wznowione na początku lat 90. ub.w., np. nowa Ciśnieniowa Instalacja Kwasu Azotowego w ZAT Tarnów
oraz nowa Wytwórnia Amoniaku 1500 t/dobę w ZAK Kędzierzyn (obie instalacje były
istotne dla poprawy ekonomiki produkcji Zakładów).
Jaskółką zmian w gospodarce było powstrzymanie hiperinflacji poprzez zastosowanie
tzw. terapii szokowej autorstwa prof. Leszka Balcerowicza.
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Pojawiły się pierwsze średniej wielkości inwestycje w przemyśle chemicznym – budowa V Reformingu Benzyn w PKN ORLEN, a następnie II Reformingu Benzyn w LOTOS
– zaistniała pilna potrzeba powiększenia produkcji wysokiej jakości benzyn motorowych
do sprowadzanych z zachodu samochodów.
W zaistniałej sytuacji lat 80. ub.w. i początku lat 90. ub.w. zaszła konieczność znaczącego obniżenia potencjału projektowego w Polsce, gdyż nie było wystarczająco wiele inwestycji,
ani środków na jego utrzymanie. We wszystkich biurach projektowych resortu chemii nastąpiło radykalne zmniejszenie zatrudnienia; rozpoczął się proces samoredukcji wielu biur
– całkowicie (likwidacja) lub do wielkości pojedynczych wielobranżowych pracowni.
Całościowy stan zatrudnienia w biurach projektowych w resorcie chemii spadł
z ok. 9000 osób w 1980 r. do ok. 2800 osób w 1993 r.
Struktura biur, według wielkości zatrudnienia, kształtowała się w 1993 r. następująco:
2 biura po 250-500 osób; 8 biur po 100-250 osób oraz 11 biur poniżej 100 osób.
Wyraźne ożywienie inwestycji w przemyśle chemicznym w Polsce, a zatem zapotrzebowanie na inżyniering, zaczęto odnotowywać począwszy od 1993 r. – na początku głównie
w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym, w tym szczególnie w PKN ORLEN i w LOTOS, w których sekwencyjnie do 2010 r. zrealizowano wiele bardzo dużych inwestycji
związanych z rozbudową i modernizacją potencjału produkcyjnego i technologicznego
w zakresie wytwarzania wysokiej jakości paliw motorowych, petrochemikaliów, tworzyw
i pozostałych produktów – z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. Wielkość
kosztów tych inwestycji kształtowała się na poziomie ok. 25 mld zł. W efekcie została
podwojona zdolność przerobowa ropy naftowej (łącznie w obu Zakładach) oraz produkcji
petrochemikaliów i tworzyw w PKN ORLEN. W wyniku tych inwestycji podniesiono znacząco ekonomikę i konkurencyjność rynkową obu firm.
W mniejszym wymiarze uruchomione zostały istotne dla gospodarki inwestycje obejmujące rozbudowę i modernizację produkcji w wielu pozostałych zakładach przemysłu
chemicznego, np. ANWIL Włocławek, ZAK Kędzierzyn, SYNTHOS Oświęcim, ZAT Tarnów,
ZAP Puławy, ZACHEM Bydgoszcz, ORGANIKA Sarzyna itp.
Zaznaczyć tu jednak trzeba, że nie wszystkie branże przemysłu chemicznego miały
w tym okresie warunki do rozwoju, zatem nie generowały zamówień na inżyniering. Należały do nich:
• Branża nawozów fosforowych – praktyka rolnicza wykazała, że zapotrzebowanie gleb
na nawozy fosforowe w przeliczeniu na P2O5 było o połowę niższe niż zakładano
w latach 70. ub.w. Drastycznie spadło zapotrzebowanie rolnictwa na te nawozy. Zaszła potrzeba ograniczenia zdolności produkcyjnych wielu zakładów produkujących
nawozy fosforowe
• Branża przerobu smoły koksowniczej – spadek produkcji koksu zmniejszył ilość wytwarzanej smoły. Ekonomika przerobu smoły wskazywała na potrzebę jej koncentracji
i pogłębienia procesów rozdziału oraz oczyszczania produktów. Wynik – zrezygnowano
z przerobu smoły w kraju. Bardziej opłacalny stał się jej eksport do Niemiec.
• Branża karbidowa – karbid jako surowiec do wytwarzania acetylenu i dalej do produkcji chemikaliów i tworzyw, przestał być (ze względów ekonomicznych) atrakcyjny,
a w nowoczesnych procesach spawalniczych i cięcia materiałów acetylen ma dziś ograniczone zastosowanie. Produkcję karbidu w kraju w całości zatrzymano.
• Produkcja metanolu – z uwagi na małą skalę produkcji i wysokie ceny gazu ziemnego
wytwarzanie metanolu w kraju zlikwidowano ze względów ekonomicznych. Metanol
z importu był znacznie tańszy.
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Polskie biura projektowe, po drastycznych redukcjach stanu zatrudnienia w latach
90. ub.w. nie dysponowały już wystarczającym potencjałem wykonawczym ani aktualnymi
referencjami, aby wejść z w pełni kompleksowymi usługami do wszystkich realizowanych
w tym czasie w kraju inwestycji – w zakresie opracowania pełnych projektów technicznych.
Brały jednak zawsze udział w przygotowaniu dokumentacji wstępnej, założeniowej, uzgodnieniowej, w przygotowaniu kontraktów, ewaluacji techniczno-ekonomicznej złożonych ofert,
w opracowaniach branżowej dokumentacji technicznej dla kontraktowanych obiektów – jeśli
były zlecone (część budowlana, elektryczna, wodno-kanalizacyjna itp.) oraz w opracowywaniu kompleksowej dokumentacji technicznej dla towarzyszących obiektów infrastruktury
zakładowej. W wielu przypadkach współpracowały z zagranicznymi biurami projektowymi
w wykonywaniu dokumentacji technicznej dla kontraktowanych obiektów, na zasadzie pozyskanych podzleceń. Niektóre polskie biura projektowe, aby sprostać wyzwaniom globalnego
rynku oraz wymaganiom inwestorów, którzy z reguły chcą mieć partnera do współpracy
z pełnymi referencjami z nowoczesnym know-how w zakresie technologii projektowania,
jak również organizacji i kierownictwa realizacji inwestycji dla dużych obiektów przemysłowych, zdecydowały się na pozyskanie, na zasadach kapitałowych, branżowych inwestorów
strategicznych. Nie była to jednak operacja prosta, ani szybka. Do takich biur należało
B.P. PROSYNCHEM Gliwice – w 1995 r. powiązało się z międzynarodową korporacją inżynierską FLUOR oraz BIPRONAFT Kraków – w 1996 r. powiązał się z firmą inżynierską LURGI.
W wyniku powiązania z partnerami strategicznymi, Biura te, oprócz uzyskania dostępu
do nowoczesnej technologii projektowania i realizacji inwestycji oraz dostępu do bazy danych
i referencji, zostały zaangażowane również do współpracy na rynkach zagranicznych. Dało
im to wielkie wsparcie, zarówno w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój jak i w poszerzaniu doświadczeń z pracy z nowymi partnerami rynkowymi. Dawne Zakładowe Biura
Projektowe w trakcie wewnętrznej restrukturyzacji Firm przekształciły się w odrębne spółki
prawa handlowego. Dla nich pasywnymi inwestorami kapitałowymi stały się macierzyste
Zakłady (najczęściej z 100% kapitałem).Do takich biur należą dziś: ORLEN Projekt SA Płock;
PROZAP Sp. z o. o Puławy; BIPROZAT – Tarnów Sp. z o.o. CHEMEKO Sp. z o.o. Włocławek.
Biura te pełnią istotną rolę w strategii rozwojowej/inwestycyjnej swoich Zakładów,
a także działają na wolnym rynku usług inżynierskich.
Jedno z byłych dużych biur projektowych – BIPROKWAS Gliwice zaangażowany
w branżę chemii nieorganicznej, w tym szczególnie w kwas siarkowy i nawozy fosforowe,
po znaczącej redukcji zatrudnienia wszedł w ostatnich latach w strukturę organizacyjną
POLIMEX-MOSTOSTAL SA
W omawianym okresie, 12 byłych biur projektowych z resortu chemii zakończyło
swoją działalność projektową; w tym: ZBP – Oświęcim; ZBP – Kędzierzyn; BP „Blachownia”; Biprowis – Chemitex – Łódź; BPPTiF „Proerg” Gliwice; Biprochem-Bydgoszcz; BP
Metalchem Gliwice; ZBP Organika „Rokita” Wrocław; Biprokop – Chorzów; Pollena Katowice; Biprofarm Warszawa; P.P i U.T.i H „Organika” Warszawa.
W 2006 r. w Polsce powstało nowe biuro inżynierskie KTI POLAND SA w Warszawie
- mające związek z korporacją inżynierską TECHNIP SA (Francja). Posiada ono pracownie
projektowe w Płocku, Oświęcimiu i Gdańsku.
W omawianym okresie powstały także niewielkie lokalne zespoły projektowe wywodzące
się najczęściej z funkcjonujących lub upadających biur projektowych, które lokowały swoją
działalność w niszowych obszarach. W 2010 r. dla przemysłu chemicznego w Polsce (łącznie
z rafineriami) pracowało 10 krajowych biur projektowych/inżynierskich (Tab.).
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Krajowe biura projektowe/inżynierskie w 2010 r.
Nazwa biura

Miasto

Stan zatrudnienia w 2010 r.

FLUOR SA

Gliwice

290

LURGI SA

Kraków

260

Warszawa

225

ORLEN Projekt SA

Płock

180

PROZAP sp. z o.o.

Puławy

120

BIPROZAT sp. z o. o.

Tarnów

130

CHEMEKO sp. z o. o.

Włocławek

ok. 60

KTI POLAND SA

Warszawa

ok.100

Naftoprojekt

Warszawa

ok. 10 + zatrudnieni na umowę zlecenie

Chemodex Projekt sp. z o. o.

Katowice

ok. 15 + zatrudnieni na umowę zlecenie

PROCHEM SA

Łączny stan zatrudnienia: ok. 1390 pracowników

Na tak znaczące zmniejszenie potencjału projektowego w przemyśle chemicznym
w Polsce w ostatnich 30. latach miały wpływ m.in. następujące czynniki:
• kryzys polityczny i gospodarczy w Polsce w latach 80. ub.w.
• ograniczone inwestycje w przemyśle chemicznym (z wyjątkiem rafinerii i petrochemii
w PKN ORLEN oraz w LOTOS) w latach 1990-2010
• skłonność wielu polskich inwestorów do kompleksowych zakupów inwestycyjnych
łącznie z całą dokumentacją techniczną za granicą. Przykładowo, przy kilkukrotnych
kolejnych zakupach licencji na wybrane technologie rafineryjne w amerykańskiej firmie UOP, kontrakty na kompleksowe dostawy, łącznie z dostawą dokumentacji technicznej, lokowano w firmach zagranicznych
• praktyczny zanik eksportu kompletnych obiektów przemysłowych opartych na polskich technologiach lub know-how
• brak szerokich powiązań kooperacyjnych polskich biur projektowych z międzynarodowymi korporacjami inżynierskimi.
W krajach zachodnich w okresie 1990-2010 nastąpiła również znacząca redukcja biur
inżynierskich oraz ich konsolidacja. Na ten proces miały wpływ następujące czynniki:
• upadek bloku komunistycznego zmniejszył rywalizację gospodarczą na tle politycznym
na świecie, w tym szczególnie w obszarze militarnym (tzw. wyścig zbrojeń)
• zachodzące w światowej gospodarce procesy globalizacyjne, mające na celu uzyskanie
przez poszczególne korporacje wytwórcze przewagi konkurencyjnej poprzez obniżanie
jednostkowych kosztów inwestycyjnych, kosztów produkcji, kosztów logistyki oraz
konsolidacje produktową. Budowano lub modernizowano kompleksy przemysłowe
oparte na nowoczesnych sprawdzonych technologiach o bardzo dużej skali produkcji.
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W latach 90. ub.w. i pierwszej dekadzie XXI w. zrealizowano, porównawczo z poprzednim okresem, liczebnie mniej obiektów ale za to w bardzo dużej skali
postęp w technologii opracowania dokumentacji projektowej i w usługach inżynierskich, z szerokim zastosowaniem zaawansowanej techniki komputerowej, dającej zarówno wzrost wydajności pracy jak i podniesienie jej jakości
wschodzące potęgi gospodarcze: Chiny, Indie, Brazylia etc., gdzie miejscowe firmy inżynierskie przejęły prawie w całości usługi projektowe i inżynierskie dla realizowanych
tam inwestycji. W bliskiej przyszłości staną się one na pewno eksporterami obiektów
przemysłowych, łącznie z dokumentacją projektową.

Informacje o polskich biurach projektowych/inżynierskich działających obecnie w obszarze przemysłu chemicznego w Polsce zawarte są odpowiednio w poszczególnych rozdziałach – monografiach, które obejmują między innymi technologie opracowywania dokumentacji projektowej i świadczonych usług inżynierskich, stosowane narzędzia pracy,
posiadany system kontroli jakości, referencje etc.
opracował Ludwik Orłowski
(maj 2011 r.)
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Lurgi SA

Przedsiębiorstwo Grupy AIR LIQUIDE
31-545 Kraków, ul. Mogilska 41,
www.lurgi.pl, e-mail: office@lurgi.pl

Rys historyczny
Korzenie firmy Lurgi SA w Polsce sięgają 1949 r., kiedy powołano Biuro Projektów Przemysłu Naftowego z siedzibą w Krakowie.
W kolejnych latach firma przeszła długą drogę wypełnioną przeobrażeniami i intensywną pracą dla krajowych i zagranicznych Klientów.
1949
Biuro Projektów Przemysłu Naftowego wykonuje dokumentację techniczną i nadzoruje rekonstrukcję istniejących instalacji produkcyjnych w pięciu starych rafineriach:
Jedlicze, Jasło, Glinik, Trzebinia, Czechowice.
1959
Biuro Projektów Przemysłu Naftowego zostaje wybrane na biuro   koordynujące
budowę Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku (obecnie
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA). W ramach tego zadania opracowuje podstawowy
program technologiczny i prognozuje 30-letni plan rozwojowy MZRIP. Projektuje również
i nadzoruje Budowę Pierwszej Destylacji – DRW 1, która w niezmienionej postaci pracowała do końca XX w.
1970
Firma rozpoczyna działalność we własnym budynku przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.
1973
Pod nową nazwą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Rafinerii Nafty „Bipronaft” firma zostaje generalnym koordynatorem projektu i budowy rafinerii ropy naftowej
w Gdańsku (należącą obecnie do Grupy Lotos).
1977-1995
Początek działalności międzynarodowej firmy. Prace dla Klientów z Libii, Chorwacji,
Czech, Iraku, Austrii i Japonii.
1996
16 maja 1996 r. firma państwowa, zostaje sprywatyzowana tworząc wraz z Inwestorem
Lurgi Oel Gas Chemie spółkę akcyjną Bipronaft SA
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1998
Po restrukturyzacji i wdrożeniu nowych systemów projektowania w efekcie uznania
stopnia zintegrowania z firmami Grupy Lurgi AG w dniu 5 lutego firma przyjmuje nową
nazwę: Lurgi Bipronaft SA,
W tym roku obchodzi 50-lecie pracy firmy z siedzibą w Polsce. W tym okresie zaprojektowano i wybudowano w formule „pod klucz”, m.in.: instalacje hydrorafinacji
olejów przepracowanych w Rafinerii Jedlicze, zaprojektowano i wybudowano Hydrokompleks Gorlice oraz zaprojektowano i nadzorowano budowę intensyfikacji DRW
dla Grupy Lotos S.A. o wydajności 2-3 mln t/r.
2003
W celu unifikacji wizerunku Grupy Lurgi w dniu 6 lutego firma zmienia nazwę na Lurgi
Polska SA
2006
W dniu 13 lutego firma przyjmuje nazwę Lurgi SA, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
2007
Lurgi SA zostaje silnie zaangażowana w rozbudowę Rafinerii   Gdańskiej   wygrywając  
kontrakty w ramach programu rozwojowego Lotos 10+ na budowę instalacji destylacji
atmosferycznej i próżniowej ropy naftowej oraz instalacji produkcji wodoru.
W tym samym roku w lipcu Air Liquide kupuje Lurgi GmbH i Lurgi SA wchodzi w struktury Air Liquide.
2008
Lurgi SA, w ramach struktur Lurgi AG przejętego przez koncern Air Liquide wykonuje
prace inżynierskie w projektach realizowanych przez koncern, ale rozwija również działalność na rynkach wschodzących.
2012
Lurgi SA realizuje projekty w Rosji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Holandii,
Niemczech, Chinach, Arabii Saudyjskiej, Katarze oraz w Polsce.

Układ własnościowy
Lurgi SA jest w grupie Air Liquide z siedzibą w Paryżu. Air Liquide posiada 100% udziałów Lurgi GmbH z siedzibą we Frankfurcie. Właścicielem LURGI SA z siedzibą w Krakowie
jest LURGI GmbH (100% akcji).

Zarząd
Andreas Golombek – Prezes Zarządu
Anna Barańska – członek Zarządu
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Zatrudnienie
Zatrudnienie ogółem 2012
275

Tablica 1
w tym kadra inżynierska
245

Certyfikacja
Najwyższa jakość
Lurgi SA posiada od 1998 r. udokumentowany i wdrożony efektywny System Zarządzania Jakością definiujący strukturę organizacyjną, odpowiedzialności, procedury pracy
i zasoby potrzebne do spełnienia wymagań naszych klientów oraz zapewnienia wysokiej
jakości oferowanych usług.
System ten jest zorientowany na projektowanie i kompleksową realizację instalacji dla
przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, gazowego i chemicznego, tj. projektowanie
i budowę zakładów/instalacji „pod klucz”.
System jest zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 (audit re-certyfikacyjny
marzec 2009), Certyfikat Jakości wydany przez TÜV Rheinland Cert GmbH.
Ponadto Lurgi SA posiada wydane przez TÜV Rheinland Cert GmbH certyfikaty SCC
2006 oraz ISO/IEC 27001:2005
Troska o bezpieczeństwo i ochronę środowiska
Lurgi SA ma również wdrożony i sprawdzony efektywnie na realizowanych budowach
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska – HSE
Management System, obejmujący ogół zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa urządzeń, instalacji i wyposażenia, ochrony zdrowia pracowników i mieszkańców oraz ochrony środowiska.
W Lurgi SA obejmuje on również aspekty BHP w rozumieniu prawa polskiego.
System ten jest od 2001 r. efektywnie wdrożony i sprawdzony w projektowaniu i na realizowanych budowach.
System Zarządzania HSE jest certyfikowany, przez TÜV Rheinland Cert GmbH,
na zgodność z wymaganiami: SCC (Safety Certificate Contractors), ustanowionymi przez
największe europejskie firmy zajmujące się przetwarzaniem ropy naftowej (certyfikat ten
otrzymaliśmy jako pierwsza firma w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej), oraz normą
BS OHSAS 18001:2007. Certyfikaty te są odnawiane, od chwili ich otrzymania, w oparciu o regularne audyty zewnętrzne.
Przyjazne środowisko pracy
Efekty wewnętrznych starań Lurgi SA zmierzające do stworzenia przyjaznego środowiska pracy zostały dostrzeżone i uhonorowane tytułem „Solidny Pracodawca Małopolski”.
Bezpieczeństwo informacji
Celem Polityki Bezpieczeństwa Informacji Lurgi SA jest osiągnięcie i utrzymywanie
odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności informacji, przy zapewnieniu ciągłości działania procesów biznesowych i minimalizacji występowania incydentów
zagrażających bezpieczeństwu systemu. Realizując strategię bezpieczeństwa informacji
Lurgi SA utrzymuje zabezpieczenia odpowiednie do oszacowanego ryzyka oraz zapewnia
bezpieczeństwo informacji, zarówno własnych jak i powierzonych nam przez klientów.
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Zakres usług
Lurgi SA, we współpracy z innymi firmami Grupy Air Liquide, projektuje i buduje zakłady przemysłowe na całym świecie. Zapewnia swoim Klientom pełny zakres
usług inżynierskich związanych z projektowaniem i budową instalacji przemysłowych w fazie:
• przedinwestycyjnej: studia koncepcyjne; prefeasibility study; feasibility study
• inwestycyjnej: FEED; projekty bazowe; projekty szczegółowe; dokumentacja związana z uzyskaniem pozwoleń na budowę; dostawy urządzeń i aparatów; zarządzanie projektem; rozruch mechaniczny i technologiczny; wykonywanie obiektów
pod klucz
• oraz w zakresie: instalacji rafineryjnych; wytwarzania gazu; obróbki technologicznej gazu (czyszczenie i rozbiór); technologii przetwarzania gazu w kierunku
paliw i petrochemii; instalacji petrochemicznych; polimeryzacji; biopaliw; oleochemikalii.

Technologie
Gas-to-Chemicals
Gas-to-Synfuels
MegaMethanol®
Methanol to Propylene (MTP®)
Methanol Derivatives
Methanol Conversion to Fuels (MtSynfuels®)
Methanol as an Energy Source (MtPower®)
Integrated Production Complexes (Megamint®)
DME
Coal Gasification
Fischer-Tropsch
Gas-based Refinery

Tablica 2

Gas Production and Purification
Steam Reforming
Autothermal Reforming
Combined Reforming
Pre-Reforming
Synthesis Gas Complexes (MegaSyn®)
Partial Oxidation (MPG)
Claus/OxyClaus®
RECTISOL®
PURISOL®
SULFREEN®
Lurgi Tailgas Treatment (LTGT®)
OmniSulf®
AQUISULF®
MDEA, aMDEA®

Petrochemical Intermediates

Food and Oleochemicals

Olefins
Butadiene
Phthalic Anhydride
Terephthalic Acid (E PTA)
Acrylic Acid
Polymers

Starch and Derivatives
Sweeteners
Extraction of Seeds
Refining of Edible Oil
Fatty Acids
Fatty Alcohol

Selected Refinery Technologies

Biofuels

Hydrocracker
FCC
HDS
Aromatics
Upgrading

Biodiesel
Bioethanol
Energy from renewable resources
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Tablica 3
Referencje – lista ważniejszych projektów zrealizowanych przez LURGI SA
w ostatnich 20. latach
Description

Year of unit completion

Service

Client

CDU Distillation – Revamp
th T/Y
3 000-4500
4 500-6000
Vacuum Distillation – Revamp

1996-1997
2004-2005

E+S, R
E+P+S, R

LOTOS Group

1990-1992
2005

E,R
E, R

Refinery Płock
LOTOS Group

1997

E+S,R

Refinery: Gdańsk

1997

E+S, R

Refinery: Gdańsk
(lic. Snam Progetti)

1998

E

ABB Lummus

2000

E+S, R

Refinery Płock
(lic. ABB Lummus)

1997

ES

Refinery: Jasło

1998

E

Refinery:Gdańsk
(lic. UOP)

1998
1998
1999

E+R
E
ES

Refinery: Gdańsk
(Lic. UOP)
TurkmenistanChiyoda
Refinery: Gdańsk

2000

E

Lurgi AG

1985‒1991
1991

B+E
B+E

Refinery Gdańsk
Refinery Czechowice

2001

EPC,
LSTK

Refinery: Jedlicze

Propane Deasphalting
th T/Y 280
Naphta Hydrodesulphurization
th T/Y 990
Diesel Oil HDS Plant in Płock Refinery
Authority Engineering, Detail Eng
for Civil & Steel structure Global GmbH
Diesel Oil Hydrodesulphurisation
Th T/Y
1600
Solvent Dewaxing
Th T/Y
MEK – Tol
60,0
Isomerisation (fr.) C5/C6
Th T/Y
400
Catalytic Reforming
Th T/Y
420
750
52 t/h
DEA Heide – Germany
Sour Gas + SWS Gas
Licence – Lurgi
Lube Oil Blending Unit
Th T/Y
200
70
Lube Oil Hydrofinishing
Th T/Y
80
Details – vide Enclosure No.1
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Revamping of Carbon Black Unit, Phase I

1997

E+S, R

Refinery: Jasło

Zeoforming Unit

1996

C+E

Refinery: Glimar
(lic. Lurgi LAC)

Revamping of Edible Oils
Refining Unit

1996

R+E+P+S

Van den Bergh

Hydrocomplex 225 tht/y

suspended

EPC,
LSTK

Refinery: Gorlice

1996-97

E

1997-98

E

Lurgi Degussa
Rheinfelden
Lurgi Cliff-Trinidad

Methanol Production Plant
2000 t/d

1995

E+S

2500 t/d

1999

E+S

1200 t/d

2001

E+S

5000 t/d

2003

E+S

NPC 4 Methanol
Methanol
Methanol
Methanol
Underground Fuel & Oil Storage
in Salt Mine Cavern
above ground facilities
( Phase I, II, III )

2003
2004
2005
2006

E
E
E
E

1999-2004

E_P+C.
LSTK

IKS Solino Inowrocław / PKN
ORLEN S.A.

Road Truck Filling Terminal
- Petrol Blending Unit
- Railway Terminal
- Fuel Terminal

1997
1998
2002

E-ES, R
E+S, R
E+S

Refinery: Płock
Refinery: Płock
Refinery: Jasło

Biodiesel Plants
170 t/d RSO

2003

E

300 t/d RSO

2006

E

Lurgi for Neckerman Germany
Lurgi for Victoria
Group- Serbia

Atmospheric Distillation
Vacuum Distillation
Naphta Stabilization
LPG Stabilization
514 t/hour

2009

EP+CM

Grupa LOTOS SA

Hydrogen Generation Unit (HGU)
t/day

2009

EPC,
LSTK

Grupa LOTOS SA

Hydrogen Production Plant
8,5 ThNm3/h
40 ThNm3/h

Lurgi OGC for KMI
Indonesia
Lurgi OGC for
Titan Methanol
Lurgi OGC for
YPF Argentina
Lurgi OGC for
ATLAS Methanex
Lurgi OGC – Iran
Lurgi – CHILE
Lurgi – Hainan
Lurgi – Malesia
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Tablica 4

Wyniki finansowe za okres 2006-2010
Kluczowe dane finansowe,
tys. zł

2006

2007

2008

2009

2010

28 738

192 597

415 338

223 007

96 414

Wynik finansowy brutto

2 172

3 125

76 937

78 691

94 551

Inwestycje krótkoterminowe

7 690

147 526

224 023

161 845

62 165

Kapitały własne

9 058

10 082

72 051

73 116

46 196

Suma aktywów

Wyróżnienia i nagrody
Gazela Biznesu 2002 r.; Solidny Pracodawca Małopolski 2007; Solidny Pracodawca
Małopolski 2008; Pracodawca Przyjazny Pracownikom 2008 r.; Gazela Biznesu 2009 r.;
Ekskluzywna Polska Marka 2010 r.; Diament Forbes 2011 r.
(opr. z czerwca 2012 r.)
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ORLEN Projekt SA
(1980-2010)

09-411 Płock, ul. Zglenickiego 42
www.orlenprojekt.pl, e-mail: sekretariat@orlenprojekt.eu
ORLEN Projekt SA jest firmą inżynierską, specjalizującą się w kompleksowej obsłudze
inwestycji, obejmując swym zakresem wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy
od koncepcji, poprzez poszczególne fazy projektowania, kompletację dostaw, po realizację
i rozruch. Firma specjalizuje się w realizacji projektów w przemysłach: petrochemicznym,
rafineryjnym, chemicznym, ochrony środowiska, gazowym i energetycznym, będąc także
obecną, w mniejszej skali, w innych sektorach gospodarki.
Cechą firmy jest długoletnie doświadczenie (rok założenia firmy: 1972), umożliwiające
projektowanie w oparciu o dowolne normy i standardy, za pomocą profesjonalnych narzędzi informatycznych. Na stałe zatrudnionych jest ok. 180 pracowników w tym 140 specjalistów stanowiących kadrę inżynieryjno-techniczną, oraz ok. 40 osób zatrudnionych
w działach wsparcia i administracji.
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Historia Spółki jako organizacji sięga 01.10.1972 r. kiedy to Mazowieckie Zakłady Rafineryjno–Petrochemiczne (MZRiP, obecnie Polski Koncern Naftowy ORLEN SA)
powołały w ramach własnej struktury organizacyjnej Zakładowe Biuro Projektów
(ZBP). Zamysłem organizatorów ZBP było stworzenie własnego silnego biura projektów w celu usprawnienia prac projektowych na potrzeby MZRiP. W czerwcu 1998 r.
Spółka została sprywatyzowana w ten sposób, że 51% akcji z kapitału założycielskiego
należy do PKN ORLEN SA a pozostałe 49% akcji trafiło do ówczesnych pracowników.
Struktura własnościowa pozostaje niezmieniona do tej pory.
W historii Spółki, rolę jej dyrektorów, a następnie prezesów spełniali kolejno: Andrzej
Rumianek (1972–1974); Antoni Różycki (1974–1976); Czesław Żuchowski (1976–1984);
Mirosław Zawadzki (1984–1989); Eugeniusz Korsak (1989–1992); Witold Wałęsa
(1992–1996); Dariusz Nowaliński (1996–2003); Zbigniew Rakowiecki (2003–2006);
Wiesław Gontarek (2006–2009 i Arkadiusz Cichoń od 2009 r.
Jesienią 2008 r. Spółka przeniosła się, do nowej, okazałej siedziby (projekt i wykonawstwo własne).
Przeprowadzony proces prywatyzacji, otworzył przed Spółką nowe możliwości, ale też
postawił nowe wyzwania, polegające na wypracowywaniu silnej pozycji Firmy na rynku
usług projektowych, usług specyficznych, bo adresowanych do wymagających Klientów,
jakimi są przedsiębiorstwa przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego.
W 2006 r., Spółka, mając ugruntowaną pozycję na rynku usług projektowych dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i ochrony środowiska, poszerzyła zakres swojej
działalności o działalność inżynierską EPC (Engineering, Procurement, Construction) realizując ją na nowych dla siebie rynkach: chemicznym, energetycznym i gazowym. Dzięki
temu mogła zaoferować kompleksową usługę, obejmującą wykonywanie dokumentacji
projektowej na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Ze Spółki o charakterze typowo projektowym, świadczącej usługi tylko na potrzeby Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA powstała silna, dynamiczna Spółka inżynierska, skutecznie konkurująca
na rynkach zewnętrznych, postrzegana jako solidny i wiarygodny kontrahent, świadczący
usługi na najwyższym poziomie.
Szczegółowy zakres usług oferowany przez Spółkę Klientom, przedstawia się następująco:
• analizy, ekspertyzy, zapytania ofertowe, opinie i porady techniczne, negocjacje
• studium wykonalności, koncepcje rozwoju modernizacji i rozbudowy instalacji wraz
z zestawieniem przewidywanych kosztów
• dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę
• projekty procesowe i bazowe
• projekty techniczne i wykonawcze
• kompletacja dostaw z odbiorem i kontrolą
• nadzory autorskie
• nadzory inwestorskie
• rozruchy mechaniczne i technologiczne
• zarządzanie projektami w formule Inwestora Zastępczego
• kompleksowa realizacja projektów w formule Generalnego Realizatora Inwestycji.
Dokumentacja projektowa jest wykonywana we wszystkich branżach projektowych, tj.:
• procesowo–technologiczna: świadczy usługi projektowe oraz rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień procesowych i technologicznych
• budowlano–architektoniczna: realizując swój obszar działalności w zakresie projektowania obiektów budowlanych współpracuje w specjalnościach, takich jak: projekty
architektoniczne budynków, obiekty kubaturowe, konstrukcje stalowe, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, konstrukcje betonowe i żelbetowe fundamenty maszyn i urządzeń, drogi, place i projekty zieleni, kosztorysy budowlane
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instalacji sanitarnych i ochrony środowiska: oferuje m.in. wykonanie dokumentacji
projektowych: kompletnych instalacji technologicznych w zakresie wodno – kanalizacyjnym, oczyszczalni ścieków przemysłowych, sanitarnych, retencjonowania i oczyszczania wód powierzchniowych, produkcji wody przemysłowej ze ścieków i wód odpadowych, podczyszczalni ścieków, instalacji chlorowni z infrastrukturą
• pomiarów i automatyki: posiada wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu, budowaniu i uruchamianiu instalacji przemysłowych związanych głównie z przemysłem
rafineryjnym i petrochemicznym, bazami magazynowymi, jak również ekspedycją produktów ropopochodnych
• elektryczna i teletechniczna: wykonuje usługi projektowe w zakresie m.in. elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych SN i NN, stacji transformatorowych słupowych i wnętrzowych SN/NN; sieci i instalacji elektroenergetycznych przemysłowych
oraz użyteczności publicznej; sieci i instalacji elektroenergetycznych w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, oświetlenia drogowego, ulicznego i przemysłowego, w tym dla
stref zagrożonych wybuchem, instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych
• orurowania i mechaniczna: podzielona jest na dwie grupy: grupę zajmującą się orurowaniem i grupę zajmującą się aparatami chemicznymi, tj. pompami, kompresorami,
dmuchawami, sprężarkami oraz innymi urządzeniami mechanicznymi typu przenośniki, podajniki itp.
Spółka ORLEN Projekt SA wykonuje usługi na rzecz wszystkich liczących się firm na polskim rynku paliw płynnych: Grupa PKN ORLEN (w tym realizacje na Litwie dla ORLEN
Lietuva), Grupa LOTOS, PERN Przyjaźń SA Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.,
PGNiG, Rafineria Jedlicze, PETRO LOT, Zakłady Chemiczne ZACHEM SA a także dla firm
budowlanych (np. PBG SA, Strabag AG) oraz inżynierskich (KTI Polska).
Obecnie kadrę zarządczą Spółki stanowią:
• Arkadiusz Cichoń – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
• Wiesław Gontarek – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzania Produkcją
• Andrzej Czarzasty – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych
• Włodzimierz Garwacki – Dyrektor Pionu ds. Realizacją Projektów EPC
• Zbigniew Lenczewski – Dyrektor Pionu ds. Projektowania.
Na stałe Spółka zatrudnia ok. 180 pracowników stanowiących wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynieryjno – techniczną legitymującą się:
• aktualną wiedzą
• bogatym doświadczeniem zawodowym
• profesjonalizmem
• sprawnością w realizacji zamówień
• znajomością rynków zaopatrzenia i zbytu.
Projektujemy wykorzystując profesjonalne narzędzia:
• komputerowego wspomagania projektowania 3D – Intergraph SmartPlant Enterpise
• Bentley Microstatio, SolidWorks, ArchiCad, Bocad
• symulatory procesów technologicznych – PRO/II
• programy obliczeniowe – ANSI Pipe, Robot Millenium, Microprotol, CAESAR II
• pakiet biurowy Microsoft Office
• relacyjne bazy danych MS SQL I ORACLE
• system zarządzania projektami – Primavera P6
• system poczty elektronicznej i pracy grupowej Microsoft Exchange
• system elektronicznego obiegu dokumentów.
Sieć komputerowa wykonana w technologii Ethernet 10G/100M umożliwia podłączenie 200 stanowisk i zorganizowana jest w strategii Internet/intranet. Całość jest centralnie zarządzana i monitorowana.
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Własna farma serwerów pracująca w cyklu 24/7 wyposażona jest w:
• urządzenia specjalistyczne (macierze dyskowe, biblioteka taśmowa) zapewniające bezpieczeństwo danych działające pod kontrolą oprogramowania do wykonywania kopii
zapasowych
• urządzenia typu firewall z wbudowanymi sondami IPS oraz specjalistyczne pakiety
bezpieczeństwa instalowane na serwerach i stacjach roboczych w celu wykrywania
zagrożeń płynących z internetu
• system zasilania awaryjnego UPS i monitorowania.
Firma, funkcjonując jeszcze jako Zakładowe Biuro Projektów, w październiku 1994 r.,
rozpoczęła opracowywanie i wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Proces wdrażania został zakończony w sierpniu 1997 r. i od tego czasu System Zapewnienia Jakości jest w Spółce podstawowym
narzędziem zarządzania, ukierunkowanego na spełnianie wymagań Klientów. 4 grudnia 1997 r. System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności
z wymaganiami normy ISO 9001, wydany przez Bureau Veritas Quality International.
Certyfikat zgodności jest systematycznie wznawiany. Następnie w marcu 2003 r. nasz
System Zapewnienia Jakości uzyskał po raz pierwszy certyfikat zgodności z wymaganiami
NATO zdefiniowanymi w AQAP 2110, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania. Certyfikat zgodności jest systematycznie wznawiany. W 2010 r. został opracowany
i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami
polskiej normy PN-N 18001. 28 grudnia 2010 r. system uzyskał certyfikat zgodności
z wymaganiami normy PN-N 18001, wydany przez Bureau Veritas Polska. Po wdrożeniu systemy zostały zintegrowane i funkcjonują jako Zintegrowany System Zarządzania
Jakością i BHP.
Wysoka jakość, szeroka lista projektów i wysoki poziom skomplikowania opracowywanych projektów świadczy o osiągnięciach Spółki. Do najważniejszych osiągnięć Spółki
w zakresie projektowania można zaliczyć:
• Wytwórnia folii polipropylenowej dwukierunkowo-orientowanej – nowoczesna linia zaprojektowana na podstawie założeń niemieckiej firmy Bruckner
• Instalacja EMTB – do produkcji eteru metylo-tert-butylowego. Została zaprojektowana
przez ORLEN Projekt w oparciu o technologie OBR PR Płock
• Instalacja Destylacji Ropy (DRW II) – zaprojektowana przez ORLEN Projekt we współpracy z renomowanymi firmami projektowymi, tj. Glitsh, Hick Hargreaves, Selas
Kirchner.
ORLEN Projekt SA jest uhonorowany:
Nagrodą III stopnia w IV Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Ochrony Powietrza Atmosferycznego za najlepsze osiągnięcia w zakresie: ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami przemysłowymi oraz wykorzystania paliw i energii uzyskane
w zakładach przemysłowych i komunalnych w latach 1996-1097
• Nagrodą IV stopnia w II Międzynarodowym konkursie na rozwiązanie w dziedzinie
Ochrony Środowiska organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
na rozwiązanie pt. Modernizacja Instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej.
Instalacja HON V pierwsza w Polsce „Instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych” umożliwiająca produkcję ON odsiarczonego do poziomu norm europejskich. Projekt
techniczny w całości opracowany przez inżynierów ORLEN Projektu na bazie projektu
procesowego OBR PR w Płocku.
•

ORLEN Projekt SA

231

O wartości technicznej instalacji świadczą wyróżnienia jakie otrzymali Twórcy tego
projektu:
• II nagroda przyznana w „Wielkim Konkursie Wynalazczym na rozwiązania w Dziedzinie Ochrony Środowiska 1994–1995” Warszawa, 29 styczeń 1996 r.
• wyróżnienie za udział we wdrożeniu ww. przedsięwzięcia przyznane przez Fundację
Ochrony Powietrza Atmosferycznego, Warszawa, marzec 1996 r.
Oraz liczne projekty budowy, modernizacji i remontów wielu instalacji, w tym:
• Gospodarcze wykorzystanie Ścieków
• HOG – Hydroodsiarczanie Gudronu
• Hermetyzacja Nalewu i Magazynowania produktów naftowych
• Odzysk siarki metodą Clausa
• Hydrosulfrin
• Striping Wód zasiarczonych
• Produkcja asfaltów metodą ciągłą
• Kraking Katalityczny I i II
• Alkilacja
• Elektrociepłownia
• Centralna Stacja Sprężonego Powietrza
• Reforming I
• Olefiny II
• Automatyczne Stacje Nalewcze ASN–4
• Instalacja Destylacji Ropy DREW VI
• Instalacja Chlorowni
• Instalacja Izokrakingu dla Rafinerii Gdańsk
• Instalacja Izomeryzacji C5-C6
• Intensyfikacja Produkcji Polipropylenu
• Zwiększenie możliwości Ekspedycji Polipropylenu
• Instalacja Destylacji Ropy (DRW VI)
• Instalacja biologicznej regeneracji gruntów zaolejonych
• Składowisko odpadów
• Baza paliw w Ostrowie Wielkopolskim
• Neutralizacja Ługu Zużytego
• Oksydacja Asfaltów (II etap modernizacji)
• Zbiorniki magazynowe ropy o poj. 100 000 m3 każdy, wraz z całą infrastrukturą dla
PERN Płock
• Intensyfikacja Olefin II
• Instalacja rozpuszczalników w Rafinerii Jedlicze
• Udział w projekcie wytwórni Polietylenu i Polipropylenu dla spółki Basell Polyolefine
oraz w projekcie platformy logistycznej dla Vos Logistic
• Modernizacja instalacji ekstrakcji Aromatów
• Dokumentacja projektowa kompleksowej modernizacji Baz Magazynowych w Gdański, Żurawicy i Świnoujściu
• Dokumentacja projektowa węzłów dozowania estrów do ON w 7 Bazach Magazynowych
• Dokumentacja techniczna infrastruktury instalacji Paraksylenu i Wytwórni Wodoru.
Większe tematy realizowane w formule GRI:
• Modernizacja bazy magazynowej w Gdańsku
• Modernizacja bazy magazynowej w Żurawicy
• Modernizacja bazy magazynowej w Świnoujściu

232
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektowanie i realizacja inwestycji

Budowa węzłów dozowania estrów do ON w Bazach Magazynowych: Gdańsk, Szczecin,
Nowa Sól, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Sokółka, Mościska, Gutkowo k/Olsztyna,
Lublin, Bolesławiec
Obiekty towarzyszące instalacji Paraksylenu (węzły NGB, ORP, Chloride Treaters
i Revamping Reformingu V)
Modernizacja i intensyfikacja Instalacji Butadienu
Modernizacja nowej instalacji Clausa II wraz z węzłem odzysku siarki
Budowa węzła „Dzikiej benzyny”
Modernizacja zbiornika dla Basell Orlen Polyolefins
Budowa węzła magazynowania i dozowania paliwa w EC Bydgoszcz
Modernizacja Instalacji Alkilacji HF w zakresie: budowy nowych węzłów ORU i SHP;
przebudowy bloku reaktorowego; zabudowy DCS/ESD oraz Modernizacja Bloku Wodnego BWR-4 dla potrzeb Alkilacji HF wg ścieżki EPC
EPC of Sulphur Degassing and Granulation Unit for AB Mazeikiu Nafta.

Spółka ciągle się rozwija, podejmuje nowe, ambitne wyzwania, na bieżąco dopasowując się do potrzeb swoich Klientów.
(opr. z czerwca 2011 r.)
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01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c
www.prochem.com.pl, e-mail: prochem@prochem.com.pl

Krótka historia firmy
Na dzisiejszy obraz PROCHEMU złożyło się wiele przeobrażeń – od pracowni projektowej do biura inżynierskiego, funkcjonującego według modelu biur inżynierskich
działających w Europie Zachodniej. Przeobrażenia te wynikały z potrzeb planów inwestycyjnych rozwoju gospodarczego w dobie gospodarki planowej, później były one
odpowiedzią na rodzące się możliwości gospodarki wolnorynkowej. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przeobrażenia te związane były z wyrównaniem
poziomu technicznego i organizacyjnego firmy z poziomem najlepszych firm zagranicznych o podobnym profilu działania.
Wywodzimy się z sektora chemicznego, który w działalności PROCHEMU zawsze był
pierwszoplanowy. Usługi dla tego sektora wymagają dużej wiedzy i doświadczenia, a posiadamy jedno i drugie.
W skrócie przedstawiamy najważniejsze etapy w ponad 60-letniej historii naszej firmy:
• 1947 r. – zalążkiem biura projektowego budownictwa przemysłowego była powołana
i utworzona przez architekta Jana Pągowskiego pracownia projektowa
• 1948 r. – utworzone zostało Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa
Przemysłowego
• 1951 r. – nastąpiło wydzielenie z tego biura tzw. Ekspozytury Warszawskiej, a następnie utworzenie samodzielnego niezależnego przedsiębiorstwa pod nazwą: Warszawskie
Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego
• 1963 r. – firma zmieniła nazwę na Biuro Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego „PROCHEM”; było ono największe w resorcie i powierzono mu rolę biura kierującego dla projektów budowlano-instalacyjnych w zakładach i obiektach przemysłu
chemicznego,
• 1971 r. – firma zmieniła nazwę na Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Chemicznego „PROCHEM” i rozszerzyła swoją działalność
o realizację inwestycji
• 1991 r. – w lipcu tego roku akt notarialny uprawomocnił prywatyzację i powstanie
Spółki Akcyjnej PROCHEM, której akcjonariuszami zostali pracownicy firmy
• 1994 r. – miało miejsce pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
• 1994 r. – inwestorem strategicznym PROCHEM została amerykańska firma inżynierska FLUOR DANIEL, która zakupiła 35% akcji Spółki (od kilku lat FD nie jest już
akcjonariuszem)
• 1995 r. – jako pierwsza firma inżynierska PROCHEM uzyskał certyfikat ISO 9001
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1996 r. – PROCHEM rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej. Początkowo do Grupy tej
należały cztery firmy, obecnie PROCHEM ma udziały w kilkunastu firmach
2003 r. – System Zarządzania Jakością w firmie został dostosowany do wymagań
NATO i spółka uzyskała zintegrowany certyfikat ISO i AQAP
2010 r. – SZJ został rozszerzony o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w wyniku czego PROCHEM
uzyskał certyfikaty zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodne
z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz AQAP 2110:2009, a także z wymaganiami
PN-N 18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005.

Zakres działalności
PROCHEM to firma inżynierska, która oferuje usługi na każdym etapie realizacji
inwestycji. Firma dysponuje zarówno profesjonalnym zespołem pracowników, jak i najnowocześniejszymi narzędziami oraz stosuje metody pracy, które zapewniają obsługę
klienta na najwyższym poziomie. Wraz ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej
PROCHEM SA. jesteśmy w stanie rozwiązać wszelkie problemy, jakie inwestorzy mogą
napotkać w procesie inwestycyjnym.
W ciągu swojej długoletniej działalności PROCHEM wyspecjalizował się w obsłudze
klientów z trzech podstawowych segmentów:
• budownictwa przemysłowego, w tym głównie z takich przemysłów jak: chemiczny,
rafineryjny i petrochemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, poligraficzny, elektroniczny, energetyka przemysłowa
• budownictwa użyteczności publicznej: banki, obiekty biurowe, centra handlowe,
magazynowe i spedycyjne
• ochrony środowiska: zakłady utylizacji i przerobu przemysłowych i miejskich odpadów stałych, miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, instalacje odsiarczania
spalin, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz biogazu.
Realizujemy inwestycje kompleksowo, od przygotowania koncepcji projektowych
po symboliczne przekazanie klucza inwestorowi, bądź też realizujemy poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, dewelopera, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu FIDIC, czy też generalnego
realizatora inwestycji. Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji
kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w tym opracowywanie wniosków o dofinansowanie.
W zakresie kompleksowej obsługi, proponujemy przede wszystkim:
Działania poprzedzające inwestycję:
• badania rynkowe i lokalizacyjne
• studium wykonalności (feasibility study)
• konsulting
• budżetowanie
• organizację finansowania inwestycji.
Realizację inwestycji:
• projektowanie wielobranżowe we wszystkich fazach wraz z otrzymaniem wymaganych
dla nich uzgodnień i zatwierdzeń
• generalną realizację inwestycji/generalne wykonawstwo
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• inwestorstwo zastępcze/zarządzanie projektem
• nadzór inwestorski
• kontrolę kosztów/harmonogramowanie
• kompletację dostaw.
Zarządzanie obiektami:
• zarządzanie nieruchomościami
• zarządzanie obiektami komercyjnymi
• obsługa techniczna budynków biurowych.

Stosowane technologie
Zarówno projekty, jak i prace realizacyjne wykonywane przez naszą firmę powstają
na podstawie technologii własnych, licencyjnych lub Klienta.

Narzędzia pracy
Już 25 lat PROCHEM użytkuje oprogramowanie, które jest synonimem komputeryzacji pracy inżyniera. Początki AutoCADa w PROCHEMIE, to 1986 rok. Cały system
informatyczny naszej firmy powstawał według dobrych wzorców zaczerpniętych od partnerskich firm. Wdrożyliśmy obowiązujące na świecie konfiguracje – narzędzia, systemy
i programy są te same.
Pracownicy Spółki mają do dyspozycji ponad 300 komputerów (w tym 150 stacji graficznych), 3 plotery, 65 drukarek, a także kilkaset licencjonowanych programów komputerowych oraz systemów wspomagania projektowania i zarządzania CAD/CAM.
Największym wyzwaniem ostatnich lat było wdrożenie w firmie projektowania trójwymiarowego. Począwszy od 2002 r. rozpoczęliśmy pracę w systemie projektowania
trójwymiarowego PDMS, realizując kontrakt na projektowanie rozbudowy platformy wydobywczej TROLL A na Morzu Północnym dla norweskiej firmy ABB Offshore Systems
(obecnie Vetco Aibel). Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na wykonywanie projektów
z wykorzystaniem modelowania przestrzennego również dla innych tematów i klientów.
Projektowanie trójwymiarowe to zupełnie nowa jakość, oznaczająca lepszą koordynację
poszczególnych projektów branżowych, mniejszą liczbę błędów i kolizji, a także możliwość
wizualnej kontroli koncepcji. Obecnie ten rodzaj projektowania jest stosowany do wszystkich tematów zaawansowanych technologicznie.
Ilość wyszkolonych fachowców, wolumen aktywnych licencji oprogramowania, stopień
integracji systemów informatycznych – to siła firmy, umożliwiająca realizowanie tematów wymagających koordynacji i współpracy wielu podmiotów zaangażowanych w dany
temat. Sprawność ludzi i systemów mogliśmy sprawdzić przy opracowywaniu wielobranżowej i wieloetapowej dokumentacji projektowej dla takich firm jak: Mitsubishi Heavy
Industries, Alstom Power, SNC Lavalin Services, Saipem. Posiadane narzędzia pracy oraz
stosowane oprogramowanie stawiają PROCHEM SA w rzędzie najnowocześniejszych firm
inżynierskich w Polsce.
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Układ własnościowy firmy
PROCHEM SA po przeprowadzonej w 1991 r. prywatyzacji oraz kolejnych emisjach
akcji, w roku 1994 zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Dysponował wówczas kapitałem akcyjnym w wysokości 5.000.000 zł. W ciągu kilku
ostatnich lat w wyniku skupu, a następnie umorzenia własnych akcji, kapitał akcyjny
PROCHEM SA zmienił się i wynosi obecnie 3 895 000 zł, co stanowi 3.898.660 głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 3.895.000 szt. akcji o wartości
nominalnej 1 zł każda.
Wg stanu na dzień 1.04.2011 r., do największych akcjonariuszy (posiadających ponad
5% akcji) należą:
• PROCHEM HOLDING M. Garliński sp.k. – 962.341 akcji, co stanowi 24,71% kapitału
i 24,68% głosów
• Steve G.Tappan – 382.751 akcji, co stanowi 9,83% kapitału i 9,82% głosów
• ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – 358.312 akcji, co stanowi 9,20% kapitału i 9,19% głosów (w tym: ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego – 228.950 akcji, co stanowi 5,88% kapitału i 5,87% głosów)
• UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – 345.000 akcji,
co stanowi 8,86% kapitału i 8,85% głosów
• OFE PZU SA „Złota Jesień” – 325.521 akcji, co stanowi 8,36% kapitału i 8,35% głosów
• Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA – 201.948 akcji, co stanowi 5,18% kapitału
i 5,18% głosów.

Rys. 1. Układ własnościowy PROCHEM SA
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Aspekty ochrony środowiska
Ze względu na charakter podstawowej działalności firmy mającej znikomą uciążliwość
dla środowiska, nie występuje potrzeba realizacji własnych inwestycji proekologicznych.
Nasze działania na rzecz ochrony środowiska polegają na świadczeniu usług pro-ekologicznych. Jednym z podstawowych zadań zarówno dla grup wytwórczych, jak i pojedynczych ludzi jest spowalnianie procesów „ucywilizowania” środowiska przez ochronę
powietrza, wody i ziemi. Ta ochrona, to m.in. instalacje oczyszczania spalin, ropy i gazu,
oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów komunalnych, bezpieczne zakłady utylizacji
odpadów przemysłowych, itp.
Firma nasza od wielu lat uczestniczy czynnie w realizacji takich właśnie obiektów i instalacji. Ponad 40 zaprojektowanych lub zaprojektowanych i wybudowanych oczyszczalni
ścieków, tak komunalnych jak i przemysłowych, własny patent na sposób i urządzenia
do odsiarczania spalin metodą półsuchą, świadczą, że ochrona środowiska naturalnego
zajmuje ważne miejsce w strategii działania Spółki. PROCHEM w swoich projektach
wdraża nowe technologie: odgazowania składowisk odpadów komunalnych, rekultywacji
starych wysypisk odpadów, oczyszczania gruntów z substancji ropopochodnych, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych itd.
W ostatnim okresie PROCHEM uczestniczył w jednym z największych projektów realizowanych w Warszawie – modernizacji i rozbudowie Oczyszczalni Ścieków „CZAJKA”
w Warszawie.

Systemy zapewnienia jakości
Podstawową zasadą w działalności firmy jest osiągnięcie zadowolenia klienta przez
spełnienie wymagań kontraktu, wykonanie usługi w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. W tym celu PROCHEM nieustannie inwestuje w rozwój, promuje jakość, dąży do uzyskania maksymalnej satysfakcji przez klienta.
W 1995 r. PROCHEM jako pierwsza polska firma inżynierska uzyskał certyfikat jakości
ISO:9001, a w 2003 r. certyfikat AQAP 110:1995. Certyfikat ten potwierdza spełnienie
przez PROCHEM wymagań NATO, dotyczących zapewnienia jakości świadczonych usług.
W większości państw należących do NATO, wyroby i usługi o przeznaczeniu specjalnym
nabywane są wyłącznie od dostawców posiadających certyfikowane systemy jakości.
W 2004 roku PROCHEM uzyskał certyfikat zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2001 oraz dostosowanego do nowego wydania normy
AQAP 2110:2003.
W celu dalszego doskonalenia systemu zarządzania jakością, w 2010 r. rozpoczęliśmy prace nad rozszerzeniem jego zakresu o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W kwietniu 2010 roku
w wyniku pomyślnie zakończonych kolejnych audytów, PROCHEM SA uzyskał certyfikaty zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodne z normami PN-EN
ISO 9001:2009 oraz AQAP 2110:2009, a także z wymaganiami PN-N 18001:2004
i PN-EN ISO 14001:2005.

Projektowanie i realizacja inwestycji

238

Zasoby ludzkie
Od początku działalności PROCHEMU najistotniejszym źródłem sukcesów byli i są
ludzie – ich doświadczenie, wysokie kwalifikacje zawodowe i profesjonalizm. Firma dysponuje kadrą inżynierską, projektującą i zarządzającą budowami, z uprawnieniami
nadawanymi przez odpowiednie instytucje, gwarantującą wysoką jakość oraz krótkie
terminy świadczonych usług. Kwalifikacje pracowników, elastyczność działania, otwartość na stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych powodują,
że PROCHEM postrzegany jest przez klientów jako solidny partner.
W działalności projektowej PROCHEM zatrudnia specjalistów z branży technologicznej,
architektonicznej, konstrukcyjnej, orurowania, mechanicznej, elektrycznej i akp, instalacyjnej, drogowej oraz kosztorysowej. W działalności realizacyjnej firma dysponuje kadrą inżynierską legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w zakresie kierowania, nadzoru i kontrolowania robót budowlanych.
Aktualnie PROCHEM SA zatrudnia ok. 225 osób i współpracuje z 80 osobami. Spośród
ogólnej liczby zatrudnionych, większość to inżynierowie. Kilkanaście osób ukończyło również Podyplomowy Program MBA (Master of Business Administration).
Posiadamy doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych
specjalnościach, w tym między innymi:
• 20 kierowników projektów oraz project managerów (inżynierów projektów)
• 45 pracowników w branży architektoniczno-konstrukcyjnej
• 70 w branży mechaniczno-instalacyjnej
• 25 w branży elektrycznej i automatyce
• 50 w realizacji inwestycji, kompletacji dostaw i biurach budowy.
Stan zatrudnienia w całej grupie Kapitałowej PROCHEM SA wynosi ok. 700 osób.

System szkolenia
W celu podniesienia jakości naszych usług prowadzimy systematyczną działalność,
mającą na celu doszkalanie pracowników. Są to szkolenia branżowe w poszczególnych
specjalnościach inżynierskich, komputerowe, menedżerskie, jak również językowe. Grupa
chętnych pracowników jest objętych programem nauczania języka angielskiego, którego
koszty w połowie pokrywane są przez firmę.
Kadra kierownicza wzbogaca swoją wiedzę w zakresie zarządzania na studiach MBA,
finansowanych również przez firmę. Obecnie w firmie zatrudnionych jest kilkanaście
osób, które uzyskały tytuł MBA.

Majtek i finanse (2010 r.)
PROCHEM SA
Aktywa finansowe – 105 163 tys. zł
Kapitał własny – 63 629 tys. zł
Grupa Kapitałowa PROCHEM SA
Aktywa finansowe – 187 006 tys. zł
Kapitał własny – 123 647 tys. zł

PROCHEM SA

239

Wyniki finansowe firmy
PROCHEM SA
Przychody ze sprzedaży – 47 594 tys. zł
Zysk netto – 1 265 tys. zł
Grupa Kapitałowa PROCHEM SA
Przychody ze sprzedaży – 119 041 tys. zł
Zysk netto – 4 945 tys. zł

Kierownictwo firmy
Zarząd:
Prezes / Dyrektor Generalny – Jarosław Stępniewski
Wiceprezes / Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu – Marek Kiersznicki
Członek Zarządu /Dyrektor Finansowy – Krzysztof Marczak
Dyrekcja:
Dyrektor Oddziału PROCHEM PROJEKT- Grzegorz Kobyłecki
Dyrektor ds. Zarządzania Produkcją – Maciej Kalita
Główny Księgowy – Barbara Auguścińska-Sawicka

Nagrody i wyróżnienia
PROCHEM SA posiada następujące rekomendacje:
• Referencje Wiarygodności Technicznej wydane przez Izbę Projektowania Budowlanego
(IPB)
• Rekomendacje wydane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
(PZITB)
• Rekomendacje Business Centre Club
• Certyfikat Godła „Spółka Giełdowa” nadany przez Giełdę Papierów
• Wartościowych w Warszawie.
Nagrody
W swojej długoletniej działalności PROCHEM SA wielokrotnie był uhonorowany nagrodami za wybitne osiągnięcia w dziedzinie budownictwa. Poniżej kilka wybranych nagród
z ostatnich 10 lat:
• 2001 r. – PROCHEM SA został uhonorowany Medalem Europejskim dla Usług przyznanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club za projektowanie i zarządzanie projektem
• 2001 r. – Spółka otrzymała II nagrodę za projekt i realizację Magazynu Wysokiego
Składowania dla WZF „Polfa” w Warszawie w konkursie „Budowa Roku” organizowanym przez PZITB
• 2002 r. – PROCHEM SA otrzymał nagrodę w konkursie „Projekt Inżynierski Roku
2001”, organizowanym przez IPB, za projekt Magazynu Wysokiego Składowania dla
WZF „POLFA” w Warszawie
• 2002 r. PROCHEM SA otrzymał I nagrodę za projekt i realizację budynku biurowo
– usługowego IRYDION w Warszawie w konkursie „Budowa Roku” organizowanym
przez PZITB.
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2003 r. – PROCHEM SA otrzymał I nagrodę w konkursie „Złoty Żuraw 2002”, organizowanym przez tygodnik „PASMO”, za projekt Zakładu Produkcji Druków Wartościowych Drukarni Skarbowej w Warszawie
2004 r. – Firma uzyskała nagrodę Srebrnego Orła w konkursie „Mazowiecka Firma
Roku 2003” w kategorii budownictwo i infrastruktura
2005 r. – PROCHEM otrzymał nagrodę główną Ministra Infrastruktury w konkursie
„Projekt Inżynierski Roku 2004” za projekt zbiorników ropy naftowej o pojemności
100 tys. m3 dla PERN „PRZYJAŹŃ” SA w Adamowie oraz I nagrodę za projekt instalacji
na platformie wydobywczej TROLL A dla ABB Offshore Systems
2005 r. – PROCHEM otrzymał I nagrodę i statuetkę „Złotego Orła” w konkursie
„Mazowiecka Firma Roku 2004” w kategorii budownictwo i infrastruktura
2006 r. – PROCHEM SA otrzymał złotą statuetkę „Lidera Polskiego Biznesu 2005”
w konkursie Business Centre Club
2006 r. – PROCHEM SA zajął I miejsce w rankingu „Gazele Biznesu 2006” województwa mazowieckiego oraz II miejsce w klasyfikacji ogólnej
2007 r. – PROCHEM SA otrzymał Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Jest to nagroda przyznawana przez Business Centre Club Laureatom
Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymali lub poprawili swoją wyjątkową pozycję na rynku
2007 r. – PROCHEM SA otrzymał tytuł „Firmy Projektowej 2006 Roku”
2007r. – PROCHEM SA zajął II miejsce i zdobył statuetkę „Srebrnego Orła Polskiego
Budownictwa” w kategorii biura architektoniczne, projektowe i geodezyjne
2008 r. – PROCHEM SA otrzymał Drugi Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego
Biznesu
2008 r. – PROCHEM SA został uhonorowany wyróżnieniem w konkursie „Modernizacja
Roku 2007” w kategorii „obiekty użyteczności publicznej”, za modernizację kompleksu
budynków IRYDIUM w Warszawie
2009 r. – PROCHEM SA otrzymał nagrodę III stopnia, w kategorii budownictwo przemysłowe i magazynowe, za rozbudowę Drukarni Wydawnictwa Bauer w Ciechanowie,
w konkursie „Budowa Roku 2008”
2009 r. – PROCHEM SA został nagrodzony Trzecim Diamentem do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu
2010 r. – PROCHEM SA uzyskał tytuł Najlepszej Firmy w konkursie „Najlepsza firma projektowa w Polsce w 20-leciu IPB” organizowanym przez Izbę Projektowania
Budowlanego
2010 r. - PROCHEM SA uzyskał tytuł Projektu Roku za projekt Zakładu Produkcji
Etanolu „Goświnowice”, a także projekt Terminala skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (część lądowa) w konkursie organizowanym przez IPB
2010 r. – PROCHEM SA uzyskał nagrodę II stopnia w konkursie PZITB „Budowa Roku
2009” za realizację Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice”.
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Prosynchem / FLUOR
(1980-2010)
44-101 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
www.fluor.com, e-mail: fluor.gliwice@fluor.com

Krótki zarys historii Firmy
Prosynchem (obecnie FLUOR SA) powstał w 1945 r. jako biuro inżynierskie i projektowe obsługujące przemysł chemiczny w Polsce i za granicą. Przez lata 80. XX w.
do 1991 r. Prosynchem funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe. Na przełomie
1989 i 1990 r., w wyniku przemian społeczno – ekonomicznych przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane poprzez likwidację i przekształcone w spółkę pracowniczą o nazwie: „Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji” Prosynchem” Sp. z o.o.”. W połowie 1995 r., po wielu negocjacjach, wybrano międzynarodową korporację inżynieryjną
FLUOR DANIEL (aktualnie FLUOR) jako inwestora strategicznego. Biuro Prosynchem
zostało kupione przez FLUOR. W 2003 r. miało miejsce przekształcenie „Prosynchemu”
Sp. z o.o. w spółką akcyjną FLUOR SA.
W latach 80. XX w., wobec braku inwestycji w Polsce realizowano energiczne działania w celu pozyskiwania pracy na rynkach krajów sąsiednich, w szczególności w NRD
i Czechosłowacji, gdzie Prosynchem konkurował lub współpracował z lokalnymi biurami
projektowymi. Pod koniec lat 80. XX w. Biuro rozpoczęło proces komputeryzacji, która
miała poprawić konkurencyjność Biura zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.
W tych latach wykonywane były między innymi następujące projekty:
• Wytwórnia aniliny, projekt bazowy i techniczny, Morawskie Zakłady Chemiczne,
Ostrawa, Czechy
• Modernizacja wytwórni fenolu, projekt bazowy i techniczny, MZRiP Płock
• Wytwórnia polipropylenu, projekt techniczny, MZRiP Płock
• Wytwórnia suchego lodu, projekt bazowy, projekt techniczny, ZA Włocławek
• Instalacja odsiarczania gazu ziemnego, projekt bazowy, projekt techniczny,
ZA Włocławek
• Wytwórnia kwasu azotowego, projekt bazowy, projekt techniczny, Feroelektro Gorażdże
Jugosławia
• Modernizacja pieców karbidowych, projekt bazowy, projekt techniczny, realizacja pod
klucz, VEB Buna Schkopau, Niemcy
• Ciągła destylacja smoły, projekt bazowy, projekt techniczny, Kombinat Koksochemiczny Zabrze
• Instalacja oczyszczania gazu koksowniczego, projekt bazowy, projekt techniczny,
ZK Zdzieszowice
• Instalacja hydrorafinacji surowego benzenu, projekt bazowy, projekt techniczny,
ZCh Blachownia.
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W pierwszej połowie lat 90. XX w. Biuro, tak jak wszystkie inne biura projektów działające w Polsce, musiało sprostać nowym wymaganiom rynku i konkurencji. Podjęto decyzję
o rozwoju Biura poprzez inwestora strategicznego, który umożliwiłby transfer stosowanych
na świecie metod projektowania, unowocześnienie Biura, umożliwił dostęp do nowych rynków pozyskiwania tematów, jak i do umocnienia pozycji Biura na rynku polskim. W przygotowaniach do poszukiwań inwestora strategicznego, kontynuacji komputeryzacji i wprowadzania nowoczesnych technik projektowania w Biurze, pomogła współpraca z KTI.
W drugiej połowie lat 90. XX w. po wprowadzeniu Biura w struktury FLUOR, Biuro
podnosiło swoją konkurencyjność poprzez powszechną komputeryzację, wprowadzenie
projektowania w systemie 3D PDS dla coraz większej liczby projektów oraz na wprowadzeniu innych nowoczesnych inżynierskich narzędzi projektowych. W tych latach wykonane
były między innymi następujące projekty:
• Modernizacja wytwórni aromatów, projekt bazowy i techniczny, MZRiP Płock
• Modernizacja wytwórni fenolu i acetonu, projekt bazowy i techniczny, MZRiP Płock
• Wytwórnia olefin II- modernizacja, projekt techniczny, we współpracy z KTI, MZRiP Płock
• Modernizacja instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych, projekt bazowy i techniczny, Rafineria Gdańska
• Instalacja reformingu benzyn, Projekt techniczny, Litwin Francja i Rafineria Gdańska
• Wytwórnia olejów technologicznych, realizacja pod klucz, Śląskie Zakłady Rafineryjne
Czechowice-Dziedzice
• Modernizacja oksydacji asfaltów, projekt techniczny, Petrochemia Płock
• Reforming V, projekt techniczny, przy współpracy z KTI, Petrochemia Płock
• Reforming VI, projekt techniczny, przy współpracy z KTI, Petrochemia Płock
• Kompleks Hydrokrakingu, założenia techniczno-ekonomiczne, załączniki techniczne do
kontraktów z licencjodawcami, koordynacja projektów licencjodawców, Petrochemia Płock
• Wytwórnia wodoru, projekt techniczny, we współpracy z KTI, Petrochemia Płock
• Kompleks Hydrokrakingu – pochodnia, magistralne rurociągi i estakady, projekt techniczny, Petrochemia Płock
• Instalacja odzysku wodoru, projekt techniczny, Petrochemia Płock
• DRW IV, projekt bazowy, projekt techniczny, dostawy, Petrochemia Płock
• Kompleks hydroodsiarczania gudronu, obsługa kontraktu, projekt techniczny włączenia do stanu istniejącego, Petrochemia Płock
• Instalacje pomocnicze do rozbudowy Rafinerii do zdolności przerobowej 4,5 mln t/r,
projekt techniczny, dostawy, Rafineria Gdańska
• Modernizacja fluidalnego krakingu katalitycznego (FKK), projekt techniczny, Petrochemia Płock
• Baz paliw, projekt techniczny, PH Solo, Stobno
• Wytwórnia kwasu azotowego, projekt bazowy, projekt techniczny, nadzory, rozruch,
ZA Tarnów
• Tlenownia dla Huty Częstochowa, projekt techniczny, BOC Gazy Warszawa
• Tlenownia dla ZAK, projekt techniczny, BOC Gazy Kędzierzyn-Koźle
• Instalacja monomeru chlorku winylu, projekt techniczny, ZA Włocławek
• Instalacja odsiarczania spalin, dokumentacja wykonawcza, Elektrownia Bełchatów
• Oczyszczalnia ścieków komunalnych i przemysłowych, realizacja pod klucz, Zakłady
Kolora, Jablonec, Czechy
• Oczyszczalnia ścieków wraz z gospodarką osadowa, realizacja pod klucz, Urząd Miasta
i Gminy Gryfino
• Wodne Centrum rekreacyjno-sportowe, realizacja pod klucz, Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych.
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W latach 2000-2010, wobec zmiennych trendów koniunktury rynkowej, Biuro kontynuowało działania mające na celu stworzenie takiej samej organizacji projektowania jak
w innych biurach FLUOR, co w rezultacie pozwoliło oferować usługi projektowe na poziomie, który otworzył dla Biura rynki: europejski, amerykański i azjatycki, dotychczas
niedostępne. Umożliwiło również konkurowanie na tych rynkach, a także możliwość pozostania konkurencyjnym dla dużych projektów na rynku polskim. W tych latach wykonane
były między innymi następujące projekty:
• Linia Produkcyjna 154 (XLPE), projekt wykonawczy, kompletację dostaw i zarządzanie
budową (EPCM), dla skandynawskiego Klienta
• Modernizacji instalacji odsiarczania LPG, Studium, Grupa LOTOS S.A.
• Rozbudowa kompleksu gazowego, projekt EPCM, GASCO, ZEA (we współpracy z biurem FLUOR Camberley, UK)
• ISAR, studium, projekt wstępny oraz EPCM, Bayernoil (we współpracy z biurem
FLUOR Haarlem, Holandia)
• Relokalizacja, projekt wstępny i EPCM, Zakłady Chemiczne Kelsterbach (we współpracy z biurem FLUOR Haarlem, Holandia)
• Przeniesienie i modernizacja istniejących obiektów fabryki polimeru do nowej lokalizacji, projekt EPCM, dla niemieckiego Klienta (we współpracy z biurem FLUOR Haarlem,
Holandia)
• Zakład Produkcyjny Folii Optycznych, dostosowanie dokumentacji projektowej istniejącego zakładu w Japonii do polskich przepisów i norm, zarządzanie budową, 3MPoland.
Obecnie Biuro pozyskuje nowych klientów i wykonuje projekty na rynku lokalnym
oraz Europy Środkowo-Wschodniej. FLUOR SA zaczyna świadczyć także usługi dla budownictwa przemysłowego i infrastruktury, przemysłu górniczego, biotechnologicznego
i energetycznego. Biuro ukierunkowuje również swoje dalsze działania na rynkach gazu
łupkowego, energetyki jądrowej i przy kolejnych etapach nowych inwestycji chemicznych
oraz rafineryjnych. Znaczącymi projektami gliwickiej spółki obecnie są:
• Projekt instalacji pomocniczych i infrastruktury w gdańskiej rafinerii, projekt wykonawczy, kompletację dostaw i zarządzanie budową, Grupa LOTOS S.A.
• Instalacja PTA – instalacje pomocnicze, projekt techniczny i koordynacja, PKN ORLEN
• Instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego (FKK), recertyfikacja, Orlen Lietuva
w rafinerii Możejki na Litwie
• Intensyfikacja produkcji polistyrenu do spieniania (EPS), projekt techniczny, Synthos
• Rozbudowa produkcji instalacji frakcjonowania krwi, projekt techniczny, Telecris
Bio Therapeutics w Clayton, Północna Karolina, USA (we współpracy z FLUOR
Greenville, USA).

Zakres działalności Firmy
Prosynchem wykonywał projekty dla klientów branży rafineryjnej, petrochemicznej,
chemicznej i ochrony środowiska. Projekty te dotyczyły różnych etapów projektowania,
tj. koncepcje projektowe, założenia techniczno-ekonomiczne, projekty bazowe, projekty techniczne, projekty techniczne jednostadiowe, dokumentacja na potrzeby uzyskania
zezwoleń. Świadczone też były usługi generalnego realizatora inwestycji oraz realizacji
inwestycji w formule „pod klucz”.
W 1995 r. wprowadzony został inwestor strategiczny – firma FLUOR DANIEL – i biuro rozszerzyło/zmieniło swój zakres działalności pod kątem zainteresowań biznesowych FLUOR.
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FLUOR SA świadczy zróżnicowane usługi, a wśród nich prace studialne, projektowanie, kompletację dostaw, zarządzanie budową, rozruch, obsługę i utrzymanie ruchu
instalacji dla klientów przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego i energetycznego na całym świecie.
Biuro jest całkowicie zintegrowane z pozostałymi biurami FLUOR w świecie, w zakresie
realizacji projektów, procedur, praktyk, systemów, narzędzi i kontynuuje swoją działalność jako jedno z największych biur inżynieryjnych w Polsce.
Poprzez globalną obecnośc FLUOR, biuro w Gliwicach ma kwalifikacje i możliwości oferowania klientom pełnego spectrum usług w zakresie doradztwa technicznego. Światowa
działalność Korporacji pozwala na korzystanie z wiedzy i doświadczenia zdobytego nie tylko
przez gliwickich inżynierów, lecz także przez ekspertów FLUOR z wielu zakątków globu.

Stosowane technologie
Prosynchem był współwłaścicielem technologii produkcji metanolu, kwasu azotowego,
karbidu, fenolu, kwasu adypinowego. Pracownicy Prosynchemu w czasie wykonywania
projektów często uczestniczyli w pracach badawczych przy rozwoju nowych technologii
i rozwiązań technicznych, a następnie ich implementacji. W okresie od 1970 do 1990 r.
pracownicy Prosynchemu uzyskali ok. 100 patentów. Realizowane w tym okresie projekty opierały się również na technologiach renomowanych licencjodawców świadczących
usługi w tym zakresie.
FLUOR, za wyjątkiem kilku bardzo specyficznych w zastosowaniu technologii, nie
posiada swoich własnych. Jako biuro Korporacji o globalnych możliwościach, FLUOR SA
w Gliwicach świadczy klientom usługi polegające na rozeznaniu istniejących na świecie
technologii w celu wyprodukowania określonego produktu oraz rozpoznania potencjalnych licencjodawców i transferu technologii.

Posiadane narzędzia do projektowania
W 1980 r. w Prosynchem istniał Pion Inżynierii Systemów, którego zadaniem było
opracowywanie oprogramowania dla potrzeb przedsiębiorstw należących do branży Przemysłu Chemicznego oraz świadczenie innych usług informatycznych wszystkim zainteresowanym. Pion dysponował Ośrodkiem EMC, w którym eksploatowane były dwa komputery ZAM-41 (II generacji; wycofany w 1982 r.) i nowo zakupiony ODRA-1305.
Biuro w tym czasie dysponowało (opracowanym we własnym zakresie) oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie najważniejszych obliczeń projektowych.
Od 1987 r., Prosynchem zaczął wprowadzać komputery PC i przeprogramowywać
istniejące oprogramowanie na tę platformę sprzętową. W 1989 r. ODRA-1305 została
zlikwidowana. Od 1990 r. zaczęto kupować oprogramowanie czołowych firm światowych
rezygnując z własnego oprogramowania.
W 1995 r., w momencie przejęcia Biura przez Korporację FLUOR, posiadaliśmy
ok. 100 komputerów PC (1 na ok. 3 pracowników). W ramach Programu Przystosowawczego, uruchomionego przez FLUOR, doposażono Biuro do poziomu innych biur Korporacji. Każdy pracownik został wyposażony w komputer odpowiedni do potrzeb, wszystkie
komputery zostały włączone w sieć LAN (local area network), połączoną z korporacyjną
siecią WAN (wide area network), co zapewnia dostęp do wszelkich potrzebnych zasobów
danych i wiedzy Korporacji.
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Wdrożono również wszystkie standardowe narzędzia informatyczne używane we
FLUOR, z których najważniejsze to pakiet oprogramowania procesowego (Aspen+, PRO/II,
HTRI i inne – 1996-98), system 3D PDS (wdrożono w 1996), RISA. (2000), AutoPipe
(2000), Primavera (1996), ETAP(1997) i SAP(2007). Oprogramowanie to w aktualnych
wersjach jest używane do dziś.

System organizacyjny i system zarządzania
w Firmie
Prosynchem podczas swej wieloletniej działalności wypracował strukturę organizacyjną pionu projektowego opartą na pracowniach branżowych i zespołach zadaniowych
w tych pracowniach, powoływanych dla realizacji tematów wielobranżowych. W ramach
pracowni branżowych tworzone były również zespoły lub stanowiska specjalizacyjne,
np. zespół d/s bhp i ppoż. lub specjaliści do spraw korozji itd.
Od 1995 r. konieczne było dostosowanie struktur zarówno Biura jak i zespołów projektowych, do obowiązujących standardów FLUOR. W 1996 r. pierwszy raz rozpoczęto realizację projektu przez wielobranżową grupę zadaniową (Task Force) zlokalizowaną w jednym
miejscu, a nie jak dotąd w pracowniach branżowych.
Rozpoczęto realizację projektów wspólnie z innymi biurami FLUOR i przyjęto zasadę „jeden zespół – niezależnie od lokalizacji w różnych biurach”, która zakładała, że pomimo wielu grup zadaniowych usytuowanych w różnych biurach FLUOR na świecie,
stanowią one jeden zespół. Komunikacja oraz rozwiązywanie problemów miały odtąd
przebiegać bezpośrednio między specjalistami tej samej branży, pomimo zaangażowania wielu biur.
Obecnie FLUOR SA wykonuje prace projektowe tylko w systemie zespołów zadaniowych (Task Force), również bardzo często korzystając z pomocy specjalistów
pracujących w innych biurach Korporacji, zarówno tych w Europie jak i na innych
kontynentach.

Układ własnościowy w Firmie
Do listopada 1991 r. firma Prosynchem była przedsiębiorstwem państwowym.
Wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju, przedsiębiorstwo
państwowe Prosynchem w grudniu 1991 r. przekształciło się w spółkę pracowniczą
Prosynchem sp. z o.o., gdzie 100% udziałów pozostawało w rękach pracowników.
Pod koniec 1995 r., biuro Prosynchem stało się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości na terenie Gliwic, w tym znacznej części budynku przy ulicy Prymasa
S. Wyszyńskiego oraz pawilonu EMC przy ulicy Św. Barbary.
Tego samego roku Prosynchem pozyskał partnera strategicznego, czego efektem była
zmiana struktury własnościowej firmy, gdzie 2% udziałów pozostało w rękach pracowników, natomiast 98% zostało sprzedanych partnerowi strategicznemu – spółce holenderskiej FLUOR DANIEL BV.
Dalsze zmiany w strukturze własnościowej miały miejsce w 2003 r., gdzie Prosynchem
sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjna FLUOR SA, z tylko jednym akcjonariuszem
– spółką holenderską FLUOR Europe BV. Stan taki pozostaje do dziś.
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Klienci
Prosynchem, a później FLUOR SA realizował projekty globalnie dla przemysłu
chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego. Klientami Prosynchemu były zakłady chemiczne w Polsce oraz poza jej granicami, w krajach ościennych. Po włączeniu
Prosynchemu do Korporacji FLUOR lista klientów uległa znacznemu rozszerzeniu.
Klientami Prosynchemu/FLUOR SA między innymi byli/są: 3M Poland, AGIP, Akzo
Nobel, ANWIL SA, Basel, BASF, Bayernoil, Borealis, TNK-BP, Caterpillar, Ceska Rafinerska, Ciech SA, Rafineria Czechowice, Degussa, DOW, DSM, Du Pont, Synthos SA,
ExxonMobil, Fina, Grupa LOTOS S.A., INEOS, LukOil, General Motors, Petrochemia
Blachownia, Petrom, PKN ORLEN SA, Sasol, Shell, Slovnaft AS, Solvay, Total, ZAK SA,
ZA Puławy SA, ZA Tarnów SA, ZCh Police SA, Mazeikiu Nafta, BP.

Kooperacje/związki z partnerami zewnętrznymi
FLUOR SA utrzymuje bliskie stosunki z Politechniką Śląską w Gliwicach, która w naturalny sposób jest źródłem nowych pracowników FLUOR SA. Studenci tej uczelni odbywają praktyki w biurze FLUOR SA. Gdy zaistnieje taka potrzeba, studenci przygotowujący
swoje prace dyplomowe otrzymują wsparcie poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznych narzędzi i opracowań.

Aspekty ochrony środowiska
FLUOR SA we współpracy ze specjalistycznymi firmami wykonuje wszelkie niezbędne
uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska niezbędne na różnych etapach wykonywanych projektów.

System zarządzania jakością
W 1992 r. Zarząd Prosynchem podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu udokumentowanego systemu zarządzania jakością zgodnego ze standardem ISO 9001. W 1995 r.
Prosynchem – już w Korporacji FLUOR kontynuował wdrażanie systemu zarządzania
jakością w oparciu o korporacyjny anglojęzyczny system jakości. Stworzono lokalną
bazę korporacyjnych procedur przetłumaczonych na język polski. W związku z tym
w 1998 r. Biuro pierwszy raz udokumentowało posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z międzynarodowym standardem ISO 9001:1994. Zostało to potwierdzone
wydaniem certyfikatu w zakresie projektowania, inżynieringu, kompletacji dostaw oraz
zarządzania projektami i budową przez firmę certyfikującą Lloyd’s Register Quality Assurance, Polska.
Następne lata ścisłej współpracy z innymi biurami Korporacji FLUOR oraz coraz
lepsza znajomość języka angielskiego przez pracowników pozwoliły na wdrożenie jednolitego anglojęzycznego systemu jakości. Zdobyte doświadczenia podczas realizacji
projektów oraz wydawane uaktualnienia standardu ISO 9001 wymuszały wprowadzanie zmian, modyfikacji i udoskonaleń systemu zarządzania jakością i w konsekwencji
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kolejne recertyfikacje systemu. Zostało to po raz ostatni udokumentowane w grudniu
2010 r., uzyskanym kolejnym już certyfikatem potwierdzającym zgodność Systemu
Zarządzania Jakością FLUOR SA ze standardem ISO 9001:2008.

Załoga
Podstawowym elementem decydującym o prestiżu i wizerunku firmy jest w przypadku
Biura Projektowego jego kadra. Znacząca pozycja Prosynchemu wynikała z kwalifikacji
i doświadczenia oraz zaangażowania zawodowego personelu inżynieryjnego.
Strukturę zatrudnienia Biura na przestrzeni lat 1980 – 2010 stanowili, z racji prowadzonej działalności, w przeważającej ilości inżynierowie oraz technicy, a w ograniczonej
ekonomiści.
Od 1980 r. do wczesnych lat 90. XX w. miał miejsce pogłębiający się spadek zatrudnienia, z ponad 1200 pracowników do poziomu 500 pracowników. W ramach zwolnień grupowych zmuszona była odejść znaczna grupa pracowników doświadczonych w realizacji
projektów i budów. Zatrudnienie ustabilizowało się na poziomie ok. 350 pracowników.
Lata 1992-1993 stanowią początek dynamicznej działalności Biura, a co za tym
idzie powolne odbudowywanie zasobów kadrowych Biura. Szczyt zatrudnienia w latach
90. XX w. nastąpił w 1997r., gdzie liczba zatrudnionych wyniosła 464 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pojawiające się wkrótce trudności na rynku,
jak wzmożona konkurencja, czy ograniczone inwestycje ze strony kluczowych klientów
na rynku polskim, przyniosły ponownie konieczność redukcji stanu zatrudnienia do poziomu 218 pracowników w 2003 r.
Obecność Biura w strukturach FLUOR i poprawiająca się koniunktura zaowocowała
zwiększoną liczbą prac projektowych i w latach 2006–2008, kiedy to załoga liczyła ponad
650 pracowników zatrudnionych na stałe oraz pracowników agencyjnych.
Niestety, w wyniku ogólnego kryzysu rynkowego na świecie, nastąpiło kolejne załamanie na rynku pracy biur projektowych, a co za tym idzie konieczność redukcji załogi
do ok. 290 pracowników (2010 r.).

Systemy szkolenia kadry
Z uwagi na profil działalności biura projektów, pracownicy Prosynchemu, (a później
FLUOR) legitymują się wysokim poziomem wykształcenia, kwalifikacji oraz wyszkolenia
nabytymi w trakcie realizacji prac projektowych. Pracownicy są szkoleni od początku ich
zatrudnienia, zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.
Szkolenia wewnętrzne obejmują m.in.: podstawowe szkolenie dotyczące ogólnych zasad działania firmy, stosowanych metod pracy, obowiązujących zasad BHP i ppoż., szkolenia specjalistyczne w pracowniach dotyczące wykonywania różnych zadań oraz wdrażania nowych metod pracy, czy też specjalistyczne kursy szkoleniowe. Z kolei szkolenia
zewnętrzne obejmują: wykłady, studia, udział w specjalistycznych seminariach i konferencjach oraz spotkaniach.
Włączenie Biura do sieci Korporacji FLUOR zapewniło obszerny program rozwoju
w celu dostosowania Biura do poziomu pozostałych jednostek FLUOR na świecie. Dostęp
do standardów Korporacji oraz oprogramowania komputerowego był podstawą do ciągłego
podnoszenia kwalifikacji pracowników i ich szkoleń.
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Pracownicy Biura brali udział szkoleniach komputerowych w kraju (m.in. AutoCAD,
Oracle, Primavera) oraz za granicą (Novell, Lotus Notes, 3D PDS). Szkolenie kontynuowano w tzw. systemie on job training w innych biurach FLUOR, co pozwoliło także na podniesienie umiejętności projektowania i zarządzania projektami.
Biuro zorganizowało także kursy języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego) oraz dofinansowało studia podyplomowe swoich pracowników.

Wyzwania stojące przed Firmą w zakresie techniki,
technologii, ochrony środowiska,
konkurencyjności etc.
W celu spełnienia oczekiwań klientów, biuro FLUOR SA w Gliwicach musi na bieżąco
śledzić światowe i krajowe wymagania przepisów prawnych w różnych branżach. Postępowanie takie umożliwia wczesne reagowanie na spodziewane zmiany i ich implementowanie w wykonywanych projektach. Jako biuro należące do Korporacji FLUOR o globalnej
obecności na świecie, mamy możliwość na bieżąco śledzić rozwój nowych technologii.
Wiedza ta jest bardzo przydatna przy wykonywaniu studiów badawczych i wykonalności
dotyczących technologii, dla których planowany jest ich transfer.
FLUOR SA w Gliwicach wykonuje projekty dla klientów w Polsce oraz na świecie.
Zawsze wykonywane są one zgodnie z systemem jakości obowiązującym w Korporacji
FLUOR oraz przy użyciu korporacyjnych narzędzi (oprogramowanie komputerowe, instrukcje dotyczące sposobów wykonywania prac). W połączeniu z wiedzą projektantów,
opracowywane projekty są dokumentami o bardzo wysokiej jakości. Z punktu widzenia konkurencyjności na rynku polskim, ogranicza to ilość klientów, którzy rozumieją,
że wysoka jakość dokumentacji projektowej ułatwia realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem i założonymi kosztami.

Majątek i finanse Firmy FLUOR
Majątek trwały		
Majątek obrotowy		

25,383,195 zł
84,755,000 zł

Kapitał własny		
Zobowiązania i rezerwy

81,123,725 zł
29,014,470 zł
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Wyniki finansowe firmy w reprezentatywnych okresach
Niestety nie posiadamy danych za okres, gdzie firma pozostawała przedsiębiorstwem państwowym, natomiast jako spółka zysk brutto w złotych (PLN) kształtował
się następująco:
1992		
1993		
1994		
1995		
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001

7,032,578,908
7,746,243,800
15,097,243,300
3,032,683
4,911,574
8,236,266
4,664,708
6,026,759
10,354,000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

5,851,594
(3,009,323)
3,776,681
(7,469,284)
10,184,392
5,014,206
27,879,038
31,358,806

Kierownictwo Firmy
Do 1991 r. Prosynchem funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe na bazie Ustawy o przedsiębiorstwach państwowych. Zgodnie z nią oraz przyjętym wówczas statutem
regulującym m.in. strukturę organizacyjną, organ kierowniczy tworzyli: ogólne zebranie
pracowników, rada pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa. W latach 1980 – 1990 funkcję Dyrektora Biura pełnił mgr inż. Karol Cempiel, natomiast Zastępcą Dyrektora w tym
okresie był mgr inż. Jerzy Wiśniewski.
W lipcu 1990 r. na stanowisko Dyrektora Biura został powołany mgr inż. Ludwik
Orłowski. Na przełomie 1989 i 1990 r., w wyniku przemian społeczno – ekonomicznych
przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane i przekształcone w spółkę pracowniczą o nazwie: „Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji” Prosynchem” Sp. z o.o.”. W oparciu
o prawo handlowe (później: Kodeks Spółek Handlowych) organy spółki tworzyli: Zarząd
Spółki, Rada Nadzorcza oraz Walne Zebranie Wspólników.
Ówczesna Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Adama Koszulińskiego powołała
na stanowisko Prezesa Zarządu nowopowołanej spółki – Ludwika Orłowskiego. Ponadto
do Zarządu zostali powołani: mgr inż. Zenon Hryń na stanowisko Wiceprezesa ds. Technicznych oraz mgr inż. Marek Heyda na stanowisko Wiceprezesa ds. Handlowych.
Wraz z przejęciem Biura przez Korporację FLUOR rozpoczęło się wdrażanie nowej
strategii rozwoju Biura, co oczywiście znalazło odzwierciedlenie w składzie Kierownictwa
Biura. Nieprzerwanie od 1995 r., oddelegowany przedstawiciel Korporacji zasiada w Zarządzie Spółki.
Pierwszym Wiceprezesem ds. Operacyjnych z ramienia Korporacji był Paul Vogel. Przyjęta przez Korporację strategia zakładała rotację na stanowisku członka Zarządu w randze Wicprezesa i zarazem Dyrektora Generalnego, w wyniku czego kolejno w Zarządzie
zasiadali: Eva Wyszkowski-Hartman, Cecil Cawood, Joe Brennan, Chris Jorgensen oraz
Antonius Rouwhorst.
Po odejściu z Biura Marka Heydy, na stanowisko Wicerezesa został powołany Marek
Filipowski.
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W tym czasie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnili kolejno: Adam
Koszuliński, Jerzy Mochol oraz Grzegorz Czul. Przedstawiciele Korporacji również zasiadali w składzie Rady Nadzorczej, która w latach 1995-2002 liczyła 6 członków, a od roku
2003 – zgodnie z przyjętym statutem – 3 członków. Przyjętą regułą było, iż funkcję Przewodniczącego pełnił zawsze zatrudniony pracownik Biura, natomiast członkiem Rady
Nadzorczej był bezpośredni przełożony Dyrektora Generalnego.
W 2003 r. miało miejsce przekształcenie „Prosynchemu” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
FLUOR SA, którego Zarząd tworzyli: Prezes – Zenon Hryń, Wiceprezes – Marek Filipowski
oraz Wiceprezes i zarazem Dyrektor Generalny – Joe Brennan.
W marcu 2009 r. w związku z przejściem Prezesa Z. Hrynia na emeryturę, Rada Nadzorcza zadecydowała o powołaniu Dyrektora Generalnego Antoniusa Rouwhorsta na stanowisko Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o powołaniu
Zenona Hrynia na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z kolei Rada Nadzorcza
powołała Grzegorza Czula oraz Dariusza Jędrychowskiego – Dyrektora ds. Operacyjnych
na stanowiska Wiceprezesów. Był to krótki okres w historii FLUOR SA, gdzie Zarząd spółki
liczył 4 członków.
W lipcu 2009 r., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju gliwickiego oddziału, Korporacja
FLUOR oddelegowała do pracy w roli Dyrektora Generalnego – Davida Lindsaya Gibsona,
który objął fotel Prezesa Zarządu FLUOR SA.
W październiku 2010 r. po odejściu z Biura Dariusza Jędrychowskiego, skład Zarządu
został zmniejszony do trzech członków. Na koniec 2010 r. Zarząd spółki FLUOR SA stanowili: Prezes Zarządu – David Lindsay Gibson, Wiceprezes Zarządu – Marek Filipowski
oraz Wiceprezes Zarządu ds. Projektowych – Grzegorz Czul.

Nagrody i wyróżnienia uzyskane przez firmę
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jest wiele nagród uzyskanych przez FLUOR SA, między innymi:
Złoty Orbital 2006 – Kształcenie, szkolenie branżowych specjalistów – I miejsce (drugi
rok z rzędu)
Złoty Orbital 2007 – Wyróżnienie w kategorii „Usługa cechująca się wysokim stopniem
profesjonalności i standardów jakościowych”
Honorowa Odznaka SITPChem – Wyróżnienie za wspieranie działalności Stowarzyszenia oraz szczególnie owocną współpracę
Medal Europejski 2008 przyznawany przez Business Centre Club oraz Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej
Grand Prix Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2008,
w kategorii „Usługi dla przemysłu chemicznego” – przyznane przez jury Targów
Inwestor w Kapitał Ludzki – przyznawany przez Instytut Zarządzania
Cezar Śląskiego Biznesu 2008 – nagroda przyznawana przez Business Centre Club
Ambasador Polskiej Gospodarki 2009 w kat. „Eksporter” – nagroda przyznawana przez
Business Centre Club
Medal Europejski 2009 w kat. Usługi – „Zarządzanie budową” – nagroda przyznawana
przez Business Centre Club
UNA PRO POSTERITATE za wyjątkową współpracę z klientem, za zaangażowanie i efektywną realizację projektu związanego z „Programem Inwestycyjnym 10+”
– nagroda przyznawana przez Grupę LOTOS SA 2010
Medal Europejski 2010 w kategorii „Usługi Typu EPCM” – nagroda przyznawana przez
Business Centre Club
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•

Ambasador Polskiej Gospodarki 2010 w kat. „Kreator Rozwiązań XXI” – nagroda przyznawana przez Business Centre Club
• Firma roku w kategorii Odpowiedzialność Społeczna – Corporate Social Responsibility
(CSR) – nagroda przyznana przez Amerykańską Izbę Handlową (AmCham) w Polsce
za wysiłek włożony w pomoc społeczności lokalnej.
Ponadto FLUOR SA otrzymał wiele podziękowań od klientów (np. PKN ORLEN,
LOTOS) za wykonane projekty.

Firma w mieście i regionie
FLUOR SA i pracownicy biura są bardzo aktywni w zakresie współpracy z lokalną
społecznością. Od 2004 r. działa w firmie komisja charytatywna, która zarówno finansowo
jak i w formie wolontariatu wspiera instytucje publiczne. Wśród beneficjentów są lokalne
szkoły, przedszkola, świetlice środowiskowe, domy dziecka, kluby sportowe i inne.
Do powtarzających się każdego roku inicjatyw należą:
Akcja „Plecaczki” – każdego roku grupa uczniów wybranych gliwickich szkół i świetlic środowiskowych otrzymuje wypełnione podstawowymi materiałami szkolnymi firmowe plecaki.
• Akcja „Drzewko Aniołka” – zadaniem tej organizowanej przed Świętami Bożego Narodzenia inicjatywy jest obdarowanie potrzebujących wychowanków świetlic środowiskowych prezentami
• Zbiórka odzieży, która przekazywana jest dla potrzebujących w Schronisku dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta i innych
• FLUOR Cares – pomoc przy remontach sal, w których malowano lub tapetowano ściany oraz wykładano płyty poziomujące i wykładziny na podłogi w gliwickich przedszkolach, szkołach i świetlicach
FLUOR SA był razem z PKN ORLEN SA beneficjentem Funduszu Pomocy Dzieciom
Przewlekle Chorym (1997/98).
FLUOR SA od lat ściśle współpracuje z Politechniką Śląską w Gliwicach. Wśród kierunków działań są: wzajemne uzgadnianie tematów prac magisterskich i badawczych,
prezentowanie i propagowanie osiągnięć oraz współpraca dotycząca zatrudnienia absolwentów. Studenci Politechniki mają możliwość odbywania praktyk dyplomowych lub staży studenckich. FLUOR SA udziela uczelni wsparcia finansowego.
Biuro współpracuje również z instytucją Habitat for Humanity (HfH), która przy
wsparciu zewnętrznym stara się wyeliminować ubóstwo mieszkaniowe. Wolontariusze
FLUOR SA oraz finansowe wsparcie firmy umożliwiło zamieszkanie w Domach Nadziei
na terenie Gliwic już ponad 55 rodzinom.

Podsumowanie działalności Firmy
Renoma
Prosynchem powstał w 1945 r. jako biuro inżynierskie i projektowe obsługujące
przemysł chemiczny w Polsce i za granicą. W 1991 r. spółka została sprywatyzowana
i w 1995 r. stała się częścią Korporacji FLUOR – jednej z największych na świecie spółek
inżynieryjno-projektowych notowanych na giełdzie NYSE. Funkcjonuje na rynku usług
pod nazwa FLUOR SA od 2003 r.
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Silne Zespoły Projektowe
FLUOR SA zatrudnia pracowników w branżach zarządzania projektami, kompletacji
dostaw, budownictwa, orurowania, elektrycznej, automatycznej, mechanicznej, procesowo-technologicznej i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. 90% personelu inżynierskiego FLUOR SA posiada wyższe wykształcenie, a średni okres doświadczenia pracy
w biurze wynosi 15 lat.
Realizacje pomiędzy kilkoma biurami FLUOR
Sukces projektów wykonywanych we współpracy z innymi biurami FLUOR jest osiągany dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów informatycznych i wysokiej klasy
narzędzi komputerowych. FLUOR SA wykorzystuje do realizacji prac inżynieryjnych
i projektowych system zespołów projektowych tzw. task force. Wysoce zaawansowana
infrastruktura komputerową oraz używane narzędzia, to m.in.: Aspen+, PRO/II, HTRI,
system 3D PDS, RISA, AutoPipe, Primavera, ETAP i SAP.
Usługi
FLUOR SA świadczy zróżnicowane usługi, a wśród nich opracowania studialne, projektowanie, kompletację dostaw, zarządzanie budową, rozruch, obsługa i utrzymanie ruchu instalacji dla klientów przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, energetycznego
i chemicznego na całym świecie.
Biuro jest całkowicie zintegrowane z pozostałymi biurami FLUOR SA w zakresie realizacji projektów, procedur, praktyk, systemów, narzędzi i kontynuuje swoją działalność
jako jedno z największych biur inżynieryjnych w Polsce.
Zaangażowanie Społeczne
Niezależnie od miejsca pracy projektantów FLUOR SA, jego pracownicy dokładają wszelkich starań, by budować i wzmacniać żywe i zrównoważone społeczności. Jest
to możliwe poprzez wsparcie pieniężne połączone z wkładem pracy oraz tysiącami godzin
woluntariatu pracowniczego.
Korporacyjne Zarządzanie
Korporacyjne standardy FLUOR SA w zakresie zarządzania promują zasady integralności, przejrzystości i odpowiedzialności, jak również ochrony i możliwości zwiększania
wartości naszego akcjonariatu.
Spójność
Globalne działania pracowników FLUOR SA realizowane są z największą spójnością
i uczciwością. Nasi akcjonariusze doceniają etyczne zachowanie i wiarygodność tak samo
wysoce jak wynik finansowy.
(opracowano w maju 2011 r.)

Instytuty
naukowo-badawcze
(1988-2010)

Instytuty naukowo-badawcze
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Instytuty naukowo-badawcze jako zaplecze
krajowego przemysłu chemicznego
w okresie transformacji ustrojowej
(1988–2010)
Wstęp
Historia naukowo-badawczego zaplecza przemysłu chemicznego w Polsce sięga 1922 r.,
kiedy to z inicjatywy prof. Ignacego Mościckiego, późniejszego Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej, założona we Lwowie spółka Metan, została przeniesiona do Warszawy i przekształcona następnie w Chemiczny Instytut Badawczy, którego celem była […] działalność pionierska w kierunku pracy naukowo-twórczej nad budową przemysłu chemicznego
w Polsce przez (a) twórcze opracowywanie naukowe i techniczne zagadnień z przemysłu
chemicznego aktualnych dla Państwa, (b) badanie ze stanowiska interesu ogólnopaństwowego warunków rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu chemicznego i dawanie inicjatywy do powstania nowych działów przemysłu […]. Instytut ten prowadził wyprzedzające badania stosowane w zakresie technologii przerobu węgla, ropy naftowej i surowców
rolnych [1]. Równolegle w obszarze włókiennictwa działała założona w Wilnie Lniarska
Centralna Stacja Doświadczalna, której spadkobiercą jest działający w Poznaniu Instytut
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich [2, 3].
W okresie II Wojny Światowej obydwie te placówki naukowe doznały znacznych strat
materialnych i kadrowych z rąk okupantów. Po wojnie z uwagi na potrzebę szybkiego odtworzenia i rozbudowy przemysłu chemicznego w warunkach odcięcia od nowoczesnych
zachodnich technologii, władze komunistyczne tworzyły sukcesywnie sieć instytutów naukowo-badawczych, przekształcając w nie najczęściej działające przy wielkich zakładach
chemicznych zakładowe laboratoria badawcze. Instytuty te, mimo kłopotów z wyposażeniem w nowoczesną aparaturę i trudności w dostępie do literatury zachodniej, odegrały
znaczącą rolę w odbudowie i rozbudowie przemysłu chemicznego na ziemiach polskich.
W ten sposób ukształtowała się, w sposób dość chaotyczny, sieć instytutów branżowych
i ośrodków badawczo-rozwojowych, na których spoczywało zadanie wprowadzania postępu technicznego do upaństwowionych zakładów przemysłowych.
Krótkotrwały okres względnej prosperity gospodarczej w epoce gierkowskiej (lata
70. XX w.) umożliwił ożywienie inwestycyjne i wyraźny postęp techniczny w procesach
produkcyjnych również w przemyśle chemicznym. Budowa nowych wytwórni przemysłowych (nawet na bazie licencji zagranicznych) przyczyniała się do podnoszenia poziomu
wiedzy technologicznej inżynierów zatrudnionych w tym przemyśle oraz pracowników
naukowych z nim współpracujących, i powodowała wzrost zainteresowania nie tylko
wdrażaniem nowych technologii, ale również udoskonalaniem stosowanych procesów,
nawet tych opartych na zakupionych licencjach. Przykładem podejmowanych w tamtym
okresie inicjatyw był opracowany przez zespół prof. dr. inż. Edwarda Grzywy (Kędzie-
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rzyn) i wprowadzony w grudniu 1969 r. uchwałą Rady Ministrów tzw. system efektów
ekonomicznych, który stworzył możliwość wykorzystania prostych rezerw przemysłu
poprzez motywację kadry inżynierskiej zakładów przemysłowych i instytucji naukowych
do wprowadzania postępu technicznego i organizacyjnego w sposób zazwyczaj bezinwestycyjny [4]. Skala osiągniętych w ten sposób efektów zaskoczyła władze gospodarcze.
Niestety, wprowadzony system był niespójny z ogólnymi zasadami gospodarki planowej
i stwarzał możliwości nadużyć finansowych w sektorze przedsiębiorstw państwowych,
pozbawionych odpowiednich instrumentów samokontroli, w związku z czym po kilku
latach władze polityczne zawiesiły stosowanie tego systemu (w atmosferze skandali gospodarczych i głośnych procesów sądowych).
W tamtym okresie opanowano też tendencje dezintegracyjne w sektorze jednostek
naukowo-badawczych i ustabilizowała się ostatecznie struktura badawczego zaplecza
przemysłu chemicznego, w ramach której działały 22 instytuty naukowo-badawcze
i ośrodki badawczo-rozwojowe (Tab. 1). Większość tych instytucji podporządkowana była „resortowo” Ministerstwu Przemysłu Chemicznego. Struktura ta odpowiadała ówczesnemu „branżowemu” charakterowi podziału przemysłu chemicznego (choć
w niektórych „silniejszych” branżach działało po kilka jednostek naukowo-badawczych) i była dość dobrze dostosowana zarówno do panujących stosunków społecznogospodarczych, jak i do doraźnych potrzeb przemysłu, zakładających opracowywanie
i wdrażanie prostych rozwiązań technologicznych (chemia gospodarcza, żywice lakiernicze). Ze względu na stabilny charakter finansowania centralnego (programy rządowe, centralne programy badawczo-rozwojowe) możliwe było prowadzenie wieloletnich
projektów badawczych, koordynowanych głównie przez instytuty naukowo-badawcze.
W projektach tych koncentrowano środki finansowe na określonych zadaniach badawczych, traktowanych jako priorytetowe, jak również wykorzystywano potencjał
naukowo-badawczy uczelni technicznych, dysponujących zarówno dobrą kadrą, jak
i dość dobrze wyposażonymi laboratoriami. W wyniku realizacji tych zadań badawczych powstały opracowania technologiczne, które stały się przedmiotem eksportu
nie tylko do krajów szybko rozwijających się (Chiny, Korea Płd., Tajwan, Indie), ale
również do krajów o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Wprawdzie niewiele wykonanych wówczas prac naukowo-badawczych kończyło się wdrożeniem przemysłowym,
ale powstało wiele dojrzałych technologii (hydrorafinacja benzolu, zgazowanie węgla).
Ponadto wiele prac, zwłaszcza o charakterze prac modernizacyjnych, było finansowane
przez zakłady przemysłowe z tzw. funduszy postępu technicznego, przeznaczanych
obligatoryjnie na wspieranie działań proinnowacyjnych w ramach zleceń do zaplecza
naukowego. Było to bardzo ważne dla utrzymywania stałych kontaktów placówek naukowych z przemysłem.
Centralne finansowanie budżetowe utrwalało jednak wszystkie wady systemu, jakimi
była wszechpotężna biurokracja i sprawozdawczość, przerosty zatrudnienia oraz formalna
dyscyplina pracy. W sytuacji zapaści gospodarczej lat 80. XX w., charakteryzującej się
głęboką stagnacją inwestycyjną, struktura sfery nauki stawała się coraz bardziej niewydolna. Wnikliwą ocenę stanu naukowo-badawczego zaplecza przemysłu chemicznego
w tamtym okresie przedstawił prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński [5]. Sytuacja tego zaplecza
w poszczególnych branżach w okresie powojennym została już opisana w poprzednich
tomach wydawnictwa [6÷11].
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Tablica 1

Zestawienie jednostek naukowo-badawczych działających na rzecz
przemysłu chemicznego w końcu lat 80. XX w.
Nazwa
Centralne Laboratorium Naftowe (CLN),
Warszawa
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowań (COBRO), Warszawa
Instytut Barwników i Półproduktów Organicznych,
(IBiPO) Zgierz
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW),
Zabrze
Instytut Chemii Nieorganicznej (IChN), Gliwice

Przekształcenia
przekształcone w Instytut Paliw i Energii
Odnawialnej w 2006 r. włączony następnie
do Państwowego Instytutu Motoryzacji w 2010 r.
bez zmian
włączony do Instytutu IMPiB w ramach
konsolidacji w 2008 r.
nieudana próba włączenia do Głównego Instytutu
Górnictwa w 2008 r.
nieudana próba włączenia do IPO w 2006 r.
włączony do Instytutu Nawozów Sztucznych
w 2009 r. w ramach konsolidacji.

Instytut Chemii Przemysłowej im prof. Ignacego
bez zmian
Mościckiego (IChP), Warszawa
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
bez zmian
(ICSO), Kędzierzyn-Koźle
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu
całkowita likwidacja w 2001 r.
Chemicznego (IEOPCh), Warszawa
1952-1972 – Instytut Farmaceutyczny;
1972-1990 –Instytut Przemysłu Farmaceutycznego
Instytut Farmaceutyczny (IF), Warszawa
(połączenie z Instytutem Antybiotyków);
1990 – Instytut Farmaceutyczny (zmiana nazwy)
Instytut Nawozów Sztucznych (INS), Puławy

lider konsolidacji w syntezie nieorganicznej

Instytut Przemysłu Gumowego Stomil (IPG),
Piastów

włączony do Instytutu IMPiB w ramach
konsolidacji w 2008 r.

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO), Warszawa

bez zmian

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb (IPTiF), Gliwice
Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Metalchem, Toruń
Instytut Technologii Nafty (ITN), Kraków
Instytut Włókien Chemicznych (IWCh), Łódź
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń
Chemicznych CEBEA, Kraków
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Erg, Jasło
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków
i Tworzyw Winylowych (OBRKiTW), Oświęcim
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Oponiarskiego Stomil, Poznań
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego (OBR PR), Płock
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Siarkopol,
Tarnobrzeg

likwidacja w 2002 r. Zakup zorganizowanej części
majątku IPTiF i zatrudnienie części załogi przez
IPTS „Metalchem”
lider konsolidacji w branży tworzyw sztucznych,
w 2008 r. przekształcony w Instytut Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników
(Instytut IMPiB)
włączony do Instytutu Nafty i Gazu w ramach
konsolidacji w 2009 r.
zmiana nazwy na Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych w 2006 r. a w 2007 r. konsolidacja
z Instytutem Celulozowo-Papierniczym
bez zmian
zlikwidowany i przejęty w 2004 r. przez
Instytut Metalchem a nastepnie przekształcony
w spółkę z o.o. w 2009 r.
włączony do Instytutu IMPiB w ramach
konsolidacji w 2008 r. a w 2010 r. przejęty przez
prywatną spółkę Profarb I, Gliwice
bez zmian
przekształcony w spółkę Skarbu Państwa
w 2007 r., oczekuje na prywatyzację
całkowita likwidacja w 2003 r.
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Transformacja gospodarcza kraju, do której doszło pod koniec lat 80. XX w., a która
polegała na odejściu od centralnie sterowanej gospodarki planowej i przejściu do gospodarki
wolnorynkowej, w sposób zasadniczy zmieniła sytuację jednostek badawczo-rozwojowych,
również tych działających w obszarze przemysłu chemicznego. Za moment rozpoczęcia tej
transformacji w przemyśle można już przyjąć moment podjęcia przez Rząd Mieczysława
Rakowskiego (przełom lat 1988–1989) działań na rzecz pozarządowych inicjatyw gospodarczych (tworzenie opartych na kapitale prywatnym jednostek innowacyjno-wdrożeniowych).
Inicjatywy te, obejmujące również ograniczenie barier biurokratycznych, widoczne były już
w działaniu, kierowanym przez Mieczysława Wilczka, Ministerstwie Przemysłu. Potężnym
wstrząsem dla naukowo-badawczego zaplecza przemysłu była jednak dopiero całkowita
zmiana systemu finansowania nauki, jakiej dokonał prof. Leszek Balcerowicz, wicepremier
i minister finansów w Rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989–1991). Finansowanie badań
naukowych ze środków publicznych przekazane zostało w ręce powoływanego przez Rząd
Komitetu Badań Naukowych (KBN). W nowym systemie ograniczone zostało podmiotowe
finansowanie instytucji prowadzących prace badawcze na rzecz finansowania projektów
badawczych. W przypadku nauk chemicznych środki na prace o charakterze podstawowym
i stosowanym były przyznawane przez ten sam zespół KBN. Ponieważ w jego składzie dominowali profesorowie wyższych uczelni, preferowane tam były badania uniwersyteckie, głównie o charakterze podstawowym, w postaci projektów autorskich, mających w większości
przypadków charakter przyczynkarski. Z tego względu nastąpiło rozproszenie skromnych
środków, przeznaczanych w budżecie Państwa na finansowanie nauki i stała się, praktycznie biorąc, niemożliwa realizacja wieloletnich programów badawczych, obejmujących nie
tylko badania podstawowe i laboratoryjne, ale również badania półtechniczne oraz prace
projektowe, które mogłyby doprowadzić do opracowania i wdrożenia nowych technologii.
Zaistniała wprawdzie możliwość finansowania tzw. projektów badawczych zamawianych
oraz dofinansowania tzw. projektów celowych o charakterze wdrożeniowym, ale, jak się
później okazało, jedynie w niewielu przypadkach środki z takich projektów mogły zostać
skutecznie wykorzystane dla wdrażania postępu technicznego w krajowym przemyśle chemicznym. Sytuacja taka utrzymuje się, praktycznie biorąc, do chwili obecnej. Bezkrytyczne
przejmowanie wzorców (i dyrektyw) Unii Europejskiej, skutecznych w bogatych krajach
uprzemysłowionych, gdzie badania finansowane są głównie przez korporacje przemysłowe, spowodowało, że przed prawie wszystkimi jednostkami naukowo-badawczymi stanęło
widmo bankructwa. Krajowy przemysł chemiczny sam wymagał daleko idącej reorganizacji i rekonstrukcji, borykał się z własnymi problemami i nie mógł wspierać sfery nauki,
i przeznaczać nawet skromnych środków na finansowanie perspektywicznych prac badawczych. Wprawdzie prywatyzacja wielu zakładów przemysłu chemicznego uratowała je przed
upadkiem, ale zagraniczne firmy, które stały się ich nowymi właścicielami, dysponowały
własnym potencjałem naukowym i w zasadzie nie korzystały z usług krajowego zaplecza
badawczego. Oferowane przez Komisję Europejską środki finansowe na badania w latach
90. XX w. były, praktycznie biorąc, niedostępne dla placówek z zaplecza przemysłu (nie
tylko chemicznego!), gdyż nie były one w stanie spełnić kryteriów stawianych partnerom
w zespołach realizujących projekty unijne.
Dziś z perspektywy czasu można z podziwem stwierdzić, jak wielka w placówkach
naukowo-badawczych była wola przetrwania! Ponieważ nie mogły się one utrzymywać
ze sprzedaży prac badawczych, znalazły inne sposoby działania, które wprawdzie nie miały
na celu realizacji zadań statutowych, ale stanowiły dodatkowe źródła przychodu, niezbędne
dla funkcjonowania tych jednostek. Była to nie tylko oparta zazwyczaj na obcych opracowaniach produkcja zaopatrzeniowa i rynkowa, ale także pośrednictwo handlowe, wynajem
pomieszczeń biurowych, magazynowych i laboratoryjnych lub wręcz wyprzedaż majątku
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trwałego (tak!). Jeśli uwzględnić fakt, że jednostki badawczo-rozwojowe korzystały z wielu
ulg podatkowych i innych uprawnień, to działania takie były sprzeczne z regułami wolnego
rynku, gdyż stawiały jednostki naukowo-badawcze w uprzywilejowanej pozycji w porównaniu do innych podmiotów gospodarczych.
Konieczność uporządkowania sytuacji w zapleczu naukowo-badawczym przemysłu była
oczywista już od początku lat 90. XX w. Zaplecze to wymagało daleko idącej restrukturyzacji, gdyż było ono nadmiernie rozproszone, pozbawione jakiejkolwiek koordynacji i kosztochłonne. Obszary zainteresowań poszczególnych jednostek pokrywały się ze sobą, często
w znacznym stopniu, a na utrzymanie ich rozbudowanych struktur administracyjnych
wydawane były znaczne środki. Realne założenia transformacji sektora badawczo-rozwojowego w Polsce opracował po raz pierwszy warszawski Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową. Założenia te przewidywały prywatyzację całego sektora, poprzedzoną działaniami konsolidacyjnymi i komercjalizacyjnymi. Alternatywne (nieco łagodniejsze) rozwiązanie
przedstawione zostało w raporcie Ministerstwa Przemysłu i Handlu (1996). Autorzy tego
raportu zakładali, że wszystkie jednostki badawczo-rozwojowe zostaną podzielone na grupy. Jednostki zaliczone do pierwszej grupy miały odpowiadać za szeroko rozumiane (energetyczne, paliwowe, obronne) bezpieczeństwo gospodarcze Kraju i posiadać status państwowych instytutów przemysłowych. Do drugiej grupy miały być zaliczone te jednostki, które
powinny samodzielnie realizować proces rekonstrukcji, z prywatyzacją włącznie. Pozostałe
jednostki miały zostać włączone do korporacji przemysłowych lub szkół wyższych. Nigdy
nie została podjęta próba realizacji zaleceń tego raportu, może dlatego, że zarówno Komitet
Badań Naukowych, jak i całe środowisko naukowe bardzo sceptycznie odnosiło się do tego
projektu. Dokonana w 2001 r. nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
zniosła wprawdzie bariery uniemożliwiające dostosowanie jednostek naukowo-badawczych
do wymagań gospodarki rynkowej i dopuściła ich komercjalizację i prywatyzację, ale nie
wydano na jej podstawie potrzebnych rozporządzeń wykonawczych.
Władze centralne, będące organami założycielskimi jednostek naukowo-badawczych,
nie podjęły zatem działań administracyjnych, niezbędnych do restrukturyzacji tego zaplecza i w myśl zasady „jakoś to będzie” oczekiwały biernie na „naturalną selekcję” i bankructwo słabszych jednostek. Ten sposób postępowania okazało się całkowicie błędny. Sytuacja finansowa jednostek badawczo-rozwojowych pogarszała się w zastraszającym tempie
i następował odpływ wartościowych pracowników, zwłaszcza młodych i zdolnych, którzy
bez trudu mogli znaleźć dobrze płatną pracę w innych sektorach gospodarki, a zwłaszcza
w biznesie. Zmiany układów politycznych w administracji państwowej, a także stałe rozbieżności między Ministerstwem Skarbu Państwa a Ministerstwem Gospodarki, co do strategii
działania, powodowały, że w zapleczu badawczym przemysłu chemicznego do 2004 r. nie
udało się w żadnym przypadku doprowadzić do konsolidacji jednostek, ani do ich prywatyzacji, nawet wówczas, gdy ze strony jednostki spełnione były wszystkie ustawowe warunki
i wyrażała ona taką wolę. Towarzyszyła temu nieprzyjazna dla nauki atmosfera społeczna
i zjadliwe artykuły prasowe („Zagubione instytuty, chybione projekty”, „Za dużo badaczy,
za mało sukcesów”, „Instytut pasożytnictwa”).
Początek XXI w. to okres pierwszych bankructw w zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego. Z „przyczyn ekonomicznych” został najpierw zlikwidowany warszawski
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Chemicznego (2001), a wkrótce po nim gliwicki Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb (2002), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Siarkopol
w Tarnobrzegu (2003) i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Erg w Jaśle (2004). Organy założycielskie tych jednostek musiały przejąć na siebie ich zaległe zobowiązania (w niektórych
przypadkach były to znaczne kwoty!) i wreszcie uzmysłowiły sobie konieczność podjęcia
właściwych działań. Przełomową datą stał się dzień 31 marca 2003 r., kiedy to Minister
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Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej powołał Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń
Własnościowych Jednostek Badawczo-Rozwojowych, w skład którego jako przedstawiciel
Ministra wszedł prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, ówczesny dyrektor warszawskiego Instytutu Chemii Przemysłowej. Zespół odbył 14 posiedzeń plenarnych i dnia 26 września
2003 r. złożył sprawozdanie ze swojej pracy, w którym przedstawiony został szczegółowy
program przekształceń jednostek badawczo-rozwojowych oraz określone zostały konieczne
zmiany legislacyjne. Wdrażanie tego programu przebiegało z wielkimi oporami, wynikającymi już nie tylko z przyczyn systemowych, ale z konserwatywnych postaw załóg i dyrekcji
poszczególnych instytutów. Mimo usilnych starań ze strony administracji rządowej oraz
urzędników odpowiedzialnych za restrukturyzację zaplecza (mgr inż. Stanisław Soja z Ministerstwa Gospodarki), konsolidacja została dokonana jedynie w obszarze tworzyw sztucznych, gdzie rolę lidera przejął na siebie toruński Metalchem i gdzie skuteczne działania
kolejnych dyrektorów (i ich gotowość do podejmowania ryzyka) zaowocowały daleko idącą
koncentracją działalności naukowo-badawczej i rozwojowej. Konsolidacja w zakresie paliw
płynnych ograniczyła się do włączenia Instytutu Technologii Nafty do Instytutu Nafty i Gazu
oraz Instytutu Biopaliw i Energii Odnawialnej do Przemysłowego Instytutu Motoryzacji,
a w zakresie syntezy chemicznej do włączenia Instytutu Chemii Nieorganicznej do Instytutu
Nawozów Sztucznych. Nie doszło do przygotowanej konsolidacji w obszarze paliw stałych.
Procesy restrukturyzacyjne zachodzące w naukowo-badawczym zapleczu przemysłu
chemicznego znalazły odbicie w układzie list rankingowych, sporządzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wyniku dokonywanej okresowo oceny efektywności
poszczególnych instytucji naukowych (Tab. 2). Niestety, żaden z instytutów chemicznych
nie uzyskał statusu Państwowego Instytutu Badawczego.
Dorobek wielu Instytutów chemicznych prezentowany był w numerach specjalnych
miesięcznika Przemysł Chemiczny i innych czasopismach, wydawanych zazwyczaj z okazji
różnego rodzaju jubileuszy [12÷22].
Tablica 2
Rankingi Instytutów ustalane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w latach 2006 i 2010
Nazwa

Kategoria
(wskaźnik efektywności)

Grupa
w 2010 r.

2006 r.

2010 r.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

1 (7,3126)

1 (1169,96)

G3

Instytut Nawozów Sztucznych

2 (4,1313)

1 (591,34)

G3

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

2 (3,1979)

1 (576,77)

G3

Instytut Przemysłu Organicznego

2 (2,9894)

1 (198,70)

G3, G8**

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

2 (5,0024)

2 (169,43)

G3

1 (5,8121)***

2 (105,45)

G7, G6**

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

2 (3,4751)

3 (122,82)

G3

Instytut Farmaceutyczny

2 (3,2036)

3 (104,88)

2
(2,8759)****

3 (53,60)

G3

3 (1,1892)

4 (40,24)

G3

Instytut Nafty i Gazu

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego SA

*G3 – technologie materiałowe, chemiczne i inne; G6 – górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka,
transport; G7 – energetyka, transport, inżynieria środowiska; G8 – bezpieczeństwo i inne dziedziny (2010 r.);
**przynależność do grupy w 2006 r.; ***Instytut Technologii Nafty;
****Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem przed konsolidacją
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Synteza chemiczna
W obszarze szeroko rozumianej syntezy chemicznej działa obecnie Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (do którego w 2010 r. włączono gliwicki Instytut Chemii
Nieorganicznej), Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w KędzierzynieKoźlu, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie, Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie oraz Instytut Farmaceutyczny w Warszawie. Instytut Barwników i Półproduktów Organicznych ze Zgierza został w 2008 r.
włączony do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.
Wszystkie te instytuty w okresie transformacji ustrojowej uległy daleko idącym przemianom, zarówno w zakresie tematyki badawczej, jak i form organizacyjnych. Cztery
z tych instytutów (INS, ICSO, IPO oraz IChP) są członkami Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego i dane o ich sytuacji finansowej, zatrudnieniu i sukcesach publikowane
są w corocznych raportach Izby (z wyjątkiem IPO).
W ostatnim okresie pojawiło się nowe zjawisko. Bogate firmy z polskim kapitałem
(Adamed, Czosnów k. Warszawy; Grupa Chemiczna Ciech, Warszawa; Polpharma, Starogard Gdański) zaczęły doceniać znaczenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań i organizować dla swoich potrzeb piony badawcze lub konsorcja badawcze, ukierunkowane
ściśle na rozwój poszczególnych firm. W skład tych konsorcjów weszły najlepsze instytuty
uczelniane i naukowo-badawcze.

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
W utworzonym w 1958 r. w Tarnowie i przeniesionym w 1968 r. do Puław Instytucie Nawozów Sztucznych, najwyżej obecnie notowanym na listach rankingowych instytucji naukowych, działających w obszarze syntezy chemicznej, transformacja gospodarcza
przebiegała bardzo spokojnie [23]. Funkcję dyrektora utrzymał tam doc. dr inż. Bolesław
Skowroński [24, 25], który pełnił ją nieprzerwanie od 1968 r. przez prawie 40 lat (aż
do przejścia na emeryturę w 2007 r.). Doc. B. Skowroński posiadał wybitną osobowość i łączył w sobie zdolności menedżerskie z olbrzymią wiedzą chemiczną i wizjonerską wyobraźnią. Dzięki ścisłemu powiązaniu Instytutu z przemysłem nawozowym oraz już wcześniej
zdobytą specjalizacją w preparatyce i produkcji katalizatorów, a także zgromadzonemu
wcześniej znacznemu doświadczeniu w modernizacji procesów przemysłowych, Instytut
mógł funkcjonować również w nowej rzeczywistości gospodarczej. Wobec braku przerostów zatrudnienia w Instytucie nie było konieczności masowego zwalniania pracowników.
Zatrudnienie to pierwotnie wzrosło z 274 osób w 1980 r. do 346 osób w 2002 r., ale później utrzymywało się już na stałym poziomie, wzrastając do 379 osób dopiero w 2010 r.
po konsolidacji z gliwickim Instytutem Chemii Nieorganicznej. Po przejściu na emeryturę
doc. B. Skowrońskiego funkcję dyrektora Instytutu objął we wrześniu 2007 r. dr inż. Cezary Możeński [26], pracownik Instytutu, chemik o dużym doświadczeniu menedżerskim.
W swojej karierze był ściśle powiązany z Zakładami Azotowymi w Puławach, gdzie w przeszłości pełnił funkcje dyrektorskie a obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej. Stwarza
to podstawy do ścisłej współpracy Instytutu z Zakładami Azotowymi. Ostatnio zmiana
nastąpiła również na stanowisku zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych. Pełniący
tę funkcję od 1992 r. dr inż. Józef Jan Sas (wcześniejszy wieloletni sekretarz naukowy Instytutu) odszedł w maju 2011 r. na emeryturę a jego miejsce zajął dr hab. inż. Janusz Igras
z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
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Dzięki ścisłemu powiązaniu z przemysłem azotowym Instytut stał się nieodzownym
partnerem wszystkich działań modernizacyjnych prowadzonych w tym przemyśle. Rozpoczęta jeszcze w 1986 r. modernizacja polskich wytwórni amoniaku, najpierw w Policach, a następnie we Włocławku (1988), Puławach (1989) i Kędzierzynie (1992), polegała
na zastosowaniu opracowanego w Instytucie (wspólnie z moskiewskim Instytutem Przemysłu Azotowego GIAP) niskoenergetycznego procesu produkcyjnego i pozwoliła na uzyskanie znacznych oszczędności gazu ziemnego oraz obniżenie energochłonności procesu.
W 1993 r. oddana została do ruchu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA jednostka
syntezy amoniaku o zdolności produkcyjnej 1500 t/d, należąca do największych na świecie. W listopadzie 2007 r. w instalacji tej wyprodukowano (po 14 latach nieprzerwanej pracy) 5-milionową tonę amoniaku! Wybitnym specjalistą w zakresie konstrukcji reaktorów
do syntezy amoniaku w Instytucie był dr inż. Wacław Hennel. Ważna specjalizacja Instytutu dotyczyła procesu wytwarzania kwasu azotowego z amoniaku. Opracowany dla tego
procesu katalizator warstwowy (siatki PtRh/PdAu) (współpraca z Mennicą Państwową i Zakładami Azotowymi w Puławach) zastosowano w latach 1978–1985 kolejno we wszystkich
krajowych wytwórniach kwasu azotowego, najpierw w Puławach, potem w Tarnowie, Włocławku i Kędzierzynie uzyskując dużą oszczędność metali szlachetnych, głównie platyny
(ok. 150 kg rocznie) i amoniaku (ok. 9300 t rocznie) w wyniku zwiększonej sprawności jego
utleniania do tlenku azotu. W 1992 r. w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA
ruszyła dwuciśnieniowa wytwórnia kwasu azotowego o zdolności produkcyjnej 700 t/d
(licencja Instytutu i Biura Projektów Prosynchem). Wcześniej proces ten licencjonowano
dla zakładów Azot Gorażde (Jugosławia) w 1982 r., Nan Ya (Tajwan) w 1987 r. Następna
taka wytwórnia kwasu azotowego (600 t/d) została uruchomiona wg projektu procesowego
Instytutu w 1995 r. w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA. Jest to pierwsza w Polsce wytwórnia kwasu azotowego oparta w całości na krajowych opracowaniach, reprezentujących
poziom najlepszych technologii na świecie. Nic też dziwnego, że Instytut dostaje dalsze
zlecenia z zagranicy. Przeprowadzona w latach 2006–2009 modernizacja wytwórni amoniaku w Nowomoskowsku i w Permie (Rosja) objęła nie tylko licencjonowanie procesów, ale
również prace projektowe oraz dostawę urządzeń. W 2010 r. podpisano kolejne kontrakty
na realizowaną w sposób kompleksowy modernizację zagranicznych wytwórni amoniaku
(Nowgorod w Rosji, Petfűrde na Węgrzech).
W ofercie Instytutu znajduje się obecnie 13 typów katalizatorów, sorbentów i nośników dla 10 procesów przemysłowych, wytwarzanych częściowo w tarnowskich Azotach.
W szczególności są to katalizatory do hydroodsiarczania gazu ziemnego (i sorbenty związków siarki), katalizatory parowego reformingu metanu, konwersji i metanizacji tlenku
węgla(II), syntezy amoniaku, uwodornienia benzenu i utwardzania tłuszczów. Ostatnio
do listy tej dołączony został katalizator do rozkładu tlenku azotu(I), odgrywający ważną
rolę w ochronie środowiska w zakładach produkujących kwas azotowy i wdrożony najpierw
w 2 reaktorach wytwórni azotanu(III) amonu w Azotach Tarnów (2007) a później w zakładach Anwil we Włocławku (2008) oraz w 2 instalacjach kwasu azotowego w ZAK w Kędzierzynie-Koźlu (2008 i 2010). W wyniku umowy zawartej z niemiecką firmą Heraeus katalizator wytwarzany w Instytucie został zastosowany w wytwórni kwasu azotowego w CSBP
Wesfarmers (Australia). Katalizator ten uzyskał wiele wyróżnień (m.in. Nagroda Ministra
Środowiska oraz Grand Prix Targów Expochem 2009). Wszystkie opracowane katalizatory
sprawdziły się w warunkach przemysłowych i są dostępne w ilościach handlowych. Instytut zatrudnia wybitnych specjalistów z zakresu katalizy (doc. dr Andrzej Gołębiowski [27],
dr Paweł Kowalik, dr inż. Kazimierz Stołecki, mgr inż. Urszula Prokop).
Działając w obszarze swojej podstawowej działalności statutowej Instytut uruchamia
produkcję płynnych koncentratów nawozowych z zawartością mikroelementów, o składzie
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dostosowanym do wymagań poszczególnych roślin uprawnych i okresów wegetacyjnych
(ponad 30 rodzajów od 1988 r.) oraz produkcję nawozów zawiesinowych w Doświadczalnej
Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średzkich w 1991 r., gdzie prowadzone jest też
promowanie i upowszechnianie tej formy nawożenia. Od 2000 r. doskonałym poligonem
doświadczalnym do dalszych badań nad nawozami zawiesinowymi staje się Gospodarstwo
Rolne w Goczałkowie, które Instytut przejął za długi od Agencji Własności Rolnej. Wiele prac
wdrożeniowych prowadzonych jest też na terenie Instytutu. I tak w 1992 r. wdrożona zostaje
w pełni eksportowa produkcja wytwarzania węglanu guanidyny o dużej czystości z odpadowego ługu pokrystalizacyjnego z produkcji melaminy. W 2001 r. w Instytucie rusza produkcja nawozów przeznaczonych do nawożenia upraw szklarniowych (z nawadnianiem). Pracami badawczymi i wdrożeniowymi w zakresie nawozów kieruje dr inż. Andrzej Biskupski.
W 2000 r. uruchomiona zostaje też produkcja ekstraktów chmielowych w oryginalnym procesie ekstrakcji szyszek chmielowych ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym
(dr hab. inż. Edward Rój, prof. INS). Obecnie trwa budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej (przy wsparciu uzyskanym ze środków unijnych).
Do innych sukcesów Instytutu należy zaliczyć wdrożenie technologii wytwarzania polioksymetylenu (politrioksanu) w 1997 r. w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach
(wytwórnia o zdolności produkcyjnej 10 tys. t/d). Wdrożenie to było wspólnym sukcesem
Instytutu (proces otrzymywania trioksanu i dioksolanu) oraz Instytutu Chemii Przemysłowej (proces polimeryzacji).
Tablica 3

Wdrożenia Instytutu Nawozów Sztucznych
Okres
1980–1983

Liczba opracowań wdrożonych
w kraju

za granicą

ogółem

5

1

6

1984–1994

46

4

50

1995–1998

35

10

45

1999–2000

14

2

16

2001–2005

57

37

94

2006–2010

37

19

56

Łącznie

194

73
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Wszystkie opracowania Instytutu były lub są chronione patentami. Dotychczasowa działalność INS w dziedzinie wynalazczości zamyka się ogólną liczbą 348 uzyskanych patentów,
w tym ok. 150 w okresie 1980–2010. Obecnie (stan na 31 grudnia 2010 r.) ochroną patentową objętych jest 38 wynalazków. Łączna liczba publikacji w latach 1980–2010 wyniosła
1482 (w tym 533 artykuły w czasopismach i 947 wystąpień na konferencjach). Nastąpił
wzrost liczby publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (z 3–4 do ok. 10 rocznie).
W Instytucie od 1998 r. działa akredytowane Nawozowe Laboratorium Badawcze
(NBL), specjalizujące się w zakresie badań nawozów mineralnych oraz mineralnych środków wspomagających uprawę roślin, i uprawnione do wykonywania badań zgodności
nawozów z wymaganiami określonymi w przepisach Unii Europejskiej a także wydawania
opinii o dopuszczeniu ich przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu na rynku
krajowym. Wprowadzone systemy zarządzania jakością obejmują produkcję i sprzedaż
katalizatorów, nośników, sorbentów i kul ceramicznych, produkcję i remonty zbiorników
ciśnieniowych i rurociągów oraz produkcję ekstraktu chmielowego.
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W 2010 r. Instytut wzbogacił się o nowy zamiejscowy Oddział Chemii Nieorganicznej
w Gliwicach, utworzony na bazie dawnego Instytutu Chemii Nieorganicznej, przyłączonego
w ramach konsolidacji. Zakład ten specjalizuje się w inżynierii procesów wytwarzania związków nieorganicznych (m.in. zatężanie roztworów, krystalizacja z roztworu, rozdział zawiesin,
suszenie materiałów, absorpcja gazów), a także w syntezie nieorganicznej oraz ochronie środowiska (m.in. wytwarzanie fosforanów, polifosforanów i kwasów fosforowych, nawozy ciekłe, środki uniepalniające i wypełniacze do tworzyw, wytwarzanie związków nadtlenowych;
oczyszczanie ścieków, wykorzystanie odpadów nieorganicznych, granulacja, prasowanie,
brykietowanie materiałów drobnoziarnistych) oraz w procesach mikronizacji substancji (mielenie substancji nieorganicznych i organicznych, klasyfikacja ziarnowa). W latach
2000–2010 Oddział wdrożył wiele opracowań badawczych, m.in. procesy wytwarzania nowych nawozów wieloskładnikowych z wykorzystaniem lokalnych surowców magnezowych,
wytwarzania tritiowęglanu sodu przeznaczonego do usuwania metali ciężkich ze ścieków,
wytwarzania zielonego tlenku chromu(III) o podwyższonej czystości, wytwarzania sorbentów
mineralnych z naturalnych glinokrzemianów warstwowych, i otrzymywania nowego gatunku wypełniacza krzemionkowego, otrzymywania roztworu siarczanu żelaza(III) z roztworów
potrawiennych, a także uruchomił produkcję ciekłego nawozu polifosforowego.
Obecnie w Oddziale realizowany jest projekt dotyczący odpadów nieorganicznych przemysłu chemicznego (foresight technologiczny) oraz projekt „dla województwa śląskiego”,
dotyczący bezpiecznych chemikaliów. Oddział organizuje cykliczne konferencje „Szanse
i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej” (7 edycji od 2005 r.) oraz „Krystalizacja przemysłowa” (co 3 lata od 1983 r.). Oddziałem kieruje dr inż. Bożenna Pisarska
a jej zastępcą ds. technicznych jest mgr inż. Jerzy Kropiwnicki.
Kadra kierownicza Instytutu Nawozów Sztucznych

Tablica 4

Lata

Nazwisko

Literatura

1968–2007

doc. dr inż. Bolesław W. Skowroński

24, 25

dr inż. Cezary Możeński, prof. INS

26

Dyrektor Instytutu
2007–dziś

Zastępca dyrektora ds. naukowych
1992–2011

dr inż. Józef Sas

2011–dziś

dr hab. inż. Janusz Igras, prof. INS

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
„Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej został wyodrębniony
w 1959 r. z założonego w 1952 r. w Dworach k. Oświęcimia Instytutu Syntezy Chemicznej
[28, 29]. Instytut ten od momentu powstania kierowany był przez doc. Józefa Obłoja [30].
Po przeniesieniu doc. Obłoja w 1966 r. do Warszawy, kierownictwo Instytutu objął najpierw dr inż. Edward Grzywa [31, 32], późniejszy Minister Przemysłu Chemicznego, a następnie doc. dr inż. Jerzy Wojciechowski [33], prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski [34],
a od 1985 r. prof. dr hab. inż. Marian Taniewski [35], który doprowadził Instytut w dobrej
kondycji finansowej do okresu transformacji ustrojowej Kraju.
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Trudna sytuacja gospodarcza Kraju w latach 80. XX w. stymulowała stosowanie oferowanych przez Instytut rozwiązań technologicznych, możliwych do bezinwestycyjnego
wdrożenia (modernizacje technologii) zwłaszcza w zakresie chemii gospodarczej, żywic
do klejów i lakierów, oraz wykorzystania odpadów i produktów ubocznych. Na liście
nowych wdrożeń pojawiało się w tamtych latach po 20–40 pozycji rocznie. Równolegle
Instytut zaczął koncentrować się na technologiach eksportowych, co zaowocowało już
w 1984 r. pierwszym kontraktem, zrealizowanym przez centralę handlu zagranicznego
Polimex-Cekop a dotyczącym licencji na wytwarzanie bisfenolu A w Bułgarii (wcześniej
wdrożenie tego procesu miało miejsce w 1977 r. w Zakładach Chemicznych Blachownia). Wkrótce w 1987 r. technologia ta została sprzedana na Tajwan, w 1987 r. do Chin,
w 1989 r. do Indii a w 1990 r. do Korei Południowej. W 1988 r. do Rumunii została
sprzedana licencja na proces wytwarzania kwasu akrylowego. Niezależnie od tego Instytut
pełnił w latach 1971–1990 funkcję koordynatora finansowanego centralnie „problemu
węzłowego” pt. „Podstawowe surowce i półprodukty do syntez organicznych”, co również
ułatwiało mu dostęp do środków pochodzących z budżetu państwa.
To wszystko sprawiło, że w momencie transformacji Instytut był w dobrej sytuacji
finansowej, jednakże galopująca inflacja i urealnienie wartości dolara spowodowało konieczność podjęcia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych. W pierwszym rzędzie
konieczna stała się znacząca redukcja zatrudnienia (które wzrosło z 584 osób w 1980 r.
do 962 osób w 1988 r.) a także zmiana struktury organizacyjnej Instytutu oraz sposobu
pozyskiwania środków na prace badawcze i rozwojowe.
Czoła temu wyzwaniu miał stawić dr inż. Maciej Kiedik, dyrektor Instytutu, zarekomendowany przez Radę Pracowniczą i powołany w 1990 r. przez Ministra Przemysłu i Handlu
na to stanowisko. Wspólnie z prof. dr. hab. inż. Jerzym Wasilewskim [36], który pozostał
na stanowisku zastępcy ds. naukowo-badawczych, dokonał on daleko idącej restrukturyzacji Instytutu, koncentrując jego tematykę na kilku kluczowych kierunkach, a także restrukturyzacji zatrudnienia (do 765 osób w 1990 r. i 401 osób w 1991 r.). W 1991 r. powołali
oni spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o nazwie ICSO Chemical Production, która
przejęła z Instytutu znaczną część działalności produkcyjnej i handlowej, prowadzonej dotychczas w pionie produkcyjnym. W nowej spółce, której prezesem zarządu został mgr inż.
Marek Jarawka, członkiem zarządu mgr Zenon Maślona a przewodniczącym rady nadzorczej
mgr inż. Jerzy Majchrzak, 51% udziałów należało do osób prywatnych (pracownicy Instytutu). W sensie formalnym spółka nie była instytucją państwową, a zatem jej działalności
nie ograniczała sformalizowana biurokracja obowiązująca w administracji państwowej, ale
w praktyce Instytut dysponował w spółce pakietem kontrolnym i mógł nadawać kierunek
jej działalności. W latach 1992–1997 w spółce wdrażanych było rocznie 5–10 technologii
opracowanych w Instytucie, co pozwalało uzyskiwać przychody z tytułu opłat licencyjnych,
realizacji usług analitycznych i badawczych a także z tytułu dzierżawy obiektów. Spółka zatrudniła także część pracowników Instytutu zwalnianych w ramach kadrowej restrukturyzacji Instytutu. Jeszcze przed utworzeniem spółki w Instytucie prężnie działał kierowany przez
dyrektora Zenona Maślonę pion ekonomiczno-handlowy, w którym prowadzone były sprawy
związane z eksportem i współpracą z zagranicą, co stało się bardzo ważne, gdyż zniesiony
został monopol państwowych central handlowych, zarówno w międzynarodowym obrocie
wyrobami, jak i myślą techniczną. Utworzone zostało również biuro projektowo-inżynieryjne,
które przygotowywało dokumentację dla kontraktów eksportowych. Tak nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych nie wprowadził w tym okresie żaden inny instytut chemiczny.
Dobra passa Instytutu w zakresie działań wdrożeniowych trwała nadal, gdy po odwołaniu dr. inż. M. Kiedika stanowisko dyrektora Instytutu przejął prof. dr hab. inż. Jerzy
Wasilewski. Niezależnie od wdrożeń w spółce ICSO Chemical Production (których liczba
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w latach 1998–2005 jednak znacząco spadła do 1–2 wdrożeń rocznie) Instytut wdrażał
rocznie 5–10 technologii. Podpisywane były też dalsze kontrakty eksportowe. W 1993 r.
Instytut sprzedał technologię wytwarzania nonylofenolu do Chin (10 tys. t/r), w 1996 r.
technologię wytwarzania chlorku allilu do Korei Południowej (30 tys. t/r) a w 1999 r.
sprzedał do Iranu technologię wytwarzania bisfenolu A (30 tys. t/r) oraz technologię wytwarzania żywic epoksydowych (10 tys. t/r). Ponadto w 1998 r. Instytut zawarł kontrakt
na modernizację wytwórni nonylofenolu, a w 1999 r. na modernizację wytwórni bisfenolu A
w Chinach. W tym też okresie Instytut rozwinął współpracę międzynarodową (m.in. w sieci
INCREASE z niemieckim Instytutem Umsicht oraz Uniwersytetem w Dortmundzie, w ramach której realizował m.in. projekt w 5. Programie Ramowym UE).
Od 1999 r. dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik [37]. W 2000 r.
Instytut zaczął pozbywać się majątku, który nie był wykorzystywany do celów statutowych (sklep firmowy, ośrodek wczasowy w Łazach, dwa domy mieszkalne) a także przekazał spółce ICSO Chemical Production użytkowane przez nią tereny wraz z budynkami
i instalacjami produkcyjnymi. Sytuacja finansowa Instytutu zaczynała się jednak pogarszać. Wtedy to odeszło z Instytutu kilku pracowników naukowych, będących wybitnymi
specjalistami w swoich dziedzinach. W 2003 r. nastąpiło przejęcie przez osoby fizyczne
spółki ICSO Chemical Production. Przejęcie to stało się możliwe wskutek podjętych bez
zgody Ministerstwa Skarbu decyzji kierownictwa Instytutu o umorzeniu udziałów Instytutu w spółce. W ten sposób Instytut bezpowrotnie utracił kontrolę nad przekazanym
do spółki swoim majątkiem o znacznej wartości. W 2004 r. bilans Instytutu zamknął się
stratą w wysokości ponad 5,5 mln PLN, co stanowiło ponad 30% wielkości rocznych obrotów Instytutu. A. Gawdzik kończy kadencję na stanowisku dyrektora i zgłasza swoją
kandydaturę na kolejną kadencję. Wygrywa, ale nominacji nie otrzymuje. W 2004 roku
obejmuje on funkcję kierownika Instytutu. W tym samym roku Minister Gospodarki
i Pracy odwołał prof. A. Gawdzika z funkcji kierownika Instytutu, zarządził szczególny
nadzór nad Instytutem i powołał na stanowisko kierownika Instytutu mgr Teresę Tarkowską, która miała za zadanie wdrożyć program naprawczy. Dokonała ona bilansu
strat poniesionych przez Instytut w latach 2003–2004.
Rozstrzygnięty w 2005 r. konkurs na funkcję dyrektora Instytutu i objęcie tego stanowiska przez doc. dr. Mariana Grytę [38, 39], było kolejnym punktem zwrotnym w rozwoju
Instytutu. Ustabilizowana wówczas struktura pionu badawczego Instytutu, obejmująca
12 zakładów przetrwała do dzisiaj. Odzwierciedla ona specjalizację Instytutu (analityka,
technologia gazów, środki powierzchniowo czynne, żywice, procesy jonitowe i poliwęglany, związki epoksydowe, środki pomocnicze, przetwarzanie tłuszczów i odpadów, procesy
kondensacyjne i poliolefiny, usługi i ekspertyzy oraz projektowanie). Wspólnie ze swoim
zastępcą ds. naukowo-badawczych dr. Andrzejem Kruegerem [38], doc. M. Gryta prowadził zrównoważoną gospodarkę finansami Instytutu, inwestując znaczne środki w jego
rozwój. Najważniejsze były inwestycje w kadrę naukową. W latach 2005–2010 przyjęto
do pracy 76 nowych pracowników, w przeważającej mierze młodych z wyższym wykształceniem, 7 pracowników uczestniczyło w studiach doktoranckich, 28 pracowników w studiach podyplomowych a w szkoleniach i kursach specjalistycznych pracownicy Instytutu
brali udział 714 razy (!). Zatrudnienie w Instytucie w 2010 r. utrzymywało się na stałym
poziomie (169 osób, w tym 115 osób z wyższym wykształceniem, w tym 2 osoby z tytułem profesora i 27 osób ze stopniem doktora). Podjęte zostały nowe kierunki badawcze
(zagospodarowanie surowców odnawialnych, modyfikacja tworzyw sztucznych, surfaktanty nowej generacji, ciecze jonowe), a współpraca z przemysłem (Grupa Chemiczna
Ciech, Kronopol, LERG SA, Grupa PCC, ZAK SA) stała się priorytetem w działalności
Instytutu. W latach 2005–2010 dokonano 37 wdrożeń przemysłowych. W 2007 r. urucho-
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miono wytwórnię żywic epoksydowych w Zakładach Chemicznych Organika-Sarzyna, dla
której projekt bazowy wykonany został w Instytucie. Na licencji Instytutu uruchomiono
w 2007 r. wytwórnię azotu o czystości 99,9% w zakładach Brasco-Vratislavia, a w 2008 r.
wytwórnię tlenu w Hiszpanii. Od 2004 r. realizowany jest projekt „Platforma Innowacji
Technologicznej Regionu Opolszczyzny” (PITRO), w ramach którego co roku jesienią Instytut organizuje Targi Wiedzy Technologicznej, służące rozwijaniu współpracy i wymianie informacji między sferą nauki i przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu
technologii na Opolszczyźnie.
Imponująco prezentuje się dorobek Instytutu w zakresie ochrony patentowej dokonywanych wynalazków i publikacji prac. W latach 1980–2010 Instytut w uzyskał Polsce
łącznie 997 patentów i opublikował 1250 prac, w tym 710 w czasopismach z listy filadelfijskiej. W licznej działającej w Instytucie grupie wybitnych naukowców i wynalazców
wymienić należy doc. dr inż. Marię Uhniat (polimery), prof. dr. hab. inż. Jerzego Wasilewskiego [36] (procesy utleniania) oraz doc. dr. inż. Gerarda Bekierza [40] (środki powierzchniowo czynne). Szczególnym powodem do dumy jest zaliczenie Instytutu do I kategorii
w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r.
Księgozbiór Instytutu liczy ok. 15 tys. druków zwartych, ok. 11 tys. oprawnych tomów wydawnictw periodycznych i ok. 11 tys. sprawozdań z prac naukowo-badawczych.
W zbiorach znajdują się m.in. Chemical Abstracts (od 1952 r.), obecnie dostępne w formie
elektronicznej.
Tablica 5
Kadra kierownicza Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Lata*

Nazwisko

Literatura

Dyrektor Instytutu
1985–1990

prof. dr hab. inż. Marian Taniewski

35

1990–1992

dr inż. Maciej Kiedik

1993–1999

prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski

36

1999–2003

prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik

37

2005–2010

doc. dr Marian Gryta

38, 39

2010–dziś

dr Andrzej Krueger

38

1976–1993

prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski

36

1993–1997

prof. dr hab. Dominik Nowak

41

1997–2002

doc. dr Marian Spadło

Zastępca dyrektora ds. naukowych

2002–2004

dr Zygmunt Hehn

2004–2010

dr Andrzej Krueger

2010–dziś

dr Iwona Szwach**

38

*w latach 2003–2005 w Instytucie nie było mianowanego dyrektora, a Instytutem administrowali najpierw
prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik i później mgr Teresa Tarnowska; **zastępca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych
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Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Chociaż Instytut Przemysłu Organicznego pod obecną nazwą (znany za granicą jako
Institute of Industrial Organic Chemistry) istnieje od początku 1958 r., to jego rodowód
sięga 1947 r. Jesienią 1946 r. powołano do życia Centralny Zakład Techniczno-Badawczy
do działalności dla potrzeb obronności kraju. W czerwcu 1947 r. Zakład ten został wcielony do ówczesnego Głównego Instytutu Mechaniki, aby powołać na jego bazie Instytut
Materiałów Wybuchowych. Z niego w 1952 r. powstał najpierw Instytut Chemii Stosowanej, połączony następnie w 1958 r. z Instytutem Barwników i Półproduktów [42].
Obecnie Instytut funkcjonuje w czterech miejscach w kraju, w tym w Warszawie
(6 zakładów badawczych), w Pszczynie (Oddział, w tym 2 zakłady badawcze), w Krupskim Młynie (Oddział), w Pionkach (pracownia), przy ilościowo niezmiennym zatrudnieniu (ok. 240 osób) w ciągu ostatniej dekady.
Prace Instytutu legły u podstaw rozbudowy polskiego przemysłu środków ochrony roślin, wielu dziedzin przemysłu materiałów wybuchowych, przemysłu obronnego, środków
pomocniczych dla garbarstwa i rozjaśniaczy optycznych. Nastąpił rozwój kadry naukowej,
wielu pracowników naukowych uzyskało tytuły naukowe profesora oraz stopnie naukowe
doktora habilitowanego i doktora. Specjalnością kadry naukowej Instytutu była i pozostaje do dziś chemia i technologia substancji biologicznie czynnych o właściwościach
pestycydowych i biocydowych oraz technologia materiałów wysokoenergetycznych.
W latach 1988-2010 nastąpiły istotne zmiany w działalności Instytutu, który przystosował się do nowych warunków ekonomicznych i do nowej sytuacji w przemyśle, jaka powstała w wyniku przemian ustrojowych oraz przed i w trakcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Już w połowie lat 90. ub.w. w ramach działań restrukturyzacyjnych Instytut zawiązał
dwie spółki, w tym Z.D. „Organika” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie (drugi udziałowiec to Z. Ch.
„Organika-Sarzyna” SA) oraz PIW „Ipochem” Sp. z o.o. (drugi udziałowiec to WZF POLFA),
które z powodzeniem kontynuują działalność do dziś. W opisywanym okresie niewspółmiernie wzrósł problem samodzielnego poszukiwania środków finansowych niezbędnych dla
właściwego funkcjonowania Instytutu. Zmniejszało się zapotrzebowanie na prace o charakterze utylitarnym i technologicznym. Ograniczeniu uległ zakres prac naukowych i rozwojowych dotyczących obszaru chemii i technologii środków ochrony roślin, biocydów i środków
do higieny sanitarnej, natomiast większego znaczenia nabrały takie kierunki działalności
jak toksykologia, ekotoksykologia, badanie właściwości fizykochemicznych substancji i wyrobów, właściwości palnych i wybuchowych, bezpieczeństwo procesowe w przemyśle chemicznym i pokrewnych, transport materiałów niebezpiecznych i elektryczność statyczna.
Ważne pozostały tematy związane z produkcją, składowaniem i stosowaniem materiałów
wybuchowych oraz analityka (oznaczanie pozostałości substancji organicznych w różnych
matrycach, badania 5-szarżowe). Rozwijane są prace związane z bezpieczeństwem chemicznym (produkcja, obrót i stosowanie substancji i wyrobów chemicznych) oraz z wprowadzaniem na rynek nowych produktów przemysłu chemicznego.
Dla celów rejestracyjnych wykonywane są badania fizykochemiczne, toksykologiczne,
ekotoksykologiczne, a z punktu widzenia bezpieczeństwa procesów przemysłowych prowadzone są badania dotyczące zagrożeń wywoływanych przez elektryczność statyczną.
Badania niebezpiecznych właściwości materiałów są podstawą do dokonywania przez
Instytut urzędowej klasyfikacji i ustalania warunków dopuszczenia do przewozu kolejowego, drogowego materiałów niebezpiecznych. Przeprowadzane są oceny materiałów
wybuchowych pod względem bezpieczeństwa, jak też obiektów przeznaczonych do ich
produkcji i magazynowania. Ważne jest wprowadzanie nowoczesnych metod oceny właściwości materiałów wybuchowych, a także oceny ryzyka procesów technologicznych
w przemyśle materiałów wybuchowych.

Instytuty naukowo-badawcze

269

Instytut wykonuje badania w tych obszarach w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (jako jedyny pod tym względem w kraju) i w systemie ISO 17025. Posiada też
18 imiennych upoważnień organów administracji państwowej do wydawania określonych
orzeczeń. Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów IPO zostało
uznane przez ONZ jako jedyne w Polsce (jedno z 12. na świecie) za wiodące i pełniące rolę
referencyjną dla stosowanych metod badań właściwości niebezpiecznych materiałów.
Instytut prowadzi nadal działalność badawczą i rozwojową w obszarze bezpieczeństwa
państwa i obronności kraju, a od lat 90. ub. w. realizuje prace w przemyśle związane
z realizacją Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej.
Wyżej opisana działalność, dotycząca chemicznego bezpieczeństwa, w tym przemysłowego oraz bezpieczeństwa i obronności państwa, miała istotny wpływ na zakwalifikowanie
Instytutu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 r. do kategorii A w grupie jednostek naukowych pt. bezpieczeństwo i inne dyscypliny techniczne (Tab.2).
Ukształtowane przez dziesięciolecia zasadnicze kierunki badawcze z zakresu środków ochrony roślin i pokrewnych oraz materiałów wysokoenergetycznych (wybuchowych)
mają istotne znaczenie dla Instytutu, gromadząc kadrę naukową na wysokim poziomie
i przyczyniają się do znacznego dorobku publikacyjnego i wdrożeniowego.
Od lat 60 ub. w. Instytut wydaje kwartalnik „Pestycydy/Pesticides” (od 1998 r. w języku angielskim), w którym publikowane są recenzowane prace oryginalne i przeglądowe
poświęcone chemii, aktywności biologicznej, technologii, właściwościom toksykologicznym i ekotoksykologicznym substancji i preparatów o właściwościach pestycydowych
i biocydowych. Od 2004 r. wydawany jest (w języku angielskim) kwartalnik: „Central European Journal of Energetic Materiale (CEJEM)”, publikujący recenzowane prace z ośrodków
naukowych, krajowych i zagranicznych poświęcone problemom materiałów wysokoenergetycznych (wybuchowych).
Od 2004 r. organizowane są (corocznie) konferencje naukowe (o zasięgu międzynarodowym) IPOEX „Materiały wybuchowe. Badania, zastosowanie, bezpieczeństwo”.
Umiejętne i wyważone wewnętrzne działania restrukturyzacyjne były inspirowane
i prowadzone przez kadrę kierowniczą Instytutu (Tab.6), utrzymując tę placówkę naukowo-badawczą na czołowych pozycjach w rankingu (do 2004 r. – Kat. 3; 2005-2009 r.
– Kat. 2, a od 2010 r. Kat.1 (A)).
Kadra kierownicza Instytutu Przemysłu Organicznego
Lata

Tablica 6

Nazwisko
Dyrektor Instytutu

1978-2000

Dr hab. Wiesław Moszczyński

2000-2010

Dr inż. Karol Buchalik

2010-nadal

Mgr inż. Urszula Wyrzykowska**
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych*

1984-2001

Prof. dr inż. Jan Legocki

2002-2005

Dr inż. Bogdan Florczak

2007-2011

Dr hab. inż. Leszek Konopski

2011-nadal

Prof. dr hab. inż. Andrzej Maranda

* Od 2011 Zastępca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych
** Od 2002 Zastępca dyrektora ds. strategii ekonomicznej i logistyki
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Instytut Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
W najstarszym i „sztandarowym” instytucie naukowo-badawczym, jakim był
w 1990 r. warszawski Instytut Chemii Przemysłowej, zmiany rozpoczęły się szybko.
Wprawdzie sytuacja finansowa nie była tam krytyczna, gdyż Instytut osiągał wcześniej
znaczne przychody ze sprzedaży licencji za granicą (cykloheksanon, kwas adypinowy,
politrioksan), z produkcji małotonażowej oraz realizacji finansowanych z budżetu dużych programów badawczych, ale ciągłe zmiany na stanowisku dyrektora Instytutu
(dokonywane najczęściej w wyniku doraźnych decyzji politycznych), powodowały poczucie braku stabilności wśród załogi Instytutu (siedmiokrotne zmiany na stanowisku
dyrektora Instytutu w latach 1971–1990). Zwiastunem transformacji było nadanie
Instytutowi w maju 1990 r. imienia Profesora Ignacego Mościckiego.
Chociaż kierowana przez prof. dr. hab. inż. Stanisława Pasynkiewicza Rada Naukowa Instytutu zaleciła utrzymanie status quo, Minister Przemysłu i Handlu rozpisał konkurs na funkcję dyrektora Instytutu. Konkurs ten wygrał mgr inż. Wojciech
Lubiewa-Wieleżyński [45], pracownik naukowy Instytutu, współautor eksportowej technologii wytwarzania cykloheksanonu. Nowy dyrektor, powołany na to stanowisko w grudniu 1990 r. dokonał zasadniczych zmian zarówno w strukturze organizacyjnej Instytutu,
jak i w składzie jego dyrekcji. Liczba zakładów badawczych została ograniczona z 29 do 15
i utworzyły one jeden Pion Naukowo-Badawczy. Trzyosobowy zespół w składzie dr Marek
Borowiak [46, 47], prof. dr inż. Stanisław Ciborowski [48] i prof. dr inż. Piotr Penczek
[49, 50] przygotował strategię restrukturyzacji Instytutu. W jej wyniku została znacznie
ograniczona tematyka badawcza Instytutu. Zaniechano prowadzenia badań m.in. w zakresie inżynierii chemicznej, budowy aparatury badawczej, korozji i syntezy inhibitorów
korozji. Równolegle malała produkcja małotonażowa, która w warunkach gospodarki
wolnorynkowej wykazywała brak konkurencyjności, ze względu na zawyżone koszty wytwarzania oraz często niską jakość produktów. W niektórych przypadkach zaniechanie
wartościowej produkcji było wynikiem odejścia z Instytutu fachowców z danego zakresu
(m.in. korozymetry, kauczuk silikonowy, formy do spieniania polistyrenu, urządzenia
do badania wytrzymałości rur z tworzyw sztucznych). Porażkę stanowiło tu podjęcie produkcji sznurka polipropylenowego dla rolnictwa (snopowiązałki), w której uruchomienie
zainwestowany został znaczny kapitał i które zakończyło się demontażem wytwórni. Instytut sukcesywnie likwidował też swoje zakłady zamiejscowe oraz wycofywał się ze spółek
prawa handlowego, założonych z inicjatywy Instytutu w drugiej połowie lat 80. XX w.,
zgodnie z ówczesnymi odgórnymi zaleceniami partyjnymi („bierzcie sprawy w swoje ręce”).
Z 15. spółek pozostała tylko spółka „Silikony Polskie” w Nowej Sarzynie, oparta na tamtejszym zamiejscowym zakładzie Instytutu. Zmiany spowodowały znaczne ograniczenie
zatrudnienia. Najniższe zatrudnienie w Instytucie przypada na przełom 2006/2007, kiedy
wynosiło 285 etatów. Od 2008 r. trend spadkowy został zahamowany i nastąpił wzrost zatrudnienia o 25 etatów, dając 310 osób (etatów) w 2010 r. (w tym 182 osoby z wyższym wykształceniem), zarówno wskutek odchodzenia starszych pracowników na emerytury, jak
i ucieczki młodych zdolnych naukowców do pracy w biznesie, przy równoczesnym braku
dobrych kandydatów do pracy naukowej na rynku warszawskim. Wskutek zmniejszania
zatrudnienia oraz ograniczania produkcji i badań w skali większej, znaczne powierzchnie Instytutu pozostawały niewykorzystywane (hale półtechniczne, warsztaty, magazyny,
pomieszczenia laboratoryjne i biurowe) i są do dziś wynajmowane firmom zewnętrznym,
co stało się istotnym źródłem dodatkowych przychodów Instytutu.
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Z perspektywy czasu można stwierdzić, że Instytut nie wykorzystał szansy, jaką dała
mu gospodarka wolnorynkowa. Utrzymane zostały jedynie bliższe kontakty z MZRiP Petrochemia (później PKN Orlen) w Płocku (doc. dr inż. Witold Tęcza [51], doc. dr inż. Włodzimierz Ratajczak [49]), Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach (później Azoty
Tarnów) (mgr Janusz Stasiński [49], dr inż. Stefan Szarlik [49], mgr inż. Piotr Krzyżanowski), Zakładami Azotowymi Anwil we Włocławku (dr Maria Obłój-Muzaj [51]), Zakładami Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie (prof. dr inż. Piotr Penczek [49], dr inż. Elżbieta
Wardzińska [49]) oraz zakładami dawnego Koncernu Ruetgers w Castrop-Rauxel i Duisburgu w Niemczech (dr inż. Jerzy Polaczek).
Do tej listy należy dodać jeszcze Synthos w Oświęcimiu (doc. dr hab. Izabella Legocka prof. IChP, dr inż. Piotr Jankowski), Z.Ch. Zachem SA w Bydgoszczy (dr inż. Stefan
Szarlik) oraz Z.Ch. Alwernia SA (dr inż. Piotr Jankowski).
W latach 2002-2007, kiedy dyrektorem IChP był prof. Jacek Kijeński, w skład Rady
Naukowej Instytutu, obok wybitnych przedstawicieli nauki, weszli też prezesi największych polskich firm chemicznych. Wyłoniony z nich zespół przygotował koncepcję strategicznych kierunków rozwoju badawczego Instytutu, a ich realizacja doprowadziła do uzyskania przez Instytut znaczących konsorcyjnych projektów badawczych, dotyczących
m. in. wykorzystania odpadów z tworzyw polimerowych oraz syntezy kwasu akrylowego
i estrów akrylowych z surowców odnawialnych (frakcja glicerynowa z produkcji estrów
metylowych kwasów tłuszczowych).
Biblioteka Instytutu od 2001 r. jest członkiem Konsorcjum Elsevier (obecnie Wirtualna Biblioteka Nauki), dzięki czemu w sieci IChP zapewniony jest dostęp drogą elektroniczną do pełnotekstowej bazy Science Direct, obejmującej ponad 1900 tytułów czasopism, wydawnictw Elsevier, Academic Press oraz Harcant Sealth Science. Od 2008 r.
dzięki udziałowi Biblioteki w Konsorcjum Knovel dostepna jest pełnotekstowa Baza
Knovel Library (kolekcje: Chemistry&Chemical Engineering oraz Plastics&Rubber).
Instytut utrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych jako jedyny wśród instytutów chemicznych. Na wysokim poziomie utrzymuje
się wydawany przez Instytut miesięcznik Polimery, którym od 1991 r. kieruje mgr inż.
Barbara Witowska-Mocek [51]. W 1993 r. podjęte zostało wydawanie rocznika ICRI
Annual Report, w którym publikowano w języku angielskim informacje o działalności
Instytutu a także wybrane prace naukowe, wykonane przez pracowników Instytutu.
Wydawnictwo to zostało jednak zlikwidowane w 2002 r., choć cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony czytelników zagranicznych.
Obecnie działalność Instytutu koncentruje się na opracowywaniu procesów wytwarzania nowych kompozytów i nanokompozytów polimerowych (dr hab. Maria Zielecka,
dr Barbara Świerz-Motysia) i monomerów (prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński),
na badaniach procesów przetwórstwa i recyklingu tworzyw polimerowych (dr hab. inż.
Regina Jeziórska, prof. IChP, dr Maria Obłój-Muzaj), kwasu akrylowego i akrylanów
(prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr inż. Antoni Migdał, dr inż. Małgorzata Jamróz),
syntezie nowych materiałów polimerowych (dr inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP,
dr hab. Izabella Legocka, prof. IChP), modyfikacji własności materiałów polimerowych, a zwłaszcza ich uniepalniania (dr inż. Piotr Jankowski), półproduktów farmaceutycznych (prof. dr hab. Jacek Cybulski, dr Jolanta Janiszewska, dr inż. Magdalena
Jezierska-Zięba, prof. dr hab. Andrzej Lipkowski), biopaliw (dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska, mgr inż. Krzysztof Różycki), materiałów przewodzących do ogniw paliwowych nowej generacji (prof. Andrzej Czerwiński [51], dr Piotr Piela) oraz recyklingu
ogniw cynkowo-manganowych i alkalicznych (dr Zbigiew Rogulski).
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Po 2007 r. Instytut uzyskał finansowanie w 30 projektach badawczych. Zrealizowano
ponad 60 kontraktów i umów z kontrahentami zagranicznymi, wdrożono lub sprzedano
licencje na ponad 26 technologii opracowanych w Instytucie. Ponadto zakończono realizację wieloletniego kontraktu na sprzedaż technologii wytwarzania politrioksanu w skali
20 tys. t/r w Chinach, uruchomiono laboratorium badawcze nanomateriałów i nowoczesnych materiałów polimerowych o znaczeniu przemysłowym POLMATIN, podpisano
kontrakt na modernizację instalacji produkującej cykloheksanon w Barodzie w Indiach
(wspólnie z Zakładami Azotowymi w Puławach), zakończono z sukcesem projekt NanoGLOWA wysoko oceniony przez Komisję Europejską (pierwsze miejsce „Success Stories”
w kategorii „Research&Innovation – Industrial Technologies”) i wreszcie uruchomiono instalację do usuwania benzenu ze ścieków z wytwórni p-ksylenu w PKN Orlen SA w Płocku
według technologii opracowanej w Instytucie.
W Instytucie został zorganizowany (pod kierunkiem mgr. inż. Andrzeja Krześlaka)
Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP, działający tam z ramienia Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w wyniku postępowania konkursowego
ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki. Finansowanie Instytutu nie jest zagrożone,
dzięki środkom płynącym z programów rządowych (Innowacyjna Gospodarka) oraz wpływom z wynajmu pomieszczeń. Instytut od 2003 r. ma drugą kategorię zaszeregowania
w ministerialnym rankingu placówek naukowych.
Tablica 8

Kadra kierownicza Instytutu Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego
Lata

Nazwisko

Literatura

Dyrektor Instytutu
1988–1990

prof. dr inż. Edward Grzywa

31, 32

1990–2002

mgr inż. Wojciech Lubiewa Wieleżyński

45

2002–2007

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

52, 53, 54

2007–dziś

mgr inż. Józef Menes
Zastępca dyrektora ds. naukowych

1986–1991

prof. dr Kazimierz Zięborak*

1987–1991

doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz*

1989–1991

doc. dr Maria Bełdowicz*

1990–2002

dr Marek Borowiak

2002–2007

doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz*

2002-2007

dr inż. Krzysztof Bajdor*

2007–dziś

prof. dr hab. Jacek Cybulski

dyrektorzy pionów

*

55

46, 47
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Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
Powołany w 1952 r. Instytut Farmaceutyczny, kierowany w latach 1982–2007 przez
doc. dr. Wiesława Szelejewskiego [57÷62], osiągał w okresie poprzedzającym transformację ustrojową duże sukcesy wdrożeniowe. W tym czasie Instytut koordynował centralne programy badawczo-rozwojowe, obejmujące dużą część krajowego potencjału
badawczego przemysłu farmaceutycznego. Zaowocowało to licznymi spektakularnymi
wdrożeniami. Serię tę rozpoczęło wdrożenie substancji clotrimazol (zespół mgr. Ryszarda Pakuły), która dała znaczne efekty antyimportowe. Podobny charakter miała
antyimportowa produkcja nifedypiny, uruchomiona w Polfie Grodzisk (a lek cordafen
został uruchomiony w Starogardzie), za co zespół dr Marty Serwin-Krajewskiej uzyskał Nagrodę Państwową w 1988 r. Inne ważniejsze wdrożenia z lat 80. XX w. to laticort (doc. dr inż. Romana Jaworska), metformina (dr Ryszard Palanowski), calcifediol (mgr Henryk Salwa), piroxicam (mgr Ryszard Pakuła), beclometazon (doc. dr inż.
Romana Jaworska), normatens (dr Barbara Chodkowska-Granicka), nifuroksazyd
(dr Marta Krajewska), mexiletine (doc. dr Wiesław Szelejewski), flumetazon (Czesława
Księżny), betametazon (Maria Skibińska), alfacalcidol (mgr Teresa Ryznar), mitoksantron (dr Krystyna Łypacewicz) oraz pefloksacyna (dr Jerzy Kazimierczak). Decydujące
znaczenie dla losów Instytutu w latach 90. XX w. miały dokonane wówczas opracowania nitrendypiny (dr Marta Krajewska), klozapiny (dr Janina Piechaczek), flutamidu (doc. dr inż. Jan Wojciechowski), ketokonazolu (mgr Stanisław Adamski) oraz
budesonidu R (mgr inż. Teresa Uszycka-Horawa), które stały się podstawą produkcji
doświadczalnej Instytutu.
W momencie transformacji gospodarczej podjęto w skali państwa decyzję o zaniechaniu finansowania programów centralnych w nauce i drastycznie obniżono nakłady
na prace badawcze. Ponieważ w tym samym czasie przemysł farmaceutyczny przeżywał
kłopoty (spadek eksportu do Związku Sowieckiego) i nie chciał finansować Instytutu,
jego sytuacja stała się dramatyczna (wcześniej Instytut w 90% był finansowany przez
państwo). W tej sytuacji Instytut podjął strategiczną decyzję uruchomienia w Instytucie
produkcji leków i substancji gotowych. Powstał zespół produkcji tabletek kierowany
przez dr Janinę Rygiel, który zarejestrował kilka produktów opracowanych w poprzednim okresie i rozpoczął produkcję. Szczególnym osiągnięciem była produkcja nitrendypiny, która nie była znana na polskim rynku, a jest bardzo skutecznym i tanim lekiem
przeciwnadciśnieniowym. Produkcja tabletek była prowadzona w trudnych warunkach
i nie spełniała wymagań GMP (good manufacturing practice), co nie stwarzało możliwości rozwoju. Dlatego podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji i powołano w tym celu
spółkę Anpharm SA (prof. Karol Butkiewicz). Rozruch nowych linii odbył się bardzo
sprawnie, ale problemem stało się duże obciążenie kredytowe, uniemożliwiające finansowanie dalszych prac badawczych. W tej sytuacji rozpoczęto negocjacje z potencjalnymi inwestorami strategicznymi. Najlepsze warunki kontraktu oferowała firma Servier,
która przejęła większość akcji w 1996 r. oferując równocześnie grant badawczy dla
Instytutu na kwotę 2,5 mln USD. Anpharm w latach 1996–2000 stał się największym
partnerem przemysłowym Instytutu i podpisał z Instytutem wiele umów licencyjnych,
które umożliwiły finansowanie prawie 30% potencjału badawczego Instytutu (20% stanowiły środki KBN). Również pracownicy Instytutu, którzy byli posiadaczami udziałów
w Anpharmie sprzedali swoje udziały po bardzo korzystnej cenie. W tym okresie największym osiągnięciem stało się wdrożenie przez Instytut pierwszego generyku leku
carvedilol (substancja została opracowana ze środków własnych Instytutu). Współpra-
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ca Instytutu z Anpharmem i firmą Servier miała decydujące znaczenie dla dalszych
losów Instytutu. Drugim fundamentem ekonomicznym Instytutu był rozwój produkcji
substancji leczniczych, prowadzonej w wydzielonych laboratoriach i na hali półtechnicznej. Zyski z produkcji doświadczalnej były reinwestowane w prace badawcze, dzięki
czemu powstały technologie wytwarzania idarubicyny (prof. dr hab. Łukarz Kaczmarek
i prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz [56]), genisteiny (dr Wiesław Pucko) i olanzapiny
(dr Janina Piechaczek).
Pod koniec I dekady XXI w. Instytut wznowił też współpracę z Polpharmą Starogard
od wdrożenia oryginalnej metody sildenafilu (prof. dr hab. Osman Achmatowicz i dr hab.
Roman Balicki). Polpharma stała się wówczas głównym przemysłowym partnerem Instytutu, a która wówczas była jedynym przedsiębiorstwem w Polsce rozwijającym syntezę
farmaceutyczną. W 2000 r. Instytut osiągnął zbilansowanie budżetu badawczego i zaczął
myśleć o procesie prywatyzacji. Ideę prywatyzacji Instytutu poparła cała załoga, gromadząc niemałą kwotę 5 mln PLN na fundusz założycielski spółki pracowniczej, jednakże
Ministerstwo Skarbu tak długo zwlekało z podjęciem decyzji prywatyzacyjnej.
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanął Instytut, było dostosowanie się do standardów Unii Europejskiej. Dotyczyło to przede wszystkim dokumentacji rejestracyjnych,
które musiały zostać zmienione do 2008 r. Zagrożeniem dla aktywności Instytutu w zakresie leków generycznych stała się bariera patentowa. W wielu technologiach rozwiązano skutecznie ten problem patentując formy krystalograficzne (np. olanzapina, atorwastatyna, finasteryd), ale obejście patentu produktowego było trudne i stały się one
hamulcem rozwoju krajowego przemysłu farmaceutycznego. Wysokie opłaty licencyjne
z Anpharmu (1998–2007) oraz wzrost finansowania z innych przedsiębiorstw a także
z budżetu państwa (Projekt Badawczy Zamawiany, listopad 2006 r.) zaowocowały kolejną serią wdrożeń. Były to głównie syntezy substancji leczniczych, z których na wyróżnienie zasługuje synteza bicalutamidu (dr M. Syniewski), tamsulosiny (dr hab. Wojciech
Szczepek), tacalcitolu (dr hab. Andrzej Kutner), clopidogrelu (dr hab. Roman Balicki),
sildenafilu (prof. dr hab. Osman Achmatowicz), carvedilolu (mgr Włodzimierz Skupiński), anastrozolu (dr Ewa Chojecka-Koryn), imatinibu (dr hab. Wojciech Szczepek), calcipotriolu (dr hab. Andrzej Kutner) i aripiprazolu (prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek).
Dobra sytuacja finansowa pozwoliła na modernizację laboratorium biodostępności
i biorównoważności (status GLP), Zakładu Chemii i Zakładu Minisyntez oraz półtechniki
farmaceutycznej i hali półtechnicznej (status GMP). To ostatnie zadanie pochłonęło ponad 15 mln PLN, ale stworzyło ono dobrą perspektywę dla rozwoju Instytutu. W tej chwili
z przychodów uzyskiwanych w nowej hali technologicznej Instytut spłaca kredyty zaciągnięte na jej modernizację, co stanowi znaczne obciążenie finansowe.
Instytut nie cierpiał na braki kadrowe i zatrudniał nie tylko pracowników na etatach, ale również korzystał z kontraktowego zatrudnienia wybitnych fachowców pracujących na wyższych uczelniach i w Polskiej Akademii Nauk. Generalnie zatrudnienie
w Instytucie jednak zmalało z 314 osób w 1982 r. do 218 osób (w tym 27 doktorów
i profesorów) w 2007 r. Lista wdrożeń (prowadzona od początku istnienia Instytutu) ma ponad 400 pozycji, lista patentów i zgłoszeń patentowych ponad 200 pozycji
(od 1985 r.) a lista publikacji w latach 1986–2006 obejmuje 437 pozycji. Instytut nie
wydaje własnych czasopism, ale od 1998 r. co 2 lata organizuje Multidyscyplinarną
Konferencję Nauki o Leku, na której spotykają się przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego i nauki.
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Tablica 9

Kadra kierownicza Instytutu Farmaceutycznego
Lata

Nazwisko

Literatura

Dyrektor Instytutu
1982–2007

doc. dr Wiesław Szelejewski

57, 58, 59, 64

2007–dziś

mgr inż. Janusz Obukowicz

63

Zastępca dyrektora ds. naukowych
1982–1991

prof. dr hab. Karol Butkiewicz

1992–1997

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz

1998–2001

prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

2002–dziś

prof. dr hab. Andrzej Kutner

56

60

Adamed sp. z o.o., Czosnów k. Warszawy
Założona w 1986 r. przez dr. n. med. Mariana Adamkiewicza firma Adamed stała się
poważnym graczem na krajowym rynku farmaceutyków i oferuje wiele poszukiwanych
lekarstw (rozakom, mozarin, zolafren, oeparol, axtil, anesteloc, selofen, zafiron, areplex,
zolafren, luteina, tartan, amlozek, estroplast, furaginum, luteina), podejmując równocześnie starania o opracowanie leków innowacyjnych. Od 2000 r. Firma dysponuje certyfikatem GMP, potwierdzającym dostosowanie firmy do unijnych standardów wytwarzania
leków. W ostatnich latach Adamed wzmocnił swoją pozycję na rynku farmaceutycznym,
przejmując zakłady Agropharm i Polfa Pabianice.
W swojej strukturze Adamed posiada prężnie działający Pion Badawczo-Rozwojowy (dyrektor mgr Krzysztof Kurowski) oraz Dział Syntezy Półtechnicznej w Ksawerowie
na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Pionie Badawczo-Rozwojowym
działa Laboratorium Chemiczne, które prowadzi syntezy nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu jako leki innowacyjne, analizy produktów oraz badania w zakresie formulacji i technologii. Z myślą o poszukiwaniu nowych substancji
biologicznie czynnych, które mogą być zastosowane jako leki, utworzone zostało Laboratorium Biologiczne, gdzie badana jest przydatność terapeutyczna molekuł chemicznych
i biologicznych metodami in vitro i in vivo. Prowadzone są też badania in silico. Działają
również wyposażone w aparaturę najnowszej generacji: pracownia biotechnologii, pracownia izotopowa i pracownia zwierząt laboratoryjnych, gdzie prowadzone są badania
łączące biochemię, fizjologię, biologię molekularną i biotechnologię. Od początku działalności Pion współpracuje ze środowiskiem naukowym i akademickim (Uniwersytet
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku, Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny) wspierając ciekawe inicjatywy naukowe. Poszukiwane są innowacyjne leki onkologiczne, leki na zaburzenia
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metaboliczne (cukrzyca) oraz na choroby ośrodkowego układu nerwowego. Najbardziej
zaawansowany jest program metaboliczny, gdzie badania nad wybranymi specyfikami
(antagonista PPAR) weszły już w I fazę badań klinicznych. W stadium badań przedklinicznych znajdują się specyfiki onkologiczne (induktory apoptozy) oraz neuropsychiatryczne (modulator DA/5HT). Adamed jest liderem na polskim rynku leków nowej
generacji. Na 3 nowe grupy związków, wyselekcjonowanych w laboratoriach Adamedu,
uzyskano już patenty USA.

Tworzywa sztuczne
Wytwarzanie polimerów i przetwórstwo tworzyw sztucznych skoncentrowane było
w zasadzie w ramach Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych Erg, ale tematyka badawcza z tego zakresu prowadzona była w kilku instytutach naukowych oraz
ośrodkach badawczo rozwojowych. Prekursorem w tym zakresie był Instytut Przemysłu
Chemicznego im. prof. Ignacego Mościckiego, w którym jeszcze przed II Wojną Światową
opracowano proces wytwarzania syntetycznego kauczuku. Proces ten wdrożono w Polsce w Dębicy (1938 r.), a licencję na jego stosowanie sprzedano do Włoch i USA [1].
Po II Wojnie Światowej tematykę polimerową podjął Instytut Przemysłu Chemicznego w Warszawie, a później kontynuował ją wyodrębniony w 1952 r. Instytut Tworzyw
Sztucznych. Po rozwiązaniu Instytutu Tworzyw Sztucznych w 1971 r. z przyczyn politycznych (walka z syjonizmem) tematyka polimerowa wróciła do Instytutu Chemii Ogólnej,
przekształconego wówczas w Instytut Chemii Przemysłowej. Instytut ten kontynuował
badania w zakresie polimerów i tworzyw sztucznych w latach 70. i 80. XX w. w szerokim
zakresie (wytwarzanie żywic poliestrowych nienasyconych i laminatów, żywic epoksydowych, silikonów, poliuretanów i poliwęglanów), ograniczając je jednak znacznie w okresie transformacji ustrojowej w końcu XX w. Rozwiązanie w IChP w 1991 r. kierowanego
przez doc. dr. inż. Zbigniewa Wielgosza Pionu Tworzyw Sztucznych uzasadniane było
silną konkurencją w tej dziedzinie badań oraz przestarzałym wyposażeniem zakładów
w aparaturę do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ostatnio zagadnienia wytwarzania
polimerów i przetwórstwa tworzyw sztucznych są w większym stopniu uwzględniane
w tematyce badawczej IChP, który m.in. koordynował duże programy badawcze, dotyczące gospodarki odpadami tworzyw sztucznych (prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński)
i polimerów krzemoorganicznych (dr Maria Zielecka [48]) a obecnie prowadzi projekt
związany z wytwarzaniem polioksyfenylenu (doc. dr inż. Zbigniew Wielgosz).
W latach 80. XX w. wiodącą rolę w zakresie tworzyw sztucznych odgrywał Instytut
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem w Toruniu, Instytut Przemysłu Gumowego
w Piastowie oraz Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. Ponadto w tym obszarze
działał OBR Erg z Jasła, OBR Przemysłu Oponiarskiego Stomil z Poznania oraz OBR Przemysłu Rafineryjnego z Płocka. Tematyka opakowań z tworzyw sztucznych skoncentrowana była w COBRO w Warszawie, lateksów kauczukowych w OBR Kauczuków i Tworzyw
Winylowych w Oświęcimiu a włókien chemicznych w Instytucie Włókien Chemicznych
w Łodzi. Stosowanie włókien do wytwarzania kompozytów na matrycy polimerowej było
również przedmiotem badań w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu. W Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” prowadzono prace badawczo-rozwojowe
w zakresie wytwarzania poliolefin, poliuretanów oraz żywic fenolowo-formaldehydowych
i epoksydowych.
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Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników, Toruń
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników powstał w 2008 r. z połączenia utworzonego w 1999 r. w Toruniu Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
Metalchem (działającego od 1962 r. Centralnego Biura Konstrukcyjnego Aparatury
Chemicznej w Krakowie O/Toruń, a później od 1972 r. pod nazwą Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych Metalchem) oraz Instytutu Przemysłu Gumowego w Piastowie, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw
Winylowych w Oświęcimiu oraz Instytutu Barwników i Półproduktów Organicznych
w Zgierzu. W procesie tym liderem konsolidacji był Instytut Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Metalchem, który już wcześniej (2002) zakupił znajdujący się w stanie
upadłości Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach oraz (2004) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Erg w Jaśle.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych Metalchem z siedzibą w Toruniu kierowany był w latach 1981–1990 przez prof. dr. hab. inż. Mariana Żenkiewicza, którego w momencie transformacji gospodarczej zastąpił na tym stanowisku
mgr inż. Henryk Dembek. Kierował on Ośrodkiem od lutego 1990 r. do września 1995 r.,
kiedy to złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. W grudniu 1996 r. Minister powołał na to stanowisko dr inż. Jana Gołębiewskiego, który tę funkcję pełnił do kwietnia
2007 r. (również po zmianie nazwy na Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem w 1999 r.).
Korzystając z zachęty ze strony Ministerstwa Gospodarki, dyrektor IPTS Metalchem
zdecydował się na przyjęcie na siebie roli lidera konsolidacji jednostek badawczo-rozwojowych działających w obszarze tworzyw sztucznych. Swego rodzaju „testem”, bardzo
ważnym wobec braku jakichkolwiek pozytywnych doświadczeń w tym zakresie, było
„przejęcie” zasobów materialnych i niematerialnych przeznaczonego do likwidacji Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach, kierowanego wówczas przez dr. inż. Stefana
Kubicę [65]. Dzięki racjonalnemu podejściu do sprawy dyrektorów obu tych instytutów
i przedłożeniu racji stanu ponad względy prywatne, uzgodniono z Ministerstwem Skarbu, że przeprowadzona zostanie tzw. likwidacja celowa („naprawcza”), mająca znamiona
konsolidacji obu jednostek. Zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami konieczne
było ogłoszenie przetargu na sprzedaż przez przyszłego Likwidatora zorganizowanej
części mienia IPTiF, w tym wartości niematerialnych i prawnych, wraz z określeniem
warunków zatrudnienia znaczącej części załogi likwidowanego IPTiF. Po negocjacjach
okazało się, że najkorzystniejszą ofertę przedstawił toruński IPTS. Następnym krokiem
było zgłoszenie do Ministerstwa Gospodarki wniosku o „likwidację IPTiF w celu utworzenia Zamiejscowego Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach IPTS „Metalchem” w Toruniu.
Wniosek ten został przyjęty przez Ministra Gospodarki i w tym samym 2002 r. podpisana została wstępna umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Likwidatorem a Dyrektorem
IPTS. Na jej podstawie zwolnieni przez Likwidatora pracownicy IPTiF, zatrudnieni zostali
w utworzonym Oddziale Zamiejscowym IPTS w Gliwicach. W ten sposób przeprowadzony
„test” dał w pełni pozytywny efekt i było to pierwsze udane przedsięwzięcie o znamionach
konsolidacji w polskim sektorze jednostek badawczo-rozwojowych. Doświadczenia zdobyte w trakcie tego „testu” wzięte zostały pod uwagę w pracy powołanego przez Ministra
Gospodarki w 2003 r. Międzyresortowego Zespołu ds. Przekształceń Własnościowych
Jednostek Badawczo-Rozwojowych, choć Minister później nie podjął żadnych konkretnych działań w tym zakresie.
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Pozytywne zakończenie przeprowadzonej konsolidacji zachęciło Dyrekcję IPTS Metalchem, przy poparciu Rady Naukowej, do podjęcia dalszych podobnych działań, które
tym razem objęły likwidowany Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Erg w Jaśle. W 2004 r.
na podobnych zasadach zakupiony został „zorganizowany majątek trwały” tego Ośrodka,
przekształconego w kolejny Zamiejscowy Oddział w Jaśle Instytutu Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Metalchem.
Dobrowolne, przemyślane i „oddolne” działania konsolidacyjne nie były prowadzone
w sposób gwałtowny i dokonały się w pewnych odstępach czasowych, wykorzystanych
na systematyczne porządkowanie bieżących problemów, wynikających z konieczności
ułożenia harmonijnej współpracy na odległość, budowania zwartego zespołu oraz tworzenia nowych więzi i zależności. Zaowocowały one efektem synergii, której wynikiem
był znaczny wzrost przychodu IPTS Metalchem w latach 2001–2005 z 7,2 mln PLN do
14,8 mln PLN oraz zysku odpowiednio z 144 tys. PLN do 879 tys. PLN. W tym czasie
wzrosło zatrudnienie ze 101 osób (w tym 9 z tytułem lub stopniem naukowym) w 2001 r.
do 204 osób (w tym 17 z tytułem lub stopniem naukowym) w 2005 r. Wzrósł też dorobek naukowy Instytutu (liczba publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej wzrosła
z 5 do 12, a w innych czasopismach recenzowanych z 18 do 51) oraz jego potencjał
rzeczowy i finansowy. W latach 2001–2005 Instytut dokonał inwestycji aparaturowych
za kwotę ponad 1,2 mln PLN, a wartość aktywów trwałych wzrosła o ok. 80%.
W 2006 r. Ministerstwo Gospodarki przygotowało wreszcie program konsolidacji jednostek badawczo-rozwojowych. Obszar strategiczny Grupy VI „Przetwórstwo tworzyw
sztucznych” obejmował pięć jednostek (IPTS Metalchem, Toruń, OBR Urządzeń Sterowania Napędów, Toruń, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, Warszawa, Instytut Barwników i Półproduktów Organicznych, Zgierz, oraz Ośrodek BadawczoRozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, Oświęcim). Liderem Grupy został IPTS
Metalchem. Po rozmowach z Dyrektorem Departamentu Jednostek Nadzorowanych
i Podległych Ministerstwa Gospodarki (któremu podlegały jednostki badawczo-rozwojowe) Dyrektor IPTS Metalchem zadeklarował gotowość do aktywnego udziału w tym
procesie konsolidacji. Jako pierwszy gotowość do konsolidacji zgłosił IBiPO ze Zgierza
a wkrótce potem IPG Stomil z Piastowa. Decyzją Ministerstwa do procesu konsolidacyjnego włączono jeszcze OBR KiTW z Oświęcimia. Po tym jak zamknięta została lista
jednostek wchodzących w skład konsolidowanej grupy Ministerstwo Gospodarki powołało 13 przedstawicieli tych jednostek do specjalnej Komisji, która miała dokonać oceny
konsolidowanych jednostek oraz opracować warunki konsolidacji. Analiza zebranych
przez Komisję danych, charakteryzujących konsolidowane jednostki wskazywała, że
poza liderem należą one do grupy jednostek słabych lub nawet bardzo słabych merytorycznie i ekonomicznie (Tab. 9). Konieczne zatem stało się opracowanie uwarunkowań
i prognozy działalności skonsolidowanego Instytutu na lata 2006–2008 oraz określenie
kosztów niezbędnych do poniesienia w związku z konsolidacją. Koszty te oszacowane
na ok. 3,9 mln PLN nie zostały pokryte przez organ założycielski i obciążyły bilans finansowy skonsolidowanego Instytutu.
Zaplanowane przez organ założycielski konsolidowanych instytutów systemowe działania nie były nastawione na uzyskanie efektu synergii i nie dały takiego efektu. Dyrekcja
skonsolidowanego instytutu była ograniczona w swoim działaniu różnymi zobowiązaniami, zwłaszcza do restrukturyzacji zatrudnienia oraz dysponowania zbędnym majątkiem
trwałym. Dlatego też dokonana konsolidacja jednostek słabych (lub wręcz bankrutów)
z jednostką o średniej kondycji merytoryczno-finansowej, bez możliwości uzyskania
na proces konsolidacji dodatkowych środków finansowych nie przyniosła spodziewanych
efektów (Tab. 10).
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Tablica 10
Sytuacja kadrowa i ekonomiczna konsolidowanych jednostek w 2005 r. [66]
Parametr
IPTS Metalchem
Zatrudnienie:
– całkowite*
203
– w tym pracownicy z wyższym
wykształceniem bez stopnia doktora
39
w tym pracownicy ze stopniem lub
tytułem naukowym
15
Przychód**, mln PLN
15,0
Dochód**, tys. PLN
880
Majątek trwały, mln PLN
5,8
Akredytowane laboratoria
2
Wdrożenia
13***
Uzyskane patenty krajowe
17*****
Wydawane czasopisma, tytuły
2

IPG Stomil

IBiPO

OBRKiTW

Razem

92

51

55

401

15

17

7

78

12
5,57
80
15,5
1
5****
6
1

5
2,81
30
8,1
2
8
1

4
3,95
(-)650
1,1
2
-

36
27,33
360
30,5
5
18
33
4

*stan na 31 grudnia 2004 r.; ** za 2005 r.; *** głównie o wartości 1-5 mln PLN;
****głównie o wartości 5-10 mln PLN; *****ponadto 11 wzorów użytkowych

Tablica 11
Porównanie planowanych i rzeczywistych wyników oddziałów Instytutu IMPiB
w 2008 r., tys. PLN
Instytucja (Oddział)
Toruń (centrala)
Gliwice
Jasło
Oświecim
Piastów
Zgierz
Razem

2007 r.

2008 r.

prognoza

wykonanie

540

293

(-)301
85
40
364

(-)166
262
(-)350
39

prognoza
200
74
120
68
176
75
713

wykonanie
358
577
198
(-)634
54
(-)288
265

Rzeczywiste wyniki uzyskane przez połączone jednostki okazały się w 2007 r. znacznie
niższe od zakładanych w prognozie, mimo że przeprowadzone zostały operacje sztucznie
zawyżające te wyniki (sprzedaż majątku trwałego w Piastowie za ok. 1,2 mln PLN, rozliczenie zaległych prac badawczych zrealizowanych w latach 2003–2007 w Oświęcimiu
za ok. 400 tys. PLN). Postęp procesu konsolidacji został zahamowany nie tylko z powodu
nadmiernie optymistycznych prognoz możliwości działania poszczególnych konsolidowanych jednostek, ale również kilku innych wydarzeń, jakimi było odwołanie dr. inż.
Jana Gołębiewskiego z funkcji dyrektora Instytutu w 2007 r. w trakcie procesu konsolidacyjnego oraz przesunięcie przez Ministra Gospodarki terminu konsolidacji z lipca
2007 r. na styczeń 2008 r. W tym czasie działalność Instytutu IMPiB zlokalizowana była
na terenie sześciu województw, co stanowiło dodatkowe utrudnienie w administrowaniu
Instytutem.
Analiza wyników 2008 r. wskazała jednoznacznie na konieczność dalszej restrukturyzacji Instytutu IMPiB. W szczególności Dyrekcja Instytutu wraz z Radą Naukową (i za zgodą
Ministerstwa Skarbu) postanowiła przekształcić Oddział w Jaśle w spółkę z ograniczoną
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odpowiedzialnością i sprzedać udziały inwestorom prywatnym, a Oddział w Oświęcimiu
zbyć w całości w formie zorganizowanej inwestorowi prywatnemu, co uznano za najlepsze
rozwiązanie zarówno dla Instytutu, jak i dla pracowników obu tych Oddziałów. Poszukiwano również nowych możliwości rozwojowych Oddziałów w Piastowie i w Zgierzu, które
posiadały majątek trwały znacznie przekraczający ich potrzeby i możliwości utrzymania,
ale w przypadku Oddziału w Piastowie Rada Naukowa nie poparła tych działań, mimo
znalezienia w branży nauki chętnego na zakup majątku trwałego (warszawski Instytut
Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych).
W wyniku realizacji tych zamierzeń nastąpiło przekształcenie Oddziału w Oświęcimiu
w 2010 r. w Centrum Badawcze Technologii Polimerów (dyrektor dr inż. Adam Tarniowy)
po uprzedniej sprzedaży Oddziału w 2009 r. gliwickiej firmie Profarb I Sp. z o.o., w ramach której Centrum oferuje ok. 70 różnych produktów na bazie kopolimerów winylowoakrylowych oraz kopolimerów butadienu. Podobnie na majątku Oddziału w Jaśle została
w 2009 r. utworzona spółka OBR-Erg Sp. z o.o. (prezes dr inż. Łukasz Dacyl), która
zajmuje się produkcją maszyn i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych
(rury, profile i okna z tworzyw sztucznych). W Instytucie pozostały ostatecznie 3 Oddziały
Zamiejscowe: Farb i Tworzyw w Gliwicach (dyrektor dr Krzysztof Bortel), Elastomerów
i Technologii Gumy w Piastowie (dyrektor mgr inż. Zbigniew Bućko) oraz Barwników
i Produktów Organicznych w Zgierzu (dyrektor dr inż. Edyta Grzesiak).
Przedstawiony szczegółowo przebieg konsolidacji zaplecza badawczego w branży
tworzyw sztucznych dostarczył wielu praktycznych wskazówek, co do tego, jak należy
organizować procesy konsolidacyjne. Skuteczność oddolnej (dobrowolnej) konsolidacji
jednostek jest zdecydowanie lepsza od konsolidacji wprowadzanej odgórnie, procedury
przygotowawcze poprzedzające odgórną konsolidację jednostek powinny być prowadzone
rzetelnie i bardzo szczegółowo, dobór jednostek do procesu konsolidacji powinien w szczególny sposób uwzględniać możliwości wystąpienia efektu synergii, konsolidowane odgórnie jednostki nie powinny pozostać bez pomocy finansowej koniecznej dla prawidłowego
przeprowadzenia procesu konsolidacji, do procesu konsolidacji nie powinno się włączać
jednostek będących formalnie bankrutami, i wreszcie konsolidację należy prowadzić metodą „krok po kroku” a nie metodą „wszystko na raz”.
Główne kierunki działalności skonsolidowanego Instytutu IMPiB objęły prace badawczo-rozwojowe z zakresu technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu, utylizowania i stosowania materiałów polimerowych (w tym również kompozytów na matrycy
polimerowej), lateksów, kauczuków syntetycznych, dyspersji, roztworów polimerowych,
elastomerów, gumy, farb, lakierów, barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych,
a także katalizatorów, emulgatorów i innych środków pomocniczych stosowanych w technologii wytwarzania polimerów.
Placówka zatrudnia ok. 200 pracowników, w tym 31 osób ze stopniem naukowym doktora,
a w tym 3 osoby z tytułem naukowym profesora (prof. dr inż. Ryszard Kozłowski, prof. dr hab.
inż. Maria Rajkiewicz i prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz). Z większych projektów realizowanych w Instytucie wymienić można projekt „Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze”
(kierownik projektu dr inż. Krzysztof Bajer).
Włączony do Instytutu IMPiB gliwicki Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb (IPTiF) utworzony był w 1953 r. (jako Instytut Farb i Lakierów) na bazie działającego od 1946 r.
przy Zjednoczeniu Przemysłu Farb i Lakierów Centralnego Laboratorium Doświadczalnego, i przekształcony w IPTiF w 1977 r. po połączeniu z OBR Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych w Mikołowie. W 1980 r. IPTiF zatrudniał 550 osób, a jego dyrektorem był
mgr inż. Eugeniusz Tyrka. W 1990 r. zastąpił go dr hab. Paweł Szewczyk, który peł-
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nił tę funkcję do 2000 r. W tym okresie finansowa sytuacja Instytutu uległa znacznemu pogorszeniu zarówno wskutek braku działań restrukturyzacyjnych, zerwaniu więzi ze sprywatyzowanym przemysłem farb i lakierów, jak i braku wyprzedzającej reakcji
na zjawiska występujące w otoczeniu rynkowym. Przez 6 lat IPTiF generował ujemny
wynik finansowy a podejmowane w latach 1998–2000 programy naprawcze nie przyniosły spodziewanych efektów. W 2000 r. na stanowisko dyrektora powołany został w trybie
konkursu dr inż. Stefan Kubica, który dokonał radykalnych zmian w strukturze i sposobie działania IPTiF (zatrudnienie zostało zmniejszone do ok. 52 osób), dzięki czemu
na przełomie lat 2000/2001 uzyskano korzystny wynik finansowy, który jednak (wobec
uprzedniego zadłużenia oraz niezbywalnego w tym czasie nadmiernego majątku trwałego)
był niewystarczający dla samodzielnego działania Jednostki. W tej sytuacji bezsporną
zasługą nowego dyrektora było doprowadzenie w 2002 r. do włączenia znajdującego się
w trakcie likwidacji IPTiF do IPTS „Metalchem” jako oddziału zamiejscowego. W ten sposób uratowany został dotychczasowy dorobek IPTiF (czasopisma specjalistyczne, zespoły
zajmujące się badaniem i technologią farb i lakierów oraz badaniem i technologią przetwórstwa tworzyw sztucznych, akredytowane laboratorium badawcze, jednostka certyfikacji wyrobów, cykliczne międzynarodowe konferencje, wysokokwalifikowani specjaliści)
i w pełni wykorzystany w strukturach IPTS Metalchem.
Włączony do Instytutu IMPiB Instytut Barwników i Półproduktów Organicznych (IBiPO)
utworzony został w Warszawie w 1952 r. jako Instytut Barwników i Półproduktów, który
posiadał 4 oddziały w Zgierzu, Brzegu Dolnym, Łodzi i Pszczynie. Po kilku reorganizacjach Instytut został w 1972 r. przemianowany na OBR Przemysłu Barwników w Zgierzu
a w 1991 r. na IBiPO; przeprowadzono przy tej okazji restrukturyzację jednostki, zmniejszając zatrudnienie z 326 osób w 1990 r. do 210 osób w 1992 r. Odpowiednio dokonano
zmian zakresu działalności Instytutu, który skoncentrował się na badaniach środowiskowych, badaniu środków barwiących i wyrobów barwionych oraz barwometrii a także
na badaniach półtechnicznych oraz doświadczalno-produkcyjnych. Ze względu na brak
zleceń następowała dalsza redukcja stanu załogi oraz pogarszała się sytuacja finansowa
Instytutu. Efektem tego była konieczność (dość niefortunnego ze względu na tematykę)
włączenia Instytutu do Instytutu IMPiB w 2008 r.
Włączony do Instytutu IMPiB Instytut Przemysłu Gumowego (IPG) utworzony został
w Warszawie w 1953 r. jako Centralne Laboratorium Badawczego Gumy i w 1953 r. przekształcony w IPG, a w 1973 r. przeniesiony do Piastowa (w ramach deglomeracji instytucji
warszawskich) do nowo wybudowanego obiektu. Od 1985 r. IPG organizuje konferencje
naukowo-techniczne Elastomery, a od 1996 r. wydaje też kwartalnik pod tym samym
tytułem. W 1998 r. otrzymało akredytację laboratorium Labgum. W ramach konsolidacji
decyzją administracyjną IPG został w 2008 r. włączony do Instytutu IMPiB, mimo dodatnich wyników finansowych.
Kadra kierownicza Instytutu IMPiB
Lata

Nazwisko

1981–1990

prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz

1990–1995

mgr inż. Henryk Dembek

1996–2007

dr inż. Jan Gołębiewski

2007–dziś

dr inż. Stefan Kubica
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Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź
Historia Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych sięga lat 50. XX w., kiedy to w 1950 r. w ramach Głównego Instytutu Włókiennictwa (GIW) powołany został
Instytut Włókien Syntetycznych i Sztucznych z siedzibą w Jeleniej Górze, który
następnie zmienił nazwę na Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych w Łodzi,
z tymczasową siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Instytut ten rozpoczął swoją działalność w styczniu 1952 r. a w 1974 r. otrzymał nazwę Instytut Włókien Chemicznych,
zmienioną w 2006 r. na Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Do końca lat 80. XX w. zadaniem Instytutu było prowadzenie prac naukowo-badawczych
w dziedzinie włókien sztucznych i syntetycznych w celu zapewnienia rozwoju produkcji
przemysłowej dla krajowych firm (Zakłady Włókien Sztucznych „Elana” w Toruniu,
Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon” w Gorzowie Wielkopolskim, Zakłady Włókien
Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim). W lipcu 2007 r. do Instytutu
został włączony Instytut Celulozowo-Papierniczy, którego historia sięga pierwszych lat
po zakończeniu II Wojny Światowej, gdy w 1946 r. utworzono we Włocławku Papiernicze Laboratorium Doświadczalne, przeniesione w 1947 r. do Łodzi i przemianowane
na Centralne Laboratorium Celulozowo-Papiernicze i wreszcie w 1952 r. przekształcone w Instytut Celulozowo-Papierniczy. Instytut ten do końca lat 80. XX w. prowadził wielokierunkową i aktywną działalność wykonując analizy rozjemcze, sprawując
opiekę nad laboratoriami fabrycznymi, prowadząc akcję szkoleniową pracowników
przemysłu oraz wykonując własne i zlecone przez przemysł prace badawcze. Na początku okresu transformacji ustrojowej pogorszyła się sytuacja rynkowa wielu firm
włókienniczych i Instytut wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku rozpoczął
poszukiwania nowych kierunków działalności naukowo-badawczej zwłaszcza w zakresie inżynierii materiałowej.
Instytut Włókien Chemicznych kierowany w latach 1986–2001 przez mgr. inż. Alojzego Urbanowskiego, a później (do 2005 r.) przez jego zastępcę ds. naukowo-badawczych, prof. dr. hab. inż. Henryka Struszczyka [66], prowadził bardzo ambitne prace
z zakresu wytwarzania włókien chemicznych i przerobu naturalnych polimerów włóknotwórczych (celuloza, lignina, chityna, chitozan). W celu poprawy warunków ochrony
środowiska w przemyśle włókien chemicznych w Instytucie opracowana została karbaminianowa metoda przędzenia włókien celulozowych, która miała zastąpić metodę wiskozową opartą na wykorzystaniu disiarczku węgla jako rozpuszczalnika. Opracowano
także proces przędzenia włókien z celulozy rozpuszczalnej w ługu po modyfikacji hydrotermicznej oraz enzymatycznej. Wśród opracowanych w Instytucie nowych produktów
znalazły się włókna poliolefinowe o wysokiej elastyczności, włókna kanalikowe („hollowfibres”) do zastosowań membranowych oraz napełniane bursztynem przeciwreumatyczne włókna poliamidowe, wytwarzane w przemyśle w skali małotonażowej. Po śmierci
prof. H. Struszczyka w 2005 r. na funkcję dyrektora Instytutu powołana została dr inż.
Danuta Ciechańska, która kontynuuje realizację strategii przyjętej przez jej poprzednika, jednocześnie rozwijając najnowsze trendy badawcze w inżynierii materiałowej,
biotechnologii przemysłowej, inżynierii biomateriałów, chemii polimerów, przetwórstwie
polimerów naturalnych i syntetycznych, technologiach włókienniczych i papierniczych
a także mikrobiologii technicznej i ochronie środowiska.
W obszarze biomateriałów przedmiotem zainteresowania Instytutu są w szczególności ekologiczne technologie wytwarzania włókien z polisacharydów (włókna ciągłe
i cięte, wytwarzanie form mikrokrystalicznych), funkcjonalizacja produktów celulozowych (produkty niepalne, bioaktywne), technologia wytwarzania włókien z białek ro-
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ślinnych, modyfikacja i przetwórstwo polimerów naturalnych na włókna, folie i włókniny, nano- i mikro- struktury na bazie biopolimerów, nowe technologie wytwarzania
mas włóknistych do wyrobu papieru i tektury, szczególnie z surowców niedrzewnych,
bezchlorowe (przyjazne dla środowiska) metody bielenia mas włóknistych, niekonwencjonalne surowce do wytwarzania mas włóknistych w warunkach deficytu drewna oraz wykorzystanie biomasy do wytwarzania mas celulozowych rozpuszczalnych
w alkaliach i produkcji nanowłókien. W tym obszarze przedmiotem zainteresowania Instytutu jest też wykorzystanie biopolimerów do rekonstrukcji nerwów obwodowych, do opracowania biokompozytowych materiałów polimerowych do leczenia
ran i odleżyn, do uszczelniania protez naczyniowych i wytwarzania do bioaktywnych
nanokompozytów stosowanych w inżynierii tkankowej. Badania obejmują również
preparaty antynowotworowe oparte na polimerach naturalnych, podłoża do hodowli
tkankowych z surowców odnawialnych, biokompozyty białkowe do zastosowań medycznych, kosmetycznych i papierniczych oraz preparaty do ochrony roślin. Wśród
bioprocesów badanych w Instytucie znalazła się biokataliza w procesach modyfikacji struktury biopolimerów, nowe zastosowania medyczne celulozy bakteryjnej modyfikowanej bioaktywnymi polimerami z odnawialnych surowców (chitozan, skrobia
kationowa) oraz doskonalenie metod biodegradacji polimerów naturalnych, w tym
surowców odpadowych (chitozanowych, celulozowych, skrobiowych) do wytwarzania
oligomerów. W zakresie polimerów i włókien syntetycznych Instytut zajmuje się syntezą termoplastycznych polimerów biodegradowalnych (kopoliestry alifatyczno-aromatyczne, kopoliestroamidy), wytwarzaniem całkowicie aromatycznych ciekłokrystalicznych kopoliestrów, przeznaczonych na wyroby trudnopalne i wysokowytrzymałe,
przetwórstwem polimerów termoplastycznych na włókna, włókniny i folie, elektroprzędzeniem ze stopu, połączeniem technik melt-blown, spun-bonded i elektroprzędzenia do wytwarzania unikatowych wyrobów filtracyjnych, wytwarzaniem włóknin
funkcjonalnych do celów medycznych, filtracyjnych i nanofiltracyjnych, zaawansowanymi materiałami opakowaniowymi, modyfikacją polimerów termoplastycznych
oraz recyklingiem chemicznym polimerów włóknotwórczych. Badania w zakresie nanomateriałów obejmują elektroprzędzenie nanowłókna z biopolimerów do hodowli
tkanek i protez chirurgicznych, nowe formy włókniste oparte na wieloskładnikowych
nanowłókninach, nanoszenie nanowarstw na tekstylia metodą electrospray oraz
funkcjonalizację materiałów polimerowych nanocząstkami substancji aktywnych.
W zakresie papiernictwa opracowywane są nowoczesne technologie wytwarzania papierów do celów specjalnych i o szczególnych właściwościach a także prowadzone są
prace mające na celu poprawę gospodarki energetycznej w procesach wytwarzania
papieru i przerobu makulatury. Wreszcie prace związane z ochroną środowiska dotyczą nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków papierniczych, oceny stanu
zanieczyszczenia powietrza przez przemysł papierniczy i metod ograniczania emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, metod zagospodarowania, wykorzystania i utylizacji
odpadów, i wreszcie oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych w środowisku
i w wyrobach papierniczych. Instytut posiada certyfikaty akredytacji dla laboratoriów
metrologicznych, mikrobiologicznych, biodegradacji, jakości papieru oraz analityki
w dziedzinie ochrony środowiska.
Bogata oferta IBWCh obejmuje oryginalną technologię wytwarzania włókien chitozanowych, kompozytowych chitozanowo-alginianowych oraz chitozanowo-fibroinowych. Włókna chitozanowe w postaci multifilamentu zastosowano do wytwarzania
biodegradowalnych siatek chirurgicznych. Podpisana została umowa o współpracy
z partnerem niemieckim na wytwarzanie włókien chitozanowych do produkcji ma-
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tryc do hodowli komórkowych. Opracowywano też technologię wytwarzania różnych
materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjalnych z ultracienkich włókien szklanych, ceramicznych i innych włókien mineralnych i syntetycznych, a zwłaszcza materiałów przeznaczonych do wytwarzania filtrów powietrza o skuteczności oddzielania
do 99,9999% (a nawet 99,99995%), co odpowiada penetracji poniżej 1,10–4%. Jest
to zakres dla filtrów klasy HEPA (high efficincy particulate airfilter) i ULPA (ultra low
penetration airfilter) znajdujących zastosowanie w technice tzw. czystych pomieszczeń.
Zakład Doświadczalno-Produkcyjny IBWCh może wytwarzać na zamówienie partie doświadczalne i produkcyjne wyżej wymienionych materiałów według wymagań technicznych uzgodnionych z odbiorcami.
Instytut oferuje również hemostatyczny i przyspieszający gojenie ran opatrunek przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych. Oprócz funkcji
ochronnych (zabezpieczenia przed wpływem środowiska, wodoszczelność, barierowość
mikrobiologiczna, właściwości przeciwbakteryjne) charakteryzuje się on zdolnością hamowania krwawienia (działanie hemostatyczne) oraz aktywnością przeciwbakteryjną, pozwalającą na ochronę przed wystąpieniem zakażenia i wtórną infekcją.
Instytut posiada unikatową w skali kraju aparaturę technologiczną (skala od laboratoryjnej do ¼-technicznej) do formowania włókien chemicznych metodą przędzenia stopowego i metodą mokrego formowania z roztworów polimeru i techniką elektroprzędzenia, a także stanowisko badawcze do wytwarzania włóknin techniką spun-bonded oraz
instalację do syntezy kopoliestrów wyposażoną w pełną automatykę procesową (skala
od 1  l do 100  l).
W ramach działań proinnowacyjnych uruchomiono dwa unikatowe laboratoria badawcze zajmujące się wytwarzaniem wyrobów medycznych nowej generacji i badaniami w zakresie podatności materiałów polimerowych i wyrobów włókienniczych na rozkład biologiczny wywołany przez mikroorganizmy występujące w kompoście i osadzie czynnym.
Instytut jest członkiem–założycielem Stowarzyszenia Naukowego EPNOE z siedzibą
w Paryżu, zajmującego się technologiami i aplikacją w obszarze polisacharydów i dziedzin pokrewnych. Na gruncie krajowym Instytut aktywnie działa w ramach Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Włókienniczego i Polskiej Platformy Technologicznej
Sektora Leśno-Drzewnego, a ostatnio rozwija swoją działalność w inicjatywie przedsiębiorców i świata nauki, jakim jest Klaster Przemysłu i Mody. Instytut jest koordynatorem projektu zamawianego „Biodegradowalne włókniny dla zastosowań w medycynie,
rolnictwie i technice” i projektu typu foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski” oraz partnerem kilku projektów strategicznych, takich jak „Polskie sztuczne serce” koordynowanym przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu,
„Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców
odnawialnych”, którego liderem jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, oraz „Biodegradowalne wyroby włókniste” i „Zastosowanie biomasy
do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku”, koordynowanych
przez Politechnikę Łódzką.
Od początku lat 90. XX w. działa w Instytucie założone przez prof. dr hab. inż.
H. Struszczyka Polskie Towarzystwo Chitynowe, którego podstawowymi celami działalności jest popieranie badań naukowych związanych z chityną i chitozanem, upowszechnianie wyników tych badań poprzez wymianę zdobywanego doświadczenia oraz
praktyczne ich wykorzystanie w różnych gałęziach gospodarki, medycynie i rolnictwie.
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Tablica 13
Kadra kierownicza Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Lata

Nazwisko

1986–2002

mgr inż. Alojzy Urbanowski

2002–2005

prof. dr hab. inż. Henryk Struszczyk

2005–dziś

dr inż. Danuta Ciechańska
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Dyrektor Instytutu
67

Zastępca dyrektora ds. naukowych
1986–2002

prof. dr hab. inż. Henryk Struszczyk

2002–2005

dr inż. Danuta Ciechańska*

2005–dziś

dr inż. Antoni Niekraszewicz*
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*Sekretarz Naukowy

Od 1993 r. Instytut wydaje naukowe czasopismo anglojęzyczne znajdujące się
na liście filadelfijskiej Fibres and Textiles in Eastern Europe, poświęcone problemom
badawczym i aplikacyjnym wytwarzania, przetwarzania i praktycznego zastosowania
polimerów włóknotwórczych, włókien i wyrobów włókienniczych oraz materiałów włóknistych. Czasopismo poświęca szczególną uwagę zagadnieniom nano- biotechnologii,
biodegradacji i ochronie środowiska w obszarze inżynierii materiałowej, włókiennictwa
i papiernictwa.

Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich, Poznań
Jeszcze w latach 60. XX w., w ówczesnym Instytucie Przemysłu Włókien Łykowych
w Powstaniu, podjęte zostały badania nad płytami paździerzowymi, które zainicjował
dr Alfred Frąckowiak oraz mgr inż. Ryszard Kozłowski [68]. Badania te miały początkowo na celu zagospodarowanie paździerzy lnianych i konopnych a później objęły również
wykorzystanie surowców lignocelulozowych. W 1987 r. stanowisko Kierownika Zakładu
Płyt Lignocelulozowych i Produktów Ubocznych objął prof. dr Ryszard Kozłowski [69], ówczesny dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych. W ramach Zakładu utworzono Laboratorium Palności, którego kierownikiem była dr inż. Małgorzata Helwig, następnie dr Dorota
Wesołek, a obecnie mgr Krzysztof Bujnowicz. W 1994 r. na stanowisko kierownika tego
Zakładu powołano mgr inż. Bożenę Mieleniak, która zapisała się w historii Zakładu jako
specjalista w zakresie ogniochronnych zabezpieczeń materiałów konstrukcyjnych i włókienniczych. W 2004 r. stanowisko kierownika Zakładu Kompozytów objął na rok Bartosz
Obidziński, a od 2006 r. do tej pory funkcję tę pełni dr Dorota Wesołek.
Już w latach 60. XX w. przemysł lniarski w Polsce miał olbrzymią dynamikę rozwojową i Instytut został zobowiązany do wybrania i opracowania najlepszych sposobów zagospodarowania paździerzy lnianych i konopnych. Wybudowano wytwórnie płyt
paździerzowych w Witaszycach, Pakości, Szczytnie, Koszalinie, Żyrardowie, Wołczynie
i Malborku. Podjęto też prace związane z uszlachetnianiem powierzchni płyt, z metodami
wytwarzania płyt ognio-, wodo- i grzyboodpornych. Wdrożona przez Zakład technologia
płyt trudnozapalnych i grzyboodpornych w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenpol
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w Szczytnie była pierwszą w kaju i jedyną w tym czasie produkcją płyt z przeznaczeniem dla przemysłu okrętowego i górnictwa, co wyeliminowało import tego rodzaju płyt
ze Szwecji i Niemiec. Uruchomiono także pierwszą w Polsce produkcję laminatów cienkowarstwowych w Zakładach Chemicznych w Gliwicach i Pustkowie do uszlachetniania
powierzchni płyt lignocelulozowych. Dla wszystkich wytwórni płyt opracowano i wdrożono technologie zagospodarowania produktów ubocznych (ścinki i pył ze szlifowania)
do wykorzystania w ponownej produkcji. Wdrożono wiele innych atrakcyjnych technologii, m.in. produkcję sztucznej okleiny Tetefol w Pakości oraz produkcję trójwarstwowych płyt niezapalnych w zakładach w Malborku i płyt izolacyjnych ze słomy konopnej
w Zakładach Stolbud w Mikołajkach. Zakład współpracował m.in. z przemysłem okrętowym w zakresie opracowania technologii produkcji płyt niezapalnych (posiadających
atest ówczesnego Radzieckiego Rejestru Statków) przeznaczonych do budowy statków
dla Związku Radzieckiego. Zakład współpracował także z Polimex Cekop i Prozemak
w zakresie opracowania technologii do budowy wytwórni płyt za granicą, m.in. na Kubie,
w Związku Radzieckim i Chinach.
Kadra kierownicza Instytutu Włókien Naturalnych
Lata
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3

* w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut wyznaczał standardy w całej branży i był liderem na rynku środków przeciwogniowych. W ówczesnych Zakładach Chemicznych Luboń wdrożono pierwszy krajowy
środek ochrony drewna przed ogniem Fobos M-2, produkowany do dnia dzisiejszego.
Później opracowano i wdrożono kilka innych środków, m.in. takich jak powłokowy środek
ogniochronny do drewna i tworzyw drzewnych Fobos M-2L, środek ogniochronny do wyrobów włókienniczych Fobos M-2T, trójfunkcyjny środek ochrony drewna Fobos M-2F, system ogniozaporowy Antyflam Werizol do drewna, tworzyw drzewnych i stali, jak również
pierwszy polski transparentny system pęczniejący do drewna i tworzyw sztucznych Unipal
wdrożony w Polifarb Cieszyn SA. Opracowano też i wdrożono w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Stęszewie płyty ogniozaporowe z przeznaczeniem do wypełniania drzwi
o odporności ogniowej dwie godziny. Najnowszym rozwiązaniem wdrożonym w PIW Delta
jest pęczniejący system ogniochłonny Expander FR oparty na nanomodyfikatorach.
Włączenie Instytutu Włókien Naturalnych w strukturę Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich nie spowodowało ograniczenia działalności Zakładu Kompozytów,
który zatrudnia 11 pracowników.
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Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań,
Warszawa
Ośrodek powstał w 1973 r. w wyniku przekształcenia działającego od 1958 r. Centralnego Ośrodka Opakowań [70]. Jest jednostką działającą na własnym rozrachunku,
pracującą głównie na zlecenia producentów i użytkowników materiałów opakowaniowych
i opakowań. Jego misją jest zaspokajanie potrzeb badawczo-rozwojowych, innowacyjnych,
edukacyjnych i informacyjnych podmiotów działających w sferze i na rzecz projektowania,
produkcji, dystrybucji, użytkowania materiałów na opakowania i opakowań oraz instytucji,
organizacji gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej, zainteresowanych tą problematyką [71]. W dużej mierze są to opakowania wykonywane z materiałów
polimerowych i kompozytowych. Specjalistą w tym zakresie jest dr hab. inż. Hanna Żakowska. COBRO posiada (od 1998 r.) akredytowane laboratoria badawcze prowadzące badania
w zakresie materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych oraz transportowych.
Ośrodek dysponuje nowoczesną aparaturą, przy czym wyposażenie laboratoriów jest stale
uzupełniane zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Dyrektorem Ośrodka od początku
jego istnienia był mgr inż. Jan Lekszycki. Od 2001 r. obowiązki dyrektora pełni prof. dr hab.
inż. Stanisław Tkaczyk. W okresie transformacji ustrojowej Ośrodek bardzo zaktywizował
swoją działalność. Wynikiem tego było powołanie przy Ośrodku w 1994 r. Krajowej Izby
Opakowań, przekształconej w 2006 r. w Polską Izbę Opakowań, zrzeszającą obecnie ponad 100 firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją opakowań. Prezydentami Izby
są zawsze dyrektorzy Ośrodka [72]. COBRO organizuje seminaria szkoleniowe o tematyce
„Opakowania a Środowisko” oraz coroczne (od 2007 r.) cykliczne konferencje nt. „Przyszłość
opakowań biodegradowalnych”.

Paliwa
Badania chemicznego przerobu węgla i ropy naftowej były przedmiotem prac prowadzonych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytucie Technologii Nafty
(włączonym do Instytutu Nafty i Gazu) w Krakowie w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
Przemysłu Rafineryjnego i w spółce Orlen Laboratorium SA w Płocku. Badania te prowadzone były w kierunku wytwarzania i oceny jakości paliw stałych i płynnych.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla utworzony został w 1955 r. decyzją Rady
Ministrów a jego organizację powierzono prof. Stefanowi Rosińskiemu. W skład nowego
Instytutu wszedł zabrzański Zakład Chemicznej Przeróbki Węgla Głównego Instytutu Górnictwa oraz kilka zespołów badawczych rozproszonych po całym kraju. Jednym z pierwszych osiągnięć Instytutu było opracowanie procesu wytwarzania koksu formowanego
z produktów wytlewania węgli niekoksujących, wdrożony już 1958 r. w skali doświadczalnej na terenie Kopalni „Wujek” a później (w 1960 r.) na terenie Blachowni Śląskiej
(400 tys. t/r). Jeszcze w 1956 r. został utworzony w Instytucie Zespołu Techniki Cieplnej i rozpoczęto prace w koksowniach (m.in. rozpalanie baterii koksowniczych) również
za granicą (Rumunia). W 1975 r. Instytut uruchomił demonstracyjną instalację do pirolizy
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opon (5 t/dobę). Instytut szybko zdobył uznanie w polskim przemyśle koksowniczym, czego wynikiem było powierzenie mu w 1976 r. kierowania Programem Rządowym „Energochemicznie Przetwórstwo Węgla”. W 1986 r. powierzono mu także wiodącą rolę w realizacji
programu badań Centrum Uszlachetniania Węgla Politechniki Śląskiej, współfinansowanego przez Fundację Alfred Krupp von Bohlen-Halbach (Niemcy). Instytut wykształcił licznych ekspertów z zakresu badania właściwości węgla (doc. dr inż. Stanisława Heilpern),
wytwarzania paliw koksopodobnych (prof. dr hab. inż. Jan Rychły), wydzielania lotnych
produktów koksowania (doc. dr inż. Halina Swiner) oraz oczyszczania koksowniczych
wód ściekowych (doc. dr Julian Grudzień). Równolegle prowadzone były bardzo rozległe
prace badawcze nad wyodrębnianiem, oczyszczeniem i wykorzystaniem składników smoły
węglowej (prof. dr Jan Jurkiewicz, dr inż. Kazimierz Wiszniowski, dr inż. Józef Bogucki,
mgr inż. Alicja Szen).
W momencie rozpoczęcia okresu transformacji gospodarczej Instytut szybko dostosował się do wymagań gospodarki rynkowej. Ograniczone zostały prace badawcze
w zakresie węglopochodnych, których znaczenie dla przemysłu chemicznego znacznie spadło, a skoncentrowano się na problematyce ochrony środowiska w obszarach
uprzemysłowionych, ocenie jakości paliw stałych i gazowych, atestacji procesów i urządzeń do spalania i wreszcie opracowywaniu procesów wytwarzania paliw „ekologicznych”. W 1992 r. uruchomiona została demonstracyjna wytwórnia paliwa bezdymnego
Ecocoal (10 t/h), w 1993 r. opracowano technologię odpylania gazów przemysłowych
w odpylaczach poziomych z wirującą przegrodą separacyjną, w 1994 r. opracowano technologię otrzymywania formowanych węgli aktywnych Crossactiv i wreszcie
w 1994 r. uzyskano akredytację trzech pierwszych laboratoriów badawczych w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji. W 1994 r. wdrożono system atestacji kotłów energetycznych małej i średniej mocy na paliwa stałe, w 1995 r. opracowano technologię
odsiarczania pyłu węglowego bezpośrednio przed spalaniem, w 1997 r. opracowano
technologię doczyszczania ścieków przemysłowych za pomocą pyłu z suchego chłodzenia koksu, a w 1998 r. opracowano technologię konwersji odpadowych tworzyw
sztucznych Karboterm do paliwa węglowego oraz wsadu węglowego do koksowania.
W 2002 r. Komisja Europejska przyznała Instytutowi status Centrum Doskonałości Conbiot. Europejskiego Komitetu Koksowniczego a w 2003 r. Instytut przystąpił
do Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Technologicznego ZINT. W tym samym roku
w Instytucie opracowano nową technologię odpylania gazów przemysłowych w odpylaczu cyklonowym z wirującą przegrodą separacyjną. Instytut czynnie włączył się
działania proinnowacyjne. W 2004 r. utworzona została sieć laboratoriów Labiomen
(40 licencjonowanych przemysłowych laboratoriów badawczych), pracująca dla potrzeb energetyki zawodowej wytwarzającej energię odnawialną z biomasy. Łącznie dokonano 23 wdrożeń „zielonych certyfikatów” dla energetyki. W 2004 r. Instytut uzyskał
kolejne certyfikaty jakości, które umożliwiły mu rozszerzenie działalności badawczej
i usługowej dla przemysłu (łącznie 114 akredytowanych metod badawczych).
W ostatnich latach Instytut prowadził nadzory nad budową i rozruchem 10 nowoczesnych baterii koksowniczych oraz opracował i wdrożył prototypowy system sterowania
ogrzewaniem baterii koksowniczych, opracował i wdrożył do praktyki przemysłowej inteligentny system regulacji procesu spalania paliw stałych w kotłach małej mocy dla ogrzewnictwa indywidualnego eCoal.pl oraz zrealizował istotne prace technologiczne w zakresie
zgazowania biomasy stałej dla potrzeb mikrokogeneracji w energetyce rozproszonej.
W 1956 r. Instytut podjął wydawanie miesięcznika naukowo-technicznego Koks Smoła Gaz, wydawanego od 1999 r. do dziś pod tytułem Karbo. Pracownicy Instytutu są też
autorami i współautorami wielu dzieł naukowych i technicznych (H. Zieliński, Współ-
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czesne metody koksowania, Wyd. Śląsk, Katowice 1967 r.; J. Jurkiewicz, S. Rosiński,
Karbochemia, PWN, Warszawa 1968 r.; Praca zbiorowa, Koksownictwo, H. Zieliński
(red.), Wyd. Śląsk 1986 r., również wydanie w języku chińskim; M. Ściążko, J. Zuwała,
A. Sobolewski, Procedury bilansowania i rozliczania energii wytwarzanej w procesach
współspalania. Przewodnik metodyczny, Wyd. TGPE i IChPW, Zabrze-Warszawa 2007 r.;
M. Ściążko, M. Pronobis, J. Zuwała, Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych
w energetyce, Wyd. IChPW, Zabrze 2007 r.).
Obecnie Instytut zatrudnia 240 pracowników (w tym 12 profesorów i 33 doktorów),
ze znaczącym udziałem młodych pracowników, systematycznie podnosząc poziom naukowy młodej kadry. Instytut realizuje zarówno zadania bezpośrednio na rzecz gospodarki,
jak również uczestniczy w dużych projektach strategicznych. Partnerami Instytutu są
największe uczelnie krajowe oraz wiele instytutów zagranicznych, m.in. z USA, Chin, Japonii i krajów Unii Europejskiej. Obszary działalności Instytutu obejmują koksownictwo
i karbochemię, energetykę zawodową i przemysłową, ciepłownictwo komunalne, termiczną utylizację odpadów, paliwa naturalne, odnawialne i alternatywne oraz wysokotemperaturowe materiały ogniotrwałe.
Uwarunkowania dzisiejszego dynamicznego rozwoju Instytutu Chemicznej Przeróbki
Węgla w Zabrzu mają źródło w konsekwencji i determinacji działań w jego całej ponad
55-letniej historii. Utrzymany został technologiczny charakter Instytutu, gdyż odrzucono pokusę przekształcenia się w komercyjne wyspecjalizowane laboratorium usługowe,
biuro ekspertyz lub zakład produkcji aparatury badawczej, konsekwentnie utrzymano i pogłębiano specjalizację Instytutu w dziedzinie energochemicznego przetwórstwa
węgla i innych paliw stałych z efektywnym wykorzystaniem dorobku naukowego z lat
1955–1990 i utrzymaniem wypracowanej wówczas wiodącej pozycji w zakresie technologii koksowania węgla oraz pirolizy i zgazowania paliw stałych. Ponadto wypracowano
w latach 2000–2005 wiodącą pozycję w zakresie technologii wytwarzania „zielonej energii”
na bazie biomasy stałej w obszarze energetyki zawodowej oraz czołową pozycję w zakresie
technologii wytwarzania paliw wtórnych na bazie odpadów palnych. Utrzymano również
aktywną obecność w działaniach rozwojowych wszystkich krajowych koksowni i największych zakładów energetycznych. Aktywność tę rozszerzono na obszar małych i średnich
przedsiębiorstw, działających w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego i komunalnego
(urządzenia grzewcze małej mocy zasilane paliwem stałym). Utworzono Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych, w celu podwyższania kwalifikacji producentów
kotłów, instalatorów, serwisantów i kominiarzy.
W blisko 55-letniej historii Instytut miał tylko trzech dyrektorów. Następcy, wywodzący się z grupy wychowanków Instytutu, obejmowali rządy na zasadzie wymiany
pokoleń, co stanowiło podstawę ciągłości rozwoju merytorycznego oraz doskonalenia
systemu organizacyjnego i metod zarządzania, dostosowujących Instytut do zmieniających się warunków w jego otoczeniu i obszarach działania. Niemałe znaczenie ma również formuła jednoosobowego zarządzania Instytutem, uniemożliwiająca rozmywanie
lub uchylanie się od odpowiedzialności przez zarządzających. To był też jeden z ważnych
powodów, dzięki któremu Instytut przeszedł bez większych kłopotów przez okres transformacji ustrojowej.
Systematyczne unowocześnianie narzędzi badawczych i ich efektywne wykorzystanie zwieńczone zostało budową Centrum Czystych Technologii Węglowych, które należy
do największych i najnowocześniejszych ośrodków badań technologicznych w Europie.
Wyposażone jest ono w nowoczesne instalacje doświadczalne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych nad ciśnieniowym procesem zgazowania i oxy-spalania paliw
stałych w cyrkulującym złożu fluidalnym, do spalania paliw stałych ciekłych i gazowych
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w komorze o wzburzonej turbulencji, do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych
nad bezciśnieniowym zgazowaniem paliw stałych i zgazowaniem biomasy, do prowadzenia
prac badawczych i rozwojowych nad procesami spalania paliw w turbinie gazowej i wysokotemperaturowej konwersji paliw stałych. Instytut od lat zasłużenie prowadzi w rankingach efektywności naukowo-badawczej i wdrożeniowej.
W 2008 r. Ministerstwo Gospodarki podjęło próbę konsolidacji IChPW z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz OBR Poltegor we Wrocławiu, ale wobec gwałtownej
akcji protestacyjnej w Poltegorze (strajk głodowy!) konsolidacji tej zaniechano.
Tablica 15
Kadra kierownicza w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
Lata

Nazwisko

Literatura

Dyrektor Instytutu
1955–1973

prof. dr Stefan Rosiński

1973–1991

prof. dr hab. inż. Henryk Zieliński

75

1991–dziś

dr hab. inż. Marek Ściążko, prof. nadzw.

73, 74

Zastępca dyrektora ds. naukowych
1955–1973

prof. dr hab. inż. Henryk Zieliński

1973–1992

prof. dr hab. inż. Jerzy Jastrzębski

1992–2003

dr inż. Alfred Trammer

1991–dziś

dr inż. Aleksander Sobolewski*

75

74

* dyrektor Zakładu Koksownictwa i Ochrony Środowiska

Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Instytut Nafty i Gazu jest jednym z najstarszych w Polsce instytutów naukowo-badawczych. Jego historia rozpoczyna sie 29 listopada 1944 r., gdy Państwowy Urząd Naftowy wydał dokument upoważniający do zorganizowania Instytutu Naftowego z siedzibą
w Krośnie. 7 stycznia 1945 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Instytutu Naftowego, który
rozpoczął intensywną działalność na rzecz krajowego górnictwa nafty i gazu. W 1948 r.
Instytut Naftowy został przeniesiony do Krakowa. W marcu 1952 r. zostało utworzone
w Warszawie Centralne Laboratorium Gazownictwa (CLG), które w 1970 r. przeniesiono
do Krakowa, a w 1972 r. na bazie CLG utworzony został Instytut Gazownictwa z siedzibą w Krakowie (i Oddziałem w Warszawie). We wrześniu 1958 r. trzy zakłady Instytutu
Naftowego (zajmujące się problematyką przerobu ropy naftowej) podporządkowano Ministerstwu Przemysłu Chemicznego jako Centralne Laboratorium Technologii Nafty, do którego w 1962 r. przyłączono jako oddział Centralne Laboratorium Produktów Naftowych
w Warszawie. W 1963 r. Rada Ministrów nadała CLTN nazwę Instytut Technologii Nafty, nadając mu jednocześnie rangę instytutu naukowo-badawczego. 31 grudnia 1975 r.
w wyniku połączenia Instytutu Naftowego z Instytutem Gazownictwa został utworzony Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (z siedzibą w Krakowie i oddziałami w Krosnie
i w Warszawie). W 1992 r. zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu, z Instytutu Technologii Nafty w Krakowie zostało wydzielone Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie.
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1 lutego 2004 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, IGNiG
zmienił nazwę na Instytut Nafty i Gazu.1 stycznia 2008 r. na podstawie rozporządzenie
Ministra Gospodarki, Instytut Technologii Nafty włączono do Instytutu Nafty i Gazu i odtąd działalność Instytutu Nafty i Gazu obejmuje całokształt działań związanych z ropą
naftową i gazem ziemnym.
Oddział Trzebinia zajmował się asfaltami i paliwami napędowymi. W krakowskiej centrali prowadzono prace naukowo–badawcze w zakresie analiz, procesów katalitycznych,
olejów smarowych, dodatków, inżynierii chemicznej i procesowej oraz oceny właściwości
eksploatacyjnych. Ogółem zatrudnionych było 536 osób, w tym 19 osób ze stopniem doktora, a 14 osób posiadało otwarte przewody doktorskie. Ogółem pracownicy działalności
podstawowej stanowili ponad 80% zatrudnionych.
W okresie transformacji gospodarczej również krajowy przemysł rafineryjny przechodził
sukcesywne zmiany organizacyjne i technologiczne, które spowodowały, że przerób ropy
został utrzymany jedynie w rafineriach dużych koncernów naftowych (PKN Orlen w Płocku,
Grupa Lotos SA w Gdańsku). Wszystkie południowe rafinerie nafty przerwały przerób ropy
i skoncentrowały swoją działalność na procesach uszlachetniania lub przerobie półproduktów, doskonaleniu procesów regeneracji olejów smarowych zużytych lub na produkcji
biokomponentów paliw płynnych. Te zmiany schematów technologicznych i produkcyjnych
w rafineriach nafty zdeterminowały kierunki ich współpracy z Instytutem w zakresie podejmowania i wdrażania prac badawczo-rozwojowych.
Do zasadniczych kierunków działania Instytutu [76] w tym okresie należało podniesienie poziomu liczby oktanowej benzyn silnikowych, która na początku lat 80. XX w.
utrzymywała się na poziomie 76–86. Budowa nowych instalacji do reformowania katalitycznego benzyn, jak i wprowadzanie procesów destrukcyjnych (kraking katalityczny),
stworzyła możliwość wyeliminowania ołowiu z benzyn silnikowych i podniesienia jakości
w rafineriach w Płocku i w Gdańsku. Instytut posiadał hamownię, wyposażoną w silniki
do badań właściwości procesu spalania oraz stanowiska do badań innych istotnych właściwości eksploatacyjnych paliwa. We współpracy z Instytutem powstawały nowe, optymalne
formulacje benzyn bazowych oraz dobierano dodatki uszlachetniające, co stanowiło istotny
element wdrażania każdej nowej technologii. Bezpośrednia współpraca z przemysłem rafineryjnym w zakresie jakości paliw, doprowadziła do osiągnięcia w całym kraju obowiązującego w Europie poziomu liczby oktanowej benzyn (Premium 95 i Super 98). Opracowany
został proces i karta technologiczna na wytwarzanie benzyny bezołowiowej B86 początkowo
z komponentów importowanych. Sukcesywny postęp w eliminowaniu ołowiu zaowocował
pełnym sukcesem dopiero w 2001 r. po ok. 15 latach pracy Instytutu.
W 1992 r. w Instytucie opracowano proces technologiczny produkcji benzyny silnikowej 95E z dodatkiem 5% obj. alkoholu etylowego, a następnie uruchomiono jej produkcję
pilotową w Rafinerii Trzebinia, później w Rafinerii Czechowice i w CPN w Krakowie (w bazie
magazynowej Olszanica). W kolejnych latach (do 1998 r.) przy udziale Instytutu wprowadzono produkcję benzyny z etanolem w rafineriach w Płocku i w Gdańsku. W 1998 r.
produkcja benzyny 95E w Polsce osiągnęła 2,5 mln t/r i utrzymała się na tym poziomie w kolejnych latach aż do 2000 r. Produkcja benzyn z etanolem jest kontynuowana
do chwili obecnej, również przez prywatnych wytwórców paliw.
Produkcja paliw lotniczych była tradycyjnym obszarem współpracy Instytutu z Petrochemią Płock i Rafinerią Gdańską. Przy opracowaniu technologii produkcji paliwa lotniczego Jet A1, odpowiadającego standardom lotnictwa cywilnego na całym świecie, wykorzystano w pełni doświadczenia, jakie rafineria w Płocku i Instytut zdobyły przy wdrażaniu
i produkcji poprzedniego gatunku paliwa PS-M3. Duże znaczenie w tych badaniach miała
dla Instytutu współpraca z ośrodkami badawczymi, którymi dysponowało Ministerstwo
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Obrony. Proces technologiczny produkcji paliwa lotniczego Jet A1 Instytut opracował
także dla Rafinerii Gdańskiej. Poziom jakości tych paliw lotniczych spełniał wszystkie
wymagania międzynarodowych organizacji lotniczych.
Instytut wniósł również duży wkład w rozwój technologii olejów napędowych. Jednym
z najbardziej prestiżowych osiągnięć było opracowanie w 1996 r. procesu technologicznego
produkcji specjalnego paliwa przeznaczonego dla autobusów komunikacji miejskiej. Paliwo
to charakteryzowało się bardzo dobrymi właściwościami ekologicznymi i mogło być, tak jak
skandynawski i amerykański City Diesel, stosowane w ciągu całego roku (także zimą). Technologia produkcji wymagała przede wszystkim doboru odpowiednich frakcji naftowych, zapewniających niskie temperatury blokady zimnego filtra oraz niższą emisję, a nade wszystko
doboru dodatków uszlachetniających, zapewniających czystość układu wtryskowego w silniku oraz zapewniających odpowiednie właściwości smarne paliwa. W latach 90. XX w.
były to prace nowatorskie, a wyprodukowane paliwa zdały egzamin w eksploatacji, również
w trudnych warunkach zimowych i były stosowane przez wiele lat.
Instytut był też pionierem wprowadzania wielofunkcyjnych pakietów dodatków
do olejów napędowych w Polsce. Pierwsze paliwa rynkowe zawierające dodatki pojawiły
się w kraju w drugiej połowie lat 90. XX w. Dzięki stworzeniu w Instytucie laboratoriów
i hamowni wyposażonych w najnowocześniejsze stanowiska badawcze do oceny skuteczności działania dodatków, Instytut przez wiele lat wspólnie z przemysłem wdrażał
nowe technologie olejów napędowych, spełniających ostre wymagania norm europejskich i Światowej Karty Paliw. Koronnym dowodem światowego sukcesu Polski w jakości
benzyn i oleju napędowego był ranking przeprowadzony przez Międzynarodowe Centrum
Jakości Paliw (IFQC) za 2009 r. W konkursie oceniano najniższą zawartość siarki w paliwach. Polska zajęła 9. miejsce w świecie w rankingu oleju napędowego, a 12. w rankingu
benzyny silnikowej.
Aby zwiększyć zainteresowanie użytkowników olejami opałowymi, opracowano dodatki uszlachetniające, które poprawiają proces spalania węglowodorów. Powstała technologia wytwarzania lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus, w którym zastosowano dodatek
opracowany w ITN.
Jednym z większych sukcesów ITN w zakresie doskonalenia procesów technologicznych przerobu ropy, było zastąpienie acetonu metyloetyloketonem (MEK) w procesie odparafinowania rozpuszczalnikowego. W wyniku prac badawczych prowadzonych w Instytucie podjęto w PKN Orlen decyzję o budowie instalacji odparafinowania z zastosowaniem
MEK. Instalacja, o zdolności przeróbczej 180 tys. t/r, została wybudowana w 1996 r.
i pracuje tam do dzisiaj. Audyt przeprowadzony w Płocku na tej instalacji przez międzynarodową firmę konsultingową dał jej ocenę „na poziomie światowym”.
Na licencji Instytutu została podjęta w zakładach chemicznych w Krupskim Młynie produkcja dodatku Nitrocet podnoszącego liczbę cetanową olejów napędowych. Dodatek ten
jest do dzisiaj produkowany i eksportowany do wielu krajów europejskich i do Stanów Zjednoczonych. Polska zajmuje w produkcji dodatków cetanowych drugie miejsce w świecie.
Badania procesów przemysłowych prowadzono przy wykorzystaniu instalacji doświadczalno modelowych (periodyczna wielkolaboratoryjna instalacja do odparafinowania, instalacja do selektywnej rafinacji furfurolem, kolumny do periodycznej destylacji atmosferycznej
i próżniowej, kolumna do ciągłego superfrakcjonowania benzyn, instalacja do komorowego
koksowania, instalacja do krakingu termicznego, instalacja do ekstrakcyjnego oczyszczania smoły koksowniczej). Swoje osiągnięcia Instytut zawdzięcza poziomowi naukowemu
całej kadry badawczej i harmonijnej współpracy wszystkich pracowników. Spośród specjalistów zatrudnionych w Instytucie wymienić należy takie nazwiska, jak mgr inż. Stefan
Bożek (benzyny silnikowe, badania nad komponentami i procesami), dr inż. Ryszard Dettloff
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(technologia przerobu ropy naftowej), dr inż. Ludwik Kossowicz [77] (technologia przerobu
ropy naftowej, procesy rafineryjne), mgr inż. Ludwik Kornblit (procesy katalityczne, benzyny
silnikowe, technologia przerobu ropy naftowej), doc. dr Michał Krasodomski (chemia analityczna, chemia organiczna, identyfikacja związków organicznych, analityka ropy naftowej),
dr inż. Iwona Skręt [78] (technologia paliw i rafineryjnych wodorowych procesów katalitycznych), mgr Winicjusz Stanik (high-tech, chemia organiczna, technologia dodatków uszlachetniających do produktów naftowych, głównie olejów silnikowych i paliw węglowodorowych),
doc. dr inż. Franciszek Steinmec (technologia środków smarowych), dr inż. Anna Zajezierska
(technologia środków smarowych) i dr Leszek Ziemiański (chemia organiczna, dodatki uszlachetniające do paliw węglowodorowych, ropy i gazu).
W latach 80. XX w. działalność naukowo-badawcza i rozwojowa Instytutu prowadzona była w dużej mierze ze środków budżetowych, ponieważ Instytut był koordynatorem
problemu węzłowego „Optymalizacja procesów przerobu ropy naftowej i wytwarzania produktów naftowych oraz podziemne zbiorniki na ropę, produkty naftowe, niektóre gazy”
oraz partycypował w programie rządowym „Kompleksowy przerób węgla”, koordynowanym przez Główny Instytut Górnictwa. Dotacje w tym okresie stanowiły 60–70% budżetu Instytutu. Po 1991 r. Instytut na działalność statutową otrzymywał bardzo skromne
środki, które stanowiły tylko 5% jego budżetu, w związku z czym podjęto działania mające
na celu pozyskiwanie środków oraz ograniczenie wydatków. Zmniejszono zatrudnienie
i wprowadzono zmiany organizacyjne. Nastąpił wzrost liczby zleceń z przemysłu. Jednocześnie wzrosła liczba umów licencyjnych i umów o udostępnianie technologii, które
w latach 1991–2002 pokrywały do 50% budżetu Instytutu.
Warszawski Oddział Instytutu usamodzielnił się w 1992 r. jako Centralne Laboratorium
Naftowe. Zmusiło to ITN do przejęcia jego tematyki w nowo utworzonych zakładach olejów
napędowych i opałowych, a także wzmocniono tematykę związaną z technologią środków
smarowych, głównie olejów silnikowych i technologicznych. Liczba osób zatrudnionych
w ITN zmalała do ok. 300. Jednocześnie akredytowano ok. 450 metod badań produktów
naftowych, surowców i chemikaliów i zwiększono udział usług naukowo-badawczych wykonywanych w akredytowanych laboratoriach. Pierwszy w Polsce certyfikat aredytacji uzyskał
Zakład Asfaltów ITN w zakresie badań wyrobów asfaltowych już w 1994 r. W 2000 r. Instytut wdrożył system zarządzania jakością (wg ISO 9001), potwierdzony certyfikatem nadanym przez Bureau Veritas Quality International. W 1996 r. Instytut został przyjęty do CEC
(Co-ordinating European Council for the development of performance tests for transportation
fuels, lubricants and other fluids) oraz utworzył Sekretariat CEC Polska, a w 1999 r. został
członkiem waszyngtońskiej organizacji International Fuel Quality Center (IFQC), skupiającej producentów paliw i dodatków uszlachetniających oraz ośrodki badawcze o profilu
rafineryjno-petrochemicznym. Udział ITN w CEC, IFQC oraz Komitecie Technicznym TC-19
– Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN ułatwił współpracę naukowo-techniczną
pracowników w Komitetach Technicznych i podniósł prestiż ITN w kraju i na rynkach zagranicznych. W 2000 r. w ITN pracowało już tylko 170 osób. Instytut bardzo dobrze poradził sobie w sytuacji kryzysowej, uruchamiając produkcję dodatków do paliw i sprzedając
licencje na produkcję paliw silnikowych. W 2004 r. zlikwidowano zakłady paliw lotniczych
i asfaltów w Trzebini, przenosząc ich działalność badawczą do Krakowa i odstępując Rafinerii zajmowane tam pomieszczenia.
W wyniku działań restrukturyzacyjnych, prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki
w 2006 r. Instytut Technologii Nafty został włączony do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. Połączenie zostało sfinalizowane w 2008 r. W momencie połączenia liczba pracowników ITN wynosiła 153 osoby. W nowej jednostce utrzymano strukturę badawczą
ITN, tworząc Pion Technologii Nafty. Siedzibą Pionu pozostały budynki zajmowane przez
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ITN. Dyrektorem Pionu została dr inż. Iwona Skręt, będąca wcześniej zastępcą dyrektora
ds. badawczych w Instytucie Technologii Nafty. W końcu 2010 r. w Pionie Technologii
Nafty pracowało 112 osób, z czego 97 osób było zatrudnionych w działalności merytorycznej (17 osób ze stopniem tytułem doktora, a 3 osoby otwarły przewody doktorskie).
Prace Instytutu były publikowane w czasopismach branżowych krajowych i zagranicznych, a w latach 1984–1988 we własnym wydawnictwie, jakim był Biuletyn Instytutu
Technologii Nafty. Biuletyn ten został reaktywowany w 1994 r. i uzyskał w 1998 r. status
czasopisma krajowego. Publikowane prace były recenzowane i abstraktowane przez Chemical Abstracts (od 2004 r.). Po włączeniu ITN do INiG prace badawcze z zakresu technologii nafty publikowane są w czasopiśmie Nafta Gaz.
W okresie ostatnich trzydziestu lat Instytut uzyskał 380 patentów na technologie produkcji paliw silnikowych (42), środków smarowych (76), dodatków do paliw i środków
smarowych (67) i cieczy obróbkowych dla przemysłu (68). Wiele z tych rozwiązań zostało
wdrożonych w przemyśle.
Tablica 16
Kadra kierownicza Instytutu Technologii Nafty i Pionu Technologii Nafty
w Instytucie Nafty i Gazu
Lata

Nazwisko

1982–1990

dr inż. Kazimierz Kolarzyk

1990–2002

mgr Winicjusz Stanik

2002–2007

dr Leszek Ziemiański

Literatura

Dyrektor Instytutu

Zastępca dyrektora ds. badawczych w Krakowie
1982–2002

dr inż. Ludwik Kossowicz

77

2002–2007

dr inż. Iwona Skręt

78

Zastępca dyrektora ds. badawczych w Warszawie
1986–1991
1991–1992

mgr inż. Dorota Zielińska
dr Andrzej Kulczycki

79

Dyrektor Pionu Technologii Nafty INiG
2007–dziś

dr inż. Iwona Skręt

78

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Rafineryjnego, Płock
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku został wydzielony formalnie ze struktur Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych
w Płocku już w 1971 r., ale przez długie lata prowadził prace badawcze i rozwojowe głównie na rzecz tych zakładów, działających później jako Petrochemia Płock, a w 2000 r.
włączonych do Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, jako Zakład Produkcyjny w Płocku. Nie tylko geograficzne usytuowanie, ale także ścisłe, zarówno infrastrukturalne,
jak i tematyczne powiązanie OBR PR z płocką rafinerią powodowały, że Ośrodek ten
był szczególnie predestynowany do prowadzenia prac rozwojowych i wdrożeniowych. Tę
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wyjątkową szansę Ośrodek wykorzystywał bardzo skutecznie już od początków swojej
działalności. W 1974 r. Minister Przemysłu Chemicznego powołał do pracy w Ośrodku
doc. dr. hab. Kazimierza Frączka, początkowo na stanowisko zastępcy dyrektora ds.
naukowo-badawczych, na którym to stanowisku pozostawał on aż do 1991 r., kiedy
to wygrał konkurs na funkcję dyrektora Ośrodka. Funkcję tę pełnił on aż do momentu
przejścia na emeryturę w 2002 r.
Myśl techniczna pochodząca z Ośrodka zaowocowała wieloma ekonomicznie opłacalnymi, jak na lata 80. XX w., wdrożeniami w zakresie modernizacji i intensyfikacji podstawowych instalacji rafineryjnych, m.in. rurowo-wieżowej destylacji ropy naftowej, hydroodsiarczania olejów napędowych, krakingu katalitycznego i reformingu benzyn. Po 1990 r.
nawiązana została współpraca z innymi partnerami a równocześnie zidentyfikowano produkcje małotonażowe w Ośrodku oraz w spółkach pracowniczych powołanych z inicjatywy ośrodka. W 1991 r. podjęto promocyjną produkcję etyliny 94 z dodatkiem alkoholu
etylowego, którą rozszerzono we współpracy z dyrekcjami okręgowymi Centrali Przemysłu
Naftowego na komponowanie takiej benzyny w terminalach paliwowych w wielu regionach
kraju. W latach 1991–1995 wdrożono do produkcji opracowane w Ośrodku procesy wytwarzania wysokooktanowych dodatków do benzyn motorowych (eter metylowo-tert-butylowy a później eter etylowo-tert-butylowy) oraz rozcieńczalnika do olejów opałowych.
Prowadzone intensywnie prace wdrożeniowe doprowadziły do wykształcenia się dużej
grupy specjalistów, odznaczających się umiejętnością współpracy z przemysłem. I tak,
mgr inż. Tadeusz Chrapek wyspecjalizował się w procesach hydrorafinacji, mgr inż. Józef
Chojecki w procesach reformingu, mgr inż. Agnieszka Dydak w procesach krakingu, mgr inż.
Stanisław Grzeczkowski w katalizowanej jonitami syntezie eterów a mgr inż. Teresa Wojnar
w analizie paliw i kontroli procesów ich wytwarzania.
Równocześnie w Ośrodku i w powiązanych z nim spółkach podjęta została produkcja
folii poliolefinowych, geomembrany, folii samporzylepnych, olejów naftowych o różnorodnym zastosowaniu, inhibitorów korozji, rozpuszczalników do polietylenu oraz benzyn lotniczych dla potrzeb aeroklubów i wojska. Szczególnym sukcesem było znalezienie
niszy rynkowej i podjęcie produkcji benzyny lotniczej, zwłaszcza do awionetek. Ośrodek
stał się jednym z dwóch producentów tego paliwa w Unii Europejskiej i opanował rynki
benzyny lotniczej m.in. w Rosji, Wielkiej Brytanii, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Już
w 1994 r. Ośrodek został sklasyfikowany na 347 miejscu w rankingu tygodnika Polityka
na największą polską firmę, a w 2006 r. w przygotowanym przez Rzeczpospolitą rankingu najbardziej innowacyjnych firm w Polsce Ośrodek zajął szóste miejsce.
Ośrodek stał się firmą o charakterze centrum badawczo-produkcyjnego i osiągał
przychody znacznie większe niż największe chemiczne instytuty naukowo-badawcze
(Tab. 17).
Przychody i zatrudnienie w OBR PR i w największych instytutach
naukowo-badawczych w 2002 r.
Nazwa instytutu

Przychody, mln PLN

Tablica 17

Zatrudnienie

całkowite w tym z budżetu całkowite pracownicy naukowi

OBR Przemysłu Rafineryjnego, Płock

53,9

0,6

211

13

Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

39,1

2,4

346

22

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

28,9

9,3

417

123

Instytuty naukowo-badawcze

296

Biorąc pod uwagę fakt, że główne źródło przychodów Ośrodka stanowiła działalność produkcyjna, Ministerstwo Skarbu w uzgodnieniu z Ministerstwem Gospodarki
przekształciło Ośrodek w październiku 2007 r. w spółkę Skarbu Państwa OBRPR SA,
odbierając mu status jednostki badawczo-rozwojowej oraz związane z tym przywileje (m.in. podatkowe). Równocześnie Ministerstwo Skarbu zapowiedziało prywatyzację
Ośrodka poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi wybranemu w przetargu. Pierwszym
bulwersującym działaniem nowego właściciela Ośrodka było jednak obsadzenie stanowisk w organach zarządzających ludźmi „z zewnątrz”, którzy nie dysponowali żadną
wiedzą o dość wyraźnej specyfice prac prowadzonych w Ośrodku. Ponieważ pierwszy
„desant” zdecydowanie nie sprawdził się, Ministerstwo dokonało wkrótce kolejnych
zmian personalnych.
Tablica 18
Kadra kierownicza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego
Lata

Nazwisko

Literatura

Dyrektor Ośrodka
1982–1991

mgr inż. Stanisław Mańka

1991–2002

prof. dr hab. inż. Kazimierz Frączek

2002–2007

mgr inż. Zbigniew Paćkowski
Prezes Spółki

2008–2010

Paweł Grobicki

2010 dziś

Marcin Moskalewicz
Zastępca dyrektora ds. naukowo-badawczych

1974–1991*)

prof. dr hab. inż. Kazimierz Frączek

2002–2007

dr inż. Roman Kempiński

z przerwą w latach 1980–1981, kiedy to pełnił funkcję dyrektora Ośrodka, z której został odwołany w „stanie wojennym” z powodu
„utraty zdolności kierowniczych”

*)

Do pierwszego przetargu prywatyzacyjnego, który miał miejsce w 2010 r., stanęła
założona w 2009 r. Spółka Pracownicza OBR Płock Sp. z o.o., którą kierowali byli
dyrektorzy OBR PR mgr inż. Zbigniew Paćkowski i dr inż. Roman Kempiński [80].
Wśród innych chętnych na zakup akcji OBRPR SA znalazła się spółka Erg SA oraz
specjalnie utworzona do tego celu spółka ProFounders Ventures Management GmbH
z Monachium. Po tym jak Erg ostatecznie wycofał się z przetargu, spółka pracownicza
nie spełniła warunków przetargu (wadium, gwarancja posiadania środków finansowych na dokonanie zakupu) a udział niemieckiego inwestora o niejasnym pochodzeniu
kapitału okazał się zwykłym szwindlem, Ministerstwo unieważniło przetarg. Kilka kolejnych prób sprzedaży akcji zakończyło się również fiaskiem ze względu na całkowity
brak chętnych (mimo sukcesywnie obniżanej ceny minimalnej za akcję). Było to dość
trudne do wyjaśnienia, gdyż spółka OBRPR SA zatrudniała w 2010 r. ok. 190 osób
i osiągnęła przychód ok. 120 mln PLN. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej perspektywie nie poznamy nowego właściciela płockiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Rafineryjnego.
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Orlen Laboratorium Sp. z o.o.
Początki analizy paliw sięgają 1945 r., gdy wraz z utworzeniem Centrali Produktów
Naftowych (CPN) powstało 21 laboratoriów regionalnych, których zadaniem była kontrola
jakości paliw w bazach i na stacjach CPN w całej Polsce. W 1964 r. działalność rozpoczęły Laboratoria Płockie, które powstały dla potrzeb Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych. W 1999 r. na bazie połączenia CPN i Petrochemii Płock SA
powstał Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. W efekcie struktury laboratoryjne znalazły się
w jednej firmie. By skuteczniej i dynamiczniej zarządzać działaniami związanymi z postępem na rynku badań laboratoryjnych i tym rodzajem działalności w Grupie Kapitałowej,
1 stycznia 2003 r. wydzielona została spółka Orlen Laboratorium.
Obecnie Orlen Laboratorium jest jedną z największych w Polsce firm działających
na rynku usług analitycznych. Posiada sieć 17 laboratoriów na terenie całego kraju, z czego
8 laboratoriów zlokalizowanych jest na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, a 9 laboratoriów w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Ostrowie
Wielkopolskim, Jedliczu, Olsztynie i Włocławku. Spółka konsekwentnie rozwija się od momentu powstania. Wykonuje przede wszystkim analizy produktów naftowych (benzyny
i oleje napędowe, oleje opałowe, gazy, ropa naftowa, biopaliwa, LPG, asfalty, paliwo lotnicze
i inne produkty rafineryjne i petrochemiczne), ale również analizy z zakresu ochrony środowiska (wody, ścieki, osady, grunty, powietrze, pobór oraz analiza próbek z piezometrów),
a także na stanowiskach pracy (mikroklimat, hałas, oświetlenie, pole elektromagnetyczne,
drgania mechaniczne, stężenia substancji chemicznych, pył całkowity i respirabilny, wolna
krystaliczna krzemionka, stężenie węglowodorów benzynowych i aromatycznych). Usługi
dodatkowe obejmują pobór próbek produktów do analiz i ich transport do wyznaczonego
miejsca, opracowywanie metod analitycznych, doradztwo techniczne, kontrole analityczne
procesów technologicznych w rafineriach, działalność badawczą, przeprowadzanie szkoleń
z zakresu obsługi aparatury, monitoring jakości paliw na stacjach i w bazach magazynowych oraz opinie eksperckie dla innych podmiotów i instytucji.
Laboratoria Spółki dysponują specjalistyczną aparaturą do badania paliw ciekłych,
biopaliw, FAME, paliw lotniczych, LPG (do badania wszystkich parametrów określonych
w normach przedmiotowych i stosownych rozporządzeniach), jak również asfaltów, smarów, wód, ścieków, analizy środowiska pracy oraz zanieczyszczeń powietrza. Znaczną
grupę stanowią chromatografy gazowe (wyposażone w różnego typu detektory), chromatografy cieczowe, spektrofotometry typu UV-Vis, IR, spektrometry AAS, ICP, rentgenowskie,
analizatory siarki, azotu, chloru, węgla, silniki badawcze LOM, LOB i LC.
Orlen Laboratorium opracowuje i wdraża własne metody badawcze na potrzeby
analiz wykonywanych dla klientów i w przypadku braku odpowiednich metod znormalizowanych lub opracowanych przez uznane organizacje techniczne a także, gdy istnieje
potrzeba stosowania metod znormalizowanych, które są nieaktualne lub zostały wycofane
bez zastąpienia. Obecnie Spółka posiada ok. 120 takich metod.
Spółka zatrudnia obecnie łącznie 402 osoby. Pracownicy Laboratoriów Spółki to wysokiej klasy specjaliści o bogatym doświadczeniu w zakresie kontroli jakości, przeważnie
absolwenci kierunków chemicznych uczelni wyższych.
Klienci Orlen Laboratorium, to przede wszystkim właściciele stacji paliw oraz przedsiębiorcy produkujący, magazynujący, transportujący i wprowadzający do obrotu paliwa,
a także przedsiębiorcy zobowiązani wykonywać badania na stanowiskach pracy. Spółka
wykonuje analizy paliw dla PKN Orlen SA oraz spółek z Grupy Kapitałowej Orlen,
wspierając tym samym ich działalność w celu zapewnienia i utrzymania wysokiego pozio-
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mu jakości produktów i usług, optymalizacji procesu produkcji i nadzoru nad emisjami
oraz klasyfikacji gotowych produktów. W ramach działalności doradczej, Orlen Laboratorium, jako niezależny ekspert, wydaje opinie i interpretacje wyników badań m.in. dla
Urzędów Celnych, Urzędów Skarbowych, Prokuratur i Komend Policji.
Spółka wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością (PN-EN ISO/IEC
17025:2005), Środowiskiem (PN-EN ISO 14001:2005) i BHP (PN-N 18001:2004) we wszystkich obszarach swojej działalności. Potwierdzeniem prawidłowego funkcjonowania oraz
kompetencji technicznych laboratoriów Spółki jest również Certyfikat Akredytacji Nr AB
484 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. ORLEN Laboratorium wdrożyła już ponad
290 akredytowanych metod i sukcesywnie rozszerza ich zakres. Posiada też kod podmiotu gospodarki narodowej NCAGE nadany przez Wojskowe Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji w Warszawie. Tym samym dane Spółki zostały wprowadzone
do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, a przydzielony kod 1200H stał
się wyróżnikiem spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.
Prezesem zarządu Spółki jest Józef Wiechowski, przewodniczącym Rady Nadzorczej
Spółki jest Rafał Trzebiński. Kierownikiem laboratoriów w Płocku jest Barbara Wasiak,
kierownikiem Laboratoriów Regionalnych jest Katarzyna Bylińska.

Wyższe uczelnie
Wprawdzie technologia chemiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu krajowych
wyższych uczelni i mają one w tym zakresie duże osiągnięcia naukowe, jednakże praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w przemyśle jest bardzo ograniczone. Do wyjątków należy
tu Politechnika Warszawska (PW), Politechnika Łódzka (PŁ), Politechnika Śląska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).
Prototypem działań wyższych uczelni na rzecz przemysłu było opracowanie w połowie lat 60. XX w. przez prof. Eugeniusza Błasiaka z Politechniki Śląskiej przemysłowego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego do niskociśnieniowej syntezy metanolu.
Wprawdzie metanol nie jest w Polsce produkowany, ale katalizatory o tym składzie są
obecnie stosowane we wszystkich projektowanych po 1965 r. instalacjach technicznych na świecie.
W okresie transformacji ustrojowej na polskich uczelniach nie dokonano wielu
opracowań nadających się do wykorzystania w przemyśle chemicznym, ale w zakresie
materiałów polimerowych wymienić można opracowane na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (prof. dr hab. inż. Leon Gradoń i prof. dr hab. inż. Wojciech
Piątkiewicz) filtry membranowe z polipropylenu do oczyszczania roztworów wodnych
i mieszanin gazowych (aerozole), które zostały wdrożone w skali przemysłowej w utworzonej na Politechnice firmie PolyMem Ltd Sp. z. o.o. i są przedmiotem eksportu do Wlk.
Brytanii i USA (Biodesign, Cummings Filtration) [82] oraz opracowane w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej PŁ (prof. dr hab. Janusz M. Rosiak) opatrunki
hydrożelowe Aqua-Gel®, będące wodną kompozycją naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylipirolidon, glikol polietylenowy i agar) poddaną promieniowaniu jonizującemu, które powoduje sieciowanie łańcuchów polimerowych oraz zapewnia sterylność opatrunku zostały wdrożone w prywatnej firmie KikGel (Ujazd k. Tomaszowa
Mazowieckiego). Opatrunki Aqua-Gel®, których formę użytkową stanowi przezroczysty,
elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm [83] są przedmiotem eksportu do krajów
Unii Europejskiej, gdzie ich użycie jest refundowane przez kasy chorych.
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W zakresie materiałów polimerowych sukces wdrożeniowy odniosła również Politechnika Śląska (prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak), w której opracowano proces utleniania polietylenu o dużej gęstości w układzie ciało stałe-gaz. Proces ten najpierw został
sprawdzony w pilotowej instalacji uruchomionej w 2010 r. w firmie EuroCeras Sp. z o.o.
(skala 175 kg/szarżę) a następnie sprzedany niemieckiej firmie Keim-Additec Surface
GmbH, która wybudowała i uruchomiła w miejscowości Kirchberg/Hunsrück przemysłową wytwórnię utlenionego polietylenu o zdolności produkcyjnej 300–500 t/r. Polietylen utleniany zgodnie z tym procesem wykazał wyjątkową przydatność do wytwarzania
powłok ochronnych.
W zakresie syntezy chemicznej wdrożenia przemysłowe odnotował UAM, gdzie
opracowano serię organosilanów i organicznych pochodnych kwasu o-krzemowego
(prof. dr hab. Bogdan Marciniec) stosowanych jako środki hydrofobizujące. Ich produkcję przemysłową podjęto w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Unisil
w Tarnowie, przy wykorzystaniu infrastruktury i bazy surowcowej tarnowskich Azotów.
Z kolei do osiągnięć wdrożeniowych Instytutu Chemii PW w Płocku można zaliczyć
opracowanie opartych na glikolu etylenowym niezamarzających płynów do chłodnic
samochodowych (dr inż. Teresa Milczarska, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński). Płyny
te zostały wdrożone do produkcji przemysłowej w PKN Orlen (Petrygo Q). Politechnika
Łódzka może pochwalić się jeszcze wdrożeniem udoskonalonego bioprocesu enzymatycznej redukcji jonów rtęci w ściekach do rtęci metalicznej (prof. dr hab. inż. Stanisław
Ledakowicz) w Zakładach Azotowych w Tarnowie w 2009 r.
Do pewnej aktywizacji naukowców z wyższych uczelni w działaniach na rzecz przemysłu przyczyniła się inicjatywa firmy Ciech SA utworzenia w 2007 r. Rady Ekspertów, która
ma wspierać działalność firmy w zakresie innowacji i rozwoju. W skład Rady Ekspertów
weszli wybitni polscy naukowcy: prof. dr hab. inż. Henryk Górecki z Politechniki Wrocławskiej (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera z PW (wiceprzewodniczący),
prof. dr hab. Stefan Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, prof. dr hab.
Juliusz Pernak z Politechniki Poznańskiej oraz prof. dr hab. Mieczysław Trypuć z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rada Ekspertów podjęła prace nad organizacją
płaszczyzny współpracy pomiędzy uczelniami i instytutami a Grupą Ciech i przeprowadziła
kompleksową analizę obszaru rozwojowego spółek Grupy. W jej wyniku ponad 10 projektów
badawczo–rozwojowych, które uzyskały najwyższe oceny merytoryczne, zostało zatwierdzone do finansowania przez Grupę Ciech w ramach funduszy pomocowych dostępnych dla
instytucji naukowych. W celu realizacji tych projektów Grupa Chemiczna Ciech podpisała
w 2009 r. ramowe umowy o wieloletniej współpracy w zakresie wdrażania przedsięwzięć
innowacyjnych i realizacji projektów badawczo–rozwojowych z 5 instytutami oraz 7 uczelniami o dużym potencje naukowo–badawczym, specjalizującymi się w obszarach zbieżnych
z zakresem działalności spółek produkcyjnych Grupy. Były to Uniwersytet Technologiczno–
Przyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecinie, Politechnika
Rzeszowska i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, Instytut
Chemii Przemysłowej, Warszawa, Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice i Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa. Koordynację i nadzór nad działaniami mającymi na celu
kreowanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii oraz optymalizację kosztów
związanych z istniejącymi procesami produkcyjnymi Grupy prowadzi Biuro Inwestycji, Innowacji i Rozwoju (dyrektor mgr inż. Tadeusz Stokłosa).
Spółki Grupy Chemicznej Ciech przeznaczają na inwestycje o specyfice innowacyjnej
ok. 100 mln PLN rocznie. Wśród ważnych zadań rozwojowych znajduje się uruchomienie
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nowych, innowacyjnych instalacji do produkcji kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego
oraz epichlorohydryny w Bydgoszczy. Projekty te uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych. Wśród perspektywicznych prac wykonanych dla potrzeb spółek Grupy Ciech
na wyższych uczelniach w ramach tej inicjatywy wyróżniają się prace prof. dr. hab. inż.
Juliusza Pernaka z Politechniki Poznańskiej, dotyczące wytwarzania „ciechowskich cieczy
jonowych” [84, 85], w których kation stanowią wytwarzane przez ZCh Organika-Sarzyna
herbicydy MCPA i MCPP-P a anionami są aminy czwartorzędowe (np. anion chloroetylotrimetyloamoniowy) a także tripolifosforan didecylometyloamoniowy o działaniu bakteriobójczym (ZCh Alwernia). Otwarte pozostaje pytanie, czy inicjatywa Grupy Ciech będzie
stanowiła przełom we współpracy krajowego przemysłu chemicznego ze sferą nauki?

Podsumowanie
Mimo niesprzyjającego otoczenia wiele chemicznych instytutów naukowo-badawczych przetrwało okres transformacji gospodarczej, przystosowało się do warunków
gospodarki wolnorynkowej i realizuje nadal swoje statutowe zadania. Nie zostały
wprawdzie w pełni zrealizowane zamierzenia konsolidacyjne, które miały usprawnić
zarządzanie projektami badawczymi, wymagającymi pracy w dużych interdyscyplinarnych zespołach, oraz uprościć struktury organizacyjne, racjonalizując zatrudnienie
w działach administracyjnych, ale nie jest zagrożone istnienie tych instytutów, w których kadra kierownicza i zatrudnieni specjaliści byli w stanie uzyskać finansowanie
projektów badawczych.
Stosowany powszechnie w latach 90. XX w. system finansowania nauki w postaci
grantów autorskich, który sprawdził się na wyższych uczelniach, był niekorzystny dla
instytutów, gdyż preferował pracę w małych 2–3 osobowych zespołach, które nie były
w stanie doprowadzać opracowań do stanu umożliwiającego przygotowanie projektu
procesowego i ekonomiczną ocenę procesów. Ponadto w ramach takich projektów nie
było możliwe ani prowadzenie badań w skali pilotowej ani przygotowanie dokumentacji technicznej. W tym też należy upatrywać przyczynę małej liczby opracowań, które
mogłyby być przedmiotem oferty przemysłowej. Wyjątkiem są tu procesy ekstrakcji
nadkrytycznej produktów roślinnych, wytwarzania insuliny lub wytwarzania eterów
alkilowych opracowane w zapleczu naukowo-badawczym i wdrożone do praktyki przemysłowej. W tym zakresie sytuacja uległa poprawie, gdy ze środków budżetu państwa
zaczęto finansować duże programy strategiczne (w ramach działania Innowacyjna Gospodarka). Utworzono też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które finansuje wyłącznie badania stosowane i preferuje duże projekty badawczo-rozwojowe.
Prywatyzacja znacznej części zakładów przemysłu chemicznego spowodowała, że ich
nowi właściciele, często koncerny zagraniczne, nieufnie podchodzili do opracowań wykonanych w krajowych instytutach naukowo-badawczych i zazwyczaj preferowali opracowania dokonane za granicą i aprobowane przez centrale tych koncernów. Z kolei przedsiębiorstwa stanowiące własność Skarbu Państwa są zadłużone i często nie dysponują
środkami, które mogłyby przeznaczyć na zakup technologii w krajowych instytutach,
zwłaszcza wobec braku możliwości udzielenia przez nie gwarancji na opracowywane procesy. Pewną szansę dają szybko rosnące nowe firmy chemiczne, oparte na polskim kapitale, których właściciele często wywodzą się z obszaru nauki.
Zagrożeniem dla dalszego rozwoju instytutów naukowo-badawczych jest ich często trudny do przełamania konserwatyzm w podejmowaniu nowych wyzwań, zwłaszcza

Instytuty naukowo-badawcze

301

dotyczących obszaru high-tech. I tak np. żaden z instytutów chemicznych nie podjął
dotychczas badań ani nad wytwarzaniem ceramiki tlenkowej i azydkowej dla fotoelektroniki, ani nad przetwarzaniem biomasy metodami biotechnologicznymi do półproduktów chemicznych, wodoru i komponentów paliwowych. Wobec rolniczego charakteru
polskiej gospodarki biotechnologia wydaje się być szczególnie ważna. Na opracowanie
wciąż czeka technologia ekonomicznie opłacalnego wytwarzania bioetanolu z odpadów
lignocelulozowych. Wręcz kompromitujący jest fakt, że w momencie, gdy w 2010 r. Rząd
Polski podjął decyzję o budowie 2000 biogazowni rolniczych, żaden z instytutów nie był
w stanie zaoferować tej przecież prostej technologii i biogazownie budowane są przez
zagraniczne firmy na zagranicznych licencjach.
Instytuty nie wspomagały również swoją wiedzą w wystarczającym stopniu administracji państwowej w tych działaniach, które mogłyby uchronić polski przemysł chemiczny przed niekorzystnymi dla niego regulacjami prawnym, zwłaszcza lansowanymi
ze względów politycznych przez Unię Europejską. Tak było w przypadku rozporządzenia
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
REACH, którego przyjęcie naraziło nie tylko europejski, ale także polski przemysł chemiczny na bezproduktywne i niepotrzebne koszty i stworzyło poważną barierę w jego
rozwoju. Podobną biernością wykazały się Instytuty w sprawie ograniczeń emisji ditlenku węgla, wprowadzonych w Unii Europejskiej pod pretekstem zwalczania „efektu
cieplarnianego”, gdzie konieczne było wykorzystanie dostępnej wiedzy naukowej w celu
wywarcia nacisku na administracje państwową, aby Polska odstąpiła od udziału w tym
wielkim „szwindlu tysiąclecia”. Działania podjął tu jedynie Instytut Inżynierii Chemicznej PAN z Gliwic (dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski), który w swoich publikacjach przekazywał rzetelne informacje na ten temat [86].
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Działalność informacyjna instytutów
Nazwa
Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla

Instytut Nawozów
Sztucznych

Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej
„Blachownia”

Strona internetowa

Czasopismo
Karbo – kwartalnik, wyd.
www.ichpw.zabrze.pl od 1956 r. przez Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.

www.ins.pulawy.pl

www.ipo.waw.pl

Instytut Chemii
Przemysłowej im.
prof. I. Mościckiego

www.ichp.pl

Instytut Nafty i Gazu

www.inig.pl
www.ibwch.lodz.pl
www.ifarm.waw.pl

Instytut Inżynierii
Materiałów
Polimerowych
i Barwników

www.imbip.pl

Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin
Zielarskich

www.iwnirz.pl

Ośrodek BadawczoRozwojowy Przemysłu
Rafineryjnego S.A.
Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Opakowań
Orlen Laboratorium
SA Sp. z o.o.

www.obr.pl
www.cobro.org.pl
www.orlenlaboratorium.pl

„Koksownictwo”, coroczna
„Chemia dla Rolnictwa” (od 1999 r.
Chemistry for Agriculture); od 1975
„Postęp w produkcji i stosowaniu
katalizatorów – Seminarium producentów i użytkowników polskich
katalizatorów”; od 1995 r. „Granulacja. Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparartury”, śr. co
3 lata; „Szanse i Możliwości Branży
Chemicznej w Unii Europejskiej” od
2005 r.; „Krystalizacja Przemysłowa”
co 3 lata od 1983 r.; „Nauka
i przemysł – metody spektroskopowe
w praktyce” od 2010 r.
Targi Wiedzy Technologicznej, corocznie od 2005 r.

www.icso.com.pl

Instytut Przemysłu
Organicznego

Instytut Biopolimerów
i Włókien Chemicznych
Instytut
Farmaceutyczny

Przemysł Nawozowy
– kwartalnik, od 1966 r.

Konferencje

Central European Journal of
Energetic Materials
(CEJEM), kwartalnik;
IPOEX „Materiały wybuchowe.
Pestycydy/Pesticides
Badania, zastosowanie,
– kwartalnik; Prace Naukobezpieczeństwo”, co 2 lata od 2002 r.
we Instytutu Przemysłu
Organicznego – rocznik
(zawieszone)
Polimery – miesięcznik,
wydawany od 1956 r.;
ICRI Annual Report
(1993–2002)
Nafta Gaz – miesięcznik,
od 1944 r.
Coroczne Seminarium Polskiego
Fibres & Textiles in Eastern
Towarzystwa Chitynowego
Europe, od 1993 r.
od lat 90. XX w.
Multidyscyplinarna Konf. Nauki
o Leku, od 1998 r. co 2 lata
Elastomery, od 1996 r.,
dwumiesięcznik;
„Advances in Plastics Technology”
Przetwórstwo Tworzyw, od
od 1996 r. co 2 lata, „Advances in
1994 r., dwumiesięcznik;
Coating Technology” od 1996 r.
Farby i Lakiery – od 1996 r.
co 2 lata, “Elastomery”;
dwumiesięcznik;
„Materiały Węglowe i Kompozyty
Barwniki, Środki
Polimerowe”
Pomocnicze – od 1958 r.,
kwartalnik
Journal of Natural Fibers
współorganizator:
– od 2004 r., kwartalnik;
NAROSSA®,
„Wielkopolskie Forum Kobiet WiejHerba Polonica
skich”, „Ziołolecznictwo Klasztorne”
– od 1955 r., kwartalnik
-

seminaria szkoleniowe i szkolenia
specjalistyczne
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Instytut Chemii Nieorganicznej
(1980–2010)
Instytut Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach został utworzony w 1948 r. jako
filia Instytutu Chemii Ogólnej. W 1952 r. zarządzeniem ówczesnego Ministra Przemysłu
i Handlu powstała samodzielna jednostka naukowo-badawcza, Instytut Chemii Nieorganicznej, która pod tą nazwą istniała do 2010 r.
W 2010 r. w wyniku konsolidacji doszło do połączenia się z Instytutem Nawozów
Sztucznych w Puławach i Instytut Chemii Nieorganicznej stał się Oddziałem Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych.
W latach 1980–2010 Instytut zanotował wiele osiągnięć. Wcześniejsze prace IChN zostały opisane w 4 tomie Karty z histrorii polskiego przemysłu chemicznego. Wachlarz prac
naukowo-badawczych i wdrożeniowych realizowanych w Instytucie obejmuje przemysł
nieorganiczny, a swoje zakłady i komórki zamiejscowe Instytut posiadał przy kilku dużych
zakładach przemysłowych, w tym: Zakład Badawczo-Technologiczny w Policach k/ Szczecina; Zakład Badawczo–Technologiczny w Luboniu k/ Poznania; Zakład Doświadczalny
Produktów Nieorganicznych „Sulfochem” w Luboniu, stanowiący wyodrębnioną jednostkę
organizacyjną Instytutu, działającą wg, zasad pełnego rozrachunku gospodarczego oraz
Pracownię IChN w Janikowskich Zakładach Sodowych.
Struktura organizacyjna Instytutu przystosowana była do rozwiązywania problemów
i zagadnień z zakresu technologii nieorganicznej, inżynierii procesowej, badań fizykochemicznych i antykozyjnych, techniki sterowania procesami, projektowania procesowego,
optymalizacji parametrów technologicznych, informacji naukowo-technicznej oraz badań
patentowych.
W latach 90. XX w, w wyniku zmian ustrojowych i gospodarczych, ale także w efekcie
przygotowań polskiej gospodarki i nauki do wejścia do Unii Europejskiej, komórki zamiejscowe stopniowo ulegały zanikowi i likwidacji.
Podstawowe specjalizacje IChN
1. Technologia kwasu fosforowego, fosforanów technicznych, spożywczych, paszowych
i odczynnikowych oraz związków polifosforowych.
2. Technologia sody i produktów związanych z produkcją sody.
3. Technologia kwasu siarkowego i związków siarki.
4. Technologia związków nadtlenowych.
5. Elektrochemia
6. Technologia związków chloru.
7. Technologia związków krzemu; krzemionek i krzemianów dla chemii gospodarczej,
farmacji, przemysłu hutniczego i in.
8. Technologia pigmentów
9. Technologia związków chromu.
10.		Technologia związków fluoru otrzymywanych z podstawowych surowców oraz z odpadów przemysłowych.
11 		Wytwarzanie soli baru, sodu, boru, miedzi, cynku, molibdenu i in.
12.		Opracowywanie bilansów węzłów lub całych linii technologicznych.
13.		Ochrona przed korozją, ocena przyczyn korozji i opracowanie metod zabezpieczenia
przed korozją.
14.		Ochrona środowiska, metody utylizacji i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych
i komunalnych – stałych, ciekłych i gazowych. Przetwarzanie i uzdatnianie odpadów
metodami biochemicznymi
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15.		Badania modelowe i przemysłowe operacji jednostkowych, szczególnie procesów filtracji, krystalizacji, suszenia i zatężania wraz z doborem urządzeń i aparatów.
16.		Mikronizacja, rozdrabnianie i separacja substancji w warunkach najwyższej czystości m.in. dla farmacji, przemysłu kosmetycznego i spożywczego.
17.		Optymalizacja procesów przemyslowych
Dokonujące się przeobrażenia gospodarcze w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły
do weryfikacji niektórych tematów badawczych, m.in. związanych z działalnością badawczą dotyczącą technologii kwasu siarkowego.
Kierownictwo Instytutu Chemii Nieorganicznej
Lata

Nazwisko
Dyrektor Instytutu

1948-1954

mgr inż. Antoni Justat

1954-1956

mgr Tadeusz Rogoziński

1956-1965

doc. dr Józef Hawliczek

1965-1974

doc. dr inż. Jan Dubik

1974-1982

prof. dr inż. Edward Buntner

1982-1985

doc. dr inż. Jan Dubik

1985-2004

dr inż. Stanisław Folek

2004- nadal

dr inż. Bożenna Pisarska prof. nadzw.
Zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych

1948-1954

  mgr Tadeusz Rogoziński

1954-1956

dr inż. Andrzej Kleczkowski

1956-1960

dr Konrad Lemańczyk

1960-1965

doc. Dr inż. Jan Dubik

1965-1974

doc dr inż. Edward Buntner

1974-1979

dr inż. Roman Maliński

1979-1991

doc. dr inż. Janina Machej

1991-1994

dr inż. Jerzy Najda

1994-2003

dr inż. Bronisław Trefler

2003-2004

dr inż. Bożenna Pisarska
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Osiągnięcia Instytutu Chemiii Nieorganicznej
Sukcesy i osiągnięcia IChN były możliwe dzięki doskonale przygotowanej kadrze
naukowo–badawczej i zespołom technicznym oraz dzięki dobrej organizacji pracy, a także bardzo bliskim kontaktom z przemysłem. Wieloosobowe zespoły naukowo–techniczne
uczestniczyły w badaniach i opracowywaniu parametrów technologicznych, w rozruchach
instalacji produkcyjnych, bezpośrednio w zakładach przemysłowych. Były to m.in. Zakłady „POLCHEM” w Toruniu; Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu; Zakłady Chemiczne „Rokita” w Brzegu Dolnym; Zakłady Chemiczne „POLICE” w Policach; „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu; Zakłady Chemiczne „ZŁOTNIKI” we Wrocławiu.
Praca bezpośrednio przy instalacjach przemysłowych owocowała wieloma wdrożeniami i sukcesami pracowników Instytutu. Przykładów opracowanych i wdrożonych w latach
1980–2010 prac jest wiele, m.in.:
1. .„Uruchomienie produkcji aktywnej krzemionki farmaceutycznej antyzbrylaczowej
dla polfamiksów paszowych” (Z.Ch. Rudniki, 1983 r.)
2. „Opracowanie technologii produkcji krzemionki koloidalnej stosowanej jako środek antyblokingowy w produkcji koncentratów polietylenowych” (Z.Ch. Rudniki,
1984 r.)
3. „Technologia uszlachetniania krajowego napełniacza krzemionkowego i jego stosowanie w produkcji materiałów spodowych” (Z.Ch. Rudniki, 1986 r.)
4. „technologia wytwarzania uszlachetnionego środka uniepalniającego FUMW-A w KZK
Piortowice” (1988 r.)
5. „Opracowanie i wdrożenie produkcji kompleksu preparatów magnezowych dla celów
farmaceutycznych i spożywczych” (IChN Gliwice, 1992 r.)
6. „Nowa receptura bezchromowa masy łebkowej do zapałek” (Czechowickie Zakłady
Przemysłu Zapałczanego, 31.12.1993 r.)
7. „Proekologiczna receptura masy łebkowej do zapałek” (Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, 08.11.1994 r.)
8. „Wytyczne technologiczne do granulacji trójpolifosforanu sodu” (Z.Ch. Alwernia,
1999 r.)
9. „Wdrożenie bezodpadowej technologii wytwarzania trójtiowęglanu sodu przeznaczonego do usuwania metali ciężkich ze ścieków” (KiZChS „Siarkopol” Grzybów, 2001 r.)
10. „Przemysłowe wykorzystanie technologii pn. „Bezodpadowa metoda otrzymywania
sorbentów mineralnych z naturalnych glinokrzemianów warstwowych” (Intermark
Gliwice-Łabędy, 2001 r.)
11. „Opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania nowego gatunku wypełniacza
krzemionkowego” (Z.Ch. Rudniki, 2003 r.)
12. „Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie
technologii przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe” (Z.Ch. Siarkopol, 2007 r.)
13. „Sposób otrzymywania mas formierskich i rdzeniowych ze spoiwem w postaci krzemianów metali alkalicznych” (Wdrożono wspólnie z Instytutem Odlewnictwa; Vitrosilicon SA Grupa Chemiczna Ciech; 2009 r.)
14. Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania pomocy filtracyjnych z ekspandowanych perlitów” (Firma Pelar 2009 r.)
15. „Uruchomienie przemysłowego reaktora do produkcji kwasu fosforowego ekstrakcyjnego” wg ZTA opracowanych w IChN”
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16. „Zastosowanie mieszadeł helikoidalnych w reaktorach Wytwórni Kwasu Fosforowego”
(Z.Ch. Police,1989 r.)
17. „Uruchomienie produkcji trój polifosforanu sodu z kwasu fosforowego termicznego”
(Z.Ch. Alwernia 1984 r.)
18. „Uruchomienie produkcji mieszanek wielofosforanowych dla przemysłu mięsnego”
(Z.Ch.Alwernia 1985 r.)
19. „Produkcja nawozów wieloskładnikowych” (Fabryka Nawozów Fosforowych
„Ubocz” 1996 r.)
20. „Przygotowano do wdrożenia odpad fosfogipsowy z produkcji kwasu fosforowego dla
budownictwa drogowego”
21. „Modyfikacja węzła kondensacji par kwasu siarkowego z utylizacją ciepła”
22. „Utylizacja odpadowych kwasów siarkowych z produkcji KGHM Polska Miedź”
(1995 r.)
23. „Uruchomienie produkcji kredy kosmetycznej” (Janikowskie Zakłady Sodowe,
1986 r.)
24. „Wdrożenie technologii wytwarzania papieru trudnopalnego” (Zakłady Papiernicze w Głuchołazach, 1988 r.)
25. „Uruchomienie produkcji fluorotytanianu potasowego” (Z.Ch.Luboń, 1989 r.)
26. „Uruchomienie produkcji tiosiarczanu amonowego w Zakładach POLCHEM”
W IChN wykonano wiele prac dla gospodarki narodowej, finansowanych ze środków
Unii Europejskiej:
– 	 zrealizowano projekt „Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku
Unii Europejskiej”
– zrealizowano projekt „Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny” podsumowany „Raportem Końcowym”
– powołano „Śląskie Centrum Informacji Chemicznej” przeznaczone dla firm chemicznych woj. śląskiego (2006 r.)
– zakończono projekt „ Bezpieczne Chemikalia” przewidziany również dla woj. śląskiego.

***
Instytut Chemii Nieorganicznej w całej historii swego istnienia opierał się na dobrze
wykształconej kadrze i bardzo dobrej organizacji pracy.
W ciągu ponad 60. lat istnienia, Instytut uzyskał 329 patentów, a prace naukowe
opublikowano w 1624 artykułach w czasopismach naukowych i naukowo –technicznych
w kraju i w pismach zagranicznych.
W ostatnim 10-leciu w ramach programów restrukturyzacyjnych prowadzonych przez
Ministerstwo Gospodarki planowano połączyć IChN z Instytutem Chemii Przemysłowej,
z Instytutem Przemysłu Organicznego, z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej; w efekcie doszło do konsolidacji z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach. Od 1 stycznia
2010 r Instytut Chemii Nieorganicznej został Oddziałem Chemii Nieorganicznej „IChN”
w Gliwicach, Instytutu Nawozów Sztucznych W Puławach.
opracował Jerzy KROPIWNICKI
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Historia polskiego przemysłu
chemii gospodarczej
Wprowadzenie
Planując wydanie XX tomu „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego” Zarząd
Główny SITPChem wystosował (we wrześniu 2011 r.) do dyrekcji zakładów zajmujących
się produkcją wyrobów chemii gospodarczej pismo z prośbą o nadesłanie monografii swojej firmy uwzględniającej okres działalności 1985 – 2010. Odzew na tę prośbę był bardzo
niewielki, bo spośród 45 przedsiębiorstw, zaledwie 5 nadesłało swoje monografie. Przysłane opisy firm zamieszczone zostały w części „Monografie” w tym rozdziale. Nie chcemy
tłumaczyć braku odzewu pozostałych zakładów.
Oczekiwanie na odpowiedź oraz wycofanie się z redagowania osoby, która miała zająć
się opracowaniem, doprowadziło do tego, że dla autorów, którzy obecnie podjęli się opracowania rozdziału dotyczącego Chemii gospodarczej pozostało mało czasu. Z konieczności
więc, niektóre sprawy, tematy i zagadnienia zostały omówione tylko skrótowo.
Zakłady przemysłowe chemii gospodarczej (obejmujące również kosmetykę) w zasadniczy sposób różnią się od pozostałych gałęzi przemysłu chemicznego. Podczas gdy zakłady wielkiego przemysłu zajmują się na ogół produkcją kilkunastu produktów, ale w skali
milionów ton każdy, to wyroby chemii gospodarczej są tonażowo sporo skromniejsze, lecz
liczą się co najmniej w setkach zastosowań i przeznaczeń, a nawet w tysiącach. Poza tym
są to produkty rynkowe, przeznaczone bezpośrednio dla masowego klienta i stosowane
do codziennego użytku, jako artykuły pierwszej potrzeby.
Dlatego też, w strukturze polskiego przemysłu chemicznego dużych – tonażowych
zakładów jest kilkadziesiąt, natomiast zakładów chemii gospodarczej różnej wielkości
(łącznie z małymi i średnimi), jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy.
Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu chemii gospodarczej, szczególnie pod względem organizacyjno-własnościowym, w różnych okresach XX wieku bardzo się różniły.
W okresie międzywojennym zakłady produkcyjne znajdowały się prawie wyłącznie w rękach prywatnych, z dążeniem do tego, aby udział kapitału polskiego był w tych zakładach jak największy. Po 1945 r. dominowały przedsiębiorstwa państwowe wybudowane
lub utworzone po wojnie poprzez przejęcie na rzecz państwa (upaństwowienie, połączone
w wielu przypadkach z likwidacją zakładów przemysłowych i ograniczaniem swobody
rozwoju inicjatywy prywatnej).
W okresie 1945-1990 przedsiębiorstwa państwowe ukierunkowane i sterowane „odgórnie”, bez wyraźnej konkurencji – mimo niewątpliwego rozwoju dużego państwowego
przemysłu chemii gospodarczej w drugiej połowie lat 70. ub.w., stawały się już po 1985 r.
zacofane w stosunku do szybko rozwijającego się przemysłu w krajach zachodnich.
Zachodzące po 1988 r. zmiany polityczno-gospodarcze uświadomiły społeczeństwu
i władzom, że również w większości zakładów przemysłowych muszą zajść radykalne
zmiany związane z unowocześnieniem, wprowadzeniem nowych technologii, maszyn i automatyzacji, jak również z działaniami na rzecz konkurencyjności produkcji.
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Dla zakładów państwowych zaczął się okres, w którym przemiany polityczne i ekonomiczne wymusiły podjęcie działań zmierzających do prywatyzacji przedsiębiorstw. Przekształcenie państwowych przedsiębiorstw stało się możliwe na podstawie Ustawy z dnia
13 listopada 1990 r. dotyczącej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Przemysł chemii gospodarczej po 1990 r.
Pierwsze lata transformacji charakteryzowały się zarówno zachwianiem produkcji
w „Pollenowskich” zakładach, jak i powstawaniem większych oraz szczególnie licznych
mniejszych prywatnych przedsiębiorstw, a także tworzonych wielu sklepów i hurtowni
z wyrobami artykułów chemii gospodarczej (i kosmetyczno-perfumeryjnych).
Zaczął się również kilkunastoletni okres restrukturyzacji, polegający m.in. na przekształceniach zakładów – prywatyzacji, sprzedaży zakładów państwowych kapitałowi zagranicznemu, dzieleniu, upadłości, tworzeniu spółek (pracowniczych, z o.o., komandytowych, akcyjnych, jawnych, cywilnych itp.).
Niewielkie zakłady przemysłu chemii gospodarczej nie wymagają zbyt dużych nakładów do uruchomienia produkcji. Powstały więc liczne prywatne przedsiębiorstwa,
w tym wiele produkujących tylko kosmetyki. Jednak znaczna część tych zakładów,
po krótkim, kilkuletnim okresie działalności, z różnych przyczyn – głównie ze względów
finansowych – ogłaszała likwidację lub upadłość. Dotyczyło to przede wszystkim tych
zakładów, które na potrzeby rozwoju brały kredyty i w szybkim czasie nie potrafiły
ugruntować swojej pozycji na rynku. Wpadały wtedy w spiralę zadłużenia, z której już
nie udawało im się wybrnąć.
Należy zaznaczyć, że pierwsze lata transformacji, głównie dla małych i średnich
firm – już prywatnych zakładów – były okresem bardzo trudnym. Szczególnie w latach
1992-1998 na rynku handlowym i przemysłowym panował ogólny chaos. Przyczyn takiego stanu było wiele, m.in.: brak doświadczenia prywatyzacyjnego i samodzielnego
prowadzenia firm, liczne nowe i zmieniające się przepisy, napływ z krajów zachodnich
atrakcyjnie opakowanych wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, duża konkurencyjność, galopująca inflacja, a także zwykła nieuczciwość i niesolidność (fikcyjne firmy,
nieregulowanie należności, czy oszukiwanie jakości). Po roku 2000 rynek powoli zaczął się
stabilizować. Istniejące wcześniej – przed 1989 r. – drobne prywatne zakłady produkcyjne
najczęściej działały nadal.
Duże przedsiębiorstwa chemii gospodarczej – dawne „Polleny” – były sprzedawane
inwestorom zagranicznym, którzy najczęściej od razu po zakupie wprowadzali zmiany
kontynuując tylko produkcję tych artykułów, które mogły przynieść znaczne zyski oraz
nowe wyroby uruchamiając, głównie na bazie surowców sprowadzanych ze swoich krajów.
Zadziwiające jest to, że już w pierwszym okresie prywatyzacji, tj. w latach 1991 – 1995
zostały sprzedane kapitałowi zagranicznemu (dość tanio) te zakłady chemii gospodarczej,
które prosperowały najlepiej, miały nowoczesne linie technologiczne, produkowały masowe, potrzebne i dobrej jakości wyroby, rentowne i łatwo się sprzedające. Skomentowane
jest to na końcu niniejszego rozdziału.
K. Dobrowolski w artykule „Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu
gospodarczego w Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003 r.) wymienia zakłady sprywatyzowane i przejęte w pierwszych latach prywatyzacji. Wyodrębnione zakłady
chemii gospodarczej pokazano w Tablicy 1.
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Tablica 1
Zakłady chemii gospodarczej sprywatyzowane i przejęte w latach 1991 – 1995
Sprzedany pakiet
Przedsiębiorstwo

Rok
Udział, %

Wartość,
mln

Nowy właściciel

Pollena SA Bydgoszcz

1991

80

19,8 USD

Unilever, Holandia

Pollena SA N. Dwór

1991

80

8,1 USD

Benckiser, Niemcy

Pollena SA Racibórz

1991

72,35

Pollena SA Wrocław

1993

Pollena SA, Uroda Warszawa

1995

10,6 USD

Henkel, Niemcy

80

3,7 USD

Cussons, Wlk. Brytania

75

18,1 PLN

Cussons, Wlk. Brytania

Natomiast pozostałe przedsiębiorstwa „Polleny”, które były niedoinwestowane, przeżywały kłopoty, szczególnie ze względu na dużą konkurencyjność jakościową i cenową.
Dlatego też poważnie podjęły działania restrukturyzacyjne. Istniała wówczas możliwość
uzyskania wsparcia finansowego z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Jak już wspomniano, część
„Pollenowskich” przedsiębiorstw wykupił kapitał zagraniczny, kilka ogłosiło upadłość, pozostałe utworzyły różnego rodzaju spółki. Wszystkie, które chciały działać nadal, koncentrowały się na przeprowadzaniu reform, łamaniu starych schematów myślenia, poddały
się modernizacji, przekształceniu i unowocześnieniu. Wprowadziły innowacyjność, nowe,
wyrafinowane nieraz procesy technologiczne; wszystko po to, aby produkowane wyroby
były lepsze, tańsze i konkurencyjne.
Dla ilustracji zachodzących w okresie restrukturyzacji zmian, przykładowo omówione
zostaną dalej zakłady, na podstawie których można będzie prześledzić ludzką inicjatywę,
różnorodność postępowań, często podyktowanych koniecznością, ale również i głęboko
przemyślaną pomysłowością. Dotyczy to zarówno zakładów modernizowanych, sprzedawanych w ramach prywatyzacji, tworzących spółki, jak i szczególnie zakładów nowopowstałych – utworzonych przez kapitał prywatny. Organizowane w różnych warunkach
zakłady musiały się liczyć z silną konkurencją; oferowały swoje usługi i wyroby po możliwie dostępnych cenach i w dobrej jakości. Zakłady, którym się to udało, działają nadal
pomyślnie i efektywnie na polskim rynku.

Efekty okresu przemian
Zmieniająca się radykalnie sytuacja polityczna i społeczno-gospodarcza w początkowym okresie transformacji nie mogła zahamować dostępności wyrobów chemii gospodarczej. Ich produkcja musiała się odbywać głównie dlatego, że są to artykuły pierwszej
potrzeby, stosowane powszechnie w życiu codziennym. Zakłady prowadząc produkcję,
równolegle dokonywały zmian strukturalnych.
Wielkość produkcji najważniejszych wyrobów rynku krajowego w ujęciu ogólnym
w wybranych latach (wg danych z rocznika statystycznego) przedstawiono w Tablicy 2.
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Tablica 2
Ilości produkowanych ważniejszych wyrobów w wybranych latach okresu 1988 – 2010
Lp.

Nazwa wyrobu

Jedn.

1988 1990 1995 1998 2000 2004 2005 2007 2010

1.

Środki do prania i mycia og.
W tym: – mydło
– różne proszki i granulki

tys. t

390
75,8
263

243
56,9
158

227
28,3
183

341
39,6
277

354
40,8
350

508
59,4
b.d.

549
56,8
549

560
72,8
541

608
86,3
b.d.

2.

Mydła:
– toaletowe i specjalne
– syntetyczne do prania

tys. t
61,7
39,3

44,8
20,3

23,9
19,6

35,6
26,2

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Wyroby kosmetyczne
mln PLN
i perfumeryjne bez ziołowych
24,77 100 169,5 278,8 b.d.
– kosmetyki do włosów
70,4

b.d.
82,6

b.d.
102

b.d.
109

b.d.
87,8

3.

4.

Soda bezwodna

tys. t

950

b.d.

1000

b.d.

1081 1191 1189 1007 1010

5.

Kleje na bazie żywic syntet.

tys. t

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

20,4

30,6

19,4

29,9

22,1

Wyraźnie widać (Tab. 2) wzrost produkcji proszków i granulek do prania począwszy
od 1998 r. Zawdzięczać to należy wprowadzeniu i stosowaniu detergentów – środków
powierzchniowoczynnych w recepturach przy produkcji coraz popularniejszych i wygodniejszych w użyciu proszków i płynów detergentowych. Wyparły one w liczących się ilościach używane dotychczas mydło i niezbyt wygodne w praktyce proszki (płatki, granulki)
mydlane. Zmalało także znaczenie sody (węglan sodu), która dawniej była powszechnie
używana do różnych wyrobów chemii gospodarczej.
Nastąpił również znaczący, coroczny wzrost produkcji wyrobów kosmetyczno-perfumeryjnych. Nie bez znaczenia były tu łatwiejsze kontakty z rynkiem zachodnim oraz możliwość zakupu odpowiednich, uszlachetniających surowców i dodatków nieprodukowanych w Polsce, a wyraźnie poprawiających jakość kosmetyku.
Na tle innych gałęzi polskiego przemysłu chemicznego, który przeżywał różne wahania, przemysł chemii gospodarczej (a w tym oczywiście kosmetyczno-perfumeryjny) nieustannie rozwijał się, zwiększając stopniowo produkcję oraz eksport wyrobów, szczególnie
od 2004 r.
Mający miejsce okres światowego osłabienia rozwoju gospodarczego w latach
2008 – 2009, odczuwalny w pewnym stopniu również i w Polsce, szczęśliwie nie miał
większego wpływu na wielkość produkcji w naszych zakładach przemysłu chemii gospodarczej. Wyniki lat 2009 i 2010 świadczą o tym, że nie tylko utrzymany został poziom
produkcji ale wręcz nastąpiło jej zwiększenie. Pokazuje to Tablica 3. Należy podkreślić,
że jednocześnie rentowność zakładów także była dobra i netto wynosiła w 2009 r. 8,2%,
a w 2010 r. wyniosła 9,0%.
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Tablica 3

Wyniki przemysłu chemii gospodarczej w 2009 i 2010 r.
(dla zakładów zatrudniających powyżej 9 osób)

Przychody netto

Liczba zakładów Zatrudnionych (tys. osób)
Rok

Przemysł

Chemia gospodarcza

Rok

mln PLN

2009

2010

2009

2010

134

127

20,1

20,5

2009

% na eksport

2010

11.574,6 12.976,0

2009

2010

39

40

Jak widać z Tablicy 3, sytuacja w eksporcie również wyglądała dobrze. Wartość eksportu wyrobów chemii gospodarczej zarówno w 2009 r. jak i w 2010 r. sięgała 40%.
„Rzeczpospolita” z dnia 25.10.2011 r. opublikowała „Listę 2000” najlepszych przedsiębiorstw w Polsce, które osiągnęły największe przychody ze sprzedaży swoich wyrobów
i usług w 2010 roku. Znalazło się na niej 12 zakładów z branży chemii gospodarczej
i kosmetycznej (Tab. 4).
Tablica 4
Zakłady chemii gospodarczej umieszczone na „Liście 2000 Rzeczypospolitej”
największych przedsiębiorstw w Polsce w 2010 r.
Przedsiębiorstwo

Przychody
ze sprzedaży
w 2010,
tys. PLN

Przychody
ze sprzedaży
w 2009,
tys. PLN

150

Avon Operation Polska Sp. z o.o.
Garwolin

2 049 339

1 994 006

b.d.

2 276

178

Grupa L’Oreal, Warszawa

1 622 646

1 655 098

b.d.

833

335

Procter & Gamble DS.
Polska sp. z o.o. Warszawa

845 774

798 410

47 055

b.d.

341

Avon Cosmetics Sp. z o.o.,
Warszawa

831 243

814 618

4 342

676

456

Nivea sp. z o.o., Poznań

586 862

638 840

5 039

260

667

Oriflame Products Sp. z o.o.
Warszawa

385 658

360 204

19 362

421

843

PZ Cussons SA, Warszawa

293 285

284 486

7 644

b.d.

918

Inco Veritas SA GW, Warszawa

264 827

237 549

8 028

b.d.

1095

Lab. Kosmet. Dr. Eris,
Piaseczno

212 930

195 859

b.d.

b.d.

1341

Ziaja Ltd, ZPL Sp. z o.o.,
Gdańsk

167 793

146 315

654

376

1520

Oceanic SA, Sopot

147 000

138 180

b.d.

b.d.

1943

Lab. Kosmet. Joanna,
Warszawa

108 689

99 525

595

268

Miejsce
w 2010 r.

Inwestycje, Zatrudnienie
tys. PLN
osób

Pierwsze sygnały dotyczące wyników uzyskanych za 2011 r. świadczą o tym, że również rok ten zakończy się wzrostem produkcji i dobrymi efektami całego przemysłu chemii
gospodarczej.
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Monografie zakładów
W niniejszej części zamieszczone są monografie prężnie działających 10 zakładów
zajmujących się przemysłem chemii gospodarczej i kosmetyczno-perfumeryjnym. Opisy
pierwszych pięciu z nich są opisami autorskimi opracowanymi na podstawie dostępnych
źródeł, w tym Internetu, natomiast pozostałe pięć są monografiami nadesłanymi przez zakłady. Opisanych przedsiębiorstw jest tak mało, ponieważ jak już wspomniano większość
zakładów nie nadesłała żadnych informacji o działalności swoich firm. Zamieszczone monografie są na tyle zróżnicowane, że przedstawiają doskonałe przykłady różnorodnych
form, sposobów i rodzajów przekształceń oraz możliwości działań przedsiębiorstw w trudnym okresie transformacji ostatnich 20 lat.
Przedstawione monografie dotyczą następujących firm:
• Pollena – Ewa SA, pierwsza polska firma kosmetyczna notowana na giełdzie warszawskiej
• Henkel Polska Sp. z o.o., dawniej Raciborskie Zakłady Chemii Gospodarczej
„Pollena”; prócz omówienia rozwiniętej, nowoczesnej produkcji, ciekawy opis światowej praktyki zarządzania energią
• Nivea Polska Sp. z o.o., dawniej Pollena Lechia Poznań; podane są przekształcenia
i przejęcia akcyjne. Opis zawiera komentarz autorów
• Unilever Polska SA, dawniej Bydgoskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”;
jest najszybciej rozwijającą się fabryką Unilever na świecie
• Pollena-Aroma Sp. z o.o., d. „Pollena” Aroma w Warszawie; przechodząca kilka
prywatyzacyjnych przekształceń
• Dr Irena Eris, założona ponad 25 lat temu firma prywatna, obecnie jedna z największych firm kosmetycznych w Polsce; zawarto ciekawy opis przebiegu prowadzonych
badań laboratoryjnych oraz zastosowań produkowanych preparatów do odnowy
biologicznej w SPA
• Pollena – „Savona” spółka pracownicza z o.o., dawniej Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”; przedstawiono dokładny opis przeprowadzanych przekształceń oraz działalności przemysłowej
• Grupa Inco SA, poprzednio Inco Veritas SA; opisano zakres działalności oraz rozbudowę nowoczesnych zakładów produkcyjnych
• Ziaja Ltd Sp. z o.o., założona w1989 r. ze 100% polskim kapitałem; zaczynała
skromnie i ostrożnie, a rozrosła się do znacząco liczących się dużych firm na krajowym rynku
• ZPH Alina Cosmetics, prywatna firma rodzinna, założona w 1994 r., odważnie
i fachowo produkuje całą gamę dobrych kosmetyków.
W kończącej ten rozdział części umieszczono Tablicę 11, w której wymieniono zakłady,
których monografie były opisane w rozdziale 6. XVII tomu „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”, wraz z krótką informacją o obecnym statusie tych zakładów.
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Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” SA
w Łodzi
Historia Fabryki Kosmetyków „Pollena-Ewa” sięga 1919 r., kiedy to dwaj łódzcy przedsiębiorcy: Hugo Güttel i Józef Wójtowicz założyli w centrum Łodzi małą fabrykę wyrobów
kosmetycznych. Rozpoczęła ona działalność od produkcji mydeł i wód kolońskich (w tym
słynnej „Prastarej” ), poszerzając szybko swoją ofertę o pudry, szampony i emalie do paznokci. W 1939 r., znana powszechnie pod nazwą PIXIN, była jedyną znaczącą wytwórnią
kosmetyków w regionie łódzkim, produkującą m.in. 17 gatunków mydła toaletowego: wazelinowe, glicerynowe, liliowe, lanolinowe, dziegciowe, ORO, mydło do golenia PIXIN; pudry
ORO, liliowy, rococo. Od 1951 r. firma była własnością państwa i funkcjonowała pod nazwą
Fabryka Kosmetyków „Ewa”. 20 lat później Fabryka weszła w skład Zjednoczenia Przemysłu
Chemicznego „Pollena” i uzyskała nazwę „Pollena-Ewa”.
Na początku lat 90. XX w., w okresie transformacji ustrojowej i przemian gospodarczych, załamał się olbrzymi i chłonny rynek wschodni dla produktów przedsiębiorstwa.
W 1991 r. na czele Fabryki stanął, wygrywając konkurs, Krzysztof Pawlak – później Prezes Zarządu Spółki (do 2003 r.). Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w pracowniczą
Spółkę Akcyjną aktem notarialnym z czerwca 1992 r. Założycielami spółki były 23 osoby,
w większości pracownicy firmy, które objęły 90 tys. akcji Spółki. W sierpniu 1992 r. Spółka uzyskała osobowość prawną przez wpis do Rejestru Handlowego. W grudniu 1992 r.
w wyniku umowy leasingowej ze Skarbem Państwa, majątek firmy został oddany pracownikom do odpłatnego korzystania. W wyniku negocjacji z Ministerstwem Skarbu Państwa
w grudniu 1997 r. została zawarta umowa, zgodnie z którą leasing pracowniczy zamieniono na notarialny akt kupna-sprzedaży majątku. Spółka przejęła na własność dotychczas
użytkowany majątek dawnego zakładu państwowego, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów i zmieniła swój status, stając się prywatną Spółką Akcyjną. W 1996 r.
Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad wprowadzeniem akcji „Polleny-Ewy”
do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. We wrześniu 1999 r. Spółka
została dopuszczona do obrotu giełdowego, a w dniu 4 listopada 1999 r. odbyło się pierwsze notowanie giełdowe. Firma posiada status spółki publicznej i jest pierwszą polską
firmą kosmetyczną notowaną na warszawskiej giełdzie. Godnym podkreślenia jest fakt,
iż fabryka stała się spółką akcyjną o wyłącznie polskim kapitale założycielskim – proces
prywatyzacji przeprowadzono w „Pollenie-Ewie” odmiennie, niż w większości polskich firm
z branży chemii gospodarczej i kosmetycznej.
Dynamiczny rozwój Spółki w latach 90. XX w. nie uchronił firmy przed problemami;
rozrośnięty asortyment, niekorzystne umowy produkcji dla firm zewnętrznych i nadmierne
zatrudnienie spowodowały, że początkowe lata XXI w. przedsiębiorstwo odnotowało na minusie. W czerwcu 2003 r. Spółka pozyskała strategicznego inwestora – Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych SA (Prezes Zarządu: Jarosław Józefowicz), które zakupiły 46%
pakiet akcji. Wejście do firmy inwestora z pokrewnej branży umożliwiło wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz pozwoliło utrzymać wysoki poziom jakości produkowanych
wyrobów. Zatrudnienie w Spółce, w wyniku konsekwentnej reorganizacji, zmalało z ponad
400 osób w 2000 r., do ok. 130 osób w 2008 r.
W 2012 r. w skład Grupy Kapitałowej TZMO SA wchodzi 50 spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych, a zatrudnienie wynosi ponad 7 400 osób na całym świecie.
Fabryka Kosmetyków „Pollena–Ewa” SA jest producentem wyrobów kosmetyczno-perfumeryjnych. Oryginalne receptury kosmetyków powstają we własnym laboratorium badawczym. Wysoka jakość i skuteczność produkowanych wyrobów stała się priorytetowym celem
firmy. W latach 90. XX w. wprowadzono na rynek Serie: Len oraz Bursztyn (linie pielęgna-
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cyjne), Kanion (linia męska) i Zioła Polskie (szampony), które zostały dobrze przyjęte przez
konsumentów w kraju i za granicą, stając się wizytówką firmy. Do popularnych produktów
Spółki należały także: kremy do rąk ALABASTER, kosmetyki wakacyjne RIVIERA, seria
perfumeryjna EVA ACTIVE SPORT i linia pielęgnacyjna EVA ACTIVE SPORT BODY FIT,
seria kosmetyków zapachowych CLAUDIA, linia pielęgnacyjna dla mężczyzn COPERNICUS,
perfumy dla pań TELIMENA oraz dla panów PAN TADEUSZ.
Obecnie firma oferuje ponad 190 wyrobów, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Najbardziej znanymi na rynku markami Spółki są: EVA NATURA – pielęgnacja ciała,
twarzy, preparaty do włosów, żele pod prysznic, dezodoranty, mydła w płynie, sole do kąpieli; EVA NATURA for teens – kosmetyki pielęgnacyjne dla młodzieży; KANION – seria
kosmetyków dla mężczyzn; EVA SUN – seria kosmetyków słonecznych; ADENT – seria past
do zębów; EVA Perfumeria – wyroby perfumeryjne dla pań; EVA MEDICA – specjalistyczne
wyroby do pielęgnacji włosów oraz do higieny intymnej oraz LOOSE – wody toaletowe.
Spółka produkowała także kilka past do zębów i preparatów do pielęgnacji jamy ustnej
na licencji szwajcarskiej firmy Gaba International AG, była również do 2000 r. dystrybutorem środków pod marką Elmex.
Sprzedaż, dystrybucję, dostarczanie oraz promowanie wyrobów Spółki na terytorium
Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z zawartą umową, prowadzi TZMO SA. Dla realizacji
zadań zostało przekazane partnerowi strategicznemu prawo nabywania od F.K. „PollenaEwa” SA, na zasadach wyłączności, jej wyrobów i prawo dalszej ich odsprzedaży na własny
rachunek. TZMO SA ponosi pełne ryzyko sprzedaży wyrobów na rynku wyrobów kosmetycznych oraz ryzyko dystrybucyjne i marketingowe. W 2010 r. przychody ze sprzedaży do TZMO
stanowiły ok. 78% udziału w przychodach ogółem. W wartościowej strukturze sprzedaży
dominują wyroby perfumeryjne oraz wyroby do pielęgnacji ciała natomiast w strukturze
ilościowej są to wyroby do pielęgnacji ciała, oraz wyroby do pielęgnacji włosów.
Spółka sprzedaje do TZMO SA wyroby z przeznaczeniem na rynki zagraniczne w tzw.
wersjach strefowych i w wersjach globalnych. Większość produktów dystrybutor sprzedaje
w kraju, wyroby firmy dostępne są także na rynkach Rosji, Ukrainy, Rumunii, Czech, Niemiec oraz na Tajwanie.
„Pollena-Ewa” SA była wielokrotnie wyróżniana licznymi medalami targowymi oraz licznymi nagrodami: jest czterokrotnym laureatem konkursu „Teraz Polska”, statuetek „Lidera
Polskiego Biznesu”, w 1999 r. znalazła się w złotej piętnastce i otrzymała „Srebrny Grosz”
w Konkursie „Złotego Grosza”. Firma jest laureatem Nagrody Prezydenta RP dla „Najlepszego Polskiego Przedsiębiorstwa” w 1999 r. Spółka posiada od 1996 r. Certyfikat Jakości
ISO 9001 oraz od 1999 r. Certyfikat ISO 14001, uznający firmę za przyjazną środowisku
(oba certyfikaty – jako pierwsza firma kosmetyczna w Polsce). Przedsiębiorstwo posiada
zakładową podczyszczalnię ścieków. Firma uczestniczy w licznych akcjach charytatywnych,
a także aktywnie wspiera środowisko lokalne.
„Pollena-Ewa” SA ma siedzibę w centrum Łodzi i zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. m2.
Spółka jest użytkownikiem wieczystym budynków do 2089 r. Aktualnie Spółka zamierza
odkupić od miasta użytkowane przez siebie tereny; miasto wyceniło nieruchomości
na 322 tys. PLN.
Władze „Polleny-Ewy” SA na koniec grudnia 2010 r.:
Zarząd: Marcin Łątkowski (Prezes).
Rada Nadzorcza: Jarosław Józefowicz (Przewodniczący), Tadeusz Janusz, Piotr Kowalski,
Janina Stankiewicz, Arkadiusz Zawisza.
Głównymi akcjonariuszami Spółki według stanu na 31 grudnia 2010 r. są:
– TZMO SA, 1,9 mln akcji, udział w kapitale zakładowym: 67,5%
– Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 446 tys. akcji, udział w kapitale zakład.: 15,8%
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HENKEL POLSKA Sp. z o.o.,
dawne Raciborskie Zakłady Chemii
Gospodarczej „Pollena”
Historia firmy sięga 1814 r., gdy Louis Samberger założył przy ul. Londzina w Raciborzu warzelnię mydła. W 1858 r. Adolph Hoffmann wykupił fabrykę Sambergera i rozbudował, jako Erste Ratiborer Dampfseifenfabrik Adolph Hoffmann (Pierwsza Raciborska
Parowa Fabryka Mydła Adolph Hoffmann); zakład stał się wkrótce przodującym producentem mydła na Śląsku.
Poza mydłami produkowano tu także sodę, pasty do butów i podłóg oraz inne wyroby
chemiczne. W 1941 r. Hoffmann kupił zabudowania fabryczne firmy Stella-Werke przy
ul. Stalowej i rozpoczął produkcję surowców do proszków do prania.
Po II wojnie światowej zakład został znacjonalizowany i funkcjonował pod nazwą: Raciborska Fabryka Mydła. Produkcja była stopniowo przenoszona na teren przy ul. Stalowej,
który stał się główną siedzibą firmy. Obiekt przy ul. Londzina funkcjonował jako wydział
past. Z początkiem lat 70. XX w. nastąpiła zmiana nazwy na Raciborskie Zakłady Chemii
Gospodarczej „Pollena”. W tym okresie nastąpiła intensywna rozbudowa i modernizacja,
dzięki którym RZChG stały się przodującym w kraju producentem mydeł oraz proszków
detergentowych.
W początku lat 90. XX w. Zakład posiadał w asortymencie popularne produkty: proszki do prania ręcznego „BIS” i „BIS-85”, proszki do pralek automatycznych „Pollena-Automat 60”, „Pollena-Automat 90” i „Orion”, mydła dla dzieci i niemowląt „Kajtek” i „Bobas”,
mydła toaletowe „Nadina”, „Lena”, „For you”, a także pastę BHP i pastę do prania tkanin
wełnianych „Merynos-Automat”, płyn do ręcznego mycia naczyń „Mania”, płynne preparaty do mycia przemysłowego oraz syntetyczne substancje powierzchniowo czynne – alkilobenzenosulfonian sodowy (ABS-Na) i jego mieszaninę z oksyetylenowanymi alkoholami
tłuszczowymi. W I połowie 1991 r. fabryka miała rentowność netto 16%, przy zatrudnieniu
500 osób oraz wolumenie rocznej produkcji proszków do prania na poziomie 30 tys. ton
i mydeł 15 tys. ton.
Przemiany ustrojowe i gospodarcze przełomu lat 1989/1990 stworzyły okazję wejścia
do firmy inwestora strategicznego, a równocześnie Rząd RP starał się pozyskać fundusze
z prywatyzacji kapitałowych dużych zakładów należących do Skarbu Państwa. W grudniu
1991 r. za większościowy pakiet akcji Fabryki koncern Henkel KGaA zapłacił 17 mln DM
(112 mld starych zł), zobowiązując się jednocześnie do natychmiastowego podniesienia
kapitału o 9 mln DM z przeznaczeniem na duży program inwestycyjny. W ten sposób
Henkel stał się właścicielem 80% akcji, pozostałe 20% akcji zaoferowano pracownikom
po cenach preferencyjnych; inwestor zaproponował, że może odkupić akcje po 3 latach
za wyższą cenę. Henkel zapowiedział dalsze inwestycje w wysokości 20 mln DM w przeciągu kilku kolejnych lat. Nowy właściciel zadeklarował utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie przez co najmniej 2 lata i wdrożenie dużego programu socjalnego.
Powszechną praktyką w pierwszych latach prywatyzacji było, iż firmy zagraniczne
(tzw. inwestorzy strategiczni) stawiały warunek, że ekspertyza prywatyzacyjna nie może
być wykonana przez firmę polską. Przygotowanie prywatyzacyjne Polleny-Racibórz odbyło
się przy udziale niemieckiej filii amerykańskiej firmy Bain Company z Bostonu. Za swoje
usługi doradcze i „pilotowanie” transakcji firma Bain otrzymała od Ministerstwa Przekształceń Własnościowych wynagrodzenie w wysokości 500 tys. USD, co stanowi 4,8%
wartości transakcji. W raporcie pokontrolnym z 1995 r. Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała współpracę MPW z Bain Company – uznano ją za przykład nieefektywnego
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wydatkowania środków na doradztwo. NIK nakazał odzyskanie części nadpłaconego wynagrodzenia w wysokości 362 tys. USD – sprawa przeciągała się i ostatecznie rozwiązano
ją polubownie.
Niemiecki koncern Henkel istnieje od ponad 130 lat i zatrudnia 52 tys. pracowników
w 125 krajach całego świata. W 2011 r. Henkel osiągnął wynik sprzedaży na poziomie
15,6 mld EUR i zysk operacyjny w wysokości 2 mld EUR. Od początku swojego istnienia
koncern dokonywał licznych przejęć firm z branży detergentów, kosmetyków, klejów
i surowców biotechnologicznych. W 1991 r. koncern posiadał już udziały w zakładach
produkcyjnych w Jugosławii, ZSRR, Czechosłowacji oraz na Węgrzech. W Polsce koncern
przymierzał się do przejęcia fabryki proszków do prania Pollena-Bydgoszcz (przed wojną
produkowano tu na licencji proszek do prania „Persil” ), w czym ubiegł go amerykański
koncern Lever. Henkel kupił także Fabrykę Pollena-Helenówek, z której, po modernizacji, powstał Henkel Cosmetic Sp. z o.o.; fabryka została następnie odsprzedana francuskiemu koncernowi L’Oreal. Firma Henkel podkreśla swe zaangażowanie w dziedzinie
ochrony środowiska; jest to, obok prymatu w dziedzinie technologii, jeden z filarów
korporacyjnej filozofii Henkla. W 1987 r. Henkel wydaje Zbiór Zasad Korporacyjnych,
w których ochrona środowiska zajmuje równie ważne miejsce, co zysk. W 1991 r. koncern, jako jedna z pierwszych spółek przemysłowych na świecie, podpisuje wydaną przez
Międzynarodową Izbę Handlową „Kartę na rzecz zrównoważonego rozwoju” i ogłasza
swoją koncepcję „odpowiedzialności i troski” (Responsible Care). Koncern Henkel jest
także światowym potentatem w produkcji klejów i chemii budowlanej.
W 1992 r. zakład w Raciborzu zostaje przemianowany na Henkel Polska SA. W ciągu
dwóch lat właściciel zainwestował 230 mld zł w dokonanie modernizacji, poprawę wydajności pracy i jakości wyrobów, a także poprawę bezpieczeństwa środowiska naturalnego.
Zrezygnowano z produkcji past i płynu do naczyń. Asortyment proszków do prania oparto
początkowo na marce „Pollena”, która ze względu na nierozwiązane sprawy z prawem
do jej własności, została z czasem zmieniona na „Rex”. Przez kilka lat produkowano proszek „Dixan”, a w drugiej połowie lat 90. XX w. zaczęto wytwarzać sztandarowy produkt –
proszek do prania „Persil”, a także proszek do prania wełny i delikatnych tkanin „Perwoll”.
Stało się to możliwe dzięki gruntownej modernizacji wytwórni proszków, w ramach której
unowocześniono technologię, zapewniono europejski standard pod względem minimalizacji emisji pyłowych oraz wprowadzono nowoczesny, komputerowy system sterowania
i monitorowania procesu produkcyjnego.
Powiększona została produkcja mydeł toaletowych. Kontynuowane było wytwarzanie
dawnych popularnych na rynku mydeł dla dzieci „Kajtek” i „Bobas”, ale główną część
produkcji mydlarskiej stanowiły mydła „Fa”, w które zaopatrywane były wszystkie kraje
Europy Środkowej i Wschodniej. Wytwarzane też były mydła „Magno” i „La Toja” na rynek
hiszpański.
Produkowane były także wyroby przeznaczone dla innych odbiorców, niż gospodarstwa
domowe. Były to proszki do prania przeznaczone dla pralni, hoteli i szpitali, wytwarzane
na zlecenie firmy amerykańskiej Ecolab – światowego lidera profesjonalnych środków
czyszczących dla odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych. Także dla Ecolab wytwarzano w szerokim asortymencie płynne środki do mycia w zakładach przemysłowych.
Produkcja ta została zakończona, kiedy Ecolab uruchomił na terenie Henkla w Raciborzu
swój własny zakład produkcyjny.
Zakład Produkcji Detergentów w Raciborzu uzyskuje w 2000 r. certyfikaty ISO 9002
oraz ISO 14001. Godne podkreślenia jest, że w 2005 r. Henkel Polska uruchomił w Raciborzu w pełni zautomatyzowaną linię magazynowania (silos), transportu pneumatycznego i dozowania nadwęglanu sodu, który zastąpił w proszkach do prania białych tka-
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nin stosowany wcześniej nadboran sodu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 800 tys.
EUR. Nadwęglan sodu jest kupowany od dostawców z Niemiec i Austrii, ponieważ polskie
fabryki chemiczne jeszcze go nie oferują. W pracach projektowo-wykonawczych Henkel
korzystał niemal wyłącznie z polskich biur projektowych i firm specjalizujących się w budowie obiektów dla przemysłu chemicznego. Urządzenia do transportu pneumatycznego
sprowadzono z Niemiec, natomiast pozostałe wykonali dostawcy z Polski.
Firma poinformowała o planach dalszego zwiększenia produkcji półproduktów chemicznych do środków piorących i czystości w Zakładach Produkcji Detergentów w Raciborzu. Równocześnie Henkel poinformował o sprzedaży swojej raciborskiej linii produkcji
mydeł indyjskiej firmie VVF, która będzie kontynuować w Raciborzu produkcję mydeł,
zarówno dotychczas produkowanych tu marek Henkla, jak i marek własnych. Wraz z linią
produkcyjną mydeł i produkcją asortymentu Henkla, VVF przejmie także kilkudziesięcioosobową grupę pracowników, którzy zachowają dotychczasowe warunki zatrudnienia.
Strony podpisały umowę najmu budynków i gruntów oraz umowę sprzedaży urządzeń
produkcyjnych. Obecnie firma VVF jest właścicielem części fabryki i zakupiła wszystkie
maszyny i urządzenia do produkcji mydeł, wraz z całą infrastrukturą.
Dzięki uruchomieniu nowej instalacji, fabryka Henkla w Raciborzu staje się coraz ważniejszym centrum produkcji kwasu alkilobenzenosulfonowego – półproduktu
do wytwarzania środków do prania i mycia, sprzedając go innym fabrykom detergentów
Henkla w regionie CEE. W latach 2003-2008 Henkel zainwestował w Raciborzu kwotę
11,5 mln EUR.
W 2010 r. Henkel przeznaczył na inwestycje 23 mln PLN (dla porównania: 24 mln PLN
w 2009 r., 21 mln PLN w 2008 r.), z których znaczna część została wykorzystana w zakładach w Raciborzu. W 2012 r. Zakład Produkcji Detergentów Henkel Polska w Raciborzu,
jako jeden z pierwszych w Polsce, a równocześnie, jako pierwszy na świecie zakład firmy
Henkel, uzyskał certyfikat zgodności z normą międzynarodową ISO 50001 – jest to jedna
z najnowszych i najlepszych światowych praktyk służących racjonalnemu i oszczędnemu zarządzaniu energią. Oszczędności uzyskano poprzez zmniejszenie zużycia gazu
ziemnego w procesach produkcji proszków i wytwarzania energii cieplnej oraz skuteczniejszy odzysk ciepła odpadowego z instalacji produkcji kwasu sulfonowego. Firma
wdrożyła także szereg rozwiązań pro-środowiskowych, np: zamknięcie obiegów wody
chłodzącej i wykorzystanie wody odpadowej z sulfonacji do produkcji masy proszkowej,
wdrożenie niezależnego systemu odprowadzania ścieków przemysłowych, wykorzystanie części ciepła odpadowego z sulfonacji do ogrzewania wieży proszkowej, wprowadzenie zintegrowanego systemu pomiarów zużycia energii elektrycznej. W okresie między
2005 a 2010 r. zużycie wody na tonę produkcji spadło o 75%; zużycie gazu o 33%, a energii
o 25%; o 57% ograniczone zostało wytwarzanie odpadów przemysłowych. Zakład w Raciborzu całkowicie wyeliminował emisję dwutlenku siarki, sadzy, węglowodorów i większości pyłów energetycznych. Jednocześnie ograniczył zużycie wody z 9,4 m3 na 1 tonę
produkcji w 1992 r. do 0,9 m3 w 2007 r. W trosce o środowisko, wszystkie proszki Henkla w Polsce są bezfosforanowe już od połowy lat 90. XX w., a w 2006 r. wprowadzono
receptury skoncentrowane. Kolejny etap kompaktyzacji zaczął się pod koniec 2011 r.,
kiedy rozpoczęto produkcję Persil i Export, których zalecane dozowanie na 1 pranie obniżono do 80 g. Środki piorące i myjące Henkla osiągają pełną skuteczność przy niskich
temperaturach, co znacznie zmniejsza zużycie energii. W latach 90. XX w. firma wsparła
dotacją w wysokości 1 mln DM budowę miejskiej oczyszczalni ścieków, a pomoc Miejskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska pozwoliła też na zlikwidowanie w Raciborzu wielu
przestarzałych kotłowni węglowych. Celem długoterminowym, założonym w zakładzie,
jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy.
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Raciborska fabryka posiada własne, specjalistyczne laboratorium kontroli jakości surowców i wyrobów, w zakładzie znajdują się także stanowiska do kontroli opakowań,
własności użytkowych proszków do prania, a także parametrów ścieków. Przy fabryce
funkcjonuje Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna. Firma Henkel stawia na satysfakcję
w pracy i dobre samopoczucie załogi – są one uważane za podstawowy element do osiągania wysokiej wydajności i jakości pracy. Henkel Polska, oddział Racibórz angażuje się
w regionalne akcje społeczne, ekologiczne i charytatywne, także dla byłych pracowników
fabryki, w formie wolontariatu pracowniczego.
Aktualnie Henkel Polska w Raciborzu wytwarza: proszki do prania PERSIL i REX
na rynki Polski, Litwy, Łotwy, Estonii; proszki PERSIL na rynek ukraiński; proszek
BOBAS by REX; proszek do prania firan DATO na rynki całego regionu CEE; proszki
do prania TAKARWEKOS i środek zmiękczający wodę CSILLAG na rynek węgierski;
półprodukt w postaci sypkiej do produkcji proszków do prania w wiedeńskiej fabryce
Henkla; kwas alkilobenzenosulfonowy (ABS) na potrzeby własne i innych zakładów detergentowych Henkla.
Dyrekcja zakładu Henkel w Raciborzu w omawianym okresie:
• 1992-2001 Sławomir Oszczęda – dyrektor, prezes
• 1992-1995 Detlef Mode – dyrektor ds. finansowych i marketingu, członek Zarządu
• 1992-1994 Jurgen von Laufenberg - doradca ds. techniczno-produkcyjnych firmy Henkel
• 1992-2005 Bronisław Tomalik – członek Zarządu, dyrektor ds. technicznych;
2005-2008 – dyrektor Zakładu
• od 2009 r. Alfred Smyrek – dyrektor.

NIVEA POLSKA Sp. z o.o.,
dawna fabryka kosmetyków POLLENA-LECHIA
w Poznaniu
Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia w Poznaniu w latach 70. XX w. była największym
producentem kosmetyków w Polsce. Zakład posiadał pięć placówek:
• Zakład nr 1 przy ul. Chlebowej – pasty do zębów, farby do włosów, kremy, plastry
• Zakład nr 2 przy ul. Starołęckiej – proszki do prania, mydła
• Zakład nr 3 przy ul. Gnieźnieńskiej – perfumy, wody, kosmetyki kolorowe, tuby
aluminiowe, pojemniki do dezodorantów
• Wydział nr 4 przy ul. Głogowskiej – nastawnia wód i perfum
• Laboratorium Badawczo-Rozwojowe przy ul. Łukasiewicza.
Wytwarzano m.in. produkty następujących, popularnych marek: kremy NIVEA, pasty
do zębów „Colodent”, „Fluorodent” i NIVEA; proszek do prania „IXI-65”; farby do włosów
„Pollena Color”; wzmacniającą włosy „Wodę Brzozową”; wody kolońskie „Marzenie”, „Poemat” i „Przemysławka”; pierwszy polski dezodorant „Non Odoro”. W latach 90. XX w.
doszło do nietypowej sytuacji – na krajowym rynku funkcjonowały dwie marki NIVEA:
polska i międzynarodowa. Dostępne były także dwa różne kremy: polski Polleny-Lechii
pod nazwą NIVEA Krem, w biało-niebieskim, plastikowym opakowaniu i międzynarodowy,
firmy Beiersdorf AG, pod nazwą NIVEA Creme, w niebieskiej puszce aluminiowej. Znak
firmowy był ten sam, natomiast asortyment produktów, z wyjątkiem klasycznego kremu, całkiem odmienny. Beiersdorf AG wnosił opłaty licencyjne za sprzedaż kosmetyków
NIVEA na terenie Polski (głównie w sklepach Pewex).
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Beiersdorf AG to międzynarodowy producent kosmetyków, z siedzibą w Hamburgu;
wraz z koncernem Tchibo, poprzez holding Maxiingvestag, należy do niemieckiej rodziny
Herz. Firma zarobiła w 2011 r. 646 mln EUR i zatrudniała ponad 19 tys. pracowników
na całym świecie. Historia firmy Beiersdorf AG liczy ponad 125 lat i od dawna związana
jest z Polską (patrz: 17 tom „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”). W 1890 r.
urodzony na Śląsku dr Oscar Troplowitz zakupił w Hamburgu aptekę od farmaceuty Paula Beiersdorfa i szybko przekształcił ją w odnoszące sukcesy międzynarodowe przedsiębiorstwo. W 1929 r. powstała polska filia firmy Beiersdorf w Poznaniu pod nazwą PEBECO
Polskie Wytwory Beiersdorfa Spółka Akcyjna. W 1931 r. w nowo wybudowanej fabryce
rozpoczęto produkcję kosmetyków na licencji Beiersdorf, przede wszystkim kremu NIVEA.
Po II wojnie Światowej nastąpiła nacjonalizacja PEBECO – prawa do technologii i marki NIVEA przeszły na własność państwa polskiego. W latach 50. i 60. XX w., w wyniku
połączenia kilku upaństwowionych, przedwojennych firm kosmetycznych i mydlarskich,
powstała Fabryka Kosmetyków „Lechia”, przyłączona następnie w 1970 r. do Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej, jako Fabryka Kosmetyków „Pollena-Lechia” Przedsiębiorstwo Państwowe w Poznaniu.
W latach 1994-1998 Pollena-Lechia objęta została Programem Powszechnej Prywatyzacji, stając się spółką akcyjną. Większościowy pakiet 33% akcji przedsiębiorstwa należał
do funduszu inwestycyjnego NFI Octava. Zysk netto Spółki w 1997 r. wyniósł 26,5 mln zł,
przy obrotach ze sprzedaży 191 mln zł i zatrudnieniu 1370 osób. Dyrektorem Fabryki był
wówczas Ryszard Jankowiak (od 1979 r. do 2000 r.). We wrześniu 1997 r. NFI Octava,
Pollena-Lechia oraz Beiersdorf AG podpisały umowę inwestycyjną, po czym Beiersdorf
AG kupił pierwszy, strategiczny pakiet 29,4% akcji za równowartość 50 mln marek niemieckich (DM) i tym samym przejął kontrolę nad firmą. Zarząd NFI Octava zapowiadał,
że w wyniku wejścia inwestora przedsiębiorstwo będzie notowane na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych w przeciągu 19 miesięcy – do czego jednak ostatecznie nie doszło.
W listopadzie 1997 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji
serii B, w wyniku czego udział Skarbu Państwa obniżył się z 25% do 19,4%. Wszystkie
nowo wyemitowane akcje objął Beiersdorf AG. W tym samym okresie zmieniono nazwę
firmy na Beiersdorf-Lechia SA. Inwestor aktywnie prowadził wówczas skupowanie akcji
od pracowników firmy; akcjami Spółki handlowano także pomiędzy pozostałymi NFI.
W 1998 r. Spółka rozpoczęła proces porządkowania asortymentu, sprzedaży praw
do mniej rotujących marek, a także wyprzedaży nieruchomości. Zakończono produkcję proszku „IXI-65” przy ul. Starołęckiej, instalacje zdemontowano, po czym zakład
opuszczono. Prawa do marki „IXI” Spółka odsprzedała koncernowi Cussons, właścicielowi dawnej Polleny-Wrocław. W tym samym roku Przedsiębiorstwo FarmaceutycznoChemiczne „Synteza” (Poznań, Pobiedziska) odkupiło od Spółki prawa do technologii,
receptur oraz marek lakierów do włosów, wód kolońskich i płynów po goleniu: Przemysławka, Derby, Consul, Kelvin. Kolejno prawa do marek past do zębów „Colodent”
i „Fluorodent” zostały sprzedane amerykańskiemu koncernowi Colgate-Palmolive, który
przeniósł ich produkcję do swojego zakładu w Hipolitowie pod Warszawą. W kolejnym
roku firma „KULPOL“ Sp. z o.o. (Komorniki k. Poznania, właściciel: Henryk Kulczyk) odkupiła od Beiersdorf-Lechia prawa do marek: wód kolońskich Admirał, Fiord, Baccart;
Płynu Ogórkowego po goleniu, a także płynów do pielęgnacji włosów: Wody Brzozowej
i Płynu Pokrzywowego.
W listopadzie 1998 r. pakiet 19,4% akcji należących do Skarbu Państwa został zbyty
na rzecz Beiersdorf AG za kwotę 67,8 mln zł. Wartość całego majątku przedsiębiorstwa
oszacowano wówczas na 338,8 mln zł. W wyniku dokonanej transakcji Skarb Państwa
przestał być akcjonariuszem Spółki.
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Możliwości produkcyjne ostatniej funkcjonującej fabryki, przy ul. Chlebowej, stały
się wkrótce niewystarczające, w związku z czym podjęto decyzję o budowie nowego
zakładu przy ul. Gnieźnieńskiej 32 w Poznaniu. Na budowę fabryki kosmetyków przeznaczono ponad 100 mln zł. (równowartość 42 mln DM); większość sumy, za którą
postawiono zakład (35 mln DM) uzyskano w 1997 r. w wyniku podniesienia kapitału
zakładowego, pozostała kwota to zysk Beiersdorf-Lechia. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki odbyło się w kwietniu 2000 r. W październiku 2001 r.
nastąpiło otwarcie jednej z najnowocześniejszych fabryk kosmetyków w Europie (teren:
7,2 ha, pow. produkcyjna: 7 tys. m2, możliwości produkcyjne: 12 tys. ton rocznie).
Roczna produkcja, przeniesiona do nowej lokalizacji, wynosiła ok. 6 tys. ton kremów
i emulsji, co przełożyło się na ok. 60 mln sztuk kosmetyków. Zakład miał możliwość
powiększenia o dalsze cztery moduły, każdy po 1500 m2, z osiągnięciem docelowej produkcji na poziomie 50 tys. ton kosmetyków rocznie. Produkowane były kremy NIVEA
i Soft, skierowane głównie na rynek lokalny (zaledwie 20% produkcji skierowanej było
na rynki zagraniczne). Ponadto wytwarzano oliwkę i kremy Bambino, linie NIVEA Body
i NIVEA For Men oraz krem do rąk Atrix.
Przez ponad dwa lata Beiersdorf-Lechia SA działała przy ul. Chlebowej, gdzie pozostała
siedziba i administracja firmy, oraz przy ul. Gnieźnieńskiej, gdzie odbywała się produkcja.
Prace przy budowie nowego biurowca firmy rozpoczęto w marcu 2003 r. i w marcu następnego roku, po 73 latach, siedziba firmy została przeniesiona w sąsiedztwo nowej fabryki.
Budynek administracyjny przy ul. Gnieźnieńskiej posiada 3 piętra i możliwość rozbudowy
o kolejne moduły. Inwestycja wyniosła ponad 20 mln PLN i została całkowicie sfinansowana ze środków własnych firmy. Dużą część prac badawczych przeniesiono do Hamburga,
gdzie firma Beiersdorf otworzyła w sierpniu 2004 r. międzynarodowe, rozległe Centrum
Badań Skóry oraz Centrum Testowe.
W 2004 r. Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor przeprowadził na zlecenie Beiersdorf
-Lechia SA badanie znajomości i wizerunku firmy. Uzyskane wyniki wykazały, że niewielu
respondentów zna firmę Beiersdorf-Lechia, a wśród nich zaledwie połowa wie, że jest ona
producentem kosmetyków marki NIVEA. W związku z tym, w lipcu 2005 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na NIVEA Polska SA.
W grudniu 2006 r. Beiersdorf AG stał się w 100% właścicielem NIVEA Polska SA;
rok póżniej przedsiębiorstwo zmieniło formę prawną, przyjmując nazwę NIVEA
Polska Sp. z o.o. W 2007 r. zostało utworzone regionalne centrum logistyczne w Poznaniu
dla regionu Europy Północno-Wschodniej. Partner logistyczny Beiersdorfa w Poznaniu
zapewnia powierzchnię magazynową dla 35 tys. miejsc paletowych. Trafiają tu produkty
ze wszystkich regionalnych centrów produkcyjnych, a następnie dostarczane są do filii
Beiersdorfa w Rosji, na Ukrainie, a także do partnerów handlowych Beiersdorfa w krajach
Wspólnoty Niepodległych Państw. Tygodniowo ok. 100 tirów wyjeżdża z poznańskiego
centrum logistycznego.
W 2008 r. NIVEA Polska Sp. z o.o. rozbudowała zakład produkcyjny w Poznaniu do powierzchni ok. 21 tys. m2. Poprzez zwiększenie produkcji, firma utworzyła 100 nowych
miejsc pracy. Inwestycja kosztowała 20 mln EUR, z czego połowę przeznaczono na rozbudowę budynku oraz infrastrukturę techniczną, a za pozostałe 10 mln EUR zakupiono
technologie: nowe instalacje i maszyny. Inwestycje zostały sfinansowane z wpływów gotówkowych oraz pożyczki bankowej. W styczniu 2009 r. poznański zakład produkcyjny
został wydzielony z firmy NIVEA Polska Sp. z o.o., jako osobny podmiot gospodarczy, pod
nazwą Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Działania te są zgodne ze strategią Łańcucha Dostaw Grupy Beiersdorf, która zakłada, że wszystkie centra produkcyjne tworzą
osobne jednostki organizacyjne.
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Według stanu na 2010 r. w Polsce funkcjonują dwie filie spółki zależne od hamburskiej
centrali Beiersdorf AG:
1) NIVEA Polska Sp. z o.o. – odpowiedzialna za dystrybucję
Zarząd :
		
		
		
		
		
		

Heinz-Jürgen Stüting, General Manager
Stefan Rehkopf, Director of Finance
Ingo Tanger, Director of Marketing
Michael Knust, Director of Sales
Anna Durzyńska, Director of Human Resources
Piotr Bielicki, Director of Logistics
Radosław Nowak, Director of MLU Supply Chain

Sprzedaż krajowa:
Zatrudnienie:

586 mln PLN/rok
253 pracowników.

W 2011 r. NIVEA Polska osiągnęła pozycję lidera na polskim rynku w 6 z 11 kategorii
(kosmetyki do pielęgnacji ciała, pomadki pielęgnacyjne do ust, kosmetyki dla mężczyzn,
dezodoranty, żele pod prysznic, pielęgnacja dzieci i niemowląt) z udziałem w rynku na poziomie 15,2%.
2) Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. (BMP) – odpowiedzialna za produckję
Zarząd:
Wiesław Biernacki, General Manager
		
Marcin Koszela, Director of Finance
Sprzedaż:
351,9 mln PLN
Zatrudnienie:
218 pracowników.
Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, technologów, chemików, mechaników, automatyków i planistów. Spółka posiada
nowoczesny park produkcyjny, spełnia wszelkie normy ochrony środowiska, oszczędnie
gospodaruje wodą, posiada własną podczyszczalnię ścieków technologicznych, z której
całość powstałego osadu przekazuje do odzysku. Firma posiada certyfikaty: w zakresie
ochrony środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001. Poznańska fabryka jest jedną z najważniejszych w Grupie Beiersdorf. W 2011 r. wyprodukowano ponad 8 tys. ton kremów i emulsji, co dało ponad 100 mln sztuk kosmetyków.
Obecnie w fabryce funkcjonuje 7 mieszalników (w tym 3 nowe) i 10 linii pakujących,
z których 6 jest w pełni zautomatyzowana. Zakład wytwarza produkty dermokosmetyczne
marki Eucerin, artykuły pielęgnacyjne linii: NIVEA Visage, NIVEA Body, NIVEA Baby, NIVEA for Men; kosmetyki do stylizacji włosów NIVEA Hair Styling; kosmetyki pielęgnacyjne
dla dzieci Bambino oraz kremy do rąk Glicea. Większość wytwarzanych kosmetyków trafia
na rynki krajów rozwijających się Europy Środkowej i Wschodniej – głównie Rosja, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry – a także Azji, Australii, Ameryki Południowej i Afryki.

Podsumowanie – komentarz
Dającym wiele do myślenia nad jakością polskiej prywatyzacji przełomu lat 1990/2000
jest fakt, że Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia, jeden z największych polskich producentów kosmetyków, przeszedł całkowicie w ręce kapitału zagranicznego. Odbyło się
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to w ramach Powszechnego Programu Prywatyzacji, zgodnie z zasadą: „majątek państwowy jest wart tyle, ile chcą dać za niego prywatni inwestorzy”. Nie wiadomo, czy wzięto pod
uwagę dalekosiężne skutki takiej prywatyzacji: gospodarcze, społeczne, ekonomiczne, naukowe, a nawet o zasięgu globalnym. Pollena-Lechia posiadała olbrzymi potencjał rozwojowy i produkcyjny; jej kapitał tworzyły nieruchomości, technologie i środki produkcyjne
prężnych, przedwojennych spółek:
• „PEBECO” Polskie Wyroby Beiersdorfa SA w Poznaniu, przy ul. Chlebowej 6
• „J. i S. Stempniewicz” Fabryka Perfum i Mydeł Toaletowych, przy ul. Głogowskiej 34
• „Henryk Żak” Fabryka Mydeł, Perfum i Przetworów Chemicznych, przy ul. Gnieźnieńskiej 32
• „Falkiewicz” Fabryka Perfum i Kosmetyków, przy ul. Łukasiewicza 30/32
• „Jan Kajewski” Fabryka Chemiczna, dawn. BLASK (wytwórnia mydła i proszków
do prania), przy ul. Starołęckiej 2/4.
Fabryka Kosmetyków Pollena-Lechia skupiała najlepsze wielkopolskie tradycje handlu drogeryjnego i produkcji kosmetyków. Wartość Fabryki była budowana wysiłkiem
dziesiątek lat pracy kierownictwa, technologów, inżynierów i pracowników produkcyjnych. W 1976 r., firma otrzymała i zainwestowała ogromną dotację państwową, na zakup nowoczesnych technologii, w kwocie 520 mln złotych, która przewyższała całą
ówczesną wartość przedsiębiorstwa – stając się w swojej branży najnowocześniejszą
wytwórnią w Polsce. Ponadto jeszcze w latach 80. XX w. inwestowała i kupowała nowoczesne urządzenia produkcyjne. Pollena-Lechia wdrażała liczne produkty w oparciu
o badania własnego laboratorium badawczo-rozwojowego, a także według technologii
opracowanych w krajowych instytutach; z Fabryką współpracowało ściśle także Laboratorium Zapachowe w Poznaniu (filia warszawskiej Polleny-Aromy) w zakresie doboru
kompozycji zapachowych.

UNILEVER POLSKA SA, dawne Bydgoskie
Zakłady Chemii Gospodarczej „POLLENA”
Polska Spółka Akcyjna „Persil” w Bydgoszczy produkowała od 1932 r. na licencji niemieckiej następujące proszki: do prania „Persil”, uniwersalny do zmywania i zamaczania
„Imi”, do szorowania „Ata” oraz sodę do prania i bielenia „Henko”. Zakład stopniowo rozbudowywano, modernizowano i poszerzano asortyment, opierając się na następujących
surowcach, w większości własnej produkcji:
• mydła – lata 30. XX w. – baza mydlanych proszków do prania, czyszczenia i szorowania
• szkło wodne – lata 40. XX w. – dodatek do niezbrylających się proszków do prania
• alkiloarylosulfoniany, metakrzemiany – lata 50. XX w. – preparaty do zamaczania
• detergenty i dodatki uszlachetniające – lata 60. XX w. – detergentowe proszki do prania
• sulfonowane alkohole hydroaromatyczne – lata 70. XX w. – sulfonaty, proszki do prania.
Od 1969 r. fabryka nosiła nazwę: Bydgoskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”.
Pod koniec lat 70. XX w. Zakład produkował 40 tys. ton proszków detergentowych i był ich
największym, krajowym producentem, przy zatrudnieniu wynoszącym 545 osób. Główne
produkty w asortymencie Zakładu, to:
• mydło do prania w pralkach mechanicznych „AS”
• popularny proszek do prania „Radion”
• proszek do zamaczania bielizny i mycia naczyń „Mirax”
• perfumowane proszki do prania „Pralux” (do prania bielizny) i „Radion Extra”
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pasta do rąk „BHP”
mydło w proszku „Efekt”
pasty do prania: „IXI”, „Komfort”, „Miś”
proszek do prania pieluszek i bielizny niemowlęcej „Cypisek”
detergentowe proszki do prania „Bis”, „Pollena”, „Tęcza Kolor”
pasta myjąco-dezynfekująca „Sterix”.
W grudniu 1990 r. wprowadzono nowy proszek do prania „Pollena 2000”, odpowiadający standardom zachodnim, który, dzięki kosztownej kampanii reklamowej („Ojciec,
prać?”), po roku od debiutu stał się liderem w segmencie średnich proszków do prania,
z wolumenem rocznej produkcji na poziomie 19 tys. ton. W tym okresie polscy producenci detergentów posiadali łącznie ok. 90% udziałów w rynku proszków do prania.
W trakcie przemian ustrojowych zarząd fabryki lansował koncepcję szybkiej prywatyzacji drogą kapitałową, poprzez połączenie się z jednym ze światowych liderów
z branży chemii gospodarczej. Przed prywatyzacją firma sprzedała mieszkania zakładowe i ośrodek wypoczynkowy. W czasie trwających dwa lata negocjacji okazało się,
że najbardziej zainteresowane bydgoską firmą są koncerny Henkel i Unilever. W styczniu
1991 r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, z wyceną 25 mln USD. 17 czerwca 1991 r. holendersko-angielski koncern Unilever kupił za 19,8 mln USD (209,5 mld zł) większościowy pakiet 80% udziałów Spółki
i utworzył swoją pierwszą polską firmę – Lever Polska SA. Pozostałe 14,5% udziałów
pozostało w posiadaniu Skarbu Państwa, natomiast 4,5% akcji (po 34 USD za akcję)
otrzymało 459 uprawnionych pracowników. Od tego momentu rozpoczyna się nowy etap
w historii zakładu: wszechstronna modernizacja, uruchomienie nowych linii produkcyjnych i wdrażanie nowoczesnych technologii, a także wprowadzenie do produkcji nowych
wyrobów. Przy prywatyzacji podpisano tzw. pakiet inwestycyjny, w którym inwestor
zobowiązał się do potrojenia zdolności produkcyjnej proszków do prania w ciągu pięciu
lat, postawienia nowego zakładu płynnych środków chemii gospodarczej, wprowadzenia
do firmy nowych, światowych technologii. Ogółem nakłady inwestycyjne miały wynieść
w ciągu pięciu lat 24 mln USD. W procesie prywatyzacji Polleny-Bydgoszcz i całego
krajowego sektora chemii gospodarczej (jedna z pierwszych prywatyzowanych branż
w Polsce) brała udział niemiecka filia amerykańskiej firmy doradczej Bain and Company
z Bostonu (założyciel: Mitt Romney). Za doradztwo Skarbowi Państwa i firmie Henkel,
Bain otrzymało w 1991 r. wynagrodzenie od Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w wysokości 845 tys. USD (8,9 mld zł), co stanowi 4,3% wartości transakcji. Firma
Bain doradzała także przy prywatyzacjach Pollen: Racibórz, Nowy Dwór Mazowiecki,
Uroda (Warszawa), Wrocław, a także w innych sektorach krajowej gospodarki.
W 1992 r. zlikwidowano wydział produkcji proszków mydlanych. W tym samym
roku pozostałe udziały w Spółce odsprzedało koncernowi Ministerstwo Skarbu, zrobiła
to także większość pracowników. W 1994 r. obok już istniejących wydziałów produkcji
proszków i sulfonacji zostaje utworzony wydział produkcji płynnych produktów detergentowych (szampony, pasty do zębów, odżywki, płyny detergentowe). Do produkcji
wchodzą proszki do prania OMO i Coral, pasta do zębów Signal oraz szampon Clear.
W 1996 r. Unilever posiada 99,88% akcji bydgoskiej fabryki, pozostałe 0,12% akcji
pozostają własnością 16 członków załogi. Unilever wykonał zobowiązania inwestycyjne
w ciągu 4 lat i wydał 25 mln USD na nowe linie do produkcji i pakowania proszków (liczbę linii powiększono z jednej do dziesięciu). Proszki do prania stanowią 60% produkcji
fabryki, w zakładzie zatrudnionych jest 748 osób.
W sześć lat od rozpoczęcia przekształceń własnościowych udział w krajowym rynku
proszków do prania polskich producentów spadł z 90% w 1990 r. do 10% w 1996 r.
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W 1998 r. w zakładzie rozpoczęto produkcję toaletowych kostek zapachowych.
W 2002 r. zakończono w Bydgoszczy produkcję proszków detergentowych, a dzięki
wprowadzonym w fabryce zmianom zwiększyły się zdolności produkcyjne wydziału produkcji kosmetyków. W kolejnym roku zakład uzyskuje certyfikaty ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 oraz z sukcesem wdraża system TPM (globalne zarządzanie
utrzymaniem ruchu), którego celem jest zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń.
Koncern Unilever powstał w 1930 r. i początkowo skupiał się na przerobie oleju palmowego, otrzymywania mydła i margaryny. W latach 70. XX w. koncern poszerzył zakres
działalności o produkcję środków chemicznych, a w latach 80. XX w. także o mrożonki,
lody, gotowe zupy i produkty do pielęgnacji ciała. W 2006 r. Unilever uzyskał dochód na poziomie 50 mld USD. Koncern posiada łącznie ponad 400 różnych marek na całym świecie,
jednak koncentruje się głównie na trzynastu najbardziej zyskownych. W 2008 r. Unilever
zatrudniał 223 tys. pracowników łącznie w 365 zakładach na 6 kontynentach. Unilever
zatrudnia w Polsce 3400 pracowników, posiada cztery fabryki: w Baninie koło Gdańska
(produkcja lodów), Bydgoszczy (środki czystości), Katowicach (margaryny i herbaty) oraz
w Poznaniu (produkty kulinarne i dressingi). W 2010 r. przychody firmy ze sprzedaży
w Polsce wynosiły ponad 3,3 mld PLN.
W 2012 r. koncern planuje w Bydgoszczy inwestycje w wysokości 23 mln EUR na infrastrukturę, budynki fabryczne i park maszynowy. Dzięki rozbudowie zatrudnienie w fabryce ma wzrosnąć o 100 osób. Bydgoski zakład produkuje 190 mln sztuk produktów
rocznie, z czego 87% trafia na eksport. W zakładzie pracuje 541 pracowników, w tym
390 zatrudnionych przez Unilever; pozostali są zatrudnieni przez agencję pracy czasowej.
Zakład w Bydgoszczy stanowi w sieci Unilevera główny ośrodek zabezpieczenia rynku Europy Centralnej i Wschodniej. Obecnie w bydgoskiej fabryce wytwarzane są następujące
marki kosmetyków i produktów detergentowych:
• pasty do zębów „Signal”, „Amodent”
• szampony do włosów „Timotei”, „Sunsilk”, „Andrelon”, „Clear”
• odżywki do włosów „Sunsilk”
• kremy i mleczka do włosów „Dove”, „Sunsilk”
• linia produktów do stylizacji włosów „Sunsilk Styling”
• mleczka do ciała, płyny do kąpieli „Dove”
• kostki toaletowe „Domestos”.
Przy bydgoskiej fabryce funkcjonuje Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna, licząca
55 osób, która istnieje od 1945 r.; przy fabryce działa zakładowa przychodnia medyczna. Unilever od lat sponsoruje bydgoskie wydarzenia artystyczne, współpracuje
także z lokalnymi uczelniami wyższymi, których studentom umożliwia odbywanie
praktyk i staży.
Dyrektorzy zakładu Unilever w Bydgoszczy w omawianym okresie:
• Jerzy Szafrański – do 2000 r.
• Marek Głowski – od 2000 r.
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Fabryka Substancji Zapachowych
„POLLENA-AROMA” Sp. z o.o. w Warszawie
Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. w Warszawie posiada
historię sięgającą 1952 r. Zakład przez cały okres gospodarki uspołecznionej utrzymywał
dominującą pozycję w dziedzinie produkcji i dostarczania kompozycji zapachowych dla
krajowych odbiorców, głównie przemysłu chemii gospodarczej, kosmetycznego i innych
oraz w zakresie aromatów spożywczych słodkich.
Przemiany ustrojowe końca lat 80. XX w. spowodowały, że wielu krajowych odbiorców przeszło na bezpośredni import kompozycji zapachowych od kontrahentów zagranicznych – szczególnie duże zakłady produkujące chemię gospodarczą (proszki do prania, mydła w kostce, płyny do naczyń) znajdują nowych, konkurencyjnych dostawców.
Zmieniający się rynek wymusił zmiany również w asortymencie Aromy. W 1989 r. z Laboratorium Zapachowego wyodrębnia się Laboratorium Aromatów pod kierownictwem
Anny Nagielskiej. W 1990 r. rozpoczyna się żmudny okres przekonywania pracowników
do idei prywatyzacji. Spółka uzyskuje pożyczkę od grupy Westa; firmy ubezpieczeniowe
tej grupy weszły w skład Spółki. Rok różniej powstaje umowa Spółki Pracowniczej, która
podpisuje umowę z Ministerstwem Przemysłu i Handlu na „przejęcie majątku przedsiębiorstwa w odpłatne użytkowanie”, jako jedna z pierwszych firm prywatyzowanych
w ten sposób. Rozpoczęło się modernizowanie firmy. W 1996 r. powstaje strona internetowa www.pollenaaroma.com.pl. W 1997 r. w Spółce zostaje wdrożony system jakości
ISO 9001. W tym samym roku następuje zamknięcie Laboratorium Zapachowego w Poznaniu (funkcjonujące pod kierownictwem perfumiarz Haliny Sybilskiej) – zamiejscowej
filii Spółki, która działała nieprzerwanie od 1966 r. W 2001 r. Spółka wypełnia wszystkie
zobowiązania umowy ze Skarbem Państwa i rozpoczyna samodzielną działalność, jako
firma z 45-letnią tradycją „Aromy”.
W październiku 2007 r. Pollena-Aroma zawiera z firmą Dom Development przedwstępną
umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie, w rejonie ul. Klasyków, o powierzchni 10,8 tys. m2 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ul. Klasyków, Drożdżowej, Skuterowej i Krokwi, o łącznej powierzchni 50 tys. m2 wraz
z prawem własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na tej nieruchomości, a także
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ulic: Klasyków, Krokwi, Drożdżowej i Dziatwy o łącznej powierzchni 13,6 tys. m2. Łączna należność stanowiąca sumę ceny za teren inwestycyjny wynosiła 68,9 mln PLN brutto.
W marcu 2010 r. Spółka podpisuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach działania: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji skoncentrowanych aromatów spożywczych, kompozycji
zapachowych, kosmetyków”. Wartość projektu: 27,3 mln PLN, udział Unii Europejskiej:
11,9 mln PLN, okres realizacji: VI 2010 – VIII 2012.
Obecnie Spółka prowadzi przygotowania administracyjne związane z planami przeniesienia zakładu produkcyjnego z warszawskiego Henrykowa (dzielnica Białołęka)
do Nowego Dworu Mazowieckiego. W nowej lokalizacji zagospodarowana zostanie działka przy ulicy Przemysłowej, na nieruchomości powstanie zespół obiektów (wykonawca:
„Prochem”) o łącznej powierzchni ok. 5000 m2. W pierwszym budynku, o pow. 3000 m2
znajdą się biura, część socjalna, laboratorium oraz część produkcyjna. Drugi budynek
o pow. 2000 m2 przeznaczony zostanie w całości pod produkcję kosmetyków. Nowy zakład będzie wyposażony w unikalną w tej części Europy linię do automatycznego skła-
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dania kompozycji zapachowych i aromatów spożywczych (Fricke Abfülltechnik GmbH
& Co. KG), w nowoczesną instalację do produkcji aromatów proszkowych metodą rozpyłową (GEA Process Engineering Sp. z o.o.), a także w linię do produkcji kosmetyków
(Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński).
Głównym produktem Spółki w omawianym okresie pozostają kompozycje zapachowe na potrzeby przemysłu chemii gospodarczej, kosmetycznego, perfumeryjnego, jak
również do zastosowań specjalnych. Wolumen rocznej produkcji kompozycji zapachowych malał stopniowo, od ponad 1000 ton pod koniec lat 70. XX w., do poniżej 300 ton
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. Malejąca sprzedaż i skutkujące tym samym mniejsze zakupy surowcowe spowodowały, że wyroby Spółki przestały być konkurencyjne
cenowo na zdominowanym przez firmy zagraniczne rynku kompozycji zapachowych.
Jakość kompozycji zapachowych Polleny-Aromy nie ustępowała światowym kreacjom
w okresie jej największego rozkwitu, to jest w latach 60-80. XX w. Do lat 90. XX w.
firma posiadała własną bazę produkcyjną syntetyków zapachowych, przerabiała także
surowce pochodzenia roślinnego. Spółka korzystała z wymiany towarowej w ramach
krajów RWPG, zwłaszcza z wysokiej jakości olejków, rezinoidów i absolutów roślinnych pochodzenia bułgarskiego. Upadek tych więzów handlowych, a także utrudniony
dostęp do surowców zapachowych nowoczesnej syntezy organicznej (przeważnie produkcji międzynarodowych koncernów zapachowych, a otrzymywanych w fabrykach
Dalekiego Wschodu), spowodowały, że kompozycje zapachowe Spółki zaniżyły wysokie
loty, jakie osiągały wcześniejsze, popularne kreacje perfumiarzy Polleny-Aromy, jak
np.: perfumy „Być może...”, „Pani Walewska”, „Gazela”; męskie wody: „Consul”, „Attache”, „Brutal”, „Wars”, czy wspaniała woda kolońska „Prastara”.
Aktualnie firma zagospodarowała niszę niewielkich, rozproszonych, krajowych producentów chemii gospodarczej, gdzie udało się utrzymać swoją pozycję przez fakt, że filie
zagranicznych koncernów niechętnie sprzedają kompozycje w ilościach mniejszych, niż
beczkowe. Atutami przedsiębiorstwa jest stosunkowo krótki czas realizacji zlecenia produkcyjnego i możliwość odbioru towaru bezpośrednio w warszawskiej siedzibie Spółki.
Konkurentami Polleny-Aromy w dziedzinie kompozycji zapachowych są obecnie głównie
przedstawicielstwa handlowe dużych firm zagranicznych: IFF, Firmenich, Symrise, Bell
Flavors&Fragrances, Charabot, Payan&Bertrand, Belmay, Düllberg Konzentra, CPL Aromas, Robertet, H. Reynaud & Fils, EFF.
Drugą, rosnącą gałęzią, na której opiera się działalność Spółki, jest produkcja aromatów spożywczych słodkich: płynnych i proszkowych, dla przemysłu koncentratów
spożywczych i dodatków do żywności (galaretki, budynie, desery, aromaty do ciast),
cukierniczego (czekolady, praliny) i ciastkarskiego. Konkurencją Spółki na tym polu
są przeważnie krajowi producenci: JAR-Jaskulski Aromaty (Warszawa), Aromes Group
(dawniej: Mrowna, Esarom – Grodzisk Maz.), Wytwórnia Aromatów Spożywczych Hoffmann (Stęszew/wielkopolskie), PPH Aroma-Pol (Poznań), Bellako (Warszawa), Carotex
(Warszawa), a także przedstawicielstwa koncernów zachodnich: Firmenich (Grodzisk
Maz.), Givaudan, IFF, Döhler, Etol, Wild, IPRA France, Akras Flavours (dystr.: Dobopack Trading).
Prywatyzacja „Aromy” oraz zmiany zachodzące na rynku kosmetyków i chemii gospodarczej po 2000 r. poskutkowały rozszerzeniem asortymentu Spółki także o wyroby perfumeryjno-kosmetyczne. Opracowano pionierską na rynku polskim linię olejków
eterycznych, kosmetyków i akcesoriów do aromaterapii – szybko rozwijającej się dziedziny medycyny naturalnej. Umiarkowanym powodzeniem cieszą się produkty rynkowe,
kosmetyczne i aromaterapeutyczne Polleny-Aromy: linia olejków eterycznych „Dr Beta”,
różana „Seria β”, „Seria Ti” do cery trądzikowej, seria „inTymna Sexi”, antycellulitowa
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„Seria JG”, balsam przeciw odleżynom „AnTycubit”, oleje do masażu „Spinarol”, „Muscarol’, „Circarol”, perfumy „Woda Królowej Węgier” (replika XIV-wiecznych perfum Elżbiety Łokietkówny), linie do pielęgnacji nóg: „AnTifatig”, „AnTiveron”, „AnTifungi” i „AnTipot”, linia do kąpieli „Pogodna Kolekcja”, afrodyzująca „Seria Zmysłowa”, rozmarynowa
„Seria R”, linia z olejkami eterycznymi „Kąpiel Perełkowa”, płyn odstraszający komary
„STOP”, żel pielęgnacyjny do ciała „Kapin”, żel na urazy „AnTidem”, oliwka do masażu
„TiLove”. Ponadto Spółka wytwarza produkty na indywidualne zlecenia: hotelowe linie
kosmetyków, mydełka dla PKP, kosmetyki i preparaty zapachowe do wnętrz pod marką
„Taberna Saponaria”.
Produkty Polleny-Aromy zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia: „Lady ABK”, „Medal
Herbarium”, „Tarnowska Leliwa”, złote medale Międzynarodowych Targów Poznańskich,
medal „Ekolife”, wyróżnienie konsumentów „Malwa”, medale „Złoty kosmetyk apteczny”,
„Medale Europejskie”, statuetka Lidera Polskiego Biznesu przyznawana przez Business
Centre Club, „Złoty Grosz” Przekroju, „Srebrny As”.
Od kilku lat Pollena-Aroma współpracuje w zakresie promocji aromaterapii i wiedzy
o zapachu z uczelniami wyższymi: Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Łódzki Uniwersytet Medyczny, Wyższa Szkoła Zawodowa
Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Z inicjatywy pracowników Polleny-Aromy
powstało Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, które wydaje kwartalnik „Aromaterapia”. Należy również zaznaczyć, że pracownicy Spółki opublikowali ciekawe artykuły
i książki z dziedziny aromaterapii: „Pachnąca apteka”, „Tajemnice aromaterapii” (autorzy:
W.S. Brud, I. Konopacka-Brud).
Poznańska filia Spółki wyszkoliła na przestrzeni 32 lat liczne grono specjalistówperfumiarzy, zwanych „nosami”; mówiło się nawet o poznańskiej szkole perfumeryjnej
pod kierunkiem mgr Mieczysława Jastrzębskiego. Wyszkoleni perfumiarze w Poznaniu, to: Halina Sybilska, Zofia Modlińska, Wiesław Fidecki, Henryka Kot, Anna Czajka,
Aleksandra Kaczmarek, Maria Sudomirska, Ewa Owsian, Elżbieta Blinkiewicz,
Aleksandra Hypka.
Perfumiarze wyszkoleni w Warszawie: Bogumiła Czapczyńska (nestorka polskiego perfumiarstwa), Eugeniusz Romanowski, Emilia Serwońska, Magdalena Chmielewska, Bożena
Obukowicz, Zygmunt Marczewski, Magdalena Kozłowska, Bożena Sokołowska, Anna
Nagielska, Anna Adamowicz, Monika Kaleta, Piotr Kempski, Agnieszka Pieńkosz-Żagan.
W Pollenie-Aromie szkolili się także pracownicy z innych fabryk pollenowskich, krakowskiej Floriny, a także perfumiarze z Czech, Bułgarii, Łotwy i Indii.
W 2012 r. zespół kreatywny Polleny-Aromy tworzą: w Laboratorium Zapachowym:
Anna Adamowicz (Główny Perfumiarz), Magdalena Chmielewska, Monika Kaleta; w Laboratorium Aromatów: Bożena Sokołowska (Główny Aromaciarz).
Zarząd Spółki w omawianym okresie:
• 1990 Władysław S. Brud (Prezes), Tadeusz Maciński, Janusz Lach
• 2000 Władysław S. Brud (Prezes), Maria Jaroszewska, Mirosław Biernacki
• 2009 Mirosław Biernacki (Prezes), Dariusz Bełc
• Dr Władysław S. Brud (w Pollenie-Aromie od 1968 r., ponad 20 lat na stanowisku
Prezesa) pozostaje w Spółce na stanowisku Prokurenta i Doradcy Zarządu oraz
przedstawiciela firmy w krajowych i międzynarodowych organizacjach, do których
należy Spółka.
• 2010 Dariusz Bełc (Prezes), Przemysław Lis-Markiewicz
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Laboratorium kosmetyczne Dr Irena Eris
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris jest najbardziej znanym polskim producentem kosmetyków pielęgnacyjnych, funkcjonującym na rynku od prawie 30 lat. Produkuje szeroki asortyment kosmetyków dostępnych w różnych segmentach rynku: premium
– marki Dr Irena Eris oraz Prostystem Home Care, segmencie marek ekonomicznych
– Lirene i Under Twenty oraz segmencie dermokosmetyków aptecznych – marka
Pharmaceris. Kosmetyki Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris sprzedawane są
w ponad 29 krajach świata. Firma zatrudnia obecnie ponad 800 pracowników, produkuje ponad 20 milionów sztuk produktów rocznie, a marka Dr Irena Eris jest jedną
z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich marek.

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris

Misja Laboratoriom Kosmetycznego Dr Irena Eris brzmi:
Chcemy przyczyniać się do tego, aby kobiety czuły się piękniejszymi i mogły dłużej
zachować młody, atrakcyjny wygląd. Budując prestiż i kompetencję marki Dr Irena Eris
kierujemy się szacunkiem dla ludzi, stawiając na ich indywidualizm i współpracę. Troska o dobro drugiego człowieka przejawia się zarówno w wysokiej jakości kosmetykach,
jak i w wysokiej jakości relacji międzyludzkich wewnątrz i na zewnątrz firmy.
Szanujemy środowisko, w którym pracujemy i żyjemy. Stosujemy najnowsze proekologiczne technologie. Jakość i nowoczesność produktu oraz dobre relacje z otoczeniem - to podstawa naszego działania. Zadowolenie ludzi i jednocześnie satysfakcjonujący wynik ekonomiczny - to równorzędne miary sukcesu Laboratorium
Kosmetycznego Dr Irena Eris.
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. jest jedynym producentem kosmetyków w Polsce, a także jednym z niewielu nie tylko w Europie, ale i na świecie, posiadającym własne Centrum Naukowo-Badawcze prowadzące unikalne w branży kosmetycznej
badania metodą in vitro, ex vivo i in vivo. Wyniki badań są prezentowane na międzynarodowych konferencjach i publikowane w czasopismach naukowych, również w liczących się
na świecie periodykach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej, czyli grupy ustalonej przez
Institute for Science Information.
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Obecnie produkcja dobrych kosmetyków pielęgnacyjnych wymaga bardzo dobrego
warsztatu technologicznego. Kosmetyki coraz częściej produkuje się podobnie jak leki,
w warunkach niemal farmaceutycznych – dotyczy to przede wszystkim czystości i staranności produkcji. Jednak, aby kosmetyk był naprawdę bezpieczny i skuteczny, potrzebne jest wsparcie zaplecza naukowego. Dlatego właśnie w 2001 r. stworzone zostało
wspomniane Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris, z nowoczesnymi laboratoriami
pozwalającymi na prowadzenie wielokierunkowych badań i doświadczeń.
Testy wykonywane w Centrum przebiegają w dwóch odrębnych kierunkach i znacznie
wykraczają poza obowiązujące ramy. Pierwszy bardzo nowatorski rodzaj badań dotyczy
określenia zachowań izolowanych komórek skóry pod wpływem kompleksów surowców
kosmetycznych. Oznacza to, że skuteczność nowych substancji aktywnych jest obserwowana i analizowana na hodowlach komórkowych. Druga sfera badań – badania skuteczności – są niezaprzeczalnym dowodem właściwości danego produktu kosmetycznego:
potwierdzają deklarowane działanie na skórę oraz pozwalają na ocenę właściwości użytkowych preparatu.
Struktura Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris
Centrum Naukowo–Badawcze prowadzi badania zarówno in vitro, jak i in vivo.
Centrum składa się z szeregu pracowni badań naukowych:
• Pracownie Badań in vitro są wyposażone w nowoczesny sprzęt laboratoryjny do prowadzenia hodowli komórkowych i innowacyjnych badań na kulturach komórkowych
oraz modelach skóry.
• Pracownie Badań in vivo, to odrębne laboratoria służące do przeprowadzania testów
z udziałem ochotników, a w pracowni Badań Aplikacyjnych za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są pomiary podstawowych parametrów skóry, natłuszczenie, koloryt, elastyczność czy gładkość. W Pracowni Analizy Obrazowej znajduje się
najnowocześniejszy sprzęt do obrazowania powierzchni skóry – Primos, natomiast
w Pracowni Badań Zabiegów Kosmetycznych testowane są zabiegi oferty Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris. Pracownia Konsultacyjno-Diagnostyczna pełni funkcję gabinetu lekarskiego. Wszystkie badania prowadzone są bowiem pod kierunkiem
lekarzy dermatologów i alergologów.

Badania w laboratorium Centrum Naukowo-Badawczego Dr Irena Eris
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Etapy tworzenia nowoczesnego i skutecznego kosmetyku:
• Etap I – Badania in vitro składników aktywnych i ich kompleksów
• Etap II – Opracowywanie receptury kosmetyku i technologii jego produkcji na podstawie własnych badań
• Etap III – Testy skuteczności konserwantów – challenge test
• Etap IV – Ocena toksykologiczna receptury i jej składników – Safety assessment
• Etap V – Testy bezpieczeństwa kosmetyku in vitro na modelu naskórka
• Etap VI – Testy skuteczności kosmetyku ex vivo
• Etap VII – Dermatologiczne testy bezpieczeństwa
• Etap VIII – Badania skuteczności in vivo – testy aplikacyjne.
Badania in vitro, ex vivo, in vivo, metody alternatywne
Badania kosmetyków, to zupełnie nowa dziedzina naukowa, wciąż jeszcze należąca
do rzadkości, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Pierwszym etapem powstawania nowego kosmetyku są badania in vitro. Tu dokonuje się selekcji składników aktywnych, proponuje się innowacyjne połączenia czynników
kosmetycznych, sprawdza się ich wpływ i mechanizm działania na komórki skóry oraz
wyszukuje składniki nowych, niestosowanych dotychczas w kosmetykach. Następnie,
kontynuując badania in vitro, opracowuje się receptury kosmetyczne i sprawdza ich stabilność oraz właściwości fizykochemiczne. Przygotowany w ten sposób produkt kosmetyczny musi zostać przebadany aplikacyjnie, in vivo.
Badania prowadzone są u ochotników, którzy dobierani są wg kryterium wieku i rodzaju cery. Uwzględniając uwagi dotyczące właściwości użytkowych i pielęgnacyjnych
ocenianego wyrobu (np. wchłanianie, zapach, konsystencja, działanie) oraz analizując
wyniki uzyskanych badań aparaturowych kondycji skóry, receptura kosmetyczna przechodzi etap udoskonalania, tak aby spełnić wszystkie najbardziej wyszukane wymagania.
Uwieńczeniem procesu przygotowania produktu kosmetycznego jest potwierdzenie skuteczności jego działania w zewnętrznym, niezależnym laboratorium badawczym.
In vitro
Termin in vitro pochodzi z języka łacińskiego i dosłownie znaczy „w szkle”. Używany jest
do określenia badań procesów biologicznych w warunkach sztucznych, poza organizmem
żywym. Hodowle komórkowe, to procesy prowadzone in vitro, mające na celu utrzymanie
przy życiu i namnożenie komórek organizmów żywych. Skórę, największy organ naszego
organizmu, tworzą komórki o wyspecjalizowanych funkcjach, m.in. komórki naskórka
(keratynocyty), komórki skóry właściwej (fibroblasty), komórki barwnikowe (melanocyty),
komórki tkanki tłuszczowej (adipocyty). Komórki każdego typu można wyodrębnić (wyizolować) i utrzymywać przy życiu (hodować) w warunkach laboratoryjnych.
Umiejętność izolacji komórek z niewielkich wycinków ludzkiej skóry i utrzymania
wzrostu takich hodowli w warunkach laboratoryjnych (in vitro) doprowadziła do zainteresowania praktycznym wykorzystaniem tych osiągnięć.
Hodowle komórkowe są doskonałym materiałem do zaawansowanych badań działania substancji aktywnych. Pozwalają w bezpieczny sposób określić optymalnie działające
stężenia dla nowych, niestosowanych jeszcze składników. Już na etapie badań in vitro
jesteśmy w stanie ocenić bezpieczeństwo stosowania substancji aktywnych, czyli wyeliminować stężenia, które będą toksyczne dla komórek skóry. W stosunku do nowych substancji testy in vitro pozwalają na dokładną weryfikację działania substancji aktywnych
i rzeczywiste potwierdzenie, czasem bardzo specjalistycznych właściwości (np. wpływu
na ekspresję genów, syntezę czynników zapalnych czy aktywność białek enzymatycz-
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nych). Badania na komórkach umożliwiają prowadzenie szeregu analiz wyjaśniających
mechanizmy działania składników aktywnych zawartych w kosmetykach. Pozwalają
na prowadzenie obserwacji procesów np. starzenia się skóry, jej zdolności do obrony przed
szkodliwymi czynnikami środowiska czy też regeneracji powstałych uszkodzeń. Badania
na hodowlach komórkowych pozwalają ponadto na poszukiwanie połączeń substancji
aktywnych o działaniu synergicznym, w których efekt kompleksu jest większy niż suma
działania poszczególnych jego składników.
Badania in vitro obejmują zarówno badania na komórkach jednego typu, jak i na modelach tkankowych (model naskórka, model skóry „pełnej grubości”).
Ocena działania kosmetyków za pomocą technik in vitro jest bardzo przydatnym, wręcz
niezbędnym, narzędziem w produkcji bezpiecznych i skutecznych kosmetyków. Warto
podkreślić, iż są to badania bardzo kosztowne, długotrwałe i niestety nie zawsze i nie
od razu przynoszą producentowi oczekiwane rezultaty. Jednak liczący się na rynku producenci decydują się ponosić te koszty, gdyż pozwala to na tworzenie wysokiej jakości
produktów, a także na utrzymanie prestiżu i miana firmy innowacyjnej, a tym samym
zdobycie zaufania klientów.
Ex vivo
Testy in vitro to dopiero wstępny etap badań preparatu kosmetycznego. Jest to ważny
etap, ale sam w sobie nie jest jeszcze udokumentowanym działaniem gotowego preparatu.
Po stwierdzeniu, czy przebadane surowce kosmetyczne nie mają działania toksycznego
i określeniu ich funkcji w komórkach skóry można tylko domniemywać, że podobnie
będą działały w kosmetyku aplikowanym na skórę. Tu rozpoczyna się kolejny etap badań
– badania ex vivo.
Badania ex vivo polegają na ocenie działania składników i gotowych kosmetyków na fragmentach ludzkiej skóry w warunkach laboratoryjnych. Skrawki skóry pozostałe po zabiegach
chirurgicznych umieszcza się w specjalnym naczyniu hodowlanym, po czym aplikuje się
na nie gotowy preparat kosmetyczny. Oceniany jest poziom kluczowych parametrów w skórze
(np. syntezy kolagenu, elastyny, laminin, czy integryn). Takie badanie pozwala na udowodnienie , że składniki aktywne zawarte w kremie rzeczywiście wpływają na fizjologię skóry.
Testy ex vivo z wykorzystaniem skóry ludzkiej stosuje się także przy badaniu przenikalności substancji kosmetycznych w głąb skóry. Umożliwia to ocenę – czy i jak głęboko
cząsteczki kosmetyczne penetrują w poszczególne warstwy skóry.
In vivo
Badania prowadzone są u ochotników (tzw. probantów), których dobiera się wg kryterium wieku i rodzaju cery. Przed każdym testem przeprowadzane jest badanie dermatologiczne, podczas którego oceniany jest rodzaj i stan skóry, skłonność do odczynów
alergicznych, zbierane są informacje na temat przebytych lub aktualnych chorób skóry
i ich leczenia, a także na temat ogólnego stanu zdrowia probanta.
Przed przystąpieniem do badania, każdy ochotnik podpisuje formularz świadomej zgody na udział w badaniu, a osoba prowadząca badanie udziela szczegółowych informacji
na temat celu badania i sposobu jego przeprowadzenia. Każdy probant otrzymuje także
stosowne dokumenty, tj. pisemną instrukcję, jak należy stosować dany kosmetyk oraz
ankietę, którą wypełnia w trakcie stosowania preparatów. Pozwala to na poznanie opinii
przyszłych klientów na temat danego kosmetyku oraz umożliwia podjęcie szybkich kroków zmierzających do polepszenia walorów kosmetyku i proponowanych usług. Zależnie
od rodzaju testowanego produktu oraz spodziewanych efektów, badania mogą trwać kilka
godzin, dni lub kilka tygodni. Przed rozpoczęciem stosowania testowanego preparatu oraz
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w trakcie trwania testu i po jego zakończeniu przeprowadza się badania aparaturowe
– mierzy się wybrane parametry skóry. Po zakończonym badaniu ochotnicy odpowiadają
na pytania i przekazują własne wrażenia odnośnie do stosowanej kuracji.
Kondycję skóry ocenia się za pomocą nieinwazyjnych metod badania, takich jak: pomiar:
poziomu nawilżenia, natłuszczenia, elastyczności, gładkości skóry oraz pomiar przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Oceniany jest także stopień nasilenia rumienia i intensywność zabarwienia plam barwnikowych. Wykonuje się także badania sensoryczne, w ściśle
określonych i kontrolowanych warunkach. Przy ocenie wyników pomiaru uwzględnia się
wiele zmiennych. Badania przeprowadza się metodą „pół na pół”, tzn. ochotnik otrzymuje
dwa opakowania testowanych preparatów: jedno, zawierające badany produkt kosmetyczny
i drugie, zawierające placebo. Porównywane są także dwa preparaty zawierające różne stężenia składników aktywnych. Dodatkowo stosuje się metodę tzw. podwójnej ślepej próby.
Metody alternatywne
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nie testuje swoich produktów na zwierzętach! Metody alternatywne mają na celu zastąpienie doświadczeń wykonywanych na zwierzętach eksperymentami przeprowadzanymi w próbówce (in vitro) lub za pomocą analizy komputerowej (in silico). W przypadku, gdy całkowite zastąpienie zwierząt modelem
in vitro jest niemożliwe, priorytetem jest ich humanitarne traktowanie, dlatego też metody
alternatywne to nie tylko metody in vitro, ale również ulepszone, zmodyfikowane metody
in vivo. Metody alternatywne spełniają zasady 3R zaproponowane przez Russela i Burcha
w 1959 r. (Russel W., Burch R.: The principles of humane experimental technique. 1959):
• Reduction – zmniejszenie liczby zwierząt, na których przeprowadzany jest eksperyment
• Refinement – doskonalenie i rozwój procedur badawczych w celu zmniejszenia cierpień
zwierząt używanych w eksperymentach
• Replacement – zastąpienie badań na zwierzętach, przez modele badawcze „nie odczuwające cierpień” (in vitro, in silico).
Efektem działalności naukowo-badawczej Centrum są: innowacyjne, skuteczne i bezpieczne kosmetyki; publikacje naukowe i popularno-naukowe w polskich i zagranicznych
pismach fachowych; wystąpienia naukowe w Polsce i za granicą.

Krem Telomeric w opakowaniu

Kremy fortissimo – Maxima, kompozycja

Laboratorium Dr Ireny Eris jako jedno z pierwszych na świecie zbadało i wprowadziło kwas foliowy do kosmetyków; publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych;
współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą; wykonuje badania bezpieczeństwa kosmetyków na modelu naskórka; ma zgłoszenia patentowe; bada
skuteczność przeciwzmarszczkową kosmetyków przy pomocy systemu PRIMOS; mierzy
cellulit za pomocą ultradźwięków.
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Marki
Dr Irena Eris, to jedna z najsilniejszych polskich marek. Wszystkie kosmetyki Dr Irena Eris są oparte na własnych oryginalnych recepturach, a ich tworzeniu nieodłącznie
towarzyszą badania na każdym etapie ich powstawania. Markę cechuje najwyższa jakość kosmetyków, innowacyjność, skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, przy
jednoczesnym otwarciu na najnowsze światowe trendy. Produkty Dr Irena Eris dostępne
są wyłącznie w ekskluzywnych perfumeriach, takich jak Douglas, Sephora, Marionnaud
i również na międzynarodowych lotniskach. W 2011 roku Organizacja Superbrands po raz
szósty wybrała najsilniejsze marki na polskim rynku. W najnowszej edycji projektu marka
Dr Irena Eris została uznana za najsilniejszą polską markę!
Dr Irena Eris Prosystem Home Care – ekskluzywna seria kosmetyków do pielęgnacji
profesjonalnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb skóry dostępna jest wyłącznie
w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris.
Dermokosmetyki Pharmaceris – zostały stworzone z myślą o pielęgnacji skóry problemowej. Seria Pharmaceris, to czternaście specjalistycznych linii do pielęgnacji skóry
trudnej, tworzą je produkty hipoalergiczne, testowane na skórze problemowej pod kontrolą lekarzy dermatologów przy zastosowaniu najnowszych odkryć z zakresu kosmetologii oraz najwyższej jakości surowców farmaceutycznych. Zapewniają kompleksową
i skuteczną pielęgnację skóry twarzy i ciała. Receptury preparatów z poszczególnych linii
zostały precyzyjnie dobrane do różnych problemów i zmieniających się wymagań skóry.
Dermokosmetyki Pharmaceris dostępne są wyłącznie w aptekach.
Lirene, to produkty do oczyszczania i pielęgnacji twarzy i ciała, a także kosmetyki
przeciwsłoneczne, samoopalacze oraz pudry i fluidy. Szeroka gama produktów Lirene
pozwala na dopasowanie odpowiednich kosmetyków do każdego rodzaju skóry oraz kompleksową pielęgnację twarzy i ciała. Produkty Lirene to połączenie skutecznego działania
preparatów i przyjemności ich stosowania dzięki aksamitnym konsystencjom i subtelnym
zapachom kosmetyków.
Under Twenty – program pielęgnacyjny marki Under Twenty został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pielęgnacyjnych nastolatków. Innowacyjne formuły kosmetyków zostały wzbogacone o specjalnie dobrane składniki aktywne, tak aby w pełni zaspokoić oczekiwania młodej skóry. Gwarancję bezpieczeństwa i skuteczności stosowania
nowych kosmetyków Under Twenty stanowią pozytywne wyniki testów dermatologicznych,
którym zostały poddane oraz potwierdzona satysfakcja testujących je nastolatków.
Nie tylko Kosmetyki…
Dr Irena Eris jako pierwsza w Polsce stworzyła nowatorską formułę Kosmetycznego
Instytutu, łączącego bogatą ofertę autorskich, profesjonalnych usług kosmetycznych z fachowym doradztwem lekarzy dermatologów. Sieć Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris
obejmuje 22 placówki na terenie całego kraju.
Hotele SPA Dr Irena Eris – Krynica Zdrój i Wzgórza Dylewskie, to wiodące obiekty
SPA w Polsce, które stały się wzorcem dla wielu innych. Własna koncepcja harmonijnego połączenia wypoczynku z odnową biologiczną jest synonimem luksusu i idei SPA.
Obydwa Hotele SPA Dr Irena Eris są jedynymi polskimi członkami elitarnej organizacji
International SPA Association i Premium SPA Resorts; posiadają najwyższe certyfikaty
jakości – Premium Quality – przyznane przez niezależną organizację niemiecką Deutsche
Wellness Verband.
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Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej
„POLLENA-SAVONA” Sp. z o.o.
Historia Katowickich Zakładów Chemii Gospodarczej „Pollena”, od jej początku w roku
1867 do roku 1981 została opisana w 17 tomie „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego” (punkt 6.7, str. 138).
W latach 1982 – 1990 w przedsiębiorstwie zachodził szereg przemian wpływających
na stopniowy rozwój przedsiębiorstwa. Zrealizowano wiele działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Zakupiono urządzenia produkcyjne, takie jak: etykieciarki, nalewaczki,
zakręcarki, drukarki. W tym czasie zakład produkował około dwudziestu rodzajów wyrobów. Najbardziej znane, to szampon Familijny oraz szampon dla dzieci Bambi, a także
seria płynów do płukania tkanin K, szampon dla dzieci Pinokio, szampony Trzy zioła, dwa
rodzaje płynów do naczyń, płyn do kąpieli, płyn do prania Komfort. Wprowadzono produkcję serii płynów po goleniu Samson, która utrzymywała się na rynku polskim ponad 20
lat. Wiele szamponów konfekcjonowano do butelek szklanych. Alternatywą były butelki
polietylenowe, również produkcji własnej. W tym okresie podjęto decyzję o rozpoczęciu
produkcji kosmetyki białej. Produkowano balsam do ciała oraz błyszczyki do ust.
Dyrektorami w okresie 1982-1990 byli:
• mgr inż. Eugeniusz Brzóska (1981-1987) Dyrektor
• inż. Lucjan Musiał (1987 – do nadal) Dyrektor
• mgr inż. Halina Kuberska (1981-1990) Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
• Maria Migalska – Remisiewicz (1974-1991) Z-ca Dyrektora d/s Ekonomicznych
• mgr Barbara Wołk – Jankowska (1991-2004) Z-ca Dyrektora d/s Technicznych
• mgr inż. Jadwiga Orlińska – Skwara (1993 – do nadal) Z-ca Dyrektora d/s Marketingu
i Rozwoju.
Przemiany polityczne i ekonomiczne w Polsce na początku lat 90. ub.w. spowodowały konieczność podjęcia działań zmierzających do prywatyzacji przedsiębiorstwa. Proces
prywatyzacji w KZChG Pollena rozpoczęto w 1991 r. akcją informacyjną przeprowadzoną
przez kierownictwo przedsiębiorstwa, polegającą na określeniu zamiaru założenia spółki przez pracowników Polleny. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę
odbyło się na podstawie Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych. Do końca I kwartału 1992 r. wstępnie omówiono z pracownikami warunki
założenia spółki oraz dokonano wyboru rodzaju spółki – spółka pracownicza z o.o.
W czerwcu 1992 r. zwołano ogólne zebranie załogi i podjęto decyzję w sprawie założenia
spółki z o.o. poprzez likwidację przedsiębiorstwa KZChG Pollena, zadeklarowano wpłaty
udziałów. Opierając się na zgodzie rady pracowniczej, dyrekcja przedsiębiorstwa zleciła
firmie consultingowej INFANO z Katowic prowadzenie formalności związanych z prywatyzacją. W lipcu 1992 r. opracowano pisemny kwestionariusz przedsiębiorstwa do prywatyzacji i skierowano go do organu założycielskiego. W odpowiedzi Wydział Przekształceń
Przedsiębiorstw Urzędu Wojewódzkiego opracował i przedstawił wojewodzie do akceptacji
projekty postanowień o wszczęciu postępowania.
Doszło do spisania wstępnego porozumienia wspólników z organem założycielskim,
a w sierpniu 1992 r. zebrano od wspólników ¼ wartości udziałów tworzących kapitał spółki. Podczas zgromadzenia wspólników (udziałowców) podpisano w obecności notariusza
umowę spółki (statut), dokonano wyboru organów spółki. Powołano organ wykonawczy
spółki – Zarząd w składzie:
• Prezes Zarządu Spółki – inż. Lucjan Musiał
• Wiceprezes Zarządu Spółki – mgr inż. Jadwiga Orlińska – Skwara
• Wiceprezes Zarządu Spółki – mgr Barbara Wołk – Jankowska.
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Następnie Zarząd Spółki złożył w Sądzie Rejonowym w Katowicach dokumenty niezbędne do rejestracji spółki. We wrześniu 1992 r. z mocy prawa, z chwilą zarejestrowania
w sądzie, spółka nabyła osobowość prawną. Zarząd Spółki dokonał również rejestracji
spółki w Urzędzie Statystycznym, uzyskując tzw. REGON.
W październiku 1992 r. Zarząd zgłosił w Urzędzie Skarbowym, ZUS i PZU rozpoczęcie
działalności spółki. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 12 października 1992 r. Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena postawiono w stan likwidacji.
Na początku 1993 r. działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe udzieliły zgody
dotyczącej trybu rozwiązania umów o pracę z pracownikami KZChG Pollena oraz zatrudnienia ich w spółce Pollena-Savona Sp. z o.o.
Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena – Savona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w jej obecnej formie prawnej jako przedsiębiorstwo prawa handlowego
działa od 1 lutego 1993 r., zastępując znajdujące się w stanie likwidacji przedsiębiorstwo
państwowe Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej Pollena, którego prawne i ekonomiczne zobowiązania przejęła Pollena – Savona Sp. z o.o. We wrześniu 1993 r. likwidator
zakończył postępowanie likwidacyjne KZChG Pollena. Sporządzono umowę o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego użytkowania. W listopadzie 1996 r. odbyły się negocjacje w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na temat skrócenia okresu leasingu i ustalenia
warunków umowy sprzedaży, ponieważ 1 października 1996 r. dokonano ostatniej wpłaty
raty leasingowej. Od tego czasu Spółka stała się własnością pracowników.
W latach 90. ub.w. nastąpił dalszy rozwój firmy i większa automatyzacja produkcji. Zakupy urządzeń procesowych (mieszalniki) pozwoliły na realizację wytwarzania
produktów o coraz bardziej zaawansowanej technologii. Dokonano zakupów urządzeń
pomocniczych (wózki widłowe, zbiorniki surowcowe). W 1995 r. rozpoczął się proces przeprowadzania kompleksowych modernizacji budynków magazynowych, produkcyjnych oraz budynku administracyjnego. Modernizacje te wciąż jeszcze trwają
(termoizolacja budynków, nowe elewacje, nowe wykończenia pomieszczeń. W 1997 r.
dokonano zakupu bazy magazynowej zlokalizowanej na terenie o powierzchni 1,6 ha
w Rudzie Śląskiej wraz z budynkami magazynowymi. Zakup ten umożliwił stworzenie
zaplecza magazynowego opakowań dla potrzeb produkcyjnych zakładu, a dzięki dobremu połączeniu komunikacyjnemu przyśpieszył czas dostaw opakowań do zakładu
w Katowicach. W tym samym roku zrealizowano budowę nowego budynku produkcyjnego szamponów, w którym zainstalowano 3 nowoczesne linie konfekcjonujące wraz
ze zbiornikami magazynowymi wyrobów gotowych. Uruchomienie produkcji wyrobów
kosmetycznych w tym budynku stworzyło warunki do zwiększenia potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa.
W latach 1998 – 1999 została zrealizowana budowa nowej zakładowej kotłowni
gazowo-olejowej, przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tej inwestycji zostały wycofane
z eksploatacji dwa kotły parowe zasilane miałem węglowym, które zastąpiono kotłami opalanymi gazem ziemnym i olejem opałowym; zmodernizowano też sieć cieplną
na terenie całego zakładu. Inwestycja ta pozwoliła na pełne zautomatyzowanie procesu wytwarzania ciepła; wyeliminowano też emisję hałasu i pyłów do środowiska.
W 1998 r. na terenie zakładu został wybudowany nowy magazyn wyrobów gotowych,
który po wyposażeniu w regały wysokiego składowania istotnie zwiększył powierzchnię magazynową. W 2000 r. dużym przedsięwzięciem była modernizacja zakładowej
sieci energetycznej, polegająca na wybudowaniu nowej głównej rozdzielni elektrycznej
i nowych przyłączy budynków. Zakupiono też urządzenia do produkcji szamponów
w saszetkach oraz urządzenie typu doy-pack. Po roku 2000 firma rozpoczęła współ-
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pracę z sieciami handlowymi, ruszyła produkcja tzw. marek własnych. W 2002 r.
zakończono budowę nowego obiektu produkcyjnego – wydziału produkcji kremów.
Z uwagi na szczególne wymagania przy wytwarzaniu produktów z grupy białych kosmetyków, budynek wyposażony jest w system klimatyzacji oraz system oczyszczania
powietrza. Infrastruktura produkcyjna oparta jest na specjalistycznych urządzeniach
procesowych umożliwiających wytwarzanie wysokiej jakości produktów. W 2007 r.
zakończyły się prace inwestycyjne związane z oddaniem do użytku kolejnego wydziału
produkcji kremów.
Wyzwania stojące przed firmą w zakresie techniki, to przede wszystkim dostosowanie
infrastruktury produkcyjnej do realizacji nowych technologii wytwarzania produktów.
Działania inwestycyjne są możliwe dzięki dobrej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
a zainwestowane środki pozwalają na stworzenie dobrych warunków pracy załogi.
Technologia produkcji wyrobów oparta jest (w zdecydowanej większości) na procesie
mieszania składników wchodzących w skład receptur produktów w odpowiedniej temperaturze. Proces mieszania produktów detergentowych odbywa się w kilkutonowych otwartych mieszalnikach, wyposażonych w mieszadła kotwicowe. Produkty kosmetyczne są
wytwarzane w procesie emulgowania składników, w zautomatyzowanych mieszalnikach,
wyposażonych w płaszcze grzejne, mieszadła i homogenizatory. Technologie stosowane
do produkcji są przyjazne dla środowiska. To technologie typowo bezodpadowe. Wytworzone masy produktowe są w procesie konfekcjonowania zamykane w opakowaniach jednostkowych.
Stosowane do produkcji surowce i opakowania są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Charakteryzują się wysokimi parametrami jakościowymi i użytkowymi. Są zgodne
z wymaganiami prawnymi UE. Surowce kupowane są zarówno w kraju jak i za granicą,
głównie w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii i Francji. Spoza
Unii Europejskiej sprowadzany jest tylko jeden surowiec (z Norwegii). Dzięki współpracy
z firmami dostarczającymi surowce i opakowania, na bieżąco można śledzić rozwój rynku
kosmetycznego i chemii gospodarczej. Do oferty firmy wprowadzane są nowe produkty,
a już istniejące są ulepszane i modernizowane. Poprawa wizerunku produktów zwiększa
ich konkurencyjność na rynku.
Działalność firmy obejmuje obecnie przede wszystkim produkcję wyrobów chemii
gospodarczej oraz wyrobów kosmetyczno-perfumeryjnych. Firma oferuje do sprzedaży
ponad 120 wyrobów i jest jednym z największych krajowych producentów wyrobów dla
dzieci, dorosłych, jak również dla domu. W ofercie firmy znajdują się:
• szampony dla niemowląt i dzieci 150 ml, 300 ml
• szampony dla dorosłych 250 ml, 500 ml,1 l
• mydła w piance dla dzieci 250 ml
• pianki do mycia dla niemowląt i dzieci oraz dorosłych 250 ml
• żele pod prysznic i płyny do kąpieli dla dzieci oraz dorosłych 250 ml, 500 ml, 1 l
• oliwka, kremy pielęgnacyjne dla dzieci 100 ml, 200 ml
• kremy i balsamy kosmetyczne dla dorosłych 100 ml, 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml
• płyny do płukania tkanin 500 ml, 750 ml, 1 l, 2 l, 4 l, 5 l
• płyny do prania ręcznego i w pralkach automatycznych 500 ml, 1 l
• płyny do mycia naczyń 500 ml, 5 l
• środki czystości dla domu 500 ml, 750 ml, 800 ml.
Zakład posiada własne laboratorium badawczo – rozwojowe, które prowadzi prace
nad projektowaniem nowych wyrobów i modernizacją już produkowanych. Oferowane
wyroby chemii gospodarczej oraz wyroby kosmetyczne odpowiadają ciągle rosnącym
i zmieniającym się potrzebom rynku. Firma zapewnia sprawną obsługę klientów i re-
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alizację dostaw. Przedsiębiorstwo znajduje się w centrum Katowic, z dobrym dojazdem
do głównych sieci komunikacyjnych, takich jak autostrady, drogi ekspresowe, dzięki
czemu w łatwy i szybki sposób dokonuje dostaw swoich towarów na terenie całej Polski. Pollena – Savona od wielu lat współpracuje z wieloma polskimi hurtowniami oraz
znaczącymi sieciami handlowymi, takimi jak: Auchan, Carrefour, Eurocash, Intermarche, Kaufland, Makro, Polomarket, Real, Selgros. Współpraca ze stałymi klientami oraz
pozyskiwanie nowych, pozwala dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców w całej
Polsce. Dzięki renomowanym polskim i europejskim dostawcom surowców i opakowań
wszystkie wyroby są wysokiej jakości.
W 2009 r. Pollena – Savona Sp. z o.o. rozpoczęła współpracę na podstawie umowy
licencyjnej z firmą Mieszko, co zaowocowało wprowadzeniem na rynek nowej serii produktów dla dzieci – „Zozole” – nowoczesnej serii kosmetyków stworzonych specjalnie dla
dzieci z myślą o uatrakcyjnieniu codziennych zabiegów kosmetycznych.
Rynek kosmetyków dla niemowląt i dzieci odgrywa ważną rolę, a w czołówce znajdują się od lat te same marki: Nivea Baby i Bambino (Beiersdorf), Johnson’s Baby
(Johnson&Johnson), Bobini i Bobini Baby (Global Cosmed Group) oraz Bambi Baby
i Bambi (Pollena-Savona). Wszelkie informacje rynkowe wskazują, że produkty Polleny
-Savony są znane i obdarzone zaufaniem klientów.
W segmencie szamponów, podobnie jak na całym rynku kosmetyków, panuje bardzo
silna konkurencja. W kategorii szamponów do włosów, szampony Familijne klasyfikują
się na wysokiej czwartej pozycji. Z danych opublikowanych w miesięczniku Handel, szampony Familijne sklasyfikowane zostały za takimi markami, jak: Head&Shoulders, Timotei,
Elseve. Konkurencję dla produktów Pollena – Savona Sp. z o.o. w segmencie szamponów
stanowią również: Pantene Pro-V, Timotei, Shauma, Garnier.
Domowe środki czystości, to potężna kategoria, w której mieszczą się wszystkie środki służące do utrzymania czystości w domu. Konkurencja wśród tego typu produktów
jest ogromna. Na rynku w kategorii płynów do mycia naczyń, wg raportu rynku chemii
gospodarczej i artykułów higienicznych, najczęściej wymienianymi markami są: Ludwik,
firmy GRUPA INCO SA oraz Pur, firmy Henkel. Inne znane marki, wymieniane w raporcie,
a stanowiące konkurencję dla płynów do mycia naczyń K, to: Fairy (Procter & Gamble),
Gold Cytrus i Dix (Gold Drop), Morning Fresh (PZ Cussons), Kop (Reckitt Benckiser).
Większość z nich występuje w bardzo szerokiej gamie zapachowej.
Płyny do płukania, to kolejna duża grupa produktów. Dzięki nim ubrania stają się
miękkie, delikatne i pachnące. Najbardziej znane na rynku są produkty dużych koncernów, podobnie jak środki do prania – są silnie reklamowane w telewizji. Wiodącymi markami są tu Silan (Henkel) i Lenor (Procter&Gamble). Płyny K produkowane
przez Pollena – Savona Sp. z o.o. wymieniane są wśród takich produktów jak: Cocolino
(Unilever), Booster (Gold Drop), Płyn E (PZ Cussons), Flesz (GRUPA INCO SA), Yplon
(Intersilesia), Sofin (Global).
Przedsiębiorstwo posiada opracowany, wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Jakością. Certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001
został przyznany firmie w 1999 r. Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza wymaga korzystania z zasobów środowiska naturalnego oraz powoduje negatywny wpływ
na środowisko. Świadomość ekologiczna oraz troska o środowisko naturalne wpłynęły
na podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego. W wyniku przeprowadzonej w 2006 r. certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego, firma uzyskała certyfikat zgodności z normą EN ISO 14001. Dla sprawnego
funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego
i Jakością, Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby kadrowe, materialne i techniczne.
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Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Jakością jest systematycznie auditowany przez auditorów wewnętrznych. Raz w roku przeprowadzany jest także zewnętrzny audit jednostki certyfikującej. Audity potwierdzają zgodne z obowiązującą normą
działanie i doskonalenie skuteczności istniejącego systemu. Zgodnie z przyjętą polityką
jakości i środowiskową, Pollena-Savona Sp. z o.o. dąży do zdobycia zaufania i zadowolenia klientów, przystosowania oferty asortymentowej do stale rosnących wymagań rynku,
a także podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Opracowana i realizowana
w przedsiębiorstwie polityka środowiskowa zakłada zapewnienie przestrzegania przepisów prawa i innych uregulowań środowiskowych, racjonalne wykorzystanie surowców,
materiałów, energii i wody oraz ciągłe doskonalenie procesów i modernizację urządzeń
dla zmniejszenia ich szkodliwego wpływu na środowisko. Wykonywana corocznie analiza środowiskowa prowadzi do identyfikacji aspektów środowiskowych, wyznaczenia
znaczących a następnie opracowania celów i zadań środowiskowych. Dążąc do minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, firma prowadzi procesy w warunkach
nadzorowanych, a także stale poszukuje rozwiązań modernizacyjnych prowadzących
do oszczędności energii i wody, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawy bezpieczeństwa procesowego i zdrowia pracowników.
Firma podejmuje szereg działań w ślad za zmieniającym się rynkiem dla uatrakcyjnienia swoich wyrobów. Dzięki takim działaniom produkty firmy zyskują wciąż nowych
klientów i są przez nich doceniane. Linia produktów dla dzieci Bambi, to jedna ze starszych marek oferowanych w sprzedaży. Mimo upływu lat cieszy się dużym uznaniem
klientów, czego dowodem są nagrody i wyróżnienia dla tej marki. Wspomniane produkty dla dzieci to wieloletni laureaci różnych konkursów. Szampony Bambi, począwszy
od 2007 r., co roku zdobywają Złoty Laur Konsumenta. Ostatnie zmiany zarówno wizerunku jak i sposobu pakowania produktów dla niemowląt i dzieci: Bambi Baby i Bambi
zostały docenione przez klientów, co zaowocowało kolejnymi nagrodami i wyróżnieniami,
takimi jak: Laur Konsumenta Grand Prix 2010 dla szamponów dla dzieci Bambi; Laur
Konsumenta TOP MARKA 2011 dla szamponów dla dzieci Bambi; Laur Konsumenta
ODKRYCIE ROKU 2011 dla kremów dla dzieci i niemowląt Bambi.
Ponadto produkty Bambi zostały wyróżnione w konkursach Perły Rynku FMCG 2011
oraz Złoty Paragon 2011 – Nagroda Kupców Polskich. W 2010 r. wprowadzono do sprzedaży innowacyjną serię kosmetyków dziecięcych pod marką ZOZOLE lic. Seria składa się
z szamponu ułatwiającego rozczesywanie włosków dziecka, żelu do kąpieli i pod prysznic
oraz innowacyjnego mydła w piance. Kosmetyki te zostały nagrodzone Laurem Konsumenta Odkrycie Roku 2010.
Kolejną grupą produktów licznie wyróżnianych są Szampony Familijne 500 ml, zarówno te od lat goszczące na polskim rynku, jak również nowe pozycje dla coraz bardziej
wymagających klientów. Zdobywają wyróżnienia Złoty Paragon 2011 – Nagroda Kupców
Polskich. W kategorii chemia gospodarcza zostały nagrodzone i wyróżnione płyny do płukania tkanin K 500 ml – wieloletni laureaci Lauru Konsumenta oraz produkty wyróżnione
w konkursie Kupców Polskich Złoty Paragon.
Firma dąży do utrzymania i ciągłego wzmacniania swojej pozycji rynkowej poprzez dalszą modernizację, odświeżanie wizerunku wyrobów w ślad za trendami rynku, jak również
poprzez wprowadzanie nowości.
Zatrudnienie sukcesywnie się obniżało. Porównując lata 70. z latami 90. ub.w. zatrudnienie ulegało zmniejszaniu o 47%, tj. o 240 pracowników, a do 2010 r. o kolejne
130 osób (Tab. 5).
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Bambi wszystkie wyroby Savona Katowice

Płyny do płukania K Savona Katowice

Szampony Familijne ziołowe Savona-Katowice
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Zatrudnienie w KZChG Pollena Savona sp. z o.o. w latach 1978-2010
Rok
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Zatrudnienie
504
504
508
425
391
351
350
328
324
313
326
327
305
267
264
269
280
288
301
314
316
302
275
262
252
240
197
183
175
154
149
145
135

Kobiety
370
354
368
311
282
247
254
251
244
243
253
247
227
199
197
199
216
217
229
239
242
233
215
205
196
186
154
141
135
120
115
110
102

Tablica 5

Mężczyźni
134
150
140
114
109
104
96
77
80
70
73
80
78
68
67
70
68
71
72
75
74
69
60
57
56
54
43
42
40
34
34
35
33

Analizując strukturę zatrudnienia po prywatyzacji, zauważyć można wyraźne zwiększenie liczby zatrudnionych osób w latach 1993-1998, co mogło mieć związek właśnie
z przekształcaniem zakładu. Zatrudnienie uległo wówczas zwiększeniu o 47 osób, w tym
o 43 kobiety i 4 mężczyzn. Ale jeśli porówna się rok 1993 z rokiem 2010 zatrudnienie uległo zmniejszeniu o 134 osoby, w tym o 97 kobiet i 37 mężczyzn. Można przyjąć, że przyczyną zmniejszenia zatrudnienia był rozwój i modernizacja parku maszynowego oraz zmiana
profilu produkowanych wyrobów.
Wśród pracowników Polleny-Savony zdecydowanie dominują kobiety. W poszczególnych latach proporcje w zatrudnieniu utrzymują się na stałym poziomie i wynoszą 4:1.
Na koniec 2010 r. mężczyźni stanowili 32% załogi.
Poziom wykształcenia pracowników z roku na rok się zmienia (Tab. 6). Obserwowana jest
tendencja malejąca w zatrudnieniu pracowników niewykwalifikowanych. W 2010 r. pracownicy z wykształceniem podstawowym stanowili 18,3% załogi, natomiast jeszcze w 1993 r.
odsetek ten wynosił 31,6%. Liczba osób legitymujących się dyplomem wyższych uczelni
utrzymuje się na stałym poziomie i na koniec 2010 roku wynosiła 22,9%.
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Tablica 6

Wykształcenie pracowników Pollena-Savona
Wykształcenie
wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

97
25
101
86
98

98
27
105
82
90

99
27
103
78
83

00
32
97
74
64

01
32
90
74
61

02
31
87
71
59

Rok
03
04
27
30
75
65
61
55
50
37

05
33
64
51
36

06
34
50
39
26

07
35
53
36
28

08
33
51
38
26

09
31
50
34
26

10
30
45
32
24

Wiek pracowników Spółki pokazano w Tablicy 7. Na k. 2010 roku największą grupę
stanowili pracownicy w przedziale wieku 41-50 lat. Najmniejszą – pracownicy w przedziale
wieku 18-30 lat. Porównując lata 1997 i 2010, biorąc pod uwagę zatrudnionych ogółem,
liczba pracowników w wieku do lat 40 obniżyła się o 11%. Natomiast pracowników w wieku powyżej 40 lat przybyło o 11%.
Tablica 7

Wiek pracowników Pollena-Savona
Rok

18-30
63
84
68
54
54
20
13

1997
1998
1999
2000
2001
2007
2010

Wiek
41-50
104
96
99
78
76
49
46

31-40
89
90
81
82
81
53
38

51-60
54
34
43
53
46
30
32 + 2 osoby powyżej 60l

Kompetencje pracowników zostały określone w Taryfikatorze kompetencyjnym, który
precyzuje wymagania dla wszystkich stanowisk pracy w zakresie wykształcenia, doświadczenia, umiejętności oraz szkoleń. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego i Jakością działa procedura „Szkolenie”, która ustala sposób postępowania
w zakresie potrzeb szkoleniowych, ich przeprowadzania i dokumentowania.
Poziom szkoleń na przestrzeni lat przedstawiono w Tablicy 8.
Tablica 8

Liczba osób przeszkolonych w latach 1998-2010
Rok
Liczba przeszkolonych

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
564

368

311

136

450

271

519

320

255

206

224

217

432

W firmie obowiązuje Regulamin wynagradzania określający zasady wynagradzania
pracowników wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania i przepracowanego czasu
pracy. Pracownik, poza wynagrodzeniem zasadniczym, otrzymuje premię miesięczną, która jest ustalana przez Zarząd na podstawie wyników ekonomicznych. Ponadto, na wniosek bezpośredniego przełożonego, każdy pracownik może uzyskać premię uznaniową.
Po 25 latach pracy w firmie, pracownikom Spółki wypłacane są nagrody jubileuszowe.
W Zakładzie tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego wypłacane są zapomogi dla pracowników będących w trudnej sytuacji życiowej jak również
dofinansowywane są wczasy pod gruszą.
Od roku 2004 Zarząd Spółki działa w składzie:
• Prezes Zarządu Spółki – inż. Lucjan Musiał
• Wiceprezes Zarządu Spółki – mgr inż. Jadwiga Orlińska-Skwara
Stan majątku i finansów KZChG. „Pollena-Savona” Sp. z o.o. i wyniki finansowe opisano w Tablicach 9 i 10.
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Tablica 9

Stan majątku i finansów firmy Pollena-Savona, tys. PLN
Stan majątku
Rzeczowy
suma bilansowa majątek trwały

Majątek
obrotowy

w tym

Lp.

Lata

1.

1980

164,6

73,2

31,6

3,9

24,5

2.

1981

43,7

14,9

28,4

15,1

13,2

3.

1982

88,4

14,5

43,5

15,3

27,8

zapasy

należności

4.

1983

98,1

41,8

34,2

18,1

15,9

5.

1984

110,9

42,1

43,6

26,8

16,6

6.

1985

103,3

38,9

43,0

23,6

19,3

7.

1986

118,1

35,9

50,4

27,1

23,1

8.

1987

155,1

35,0

65,3

37,2

28,1

9.

1988

246,9

72,1

144,6

101,3

43,1

10.

1989

1007,1

91,1

600,4

257,0

304,9

11.

1990

6610,4

2888,4

1868,0

605,9

1257,1

12.

1991

5396,2

3324,1

1911,7

722,6

1162,6

13.

1992

6526,2

3836,8

2495,3

825,7

1391,1

14.

1993

8560,1

4330,4

3704,3

1571,3

1532,0

15.

1994

12679,2

5729,6

6537,7

2390,6

2586,2

16.

1995

16791,5

6325,4

10155,6

3240,7

3722,9

17.

1996

18817,2

8133,5

10002,1

3900,3

3411,6

18.

1997

24180,7

12587,6

10748,0

4121,3

4164,5

19.

1998

29700,4

16273,0

12698,1

4587,0

4799,9

20.

1999

34968,3

18631,6

15638,1

5248,1

5647,5

21.

2000

40134,5

21780,8

17614,6

4381,7

7061,9

22.

2001

42824,3

22896,8

19252,3

4218,3

6810,5

23.

2002

44481,4

24349,8

19620,6

3853,0

6850,3

24.

2003

44695,4

22342,4

21837,0

3484,0

6266,1

25.

2004

46233,4

20632,2

25089,6

3750,2

6411,9

26.

2005

46694,1

18816,2

26937,5

3938,3

6250,0

27.

2006

48146,1

17685,8

29870,9

3339,8

6548,8

28.

2007

49098,4

16459,7

32044,0

3351,7

5404,0

29.

2008

50695,0

16103,5

33980,1

3533,0

5597,8

30.

2009

51610,1

15181,4

35875,5

3585,9

6104,4

31.

2010

51436,3

14029,9

36879,2

4523,7

5155,2

Lata 1980-1994 objęto denominacją
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Wyniki finansowe firmy Pollena-Savona, tys. PLN
Przychody
ogółem

Koszty
ogółem

Zysk
brutto

Zysk netto

Wydatki
inwestycyjne

Tablica 10

Lp.

Lata

Amortyzacja

1.

1980

338,7

336,1

2,6

1,0

5,1

3,5

2.

1981

79,1

74,8

4,3

1,8

0,1

1,7

3.

1982

149,3

123,6

25,6

4,9

0,8

1,5

4.

1983

125,3

113,3

12,1

5,7

2,1

1,5

5.

1984

132,2

108,2

24,0

11,1

1,3

1,9

6.

1985

172,7

153,9

18,8

6,2

2,1

1,9

7.

1986

208,9

184,6

24,3

8,0

4,6

2,0

8.

1987

283,1

242,9

40,3

21,7

6,6

2,0

9.

1988

506,2

450,5

55,6

22,2

10,1

2,7

10.

1989

1 351,6

1 048,1

303,5

182,0

286,5

3,4

11.

1990

8 949,8

7 098,5

1 851,3

1 108,7

127,2

67,9

12.

1991

11 455,2

9 436,7

2 018,5

828,5

115,8

191,1

13.

1992

16 872,1

13 882,5

2 989,6

1 445,2

136,9

209,3

14.

1993

21 116,4

18 031,6

3 084,8

1 838,6

500,8

73,9

15.

1994

30 758,0

26 801,1

3 956,9

2 579,2

1 883,6

728,1

16.

1995

41 179,6

35 263,4

5 916,2

4 260,5

3 327,3

1 415,4

17.

1996

44 104,9

38 222,1

5 882,8

3 985,6

5 410,0

736,7

18.

1997

52 253,6

46 242,3

6 011,3

3 694,4

5 457,5

854,8

19.

1998

56 919,8

49 772,8

7 147,0

4 509,5

4 555,3

1 409,6

20.

1999

60 663,9

52 126,1

8 537,8

5 775,2

4 510,5

1 690,8

21.

2000

59 897,3

50 309,9

9 587,4

6 823,3

4 382,4

1 898,7

22.

2001

57 063,2

49 055,9

8 007,3

5 763,1

4 132,1

2 247,6

23.

2002

49 935,9

44 952,2

4 983,7

3 588,0

2 352,5

2 458,0

24.

2003

43 225,2

41 100,6

2 124,6

1 563,3

999,9

2 999,2

25.

2004

39 945,3

36 759,3

3 186,0

2 631,7

1 113,8

2 731,1

26.

2005

37 432,8

35 051,6

2 381,2

1 951,9

627,7

2 438,7

27.

2006

34 802,2

32 794,5

2 007,7

1 639,6

882,1

2 090,7

28.

2007

35 658,8

33 826,0

1 832,8

1 507,7

770,5

1 888,3

29.

2008

34 756,6

32 156,0

2 600,6

2 069,3

1 346,5

1 672,6

30.

2009

30 966,0

29 953,2

1 012,8

769,7

775,6

1 633,5

31.

2010

30 282,1

28 889,7

1 392,4

1 094,1

262,1

1 506,1

Lata 1980-1994 objęto denominacją
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GRUPA INCO SA,
Warszawa – lata 2000 – 2011,
dawne INCO-VERITAS SA
Na początku XXI w. GRUPA INCO SA (dawniej INCO-VERITAS SA), znana przez wiele
lat z działalności w wielu bardzo różniących się branżach, wytypowała kilka obszarów,
które uznała za strategiczne dla dalszego rozwoju firmy. Należały do nich: chemia gospodarcza, łącznie z produktami leczniczymi i kosmetykami, nawozy ogrodnicze oraz opakowania z tworzyw sztucznych. Na tych właśnie rynkach skupiły się w ostatnim dziesięcioleciu główne działania badawczo-rozwojowe i inwestycyjne. Dokonano wielu modernizacji,
zarówno infrastruktury produkcyjnej jak i samych produktów, powstały także zupełnie
nowe linie wytwórcze i nowe wyroby.
Wiele działań inwestycyjnych skierowano w produkcję płynów do mycia naczyń, które stanowiły, i tak jest nadal, najważniejszy obszar działalności Spółki. Wraz z rozwojem
asortymentowym tej kategorii i rozszerzeniem marki „Ludwik” na inne specjalistyczne
produkty do czyszczenia kuchni i łazienek, baza wytwórcza, zlokalizowana w zakładach
w Górze Kalwarii, w Borowie i w Suszu, była systematycznie unowocześniana. Polegało
to m.in. na automatyzacji ciągów produkcyjnych, począwszy od wytłaczania butelek
z polietylenu na nowoczesnych, sterowanych numerycznie butelczarkach, a skończywszy na konfekcjonowaniu płynów na automatycznych liniach rozlewczych; wszystko
to przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów transportu międzyoperacyjnego i magazynowania.
Dwukrotnie w ciągu ostatnich dziesięciu lat odmładzany był wizerunek płynu do mycia
naczyń „Ludwik”. Obecne opakowanie łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesnością.
Biała butelka, zakorzeniona w świadomości konsumentów, posiada wielokolorową czytelną etykietę, a jej kształt zapewnia dużą wygodę użytkowania. Wraz ze zmianą wizerunku
została również wzbogacona formuła „Ludwika”, nie tylko o nowe warianty zapachowe,
ale także, dzięki recepturze z kompleksem witamin oraz wyciągami z roślin, płyn „Ludwik”
przy zachowaniu skuteczności, dodatkowo pielęgnuje i odżywia dłonie.
Dzisiaj rodzina „Ludwika”, to również szeroka gama środków czyszczących: płyny
i mleczka do różnego rodzaju powierzchni, preparaty do podłóg, grilli, kominków itp.
W ostatnim okresie dołączyły do niej wielowarstwowe tabletki do zmywarek w różnych
wersjach systemowych. Produkcja ta, zlokalizowana w zakładzie w Górze Kalwarii, jest
prowadzona na specjalistycznych maszynach i urządzeniach, z których część stanowi
rozwiązania prototypowe. Nowowybudowany wydział został zrealizowany przy wsparciu
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zastosowane w tym zakładzie nowatorskie rozwiązania
technologiczne stały się przedmiotem zgłoszeń patentowych.
GRUPA INCO SA produkuje środki do utrzymania czystości nie tylko pod marką
„Ludwik”. W ofercie firmy znajdują się również produkty z serii „Buwi” i „Segment” przeznaczone do pielęgnacji podłóg i mebli, produkty służące do czyszczenia i pielęgnacji
galanterii skórzanej oraz obuwia (również oznaczone marką Buwi), preparaty do konserwacji płyt nagrobnych i pomników z serii „Minos” oraz preparaty do czyszczenia
i pielęgnacji samochodów – „AutoMax”. Dynamiczny rozwój asortymentowy i technologiczny w kategorii past możliwy był po konsolidacji produkcji tych wyrobów w zakładzie
w Górze Kalwarii, na zmodernizowanej specjalistycznej instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym.
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Rodzina „Ludwika”

W 2000 r. w nowozbudowanym Wydziale Produkcji Leków w podwarszawskim Izabelinie rozpoczęto wytwarzanie znanych od wielu lat popularnych preparatów dermatologicznych – Brodacid i ABE, produkowanych wcześniej w kooperacji. Wydział spełnia
wszystkie wymagane standardy farmaceutyczne w swojej klasie i posiada certyfikat
GMP. Oferta produktów leczniczych jest uzupełniana szeroką gamą preparatów serii
„ABE”, uznanej marki kosmetyków do pielęgnacji nóg na bazie komponentów naturalnych. W 2007 r. w ramach poszerzania działalności w zakresie produkcji farmaceutyków na schorzenia skórne zainicjowany został projekt wdrożenia nowych preparatów
do leczenia łuszczycy. To przedsięwzięcie również otrzymało wsparcie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i obecnie znajduje
się w końcowej fazie realizacji.

Gama różnorodnych nawozów ogrodniczych produkowanych w GRUPA Inco SA
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GRUPA INCO SA od wielu lat specjalizuje się w produkcji wieloskładnikowych mineralnych nawozów ogrodniczych pod znanymi markami Azofoska i Florovit, które przeznaczone są zarówno dla hobbystów uprawiających przydomowe ogródki i działki, jak
i dla profesjonalistów. W ostatnim czasie do oferty handlowej dołączyły kolejne nawozy
specjalistyczne pod marką Florovit pro natura. W 1999 roku w zakładzie w Suszu uruchomiona została instalacja do produkcji nawozów mineralnych wyposażona w mieszalnię oraz linię granulacji metodą kompaktowania.
Wdrożona nowatorska technologia umożliwiła komponowanie wysokiej jakości nawozów skoncentrowanych, w skład których wchodzą surowce o dużej zawartości składników pokarmowych. Takim składnikiem jest między innymi saletra amonowa, surowiec
bardzo pożądany ze względu na swoje walory pokarmowe, ale niebezpieczny w przetwórstwie, wymagający szczególnego traktowania ze względu na własności wybuchowe.
To ograniczenie uniemożliwiło wykorzystanie linii mieszanek nawozowych na bazie saletry amonowej do realizacji nowego projektu: produkcji nawozów organiczno-mineralnych
oraz nawozów mineralnych niskoskoncentrowanych. Należy podkreślić, że w tej sytuacji
podjęta została bardzo ważna dla firmy decyzja o wybudowaniu nowoczesnej wytwórni
pozwalającej produkować te nawozy w postaci granulatów. W 2008 roku w Brukseli na 57 Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
„BRUSSELS INNOVA 2008” projekt ten, pod nazwą „Granulowane nawozy mineralnoorganiczne na bazie węgla brunatnego”, zdobył złoty medal. Pierwsze nawozy z nowej
wytwórni pojawiły się na rynku w 2010 roku. Uniwersalny park maszynowy zlokalizowany w zakładzie w Suszu pozwala na produkcję granulatów nawozowych we wszelkich
możliwych wariantach dotyczących składu NPK, formy mikro- i makroskładników, wielkości frakcji granul, a także ich barwy.

Wzory opakowań z tworzyw sztucznych
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Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych w zakładzie w Koniecpolu

Do strategicznych obszarów działalności Spółki GRUPA INCO SA należą opakowania
z tworzyw sztucznych – PE, PP i PET. Odbiorcami tych wyrobów są branże: chemii gospodarczej, motoryzacyjna, spożywcza i budowlana. Przez wiele lat firma wyspecjalizowała
się w produkcji butelek i kanistrów z PE o pojemności do 5 litrów, wytwarzanych metodą
wytłaczania z rozdmuchem oraz butelek z PET otrzymywanych z preform. Na początku
XXI w. w ofercie pojawiły się opakowania z PET o małych pojemnościach (0,05 – 0,5 l)
produkowane bezpośrednio z granulatu metodą wtrysku z rozdmuchem. Firma stała się
znaczącym producentem opakowań z PET do wyrobów alkoholowych. Dalszy rozwój asortymentowy szedł w kierunku wdrożenia produkcji opakowań o dużej pojemności. Obecnie
firma produkuje kanistry z PE o pojemnościach 10 i 20 litrów. Kanistry specjalistyczne
posiadają certyfikaty bezpieczeństwa UN, atesty PZH i farmaceutyczne. Wszystkie opakowania produkowane są na zautomatyzowanych liniach technologicznych, w skład których
wchodzą maszyny i urządzenia znanych światowych firm, wyposażone w systemy obiegu
surowca i odbioru produktu.
Dla pomyślnej realizacji rozwoju technologicznego opakowań ważne były nie tylko inwestycje w park maszynowy. GRUPA INCO SA musiała zadbać również o infrastrukturę
techniczną i budowlaną. Oprócz modernizacji istniejących zasobów, przeznaczono znaczące środki na budowę nowego magazynu wysokiego składowania oraz nowoczesnej hali
produkcyjnej. Zainstalowanie w niej centralnego systemu chłodzenia maszyn i urządzeń
pozwoliło uzyskać obniżenie energochłonności procesów produkcyjnych o blisko 25%.
Dalsze oszczędności przyniesie planowana w niedalekiej przyszłości instalacja systemu
centralnego odzysku ciepła oraz systemu centralnego podawania surowca bezpośrednio
z silosów.
Obecnie prezesem GRUPA INCO SA jest Mirosław Wilczyński, a członkamizarządu są:
Andrzej Zabost i Marek Gnarowski.
opracowała: Ewa Szymańska – Zachara
Kierownik Sekcji ds. Bezpieczeństwa Produktowego i Legislacji Chemicznej
GRUPA INCO SA
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ZIAJA Ltd
Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. w Gdańsku
„Tworząc recepturę pierwszego kremu chciałem, aby łączył właściwości maści leczniczej i dobrego środka do pielęgnacji ciała oraz był przyjazny dla skóry. Doświadczenie farmaceutyczne zaowocowało, i tak powstał
pierwszy krem Ziaja Naturalny Krem Oliwkowy”
Zenon Ziaja
Prezes Zarządu
Początek
Firma ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. została założona w 1989 r. przez
farmaceutów Aleksandrę i Zenona Ziaja. Udział prywatnego kapitału polskiego wynosi
100%. Działalność firmy, to produkcja wysokiej jakości kosmetyków pielęgnacyjnych oraz
farmaceutyków.

Budynek firmy Ziaja Ltd

Misja
Dewizą firmy jest troska o zdrowie i dobre samopoczucie klientów. Ten cel realizuje
oferując preparaty, które łączą sprawdzone naukowo, naturalne składniki oraz nowoczesne technologie.
Podstawową miarą sukcesu firmy Ziaja jest lojalność klientów. Jest ona najważniejszym wyznacznikiem potwierdzającym jakość i skuteczność preparatów oraz czynnikiem
motywującym zespół do nieustannego doskonalenia oferty. Firma buduje partnerskie
i trwałe relacje z klientami, dystrybutorami oraz pracownikami firmy, którzy współtworzą
sukces marki ZIAJA.
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Organizacja
Centrala firmy Ziaja zatrudnia obecnie ok. 450 pracowników w biurach, laboratoriach, zakładach produkcyjnych, magazynach i logistyce. Sprzedaż detaliczną i dystrybucję w Polsce tworzy sieć 14 Oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju, które przy
pomocy ponad 80 przedstawicieli oraz ok. 200 pracowników Oddziałów dbają o obsługę
i tworzenie dobrych relacji z klientami. Łącznie na rzecz marki Ziaja pracuje ponad 700
osób w Polsce.
Dystrybucja i sprzedaż
• sieci centralne i regionalne (ogólnobranżowe, kosmetyczne)
• hurtownie
• punkty detaliczne
• apteki

Naturalny krem Oliwkowy w opakowaniu

Praca w laboratorium firmy Ziaja

Pierwszym produktem firmy Ziaja był naturalny krem oliwkowy sprzedawany z powodzeniem do dziś. Obecnie oferta obejmuje ponad 900 rodzajów preparatów pielęgnacyjnych
oraz leczniczych przyjaznych dla skóry i środowiska, nietestowanych na zwierzętach, w których do niezbędnego minimum ograniczono zawartość konserwantów. Łączna sprzedaż produktów ze znakiem Ziaja to ponad 4 mln sztuk miesięcznie. Ziaja jest liderem sprzedaży
ilościowej w kategorii pielęgnacja twarzy: zajmuje pierwsze miejsce w kremach do twarzy,
mleczkach, tonikach. Kremy do twarzy są najczęściej kupowanymi produktami tego rodzaju w Polsce. Firma jest również liderem ilościowym sprzedaży płynów do higieny intymnej,
preparatów do opalania oraz w kategorii pielęgnacja ciała. (wg badań MEMRB I-XII 2011).
Marka Ziaja obejmuje:
Ziaja DETAL – kosmetyki dostępne w sklepach, drogeriach, aptekach
Ziaja PRO – pielęgnacja profesjonalna skierowana do gabinetów kosmetycznych
Ziaja MED – dermokosmetyki dostępne w aptekach
Ziaja FARMACJA – preparaty lecznicze
Eksport
Ziaja znana jest już m. in. w Czechach, Litwie, Słowacji, Węgrzech, Rosji, Irlandii,
Korei Południowej, Słowenii, Macedonii, ale kosmetyki Ziaja można również spotkać
w bardziej odległych stronach świata: na Filipinach, w Australii czy Puerto Rico. Do zagra-
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nicznych partnerów firmy należą największe europejskie sieci handlowe, takie jak Metro,
Rossmann, Schlecker, Auchan czy DM. Jest również obecna w licznych lokalnych sieciach
drogeryjnych, aptecznych oraz niezależnych sklepach.
Produkcja
Wszystkie preparaty ze znakiem Ziaja są produkowane w dwóch nowoczesnych zakładach o powierzchni przekraczającej 13.000 m2. Obiekty należące do kompleksu zakładowego to hale produkcyjne, magazyny wysokiego składowania oraz cztery laboratoria:
badawczo-rozwojowe, fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne i kontroli jakości.
Konfekcja kosmetyków i farmaceutyków odbywa się w systemie trzyzmianowym
na w pełni zautomatyzowanych liniach konfekcyjnych, oddzielnych dla płynów i emulsji.
Dwa zakłady Ziaja to 19 zespołów konfekcyjnych.

Linia automatycznego
napełniania butelek

Aparatura produkcyjna w firmie Ziaja

Gwarancja jakości i ochrona środowiska
Firma Ziaja posiada certyfikat jakości ISO 9001:2000, zaś produkcja farmaceutyków
odbywa się w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice for Medicinal Products).
Zakłady położone są w ekologicznej strefie ujęcia wody pitnej na Kaszubach. Urządzenia, pomieszczenia oraz pracownicy objęci są ścisłym monitoringiem mikrobiologicznym
i środowiskowym.
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ZPH Alina Cosmetics,
w Żyrardowie
Zakład Produkcyjno-Handlowy „Alina Cosmetics” został założony w 1994 r. przez
Zuzannę i Zbigniewa Kalmanów jako prywatna firma rodzinna. Firma jest małym zakładem, bardzo dobrze wyposażonym w specjalistyczne urządzenia do produkcji kosmetyków. Mieści się w Żyrardowie, 40 km od Warszawy. Początkowo zatrudniała 2 pracowników, zwiększając załogę w miarę potrzeby do 15 osób.
Firma zajmuje się produkcją kosmetyków nowej generacji w oparciu o własne receptury z wykorzystaniem surowców renomowanych światowych firm, gwarantujących
bezpieczeństwo stosowania.
W asortymencie znajdują się kosmetyki przeznaczone do kompleksowej pielęgnacji twarzy i całego ciała, dla każdego rodzaju cery i niezależnie od wieku. Produkuje różnego rodzaju kremy, wody, mleczka, pasty, maści, w ilości ok. 100 tys. sztuk opakowań miesięcznie.
Roczna wartość produkcji (przy dobrej koniunkturze) dochodzi do 2000 tys. PLN.
W ofercie znajduje się także wykonywanie usług na rzecz innych firm w zakresie
opracowywania nowych receptur, produkcji wyrobów kosmetycznych już od 1 kg, według
receptur klienta lub własnych firmy, oraz ich konfekcjonowanie. Firma posiada wdrożony
system jakości.
W zakresie recepturowania firma specjalizuje się zwłaszcza w tworzeniu receptur
kosmetyków naturalnych oraz organicznych z zastosowaniem surowców pochodzących
z upraw ekologicznych lub otrzymanych w sposób naturalny pod warunkiem, że posiadają
certyfikaty, np. ECOCERT.
opracowała Zuzanna Kalman
ZPH Alina Cosmetics
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Tablica 11
Przekształcenia zakładów, których monografie były zamieszczone w Tomie 17
Nazwa przedsiębiorstwa opisanego
w 17 Tomie Kart
L.p.
z Historii
Polskiego Przemysłu Chemicznego

1

Zakłady Chemii
Gospodarczej
„Pollena-Astra”
w Przemyślu

Przekształcenia po 1989 r.

1994 - Prywatyzacja,
Przedsiębiorstwo
„ASTRA-POLLENA” Sp. z o.o.
1996 - W ramach restrukturyzacji, Zakład Chemii
wydzielono spółki, zajmujące się
Gospodarczej
produkcją w ramach poszczegól„POLLENA
nych branż.
-ASTRA” Sp. z o.o.,
1997 - Produkcję chemii gospoPrzemyśl
darczej przejął Zakład
Chemii Gospodarczej „POLLENAASTRA” Sp. z o.o, Przemyśl

2

Bydgoskie Zakłady
1991 - Prywatyzacja, zakup więkChemii Gospodarszościowego pakietu akcji przez
czej „Pollena”
Lever Polska S.A.
w Bydgoszczy

3

Likwidacja przedsiębiorstwa,
2002 - Teren po zakładzie użytkowany do 2005 r. przez Zakłady
Chemiczno-Kosmetyczne ˝PollenaGdańskie Zakłady
Gdańsk˝ S.A. w Gdańsku
Chemii Gospodar2003-Kupno filii w Pruszczu
czej „Pollena”
Gdańskim przez przedsiębiorw Gdańsku
stwo Innowacyjno-Wdrożeniowe
„Impuls”
2006 - Wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców

4

Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena”
w Helenówku

Prywatyzacja, właściciele:
- Henkel Cosmetic Sp. z o.o.
- L’Oreal

5

Likwidacja przedsiębiorstwa,
wydzielenie zakładów:
Zakłady Chemii Go- 2000 - Narzędziownia Jarkowice
spodarczej „Pollena”
(później Marengo Sp. z o.o.)
w Jarkowicach
2007 - Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych i Metalizacja
FC - Jarkowice Sp. z o.o.

6

1993 - Prywatyzacja: Jaworskie
Zakłady Chemii Gospodarczej
„Pollena” w Jaworze S.A.
2000 - Zakup przedsiębiorstwa
przez niemiecką firmę: Global
Chemicals GmbH
2002 - Utworzenie Global
Group Sp. z o.o.

Jaworskie Zakłady
Chemii Gospodarczej „Pollena”
w Jaworze

* B.d. - brak danych

Obecna nazwa
przedsiębiorstwa

Obecny profil działalności

Płyny: do mycia naczyń, do mycia
szyb, do prania ręcznego, do
czyszczenia dywanów, emulsja do
konserwacji podłóg, płyny myjącodezynfekujące do użytku szpitalnego,
płyn ogólno-myjący, płyn i żel do
czyszczenia ubikacji, sole kąpielowe, płyn do kąpieli, mydło w płynie,
szampon dla myjni samochodowych

Unilever
Polska S.A. Oddział Pasty do zębów, szampony, odżywki
Detergentów
kremy i mleczka do włosów, prepai Kosmetyków,
raty do stylizacji włosów, mleczka
Bydgoszcz
do ciała, płyny do kąpieli, kostki
Patrz opis: wyodtoaletowe
rębniony powyżej

B.d.

B.d.

Kosmepol Sp. z o.o.,
Fabryka L’Oréal Szampony, odżywki, farby do włosów;
Polska, Kanie k.
środki do pielęgnacji twarzy i ciała
Pruszkowa
Marengo Sp. z o.o.,
Jarkowice

Usługi w zakresie metalizacji tworzyw
sztucznych i projektowania
i wykonywania form wtryskowych
i rozdmuchowych.

Projektowanie i wytwarzanie opaPrzetwórstwo
kowań kosmetycznych (nasadki,
Tworzyw
nakrętki, korki), butelek na perfumy,
Sztucznych
zdobienie zamknięć z zastosowaniem
i Metalizacja FC metalizacji próżniowej
Jarkowice Sp. z o.o.
i lakierowania natryskowego

Global Pollena
S.A., Jawor

Produkty do udrożniania i czyszczenia toalet, koncentraty i płyny do
płukania tkanin, środki do zmywarek, wyroby chemii gospodarczej
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Katowickie Zakłady
Chemii Gospodar1992 - Prywatyzacja, spółka pra- czej Pollena-Savona
cownicza
Sp. z o.o., Katowice
Patrz opis: powyżej
Stołeczne Zakłady
Reckitt Benckiser
1992 - Prywatyzacja, kupno przez
Chemii GospoProduction
John A. Benckiser GmbH, do,
darczej „Pollena”
(Poland) Sp. z o.o.,
1999 r. jako Reckitt Benckiser
w Nowym Dworze
Nowy Dwór MazoPoland S.A.
Mazowieckim
wiecki

Katowickie Zakłady
Chemii Gospodarczej „Pollena”

Przedsiębiorstwo
Ostrzeszowskie
Chemii GospoZakłady Chemii Go- 2005 - Próby prywatyzacji zakładu
darczej
spodarczej „Pollena” 2007 - Prywatyzacja bezpośrednia
„POLLENA” S.A.,
w Ostrzeszowie
Ostrzeszów

Paczkowskie Zakłady Chemii Gospo10
darczej „Pollena”
w Paczkowie

Szampony do włosów dla dorosłych
i dzieci, balsamy i kremy do ciała,
płyny do kąpieli, żele pod prysznic;
płyny i koncentraty do płukania tkanin, płyny do prania, inne preparaty
chemii gospodarczej
Proszki do prania, kostki do zmywarek, detergenty płynne
Mydło naturalne i toaletowe,
hipoalergiczne kosmetyki, proszki i
płyny do prania, proszki do prania
dla dzieci, koncentrat do płukania,
chemia profesjonalna, profesjonalne
środki czystości

Paczkowskie
1993 - Przekształcenie w jednoZakłady Chemii
Mleczka do czyszczenia, proszki
osobową spółkę gminy Paczków
Gospodarczej
do prania, płyny do mycia naczyń,
1998 – Prywatyzacja firmy
POLLENA Sp. z o.o.
proszek do szorowania
w Paczkowie

Zakład Produkcji
Raciborskie Zakłady
Proszki do prania, preparaty zmięk1991 - Zakup większościowego pa- Detergentów HenChemii Gospodarczające wodę, półprodukty sypkie do
kietu akcji przez niemiecką firmę
kel Polska
11
czej „Pollena”
produkcji detergentów, kwas alkiloHenkel KGaA
w Raciborzu
w Raciborzu
benzenosulfonowy, (ABS)
Patrz opis: powyżej
Stargardzkie Zakłady Chemii Gospo1995 - Likwidacja
darczej „Pollena”
przedsiębiorstwa
w Stargardzie
Zakłady Chemii Go1987 - Zakłady Chemiczne
spodarczej „Pollena„Strem” S.A.
13
Strem” w Dąbrowie
2002 - Ogłoszenie upadłości
Górniczej
Wrocławskie Zakła- Prywatyzacja: Pollena-Wrocław
dy Chemii Gospo- S.A., właściciel: Skarb Państwa,
14
darczej „Pollena”
1993 - Kupno większościowego
we Wrocławiu
pakietu przez Cussons Group Ltd.

12

15

1992 - Przekształcenie
przedsiębiorstwa w jednoosobową
Nadodrzańskie
spółkę Skarbu Państwa: Zakłady
Zakłady Przemysłu
Chemiczne „ROKITA” S.A.
Organicznego
1995 - 60% akcji spółki przejęły
„Organika-Rokita”
NFI, skup większości akcji przez
- Brzeg Dolny
niemiecką firmę Petro Carbo
Chem GmbH

* B.d. - brak danych

B.d.

B.d.

B.d.

B.d.

Proszki do prania, płyny do prania
tkanin delikatnych, płyny do płukania tkanin, płyny do mycia naczyń,
płyny do mycia toalet
Spółki-córki wchodzące w skład grupy PCC Rokita, operujące w branży chemicznej;
wszystkie w Brzegu Dolnym
PCC EXOL S.A.,
znana wcześniej,
Anionowe, niejonowe i amfoteryczjako: Kompleks
ne surfaktanty oraz inne produkty
Środków Powierzch- mające zastosowanie w różnych
niowo Czynnych
gałęziach przemysłu
PCC Rokita S.A.
Szeroka gama produktów do prania,
mycia, płukania tkanin, odplamiania,
Kosmet - Rokita
wybielania, konserwacji mebli; proSp. z o.o.
fesjonalne preparaty specjalistyczne
do czyszczenia; kosmetyki do mycia
i kąpieli
Szeroka gama wyspecjalizowanych
Tensis Sp. z o.o. środków chemicznych dla przemysłu
lekkiego i ciężkiego
Kompleksowe usługi: badań substancji chemicznych; kontroli procesów
LabAnalityka
chemicznych; pomiarów
Sp. z o.o.
i badań w ochronie środowiska i na
stanowiskach pracy
Rokita Agro S.A., od Pestycydy, herbicydy, fungicydy,
2010 r. Makhteshi- insektycydy, regulatory wzrostu,
m-Agan Poland S.A.
zaprawy nasienne
Cussons
Polska S.A.
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Fabryka
Kosmetyków
„Pollena-Ewa”
w Łodzi

1992 - Przedsiębiorstwo przeKosmetyki do pielęgnacji ciała, twakształcono w pracowniczą spółkę Fabryka Kosmetyrzy, preparaty do włosów, żele pod
akcyjną
ków „Pollena-Ewa”
prysznic, dezodoranty, mydła
2003 - Pozyskanie inwestora
S.A., Łódź, Patrz
w płynie, sole do kąpieli, wody
strategicznego: Toruńskie Zakłady opis: powyżej
toaletowe, perfumy
Materiałów Opatrunkowych S.A.

Fabryka
Kosmetyków
„Pollena-Lechia”
w Poznaniu

1994 - Przedsiębiorstwo objęte
Programem Powszechnej Prywatyzacji
1997 - Strategiczny pakiet akcji
spółki przejmuje niemiecki konBeiersdorf Manucern Beiersdorf AG, zmiana nazwy
Produkty dermokosmetyczne, artyfacturing
na: Beiersdorf-Lechia S.A
kuły pielęgnacyjne NIVEA, kosmetyki
Poznań Sp. z o.o.
2005 - Zmiana nazwy na: NIVEA
do stylizacji włosów, kosmetyki pielęPatrz opis:
Polska S.A
gnacyjne dla dzieci, kremy do rąk
powyżej
2006 - Zmiana formy prawnej
i nazwy na: NIVEA Polska Sp. z o.o.
2009 - Wydzielenie zakładu produkcyjnego pod nazwą: Beiersdorf
Manufacturing Poznań Sp. z o.o.

Fabryka
Kosmetyków
18
„Pollena-Malwa”
w Świętochłowicach

Prywatyzacja Fabryki Kosmetyków
Pollena Malwa Sp. z o. o.
Laboratorium
Maseczki kosmetyczne, kosmetyki do
2005 - Przejęcie przez Global
Kosmetyczne
stóp, kremy do rąk, olejki do kąpieli,
Group Sp. z o.o. Utworzenie:
MALWA Sp. z o.o.,
kremy do twarzy
Laboratorium Kosmetyczne
Świętochłowice
MALWA Sp. z o. o.

1987 - Przekształcenie firmy
w Polsko-Radziecką Fabrykę
Wyrobów Chemii Gospodarczej
i Perfumeryjno-Kosmetycznych
„Miraculum” (z przewagą udziałów
polskich)
1989 - Prywatyzacja fabryki
1991 - „Miraculum” Sp. z o.o.
z udziałami polsko-rosyjsko-ukra2010 - Zamknięto zakład w Krakowie
ińskimi
przy ul. Zabłocie 23; produkcja kon1996 - Przekształcenie w spółkę
tynuowana na zlecenie
akcyjną
Miraculum S.A. przez:
2001 - Wydzielenie ze Spółki
- L’IDEAL Parisen sp. z o.o.
jednego z działów, pod nazwą:
Niegoszowice
L’ IDEAL Parisen sp. z o.o.,
- Laboratorium Kosmetyczne
Niegoszowice
Fabryka
Malwa Sp. z o.o. Świętochłowice
2003 - Pakiet większościowy akcji Miraculum S.A.,
Kosmetyków
- Miracan Sp. z o.o. Kraków
19
Kraków
„Pollena-Miraculum” Spółki nabywa Laboratorium
- MPS International Ltd Sp. z o.o.
w Krakowie
Kolastyna S.A.
Koszalin
2009 - Zmiana głównego profilu
Asortyment: preparaty do pielęgnacji
działalności ze sprzedażowo-protwarzy i ciała, preparaty do i po goledukcyjnego na marketingowoniu, depilacji, wyroby perfumeryjne
sprzedażowy, Spółka podpisała
dla kobiet i mężczyzn, kosmetyki
szereg umów w zakresie outsodo makijażu.
urcingu procesu produkcji oraz
logistyki
2010 - Grupa Kolastyna S.A.
ogłasza upadłość, Sprzedaż marki
„Kolastyna” spółce Sarantis
Polska S.A.
I 2011 - Zmiana nazwy na: Miraculum S.A. w upadłości układowej
VI 2011 Zmiana nazwy na:
Miraculum S.A.
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1991 - Prywatyzacja Fabryki,
Fabryka Kosmety- przekształcenie w spółkę akcyjną
20 ków „Pollena-Uroda” 1995 - Większościowy pakiet akcji
w Warszawie
przedsiębiorstwa kupił brytyjski
koncern Cussons Group Ltd.

Fabryka Syntetyków
Zapachowych „Polle- 1991 - Fabryka staje się spółką
21
na-Aroma”
pracowniczą
w Warszawie

22

Centralne Laboratorium Chemiczne
Spółdzielnia Pracy
„CELCHEM” Warszawa

1994 – Spółdzielnia przeżywa
trudności produkcyjno
– finansowe;
2005 - następuje stopniowa
likwidacja

23

„Florina”,
Spółdzielnia Pracy
- Kraków

2006 - Przejęcie spółdzielni przez
krakowską firmę: Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.

24

Inco-Veritas S.A.
w Warszawie

modernizacje
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PZ Cussons
Polska S.A.

2002 – Zamknięto zakład produkcyjny w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 20, produkcję przeniesiono
do fabryki we Wrocławiu (dawnej
Polleny-Wrocław); część marek
kosmetycznych odsprzedano firmie
Kolastyna S.A.
Asortyment: detergenty, proszki do
prania, kosmetyki, płyn do zmywania, płyn do płukania, mydła, preparaty czyszczące, środki toaletowe

Fabryka Substancji
Zapachowych
Kompozycje zapachowe, aromaPOLLENA AROMA
ty spożywcze proszkowe słodkie,
Sp. z o.o., Warsza- kosmetyki naturalne, linia olejków
wa Patrz opis:
eterycznych
powyżej

B.d.

B.d.

Bielenda przeniosła produkcję
z Krakowa do dwóch zakładów:
- w Cholerzynie koło Krakowa: koBielenda
smetyka biała i kolorowa
Kosmetyki Natu- w Orzeszu na Śląsku: ekstrakty
ralne Sp. z o.o.,
ziołowe i owocowe, szampony, żele
Kraków
i odżywki do włosów, olejki do kąpieli, mydła w piance.
W Krakowie pozostała siedziba Spółki
Grupa Inco S.A.;
Patrz opis: powyżej

Wyroby chemii gospodarczej nawozy
ogrodnicze, opakowania z tw. szt.

Centrala WytwórCentrala Wytwórczo- Zakłady produkcyjne: – w KałuWyroby do mycia, czyszczenia,
czo-Usługowa
szynie chemia gospodarcza;
szorowania
25 Usługowa „Libella” „Libella” Sp. z o.o.,
Sp. z o.o., Warszawa - w Kotuniu chemia spożywcza
Proszki do ciast, esencje spożywcze
Warszawa

26

27

„Servisco” - PZ
„Chemitrans”
w Jaktorowie

Huta Szkła
„Pollena-Czechy”

Fabryka Opakowań
„Pollena”
28
w Łaskarzewie

29

Warszawska
Fabryka Tworzyw
Sztucznych
„Pollena”

* B.d. - brak danych

18 października 1999 r. „Chemitrans” został planowo
zlikwidowany;
Servisco odsprzedano Bundespost, Niemcy

B.d.

1995 - Przekształcenie w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu
Państwa: Huta Szkła Cechy S.A.
Huta Szkła Cechy
1996 - 60% udziałów
S.A., Trąbki, pow.
wniesiono do NFI
Garwolin
2000 - pakiet NFI został nabyty
przez zarząd oraz pracowników,
pakiet kontrolny posiada zarząd

B.d.

Opakowania szklane: kosmetyczne,
lakierowe, monopolowe, spożywcze;
opakowania z tworzyw sztucznych

1995 - Zakład przekształcono
w spółkę Skarbu Państwa
2000 - Większościowy pakiet
udziałów wykupił prywatny
właściciel

Fabryka Opakowań Kosmetycznych POLLENA
S.A., Łaskarzew

Opakowania z tworzyw sztucznych
dla branży kosmetycznej, spożywczej
oraz chemii gospodarczej

Po 2000 r. - Likwidacja przedsiębiorstwa

B.d.

B.d.
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Działalność
Instytutu Ciężkiej
Syntezy Organicznej
„Blachownia”
30
w zakresie badań
nad środkami
powierzchniowo
czynnymi

31

Pion Chemii
Gospodarczej
w Instytucie Chemii
Przemysłowej

Badania prowadzone w Zakładzie
Środków Powierzchniowo Czynnych
ICSO „Blachownia”:
- środków powierzchniowo czynnych
- dodatków funkcyjnych i płynów
technologicznych
- zagospodarowania surowców naturalnych, w tym oleju rzepakowego
oraz produktów jego transestryfikacji
- katalizatorów procesów
oksiranowania

Bez zmian

Instytut Ciężkiej
Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Kędzierzyn-Koźle

Bez zmian

Badania prowadzone w Zespole OceInstytut Chemii ny Wyrobów Rynkowych i BiodegraPrzemysłowej im.
dacji IChP:
prof. I. Mościckiego - Ocena i analiza wyrobów i suroww Warszawie.
ców chemii gospodarczej
Patrz opis w niniej- - Badania biodegradacji całkowiszym tomie
tej związków organicznych, w tym
detergentów
Wybrana działalność naukowa
Instytutu:
- synteza związków zapachowych
identycznych z naturalnymi i ich
analogów, elektrosynteza i biotransformacja związków organicznych,
Instytut Podstaw
synteza lotnych związków o wysokiej
Chemii Żywnoczystości optycznej
ści, Politechnika
- badanie składu chemicznego
Łódzka
i właściwości biologicznych substancji
naturalnych, zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej,
wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej

32

Instytut Podstaw
Chemii Żywności
Politechniki Łódzkiej

Bez zmian

33

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Opakowań „Pollena”,
Warszawa

Ośrodek działał do 1990 r.
- Likwidacja

B.d.

B.d.

34

Biuro Projektów
i Realizacji
Inwestycji „Pollena”
w Katowicach

Zlikwidowane po 1990 r.

B.d.

B.d.

Przedsiębiorstwo zlikwidowano
po 1990 r.

B.d.

B.d.

Przedsiębiorstwo
Obrotu Wyrobami
35 Przemysłu Chemii
Gospodarczej
„Pollena”, Warszawa

* B.d. - brak danych

Materiały źródłowe
Roczniki statystyczne
Internet
Miesięcznik CHEMIK nauka•technika•rynek
Miesięcznik „Chemia i biznes”
Materiały nadesłane z zakładów
Materiały cytowane
Informacje uzyskane z rozmów od przedstawicieli zakładów

Opracowanie:
Mgr inż. Janusz Nowacki,
Mgr inż. Piotr Kempski
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Przemysł Włókien Chemicznych
(1980–2010)

Słowo wstępne
Przedstawiony tu rozdział dotyczący przemysłu włókien chemicznych nawiązuje
do 7. tomu „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego” autorstwa Kazimierza
Hempela [1], gdzie została opisana historia polskiego przemysłu włókien chemicznych
w okresie jego ciągłego rozwoju i wzrostu do początku lat 80. XX w. Niniejsze opracowanie dotyczy najnowszej historii tego przemysłu od 1980 r. z pominięciem nieco
późniejszych zdarzeń opisanych już przez K. Hempela. Rok 1980 był bardzo znamienny
dla przemysłu włókien chemicznych w Polsce; osiągnięto wówczas największą w jego
historii wielkość produkcji, tj. 255 968 t. Ten rok i ta wielkość produkcji wyznaczają granicę stałego, trwającego do dzisiaj regresu. Polski przemysł i rynek tekstyliów
zostały w szybkim tempie uzależnione od importu surowców i półproduktów, głównie
gotowych tekstyliów. Zjawiska te nie są specyficzne dla Polski; w całej Europie, w USA
i Japonii zachodzą podobne procesy. Straciły swoją pozycję w tej dziedzinie Stany
Zjednoczone, do początku lat 80. XX w. największy na świecie producent włókien chemicznych. Europejczycy importują większość swoich tekstyliów z Dalekiego Wschodu.
W Polsce a także we wszystkich krajach dawnego RWPG, regres w dziedzinie produkcji
włókien chemicznych miał szczególnie gwałtowny przebieg. W regionie tym nałożyły
się dwa czynniki: silna konkurencja krajów Dalekiego Wschodu, głównie Chin, i rewolucyjne zmiany polityczne i ekonomiczne. Funkcjonujące według systemu scentralizowanej gospodarki wielkie zakłady przemysłowe skonfrontowane z realiami swobodnej
konkurencji i prawami podaży i popytu, nie były w stanie oprzeć się narastającej
konkurencji importowanych towarów. W dawnej branży włókien chemicznych, w skład
której wchodziło osiem zakładów produkujących włókna, w sześciu całkowicie zatrzymano produkcję. W dwóch pozostałych (Elana i Stilon) produkcja została znacznie
zmniejszona z tendencją dalszego spadku. Używane często w odniesieniu do przemysłu
włókien chemicznych słowo regres nie oddaje rzeczywistej sytuacji: mamy tu raczej
do czynienia z upadkiem tej branży przemysłowej.

Zmiany zachodzące w produkcji i zużyciu włókien
chemicznych w świecie
Ostatnie trzy dekady wyznaczają dynamiczne zmiany zachodzące w świecie materiałów tekstylnych, a w konsekwencji w produkcji i zużyciu surowców włókienniczych. Ich
zużycie rośnie bardzo szybko, w tempie o wiele większym aniżeli przyrost ludności świata.
Wzrost średniego zużycia wszystkich włókien na jednego mieszkańca ziemi następuje
w imponującym tempie (Rys. 1).
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Rys. 1. Zużycie włókien na 1 osobę w skali świata, kg/osobę

Jak wynika z Rysunku 1, przyrost jednostkowego zużycia włókien był między rokiem
1980 a 2009 większy aniżeli całe zużycie w 1950 r. W całym okresie jednostkowe zużycie
uległo potrojeniu Brak jest danych krajowych; dostępne są tylko szacunki. W niektórych
krajach rozwijających się jednostkowe zużycie jest poniżej 3 kg, w USA i niektórych krajach europejskich przekracza ono 40 kg. Szacunek dla Polski wskazuje na wielkość około
25 kg na jednego mieszkańca. Znaczny udział w tym szybkim wzroście zużycia ma rozszerzające się nieodzieżowe zastosowanie włókien. Często podawana jest struktura zużycia
w podziale na odzież, wyposażenie wnętrz i zastosowania techniczne. Obecną strukturę
zużycia włókien chemicznych zobrazowano na Rysunku 2.

Rys. 2. Struktura zużycia włókien chemicznych na odzież, wyposażenie
wnętrz i zastosowania techniczne, %
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Jak widać, nieodzieżowe dziedziny przeważają w zużyciu surowców włókienniczych.
Wykres dotyczy wprawdzie świata, jednak struktura zużycia w Polsce jest podobna Szybciej aniżeli w dwóch pozostałych obszarach, rośnie zużycie w zastosowaniach technicznych, zwłaszcza w budownictwie i rolnictwie (agrotektylia). Np. w budowie autostrad, dróg
i linii kolejowych powszechnie stosowane są geotekstylia do wzmacniania gruntu.
Z dynamicznym wzrostem jednostkowego zużycia, a także ze wzrostem liczby mieszkańców świata, związany jest szybki wzrost produkcji i zużycia wszystkich włókien, a chemicznych w szczególności. Obrazują to dwa wykresy (Rys. 3 i 4).

Według: Oerlikon, The Fibre Year 2009/1

Rys. 3. Światowa produkcja włókien

Według: Oerlikon, The Fibre Year 2009/1

Rys. 4. Światowe zużycie włókien
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Tendencja wzrostowa jest silna i trwała. W 2008 r. nastąpiło przyhamowanie spowodowane ogólnoświatowym kryzysem, jednak już w 2009 r. nastąpił powrót do tendencji
zwyżkowej. Wśród wszystkich surowców włókienniczych, coraz większą rolę odgrywają
włókna chemiczne, zwłaszcza syntetyczne. Szybko wzrasta ich udział w ogólnym zużyciu,
co obrazuje wykres (Rys. 5).

Rys. 5. Proporcje zużycia włókien naturalnych i chemicznych w okresie 1960–2009

Szybkie zwiększanie się udziału włókien chemicznych związane jest przede wszystkim
z narastającymi nieodzieżowymi dziedzinami zastosowania, chociaż w produkcji odzieży
mają one również silną pozycję. Włókna syntetyczne zdominowane są obecnie przez włókna poliestrowe, które w tej grupie reprezentują ponad 70% udziału. W ostatnich latach
dynamikę wzrostową wykazywały również włókna olefinowe, w tym głównie polipropylenowe. Stagnacja lub regres występuje w przypadku włókien poliamidowych i akrylowych.
Zmianę proporcji w okresie 1987-2007 w tej grupie surowców włókienniczych pokazano
na Rysunkach 6 i 7.

Rys. 6. Proporcje w zastosowaniu włókien chemicznych w latach 1987 i 2007, %
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Od początku lat 80. XX w. następuje bezprecedensowa dyslokacja produkcji włókien
chemicznych do krajów Dalekiego Wschodu (82,7% udziału), głównie Chin, które stały się
supermocarstwem włókienniczym. Udział procentowy produkcji włókien syntetycznych
głównych regionach świata przedstawiono na Rysunku 7.

Wg. Textile Organon, Vol 79, No.6

Rys. 7. Udział regionów świata w produkcji włókien syntetycznych w 2007 r.

Proporcje pokazane na tym wykresie nie uległy istotnym zmianom w ostatnich
trzech latach. Chiny produkują ponad 56% światowej ilości włókien syntetycznych,
a ponadto więcej niż połowę światowej ilości sztucznych włókien celulozowych. Największym światowym producentem bawełny i lnu również są Chiny. Indie i stosunkowo niewielki kraj Tajwan, produkują każde więcej włókien chemicznych niż cała
Europa. Proporcje te odzwierciadlają ogrom zmian, jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w geograficznym rozmieszczeniu produkcji i obrotu surowcami włókienniczymi
i tekstyliami.

Polski przemysł włókien chemicznych
w okresie 1980–2010
W dziejach polskiego przemysłu włókien chemicznych wydzielić można trzy wyraźnie
różniące się okresy:
• do II wojny światowej; jest to okres działalności dwóch fabryk celulozowych włókien
wiskozowych w Tomaszowie Mazowieckim i Chodakowie
• od końca II wojny światowej do 1980 r.; to okres bardzo dynamicznego rozwoju ilościowego i asortymentowego; zbudowano w tym okresie nowe fabryki włókien syntetycznych i rozbudowano produkcje włókien wiskozowych
• po 1980 r.; jest to okres dramatycznego upadku przemysłu włókien chemicznych.
W 1980 r. nic nie zapowiadało w Polsce gwałtownych zmian na gorsze. W tym roku
osiągnięto najwyższą produkcję w historii polskiego przemysłu włókien chemicznych –
256 tys. t. Osiem polskich fabryk włókien chemicznych pracowało z pełną zdolnością
produkcyjną. Prawie cała produkcja przeznaczona była na potrzeby zakładów polskiego
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przemysłu lekkiego. Zapotrzebowanie rodzimego przemysłu lekkiego było o ok. 60 tys./r
wyższe od krajowej produkcji, powodując konieczność stosownego importu. Stały deficyt
włókien oraz prognozowany przez przemysł lekki bardzo dynamiczny wzrost zapotrzebowania legły u podstaw podjętej w 1979 r. decyzji Rady Ministrów o budowie nowego
zakładu włókien poliestrowych w Pile. W 1980 r. rozpoczęto budowę tego zakładu, jednak
wkrótce Rada Ministrów (rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 1981 r.) zatrzymała budowę
argumentując to stanem wojennym. Oznaczało to anulowanie kontraktu zawartego z japońską firmą Teijin na dostawę aparatury o wartości ok. 130 mln USD. Maszyny i urządzenia z tego kontraktu, wg uzyskanych informacji, trafiły później do nowobudowanych
fabryk w Chinach.
Sierpień 1980 r. zapoczątkował różnego rodzaju demonstracje również we wszystkich
jednostkach należących do Zjednoczenia Włókien Chemicznych, przestoje produkcyjne,
postulaty i żądania dotyczące spraw socjalnych, płacowych i personalnych. W żadnej
z jednostek nie zorganizowano jednak całkowitego zatrzymania produkcji ani działalności. Ustawa o samorządzie pracowniczym z dnia 25 września 1981 r. wprowadziła
samorząd pracowniczy z organami w postaci wybieralnej rady pracowniczej i ogólnego
zebrania pracowników o szerokich kompetencjach w sprawach funkcjonowania zakładu
i jego dyrektora. Nastąpiły znaczne zmiany w organizacji satysfakcjonujące pracowników lecz hamujące dostosowanie przedsiębiorstw do warunków swobodnej gospodarki
rynkowej. Zablokowane zostało podejmowanie niepopularnych decyzji, zwłaszcza dotyczących racjonalizacji zatrudnienia i płac; wstrzymana została działalność innowacyjna
i inwestycyjna.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r., we wszystkich zakładach
branży ustanowieni zostali komisarze wojskowi. Nie nadużywali oni swoich uprawnień
i współpraca między nimi a organami przedsiębiorstw branży układała się poprawnie.
W styczniu 1982 r. Zjednoczenie „Chemitex” zostało rozwiązane i zakłady uzyskały daleko idącą samodzielność. Na okres przejściowy, do końca 1982 r., powołany została
pełnomocnik ministra do spraw przemysłu włókien chemicznych. W styczniu 1983 r.
zakłady dawnego zjednoczenia „Chemitex” (z wyjątkiem Stilonu i Elany) utworzyły dobrowolne zrzeszenie. W okresie 1994 – 1995 przystąpiono do komercjalizacji zakładów przez
przekształcenie w jednoosobowe spółki państwa, a następnie przez włączenie zakładów
do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W kolejnych latach następowała likwidacja
produkcji bądź prywatyzacja i różnego rodzaju transformacje. Procesy przekształceń i likwidacji w niektórych zakładach trwają nadal. W upadłych zakładach do dzisiaj działają
syndykowie, którzy starają się sprzedać pozostały majątek firm.
Ograniczenie produkcji, a później zatrzymanie produkcji włókien wiskozowych w ZWCh
„Anilana”, niepokoje społeczne i związane z tym trudności zaopatrzeniowe przyczyniły się
do znacznego spadku produkcji włókien chemicznych już w 1981 r. Po wprowadzeniu
stanu wojennego i pewnego uporządkowania organizacyjnego i makroekonomicznego,
nastąpiła poprawa i przejściowy wzrost produkcji w latach 1983-1985, lecz w kolejnych
latach dał się zauważyć wyraźny trend spadkowy (Rys. 8; Tab. 1).
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Rys. 8. Produkcja włókien chemicznych w Polsce w okresie 1980–2010
Tablica 1
Produkcja włókien chemicznych w Polsce w okresie 1980–2009, tys. t/r
Rok

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1990

1995

2000

2005

2009

Włókna
chemiczne

256

204

199

227

236

236

150

137

110

103

40

w tym celulozowe

85

64

65

72

74

71

37

22

0

0

0

Na Rysunku 8 i w Tablicy 1 zobrazowano dramatyczny rozwój wypadków w przemyśle
włókien chemicznych w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu. Całkowicie zaniechano produkcji wiskozowych włókien celulozowych i włókien akrylowych, zatrzymując produkcję
w 6. zakładach. Utrzymana została produkcja włókien poliestrowych w toruńskiej Elanie
i włókien poliamidowych w gorzowskim Stilonie. W obu zakładach nastąpiło, i nadal trwa,
zmniejszenie asortymentu i ilości produkcji, o czym szerzej na następnych stronach.
Zapoczątkowany w końcowych latach 80. ub.w. spadek produkcji był w syntetycznym ujęciu rezultatem trzech czynników: regresu w polskim przemyśle lekkim, ekspansji
dalekowschodnich producentów na rynkach europejskich oraz nieprzystosowania zakładów do warunków gospodarki rynkowej. Znaczącą rolę odegrały również błędy w polityce
restrukturyzacji i prywatyzacji. Zakłady przemysłu włókien chemicznych były miejscem
pracy dla ok. 38 tys. pracowników w 1980 r. W dwóch zakładach pozostałych z dawnego
przemysłu (Elana, Stilon) pracuje obecnie (2011 r.) ok. 1600 osób.
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Do pozytywnych zmian tego okresu zaliczyć można pojawienie się drugiego, po Elanie,
producenta włókien poliestrowych. Jest nim firma IMP Comfort wytwarzająca odcinkowe
włókna poliestrowe.
W opisywanym okresie nastąpił również rozwój produkcji włókien polipropylenowych, które w ramach przemysłu włókien chemicznych wytwarzane były tylko w niewielkim zakresie ilościowym i jakościowym. Producenci klasycznych włókien poliestrowych, poliamidowych i akrylowych z reguły wytwarzają własne polimery z monomerów
dostarczanych przez zakłady petrochemiczne. W przeciwieństwie do tego, wytwórcy włókien polipropylenowych korzystają z polimeru oferowanego w dużej skali przez przemysł
petrochemiczny. Umożliwia to uruchomienie produkcji włókien odcinkowych (ciętych)
i ciągłych przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych, bez potrzeby angażowania się w chemiczną część. Polipropylen nadaje się również do wytwarzania włóknin
bezpośrednio ze stopu polimeru (włókniny spod filiery – spunbond) oraz tzw. włókien
tasiemkowych, które powstają z wylewanej, a następnie rozszczepianej folii. Produkcja
włókien tasiemkowych jest często zintegrowana z prostymi operacjami włókienniczymi
i produkcją takich wyrobów, jak sznurki, liny, worki i różne tkaniny techniczne. Takich
produkcji podejmują się różne firmy niezwiązane z tradycyjnym przemysłem włókien
chemicznych. Dzięki dużej podaży surowca – polpropylenu – i prostym technikom wytwarzania, włókna polipropylenowe są najtańszym surowcem włókienniczym. W ramach
polskiego przemysłu włókien chemicznych polipropylenowe włókna odcinkowe wytwarzane były w szczecińskim Wiskordzie i wrocławskim Viscoplaście. Znacznie większą
skalę produkcji tych włókien podjęły niektóre zakłady należące do dawnego przemysłu
lniarskiego i włókien technicznych. Włókna z polipropylenu w dużym stopniu zrekompensowały zanikającą podaż lnu i importowanych włókien łykowych, głównie juty.
Opracowanie autorstwa K. Hempela [1] nie daje informacji o drugim w Polsce, poza Anilaną, producencie włókien szklanych. Były nim w przeszłości Krośnieńskie Huty Szkła (KHS),
a obecnie firma Krosglass SA. Włókna szklane nie są typowym włóknem chemicznym, ani
typowym surowcem włókienniczym; prawie wyłącznie używane są w wyrobach technicznych,
przeważnie jako materiał wzmacniający w kompozytach konstrukcyjnych. W omawianym
okresie firmy KHS, a następnie Krosglass, rozwijały produkcję włókien szklanych.

Zakłady włókien chemicznych
w okresie 1980 do 2011
Jednostki d. Zjednoczenia Przemysłu Włókien Chemicznych „Chemitex”
Nazwy dawnych jednostek Chemitexu podane są czcionką pogrubioną prostą, natomiast nazwy jednostek powstałych na ich terenie napisano pogrubioną kursywą.

Zjednoczenie Przemysłu Włókien Chemicznych „Chemitex” w Łodzi
Z dniem 4 stycznia 1982 r. Zjednoczenie Chemitex rozwiązane zostało decyzją władz
centralnych. Utworzenie biura pełnomocnika i następnie zrzeszenia jest opisane w „Kartach” [1]. Była siedziba Zjednoczenia „Chemitex” i Biura Projektów i Realizacji Inwestycji
„Chemitex” przy ul Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi należy obecnie do Mazowieckiej Spółki
Gazowniczej, Zakład w Łódzi. Po modernizacji jest to jeden z najbardziej okazałych
obiektów w mieście.
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Warto wspomnieć o członkostwie w międzynarodowym zjednoczeniu włókien chemicznych „Interchimwołokno” z siedzibą w Bukareszcie. W latach 70. ub.w. w ramach
RWPG powołano tę organizację z zadaniem koordynowania obrotu towarowego i rozwoju w zakresie włókien chemicznych. Rada odbywała raz w roku (jesienią) posiedzenia
w Bukareszcie i raz w roku (wiosną) w kolejnych państwach członkowskich. Spotkań
było dużo, efekty współpracy niezbyt imponujące. Mimo deklaracji o integracji, górę
brały interesy narodowe. Dobrym skutkiem było nawiązywanie współpracy dwustronnej. Zawarte zostały długofalowe porozumienia z Węgrami na eksport włókien poliestrowych z Elany i import włókien akrylowych z Węgier. Dobrze też współpracowano
z organizacjami z Czechosłowacji, później Słowacji. Interchimwołokno organizowało
wymianę doświadczeń w dziedzinie nauki i rozwoju. Regularnie odbywały się spotkania kierowników jednostek badawczych państw członkowskich oraz organizowano
grupy robocze specjalistów, które zwiedzały zakłady włókien chemicznych w krajach
członkowskich w celu wymiany doświadczeń. W dyrekcji Interchimwołokno pracowali
przedstawiciele różnych jednostek zjednoczenia „Chemitex”. Dyrektorem naczelnym
był z urzędu Rumun. Funkcję jednego z jego zastępców pełnili przedstawiciele polskiego przemysłu włókien chemicznych; przedstawicielami Polski w Radzie Zjednoczenia
Interchimwołokno byli dyrektorzy Zjednoczenia „Chemitex”. Rada akceptowała sprawozdania roczne i uchwalała plany roczne i długofalowe oraz podejmowała decyzje
strategiczne.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Wiskord” w Szczecinie
W czerwcu 1994 r. przedsiębiorstwo państwowe Chemitex Wiskord zostało przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu państwa. W 1995 r. akcje Wiskordu jako jednoosobowej spółki skarbu państwa wniesione zostały do NFI, w grudniu 1995, wiodący
pakiet akcji przedsiębiorstwa otrzymał VII NFI im. Kazimierza Wielkiego. Ostatnie pięciolecie ub.w. to okres szybko pogłębiających się problemów ze zbytem włókien wiskozowych – podstawowego produktu zakładu. Szybko rosło zadłużenie; w 1999 r. wartość
księgowa spółki wyniosła 31 mln PLN. a jej zobowiązania 111 mln PLN. W pewnym okresie elektrownia wyłączyła zakładowi dopływ energii elektrycznej, bo nie uregulowano
należności. Wobec takich problemów, 15 maja 2000 r. zatrzymano produkcję ciągłych
włókien wiskozowych i wkrótce po tym zwolniono 750 pracowników. W tym samym roku
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie ogłosił upadłość zakładu. Utrzymana została produkcja włókien polipropylenowych. Syndyk masy upadłościowej stopniowo wyprzedawał majątek po zakładzie. Obecnie liczne firmy mają siedzibę na terenie
dawnego Wiskordu. Należący do będącej w upadłości fabryki komin (250 m) jest najwyższą budowlą w Szczecinie, jest on wykorzystywany jako nadajnik radiowy. Znajduje
się na nim antena nadawcza popularnego w regionie Radia Plus Szczecin. W grudniu
2003 r. do rejestru przedsiębiorstw wpisana została firma pod nazwą Texal Sp. z o.o.,
która przejęła po Wiskordzie linie do produkcji odcinkowych włókien polipropylenowych
o zdolności produkcyjnej ok. 2800 t/r; produkcja wynosiła ok. 2000 t/r. Texal produkował włókna polipropylenowe do 2010 r. W sierpniu 2010 r. zaniechano produkcji
i ogłoszono upadłość firmy.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Wistom” w Tomaszowie
Mazowieckim
Wistom przez dziesiątki lat był największym i najważniejszym zakładem Tomaszowa
Mazowieckiego, odgrywał też bardzo ważną rolę jako dostawca surowców dla polskiego
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przemysłu lekkiego. Te dwie funkcje – miastotwórcza i zaopatrzeniowa – poddane zostały niezwykle surowej weryfikacji w drugiej połowie lat 80. ub.w. W otoczeniu Wistom
coraz silniej wyrażano dezaprobatę dla jego działalności, krytykując jego negatywny
wpływ na środowisko oraz złe warunki pracy. Reguły gospodarki rynkowej wprowadzane od 1989 r. szybko obnażyły słabość ekonomiczną zakładu. Krajowe zapotrzebowanie na włókna zmniejszyło się znacznie jako skutek regresu w polskim przemyśle
lekkim, a odbiorcy uzyskali możliwość zakupów w całym świecie. Okazało się, że ceny
jakie Wistom może uzyskać za swoje wyroby nie są w stanie pokryć kosztów produkcji. Ratunkiem mogła była być jasna koncepcja modernizacji i rekonstrukcji oraz duży
zastrzyk finansowy na jej realizację. Zabrakło jednego i drugiego. W 1991 r. Wistom
wykazał ujemny wynik bilansowy. Najbardziej deficytową produkcję kordów wyłączono
na przełomie lat 1990/1991. W 1996 r. zatrzymana została (również generująca straty)
produkcja ciągłych włókien tekstylnych i tomofanu. Zabiegi te nie przyniosły ulgi zakładowi, którego długi stale rosły. Ostatni prezes zarządu Zakładów Włókien Chemicznych
„Wistom” SA zgłosił wniosek o upadłości firmy. Decyzja sądu o upadłości nosi datę
01.10.1997 r. Wkrótce po tej decyzji zatrzymano wszystkie pozostałe produkcje. Wistom
upadł po 86. latach istnienia! Fabryka ta została powołana do życia w 1911 r. jako szósta
z kolei na świecie fabryka włókien sztucznych. Upadły zakład przeszedł pod zarząd syndyka wyznaczonego decyzją sądu. Więcej informacji o upadku Wistom i jej przyczynach
znaleźć można w opracowaniu Jerzego Skorackiego [3].
Dawny teren Wistom wraz z zabudową i infrastrukturą sprzedany został w 1998 r.
tajwańskiemu koncernowi Acelon. Umowa o sprzedaży zawarta jednak została z osobą
prywatną – panem Cheng Meng Song. Utworzona została spółka Welantech International SA (związana z firmą Acelon) która ogłosiła plany uruchomienia dużej produkcji włókien poliamidowych i tekstyliów na terenie dawnego Wistom. Z tych planów
nic nie wyszło. Nowy nabywca nawet nie zapłacił całej należności za nabyty teren
po Wistomie i w rezultacie teren ten wraz zabudową wrócił we władanie syndyka.
Syndyk masy upadłościowej stopniowo sprzedaje działki z terenu dawnego Wistom.
Stara fabryczna zabudowa jest stopniowo burzona. Działa tam obecnie kilkadziesiąt
firm z różnych branż. Na części terenu Wistom utworzona została podstrefa Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (8 ha). Jeden z kominów kupiła Era i zamontowała
stację przekaźnikową.
W okresie swojej świetności Wistom wybudował i przekazał miastu oczyszczalnię ścieków przystosowaną do oczyszczania ścieków z zakładu i miasta. Obiekt ten służy obecnie
miastu. Wybudowaną przez Wistom spalarnię odpadów również przejęło miasto.

Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex” we Wrocławiu
Zakłady te są pozytywnym przykładem przemian i restrukturyzacji. Wprawdzie została tam całkowicie zatrzymana produkcja włókien, ale w ich miejsce rozwinięto na szeroką skalę produkcję plastrów farmaceutycznych i innych wyrobów. Decyzję o budowie
wytwórni plastrów podjęto w 1980 r. jeszcze w ramach Zjednoczenia „Chemitex”. W latach 1982 do 1994 dokonano głębokiej zmiany struktury przedsiębiorstwa. Wytwórnia
plastrów oddana została do eksploatacji w czerwcu 1986 r. W szybkim tempie stała się
ona głównym źródłem przychodów przedsiębiorstwa. Wytwórnia ta została po 12. latach
gruntownie zmodernizowana i dostosowana do rygorystycznych wymagań producentów środków opatrunkowych i medycznych. Pod koniec 1991 r. na terenie Viscoplastu
utworzona została spółka Viscan – wspólna własność szwedzkiej firmy Mólnlycke i Viscoplastu. Viscan jest producentem pieluchomajtek. W 1991 r. uruchomiono produkcję
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włókien polipropylenowych. W lipcu 1994 r. zatrzymana została produkcja jedwabiu
wiskozowego, a w październiku 2000 r. produkcja polipropylenowych włókien odcinkowych typu dywanowego.
Warto wspomnieć o tym, że w lipcu 1997 r. wielka powódź dotknęła Viscoplast. Cała
fabryka została zalana; woda wyrządziła olbrzymie szkody. Zakład dużym wysiłkiem szybko uporał się z tym problemem. Produkcję wznowiono po 6. tygodniach.
Główne zmiany organizacyjne i własnościowe przebiegały w następujący sposób:
• 1989 – zmiana nazwy zakładu na Zakłady Chemiczne „Viscoplast”
• styczeń 1992 r. – przekształcenie z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową
spółkę akcyjną Skarbu Państwa
• maj 1997 r. notowania akcji spółki na Giełdzie Paperów Wartościowych
• maj 2000 r. w Doniecku na Ukrainie powstała spółka-córka pod nazwą SareptaViscoplast
• grudzień 2001 r. amerykańska firma 3M obejmuje 99% akcji Viscoplastu SA, przyjęto
została nowa nazwa spółki – 3M Viscoplast.
Dawny Viscoplast jest obecnie prężną firmą działającą w strukturze koncernu 3M.
Skuteczna restrukturyzacja firmy jest zasługą kierownictwa firmy w trudnym okresie
przemian gospodarczych. Więcej informacji o restrukturyzacji Viscoplastu znaleźć można
w publikacji pt. „Przeobrażenia” [4].

Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex” w Sochaczewie
Zakłady te były największym polskim producentem ciągłych włókien (jedwab) wiskozowych i znane były przede wszystkim z tej produkcji. Jednak w okresie przemian w ostatnich
dwóch dekadach XX w. i na początku XXI w. znaczącą rolę odegrały dwa wyroby wprowadzone do produkcji: wyroby papierowe spiralnie zwijane i wyroby polipropylenowe (sznurki).
Wytwórnia wyrobów papierowych została uruchomiona już w 1978 r. Początkowo
wytwarzała ona szpule, jako nośniki przędzy dla różnych zakładów przemysłu włókien
chemicznych. Asortyment wyrobów został szybko rozszerzony o różne opakowania, tuleje i rury dla budownictwa (np. szalunki kolumn). Wytwórnia sznurków uruchomiona
w ChZWCh w marcu 1992 r. weszła w 2002 r. w skład grupy Terplast. Osiągnęła ona
zdolność produkcyjną powyżej 3000 t/r. Wytwórnia produkuje nadal sznurki i liny, stosując markę handlową „Chemitex”.
Pod koniec lat 80. ub.w. zaczęły narastać poważne problemy ekonomiczne związane
przede wszystkim z produkcją ciągłych włókien wiskozowych. Rozpoczęto wygaszanie
tej produkcji, a w listopadzie 1991 r. nastąpiło ostateczne jej wyłączenie z ruchu i likwidacja zakładu.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Celwiskoza” w Jeleniej Górze
W 1989 r. w Celwiskozie zatrzymana została produkcja ciętych włókien wiskozowych.
Decyzję o likwidacji podjął ówczesny premier Mieczysław Rakowski. Miała ona również
podłoże polityczne, gdyż wychodziła naprzeciw inicjatywom społecznym i władz terenowych, a podjęta została w przededniu pamiętnych wyborów do sejmu 4 czerwca 1989 r.
jako swoista przeciwwaga dla kampanii wyborczej ekipy Solidarności. Po likwidacji włókien wiskozowych w Celwiskozie utrzymano niewielką (ok. 1000 t/r) produkcję włókien
poliestrowych, włókien poliuretanowych, karboksymetylocelulozy oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Od 1 stycznia 1990 r. nazwa zakładu została zmieniona na Zakłady
Chemiczne „Jelchem” w Jeleniej Górze. W lipcu 1995 r. akcje Jelchemu jako jednoosobowej spółki skarbu państwa wniesione zostały do NFI.
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W kwietniu 2000 r. utworzona została sp z.o.o. „Jelchem Polimery”. jest ona kontynuatorem przetwórstwa tworzyw sztucznych realizowanych wcześniej w ramach ZWCh
„Chemitex-Celwiskoza” i Zakładów Chemicznych „Jelchem” SA
Spółka Jelchem–Polimery jest producentem modyfikowanych tworzyw poliuretanowych (TPU), poliamidowych (PA) i poliestrowych (PBT), a także wyrobów z poliuretanu
zwłaszcza dla górnictwa (sita, maty, koła pędna, skrobaki, krążniki).
Również w 2000 r. powstała firma pod nazwą Jelchem – KMC Sp. z o.o. Jest ona
kontynuatorką wydziału KMC Zakładów Chemicznych Jelchem i produkuje karboksymetylocelulozę w szerokim asortymencie do różnych zastosowań.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Anilana” w Łodzi
W tym zakładzie w grudniu 1980 r. wygaszona została produkcja włókien wiskozowych
o zdolności produkcyjnej ok. 16 tys. t/r. Powodem likwidacji było to, że produkcja włókien
wiskozowych zlokalizowana w obrębie miasta stwarzała zbyt dużą uciążliwość i zagrożenie dla mieszkańców Łodzi. W 1984 r. podjęto decyzję o likwidacji produkcji włókna
białkowego Wipolan; ostatecznie została ona zatrzymana w 1985 r. Zdolność produkcyjna
wynosiła ok. 4 tys. t/r. Przyczyną zatrzymania była nieopłacalność produkcji wynikająca
z niekorzystnej proporcji cen dla włókna i wyjściowego surowca – kazeiny. Za likwidacją
przemawiały również względy ochrony środowiska i BHP.
W 1996 r. unieruchomiono produkcję jedwabiu szklanego o zdolności produkcyjnej
ok. 700 t/r. Ta produkcja nie wytrzymała konkurencji z wytwórnią jedwabiu szklanego
uruchomioną w Krośnieńskich Hutach Szkła, przejętą później przez spółkę Krossglass.
Planom likwidacji najdłużej opierała się wytwórnia włókien akrylowych o handlowej
nazwie Anilana, o zdolności produkcyjnej. ok. 12 tys. t/r. Zatrzymanie tej produkcji nastąpiło w 1997 r. w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej oraz narastających
problemów ochrony środowiska i bezpieczeństwa eksploatacji. W tym samym roku ogłoszono stan upadłości ZWCh Anilana.
W 1989 r. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (IBA) założył z Zakładami Włókien
Chemicznych Anilana spółkę joint venture Bioton, później przekształconą w zakład produkcyjny Biotonu.
Na terenie dawnej Anilany działa obecnie ok. 60 firm różnych branż; zbudowano nowe
obiekty i zaadaptowano dawne produkcyjne do nowych celów. Komin służy popularnemu
w Łodzi Radiu Parada, które zainstalowało tu swoją antenę nadawczą.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Stilon” w Gorzowie Wlkp.
W 1987 r. uruchomiono nowoczesny ciąg do produkcji żyłek poliamidowych oraz
produkcję kaset magnetofonowych typu „ferrum-maxi” o wysokich walorach akustycznych. Pod koniec lat 80. ub.w. Stilon był wielkim przedsiębiorstwem, zatrudniającym
ponad 7500 osób. Produkcja firmy obciążona była ogromnym majątkiem – wysoko
wyspecjalizowanymi służbami technicznymi oraz szeroko prowadzoną działalnością
socjalną. W 1992 r. zakład został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego
w jednoosobową spółkę skarbu państwa i zgłoszony do programu powszechnej prywatyzacji.
W 1995 r. Stilon został włączony do Drugiego NFI. a w grudniu 1998 r. po długotrwałych negocjacjach został przejęty przez grupę przemysłową Rhodia SA z siedzibą w Paryżu. Od początku 1990 r. firma ta prowadziła w Stilonie intensywną restrukturyzację
w obszarach majątku, produkcji, organizacji i w finansach. Zlikwidowane zostały oddziały
włókien ciętych i technicznych (kord). Wzbogacono natomiast asortyment produkcji włó-
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kien ciągłych (jedwab) przez wprowadzenie produkcji przędz z Nylonu 6,6 (polimer kwasu
adypinowego i hexametylenodwuaminy). Do tamtej pory Stilon znany był z produkcji
wszystkich asortymentów w oparciu o Nylon 6 (polimer kaprolaktamu).
W 2003 r. firmę podzielono na trzy części. W Stilonie pozostała produkcja włókien
tekstylnych, której właścicielem została firma Nylstar (joint venture firm francuskiej Rhodia i włoskiej Snia). Produkcja granulatów oraz monofilamentów (żyłek) została przejęta
przez inne firmy koncernu Rhodia. Pod rządami firmy Nylstar produkcja włókien tekstylnych w Stilonie popadała w coraz większe kłopoty finansowe. Efektem tego było przejęcie
w 1998 r. tej produkcji przez amerykański bank inwestycyjny The Bear Stearns Company
Inc, który stworzył w Europie nowy holding pod nazwą Meryl Fiber Group – grupujący
producentów włókien poliamidowych, w którego skład wszedł gorzowski zakład.
W 2008 r. nastąpiły kolejne zmiany własnościowe. Właścicielem ZWCh Stilon SA została polska spółka Martis z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Spółka zajmuje się dystrybucją włókien tekstylnych do produkcji rajstop, skarpet, dzianin i tkanin. W styczniu
2009 r. ogłoszono stan upadłości Stilonu bez zamiaru likwidacji. Nowy właściciel włożył
wiele wysiłku w uzdrowienie ekonomiki przedsiębiorstwa. Efektem tego wysiłku było ogłoszenie w dniu 9 marca 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. o zakończeniu postępowania upadłościowego ZWCh Stilon SA. Zakończenie postępowania oznacza, że Spółka
zawarła układ z wierzycielami, zrestrukturyzowała zadłużenie i odzyskała własny zarząd.
Należy pokreślić to, że obecny Zakład pod nazwą ZWCh Stilon SA nie jest spadkobiercą
całego dawnego Stilonu lecz tylko jego dawnego wydziału włókien ciągłych (jedwabiu)
bez polimeryzacji. Polimer kupowany jest od różnych dostawców zagranicznych lub nabywany w firmie Rhodia Polyamide. Stilon pod rządami firmy Martis prowadzi obecnie
systematyczną produkcję poliamidowych tekstylnych (poliamid 6 i 66) włókien ciągłych
(jedwabiu) w ilości ok. 800 t na miesiąc oraz niewielką ilość włókien poliestrowych PBT.
Firma umacnia swoją pozycję rynkową i systematycznie poprawia wskaźniki technicznoekonomiczne.

Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o.
Rhodia była w 1998 r. głównym inwestorem dla ZWCh Stilon SA w trakcie jego prywatyzacji. W 2003 r. utworzono firmę-córkę pod nazwą Rhodia Polyamide Polska, która początkowo obejmowała produkcję tworzyw sztucznych i monofilamentów (żyłek).
Od 2007 r., firma zawęziła zakres produkcji wyłącznie do tworzyw sztucznych. Produkcja
żyłek przeszła najpierw do firmy Nexis, a później Monosuisse. Obecnie firma eksploatuje
dawną chemiczną część byłego Stilonu – polimeryzację i produkuje bardzo szeroki zakres
tworzyw sztucznych opartych głównie, lecz nie wyłącznie, na poliamidach. Specjalnością
firmy są tworzywa łączone (compounding) i napełniane.

Monosuisse Sp z o.o. (dawniej Nexis Fibres)
Firmę tę utworzono w 2006 r. na terenie Stilonu. Specjalizuje się ona w produkcji grubych monofili (żyłek), tj. w zakresie średnic od 0,12 mm do 1,20 mm. Jako surowce stosowane są zarówno standardowe PA6, PA6.6, PA6.10, PET, PP jak i specjalności typu PPS,
PEN, PBT, co-PET. Monofile stosowane są do wyrobu tkanin filtracyjnych, transporterów,
w papiernictwie i jako oploty kablowe oraz w aplikacjach tekstylnych na taśmy firanowe,
wstążki dekoracyjne, taśmy rzepy, zamki błyskawiczne, nici do szycia itp.
W 1992 r. na teren zakładu weszła, na zasadzie dzierżawy, filia koncernu Volkswagen- Elektrosystem (części elektryczne samochodów) z zatrudnieniem ok. 1200 osób.
Firma produkuje podzespoły elektryczne do samochodów koncernu Volkswagen.
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Na terenie Stilonu działa od 1999 r. firma Enka, powstała jako spółka-córka niemieckiej spółki o takiej samej nazwie z siedzibą w Wuppertalu. Do 2005 r. Enka wchodziła
w skład grupy przemysłowej Acordis, potem przejęła ją grupa przemysłowa ICIG z Frankfurtu nad Menem.
Enka kupiła od Stilonu wielką halę, w której zainstalowała skręcarki i przewijarki do włókien wiskozowych. Surowe włókno ciągłe (jedwab wiskozowy) przywożone jest
ze spółki-matki i poddawane obróbce – skręcaniu i cewieniu, a następnie jest re-eksportowane do spółki-matki, Przerób wynosił ok 6,5 tys. t przędzy rocznie przy zatrudnieniu
w ruchu ciągłym wynoszącym ok. 380 osób. To przetwórstwo przeżywa jednak trudny
okres – w ostatnich latach znacznie zmniejszyła się ilość przetwarzanej przędzy i spadło
zatrudnienie. W 2003 r. Enka uruchomiła w Stilonie przerób włókien technicznych, czyli
tzw. kordu, używanego do produkcji opon. W Niemczech zamknięto jedną tkalnię kordu
i maszyny przeniesiono do Gorzowa. Z przędzy kordowej tkane jest płótno, które wraca
do Niemiec i tam trafia do fabryk oponiarskich.
Na terenie Stilonu działa Zakład Mechaniczny „MESTIL” Sp. z o.o. Jest to przedsiębiorstwo utworzone w 1996 r. z Wydziału Mechanicznego ZWCh STILON SA. Firma
zatrudnia ok. 250 osób, projektuje i produkuje części zamienne i podzespoły do maszyn przemysłowych, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych, wały pneumatyczne i konstrukcje przemysłowe oraz oferuje usługi w zakresie kompleksowego przenoszenia fabryk i prac naprawczo-remontowych. Zakład Energoelektryczny
„ENERGO-STIL” Sp. z o.o. zapewnia dostawę czynników energetycznych i wody firmom zlokalizowanym na terenie dawnego Stilonu. Oceniając obecną sytuację dawnego
Stilonu można stwierdzić, że zakład ten w znacznym stopniu utracił swój pierwotny
charakter dużego kompleksowego wytwórcy włókien poliamidowych. Zlikwidowana
została tam produkcja włókien dywanowych, kordowych i ciętych. W ograniczonym
zakresie produkowane są włókna ciągłe (jedwab) i żyłki. Pojawiły się jednak nowe produkcje o znacznie zróżnicowanym profilu. W wyniku wszystkich tych zmian, dawny
Stilon jest obecnie ożywionym kompleksem przemysłowym o całkowicie zmienionej
strukturze własnościowej, organizacyjnej i produkcyjnej.

Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex–Elana” w Toruniu
W 1993 r. państwowe przedsiębiorstwo ZWCh „Chemitex-Elana” zostało przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa. W lipcu 1995 r. akcje Elany jako jednoosobowej spółki skarbu państwa wniesione zostały do NFI. W styczniu 2001 r. akcjonariuszami
Elany zostali: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA, Huta Oława oraz
Roman Karkosik. W marcu 2004 r. ZChiTS Boryszew stały się jedynym akcjonariuszem
Elany, a w styczniu 2008 r. spółka Elana przejęta została przez ZChiTS Boryszew z utworzeniem jednej organizacji. Grupa Boryszew, to jedna z największych grup przemysłowych
w Polsce; tworzona jest przez spółkę Boryszew SA – notowaną na GPW od 1996 r. Grupa
składa się z kilkudziesięciu spółek i zatrudnia 7,5 tys. osób. Grupę Boryszew tworzy Centrala, której celem jest zarządzanie Grupą Kapitałową oraz Oddział Elana – największy
zakład Grupy.

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Elana w Toruniu
Obecnie pod tą nazwą, Elana jest producentem poliestrowych włókien odcinkowych
(ciętych) i polimeru butelkowego (PET). Całkowicie zlikwidowane zostały dwie wytwórnie DMT i trzy oddziały wytwarzania polimeru. Budynki po tych instalacjach zostały
wyburzone.
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Włókna cięte produkowane są obecnie tylko z recyklatów. Są to głównie płatki butelkowe i częściowo regranulaty oraz aglomeraty poliestrowe. Dostawcami są: spółka
Elana–PET, która posiada własną linię do mycia butelek oraz inni krajowi i zagraniczni
dostawcy recyklatów.
Instalacja włókien ciętych została gruntownie zmodernizowana. Zlikwidowano wszystkie przędzarki głowicowe oraz przędzarkę Neumag. W miejsce tych maszyn zakupiono
kompaktową linię firmy Meccaniche Moderne, co pozwoliło znacznie zredukować koszty
produkcji i dostosować zdolności produkcyjne do możliwości sprzedaży. Zrezygnowano
z produkcji asortymentów bawełnopodobnych 1.3, 1.5 i 1.7 dtex, z uwagi na gasnące
zapotrzebowanie na tego typu włókna.
Obecnie produkowany asortyment obejmuje włókna o masie liniowej: 6.7, 15 dtex –
białe i czarne, przeznaczone do:
• wytwarzania przędz w systemie wełniarskim
• wyrobu włóknin, formowanych metodą chemiczną, termiczną i igłowania; włókniny te
znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle meblarskim, motoryzacyjnym, filtracyjnym, odzieżowym, geotekstylnym oraz medycznym
• tzw. włókna kulkowe pod nazwą Elball, przetwarzane na materiał wypełniający do produkcji kołder, poduszek, śpiworów i zabawek.
Ok. 50% produkcji trafia na eksport.
Zdolność produkcyjna włókien ciętych „Elana” wynosi obecnie 12 600 t/r plus 1 750 t/r
włókien Elball. Zdolność produkcyjna dawnej „Elany” w tym obszarze asortymentowym
wynosiła blisko 50 tys. t/r.
Boryszew SA, Oddział Elana produkuje ponadto polimer butelkowy PET powszechnie
stosowany w produkcji opakowań i folii (np. butelki w przemyśle spożywczym). Zdolność
produkcyjna wynosi 48 tys. t/r polimeru PET. Ten polimer uzyskiwany jest przez fizyczne
przetwarzanie polimeru amorficznego. Polimer amorficzny – APET do produkcji polimeru
butelkowego PET kupuje się z importu (Hiszpania, Niemcy, Białoruś) oraz z Bliskiego
i Dalekiego Wschodu.
W ramach Elany działa też Laboratorium Badań Środowiskowych, które świadczy
usługi dla jednostek zewnętrznych. Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Oferowane są usługi analityczne w zakresie czynników fizycznych
i chemicznych oraz ścieków i węgla. Na terenie Elany zaplanowano przedsięwzięcia
wspierające przedsiębiorczość, takie jak Park Naukowo–Technologiczny – Biznes Park
Elana oraz Centrum Usług Logistycznych. W Elanie wdrożono system zarządzania zgodny z normami: ISO 9001.
W ramach firmy Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Elana na terenie dawnej Elany
działają następujące spółki zależne:

TORLEN Sp. z o.o.
Firma wydzielona w grudniu 2008 r. ze struktury dawnej Elany, obejmująca produkcję przędz poliestrowych (jedwab) pod handlową nazwą torlen. Urządzenia produkcyjne w tym zakresie zostały w znaczącym zakresie zmodernizowane. Firma produkuje
i oferuje szeroki zakres przędz POY (częściowo rozciągnięte) i FY (rozciągnięte) także
skręcone do zastosowań na tkaniny tekstylne i techniczne, firanki, nici inne wyroby.
Zdolność produkcyjna włókna torlen wynosi blisko 3000 t/r. Dla porównania zdolność
produkcyjna tego włókna w dawnej Elanie wynosiła ok. 40 000 t/r. Polimer do produkcji ciągłej przędzy poliestrowej torlen sprowadzany jest z Bliskiego Wschodu oraz
od producentów europejskich.
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ELANA PET Sp. z o.o.
Firma utworzona została w 1993 r. jako producent polimeru butelkowego PET.
W 1997 r. powstała spółka ELTECH. Firma ta prowadziła kompleksową obsługę techniczną maszyn i urządzeń produkcyjnych Elany. W 2003 r. obie te spółki zostały połączone w jeden organizm pod nazwą – ELANA PET Sp. z o.o. posiadający status Zakładu Pracy Chronionej. Obecny profil firmy to recykling tworzyw PET. Skupuje się
poużytkowe butelki PET, które przerabiane są na wtórny granulat poliestrowy, Ten
granulat służy następnie do wyrobu odcinkowych (ciętych) włókien w firmie Boryszew
SA Oddział Elana. Innym kierunkiem działalności firmy Elana PET jest budowa maszyn,
urządzeń, elementów linii produkcyjnych i konstrukcji stalowych oraz produkcja części
zamiennych. Firma prowadzi serwis, modernizację, naprawy, utrzymanie ruchu zakładów produkcyjnych. Elana-Energetyka Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, dystrybucją
i sprzedażą czynników energetycznych: wody, sprężonego powietrza i azotu. Zatrudnienie we wszystkich spółkach Elany wynosi 811 osób ( lipiec 2011 r.).

Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
Instytut w okresie przemian polityczno-ekonomicznych w latach 90. ub.w. stanął
w obliczu utraty tradycyjnych partnerów przemysłowych. Koniecznością stała się głęboka restrukturyzacja. Zatrudnienie zostało stopniowo zmniejszone z poziomu ok. 360
do poniżej 90 osób w początkowych latach nowego stulecia. Instytut związał się nowymi
partnerami, głównie za granicą, i wprowadził do swego zakresu działania nowe kierunki,
co między innymi odzwierciedla nowa nazwa Instytutu.
Od 3 marca 2006 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki nazwa Instytutu została
zmieniona na Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh). Z dniem 1 lipca
2007 r., na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, do Instytutu Biopolimerów
i Włókien Chemicznych został włączony Instytut Celulozowo-Papierniczy, w wyniku
czego zatrudnienie wzrosło do 130 osób. Obecnie przedmiotem działania Instytutu
jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie
przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów
polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych
z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych. Specjalnością badawczą są polimery naturalne: celuloza, chitozan, skrobia, keratyna, białka. Szeroko stosowana jest biochemia.
Opracowuje się między innymi technologie zastosowania materiałów naturalnych
do produkcji włókien i wyrobów medycznych. Instytut ma szerokie powiązania z placówkami naukowymi w kraju i za granicą; uczestniczy w licznych projektach krajowych i międzynarodowych. W 2012 r. IBWCh obchodzić będzie 60-lecie działalności.
W związku z tym w przygotowaniu jest obszerne opracowanie książkowe obrazujące
historię i współczesność Instytutu [5]. IBWCh wydaje od początku roku 1993 Fibres&Textiles in Eastern Europe (FTEE) – www.fibtex.lodz.pl – czasopismo angielskojęzyczne, ze streszczeniami polskimi, poświęcone problemom naukowym i aplikacyjnym,
obejmującym szeroko pojęte dziedziny wytwarzania i przetwarzania polimerów włóknotwórczych, w tym biopolimerów, włókien, wyrobów włókienniczych. Czasopismo jest
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indeksowane przez czołowe światowe bazy danych, takie jak m.in. Chemical Abstract,
Referativny Zhurnal, Elsevier Geo Abstracts, Toga Fitz Technik, Rapra Technology,
World Textile Publications, Textile Institute – Manchester i British Library, a także
Thomson Reuters (ISI). Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii, USA umieścił
FTEE na tzw. Liście Filadelfijskiej (ISI Master Journal List – obecnie Thomson Reuters
Master Journal List), grupującej czołowe czasopisma naukowe świata. Obecnie czasopismo
jest indeksowane również przez Index Copernicus Journal Master List. W 1999 r. FTEE
zostało odznaczone Złotą Odznak Honorową Stowarzyszenia Włókienników Polskich.

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Chemitex” w Łodzi
Biuro przekształciło się w 2000 r. w spółkę akcyjną utrzymując pierwotną nazwę. Akcjonariuszami byli pracownicy tego Biura. Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło w styczniu 2011 r. uchwałę o likwidacji spółki. Od początku lat 90. ub.w. BPiRI nie było już
związane z dawną branżą włókien chemicznych i oferowało usługi projektowe dla różnych
przemysłów i budownictwa komunalnego.

Zakłady Mechaniczne „Chemitex” w Łodzi i Zakłady Mechaniczne
„Chemitex” Sp. z o.o. w Sieradzu
Jest rzeczą ciekawą to, że zakłady te w swoich nazwach utrzymały słowo „Chemitex”, które było wyróżnikiem Zjednoczenia Przemysłu Włókien Chemicznych
i podległych mu zakładów. Oba zakłady były poprzednio wspólnym organizmem pod
nazwą ZM Chemitex w Łodzi. Zostały one decyzją Ministerstwa Skarbu przekształcone w odrębne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Skarbu
Państwa. Ministerstwo Skarbu Państwa w październiku 2010 r. ogłosiło zaproszenie
do negocjacji w sprawie nabycia 85% kapitału zakładowego zakładów w Sieradzu;
w kwietniu 2011 r. nastąpiło parafowanie projektu umowy o sprzedaży 85% owego
udziału. Zakłady w Sieradzu są producentem armatury przemysłowej, głównie kurków i zaworów. Zakłady w Łodzi wytwarzają części zamienne dla szerokiego kręgu
odbiorców oraz formy wtryskowe do tworzyw sztucznych; wykonują też usługi z zakresu obróbki metali

Producenci włókien chemicznych
spoza dawnego Zjednoczenia „Chemitex”
IMP Comfort Sp. z o.o. w Świdnicy
W 1993 r. utworzona została spółka Comfort należąca do włoskiej grupy IMP. Głównym produktem spółki i grupy IMP są włókniny techniczne, rolnicze, meblarskie i odzieżowe. W 2006 r. w Comforcie uruchomiono produkcję odcinkowych (ciętych) włókien
poliestrowych. Są one wytwarzane wyłącznie z regranulatu uzyskiwanego z recyklingu
butelek PET po napojach. Włókna te Comfort zużywa w zasadzie do własnej produkcji
włóknin.
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Producenci włókien polipropylenowych
Producentami różnych typów włókien polipropylenowych są obecnie i przejściowo były
następujące zakłady:
Włókna odcinkowe (cięte) PP
•

PPHU „Viola” w Lubaniu
Poza omówionymi powyżej zakładami w obszarze dawnego Zjednoczenia Chemitex,
jedynym producentem po zlikwidowaniu Texalu jest PPHU „Viola” w Lubaniu, Oddział
w Mirsku. Zakład ten wytwarza włókna głównie typu dywanowego i dysponuje zdolnością
produkcyjną ok. 3 tys. t/r.
Włókna ciągłe (jedwab) PP
•

Stradom SA w Częstochowie
Największym polskim producentem ciągłych włókien tekstylnych PP do celów technicznych i odzieżowych jest Stradom SA w Częstochowie. Produkcja ta została zapoczątkowana we wczesnych latach 90. ub.w.; jej roczna zdolność produkcyjna wynosi
ok. 5 tys. t. Zakład oferuje przędze barwione i niebarwione, dla których posiada certyfikat OEKO-TEX. Przędze przeznaczone są przede wszystkim do produkcji tekstyliów
technicznych, jak wyroby pasmanteryjne, pasy, liny, sznury, taśmy nośne i meblarskie, różne siatki i sieci rybackie.
•

Lenta Przędzalnia w Łodzi
W latach 90. ub.w. do 2001 r. jedynym producentem ciągłych włókien PP typu dywanowego, tzw. BCF, była firma Lenta Przędzalnia w Łodzi. Dysponowała ona dwoma
przędzarkami o zdolności produkcyjnej ok. 2 tys. t/r. W 2002 r. zatrzymano produkcję
i firma przeszła w stan upadłości.
•

Terplast Sp. z o.o. w Sieradzu
Jest dużym zakładem produkcji tworzyw sztucznych oraz sznurków, lin i przędzy
polipropylenowej. Spółka posiada dwie wytwórnie sznurków i lin w Sieradzu. Do niej
należą też wytwórnia sznurków i wytwórnia zwijanych wyrobów papierowych w Sochaczewie w dawnym ZWCh Chemitex, Chodaków. W skład grupy Terplast wchodzi również zakład Agro-Poli w Stróży. Terplast we wszystkich swoich zakładach produkuje
rocznie ok. 7,5 tys. t różnych sznurków, używając dwóch nazw handlowych „Terplast”
i „Chemitex”.
•

Agro-Poli Sp. z o.o. w Stróży, k. Kraśnika
Jest jedną z większych i nowocześniejszych firm na terenie kraju zajmujących się
produkcją przędzy, worków i sznurka wytwarzanych z polipropylenu. Spółka rozpoczęła
działalność 1 lipca 1996 r. od produkcji worków polipropylenowych różnych rozmiarów,
typów i kolorów. W 2001 r. rozpoczęła się w AGRO-POLI produkcja przędzy polipropylenowej o wysokiej wytrzymałości. Pod koniec 2004 r. firma zaczęła rozwijać się w kierunku
zwiększenia produkcji przędzy polipropylenowej, wprowadzając nowe asortymenty w postaci przędzy średniej wytrzymałości o bogatszej kolorystyce, przędz cienkich od 300 den,
z przeznaczeniem na rynek tekstylny, oraz przędzy skręcanej.
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Włókniny spod filiery (spunbond)
•

Texton Sp. z o.o. w Zgierzu
Jest największym w Polsce producentem polipropylenowych włóknin spod filiery, tzn.
wytwarzanych bezpośrednio z polimeru. Firma wytwarza włókniny płaskie typu spunbond
oraz wysoko puszyste, a także tzw. włókna kulkowe i waty wypełniające do zastosowań
w produkcji mebli, obuwia, artykułów sanitarno-medycznych, włóknin rolniczych, materacy, odzieży, kołder, filtrów.
•

Wigolen SA w Częstochowie
Produkuje w skali ok. 500t/r wąskie (1,6 m) polipropylenowe włókniny spunbond pod
nazwą WIGOFIL® do zastosowań w rolnictwie, meblarstwie, budownictwie, kaletnictwie,
odzieżownictwie i materiałach dekoracyjnych i filtracyjnych.
Włókna szklane
•

Krośnieńskie Huty Szkła (KHS) i firma Krosglass w Krośnie
W 1971 r. w ramach KHS utworzono Zakład Włókien Szklanych i podjęto produkcję
włókna szklanego w oparciu o licencję brytyjskiej firmy TBA Bishop. W latach 80. ub.w.
Zakład Włókien Szklanych został wydzielony z KHS. Produkcja w tym zakładzie zaczęła się
dynamicznie rozwijać po 1989 r. W 1996 r. dokonano częściowej modernizacji. W 2003 r.
utworzono firmę pod nazwą Krosglass SA. Produkuje ona włókna szklane w tym rowing,
maty szklane i laminaty. Włókna szklane i półwyroby stosowane są głownie jako element
wzmacniający w różnego rodzaju konstrukcjach z tworzyw sztucznych, jak np. kadłuby
jachtów, zbiorników, rur; mają też zastosowanie w przemyśle samochodowym, w budownictwie (siatki, wzmacnianie betonu, tapety) i w przemyśle elektrotechnicznym.
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Przemysł chemiczny w Polsce.
Statystyka w latach 1980-2010

(z elementami gospodarki kraju i ekologii)
Wstęp
W załączonych pięciu tablicach, przedstawiono wybrane, najważniejsze dane statystyczne z lat 1980–2010, dotyczące sytuacji społeczno–gospodarczej Polski, jej przemysłu,
ze szczegółowym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, problematyki ochrony środowiska oraz specjalistycznych (chemicznych) placówek naukowo–badawczych zgrupowanych w resorcie gospodarki. Tablice 1 i 2 poświęcono sprawom ogólnokrajowym w sferze
spraw gospodarczo-społecznych oraz stanu środowiska w Polsce. Tablice 3 i 4 dotyczą
krajowego przemysłu chemicznego i spraw ekologicznych dotyczących tego przemysłu.
Ostatnią tablicę (Tab. 5) poświęcono placówkom naukowo-badawczym, zgrupowanym
w resorcie gospodarki, a pracującym na rzecz przemysłu chemicznego i paliwowego.
Krajowy przemysł, do roku 2007, szeregowany był wg tzw. Europejskiej Klasyfikacji
Działalności (EKD), która dla przemysłu chemicznego przewidywała dwa działy: EKD
24 „Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych” oraz EKD 25
„Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych”. Dla tych działów prowadzona też
była procedura statystyczna, której odpowiedniki znajdują się w niniejszym opracowaniu. Warto odnotować, że wówczas przemysł farmaceutyczny stanowił jedną z grup
(EKD 24.4) jako składowa działu EKD 24. Rozporządzeniem RM z dnia 24.12.2007 r.
wprowadzono, na wzór UE, zmienioną klasyfikację gospodarki, która pod nazwą „Polska
Klasyfikacja Działalności 2007” (PKD 2007) obowiązuje w Polsce od dnia 01.01.2008 r.
Od tego czasu i wg tej klasyfikacji przemysł chemiczny jest prezentowany w trzech
działach: PKD 20 „Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych”, PKD 21 „Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych” oraz PKD 22 „Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych”.
W części Tablicy 2, poświęconej ilościom wytwarzanych najważniejszych chemikaliów
warto odnotować, że w okresie tym (co znalazło odzwierciedlenie w sprawozdawczości) w kolejnych latach następowało „wygaszanie” produkcji niektórych asortymentów,
np. karbidu, związków baru i chromu, akrylonitrylu, naftalenu, włókien chemicznych
celulozowych; natomiast w tym samym czasie, w skróconej sprawozdawczości GUS, nie
pojawiły się nowe wyroby.
Poza problematyką przemysłową, której poświęcono najwięcej miejsca, część prezentowanych statystycznych informacji dotyczy stanu środowiska ogółem w kraju oraz wybranych zagadnień ekologicznych dotyczących przemysłu chemicznego. W dziale tym warto
zwrócić szczególną uwagę na fakt, że krajowy przemysł chemiczny, który we wszystkich
okresach prezentowanych statystyk, powiększając swój potencjał, jednocześnie (stopniowo w latach) zmniejszał swoje oddziaływanie na środowisko, zarówno w wielkościach bezwzględnych jak i w procentowym udziale tego oddziaływania, na tle wielkości dotyczących
całego przemysłu w Polsce.
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Ostatnią część opracowania „Statystyka w latach 1980-2010” poświęcono sytuacji panującej w przemysłowych instytutach naukowo–badawczych związanych z problematyką
chemiczną, zwanych oficjalnie do 2010 r. „jednostkami badawczo–rozwojowymi” (JBR),
a od dnia 01 października 2010 r. „instytutami badawczymi” (IB). Warto odnotować,
że wśród 29. wymienionych w Tablicy 5 „chemicznych” instytutów i OBR funkcjonujących w trzydziestoleciu 1980–2010 miały one zróżnicowane okresy działania. W grupie
placówek, które rozpoczęły działalność przed 1980 r. i funkcjonują nadal, istnieje 8 placówek, m.in.: IChP Warszawa, ICSO Blachownia, INSz Puławy, IPO Warszawa. Najliczniejsza grupa (12 jednostek), to placówki, które powstały przed 1980 r., a w opisywanym
30-leciu oficjalnie zakończyły swoją działalność, z tym, że niektóre całkowicie, a inne działają nadal, ale w nowych strukturach organizacyjnych. Są wśród nich m.in.: ITN Kraków,
IEPChem Warszawa, IChN Gliwice, IPGum Piastów, OBR „Siarkopol” Tarnobrzeg, OBR
Oświęcim. 5 następnych placówek tworzy grupę JBR, które w omawianym okresie, tj. po
1980 r., powstały, a po pewnym czasie, ale przed 2010 r., zaprzestały działalności. Należą
do nich m.in.: CLN Warszawa, OBR i Instytut „Metalchem” Toruń oraz OBR Biotechnologii
Warszawa. Ostatnia grupa, to 4 instytuty, które w okresie 1980–2010 powstały i nadal
pracują, m.in.: Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi oraz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Placówki uznane jako nowopowstałe są najczęściej utworzone na bazie (całych lub
części) jednostek działających poprzednio pod innymi nazwami i wymienianymi wcześniej
jako „likwidowane”.
Prezentowane dane statystyczne, podobnie jak wszystkie materiały w niniejszej monografii (XX tom „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”) dotyczą okresu
1980–2010 (z wyjątkami zaznaczonymi w tytułach dwóch ostatnich tablic) i opierają
się głównie na źródłach pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Gospodarki. Podstawowy ich zbiór przedstawiony został w odstępach pięcioletnich,
za wyjątkiem statystyki placówek naukowo–badawczych, gdzie wykorzystano również
materiały Ministerstwa Gospodarki, te jednak (w odniesieniu do prezentowanej tematyki) ukazywały się w różnych latach i tak też zostały zaprezentowane.
Ostatnia uwaga, natury redakcyjnej. Prezentowane dane, opierają się głównie na materiałach GUS z różnych okresów. Tymczasem zasadą pracy tego Urzędu jest często aktualizowanie w czasie publikowanych danych, co może być powodem pewnej niezgodności
(zwykle niewielkiej) prezentowanych wielkości w niniejszym opracowaniu z materiałami
GUS z określonego terminu publikacji.
Opracował: Jerzy Paprocki
(wrzesień 2012 r.)
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C

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków

tys. t
tys. t
tys. t

- tlenków azotu

- tlenku węgla

- pyłów1)

mln t
mln t

- poddane odzyskowi

- składowane
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1.120

2.376

41,8

279
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A – w kg NPK na ha użytków rolnych; B – w kg substancji aktywnej na 1 ha gruntów ornych i sadów; C – w % ludności ogółem
1)
dane począwszy od 2000 r. nieporównywalne z latami poprzednimi z racji na zmianę metodologii obliczeń; 2) dotyczy 2009 r.
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Wybrane dane o stanie środowiska w Polsce w latach 1990–2010
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HANDEL ZAGRANICZNY CHEMIKALIAMI
obroty ogółem

22. Wyroby z gumy i tworzyw

21. Farmacja

20. Chemikalia

NAKŁADY INWESTYCYJNE ogółem

22. Wyroby z gumy i tworzyw

21. Farmacja

20. Chemikalia

WARTOŚĆ PRODUKCJI – ogółem

22. Wyroby z gumy i tworzyw

21. Farmacja

20. Chemikalia

ZATRUDNIENIE – ogółem

22. Wyroby z gumy i tworzyw

21. Farmacja

20. Chemikalia

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW ogółem

Wyszczególnienie

mln zł

mln zł

tys. osób

szt.

Jednostka

bd
387.402
mln zł

11.507,5
mln zł
dew.

bd
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37.328
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bd
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bd
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251,9
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14.995
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mln zł
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16.711
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141,4

246,9

9.319
1)

2.2741)

11.5931)

1995
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11.499
mln USD

1.902

2.400

4.302

20.410

30.707

51.117

122,5

115,6

238,1

27.687
mln USD

2.818

2.632

5.450

33.890

7.046

30.570

71.506

143,6

22,9

69,4

235,9

10.571
1)

9.823
1)

2.2921)

12.8631)

2005

2.7481)

12.5711)

2000

38.061
mln EUR

2.422
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2.170

5.258
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23,9
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15.469
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4.707

20.729
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%
tys. t
%
mln t
%

Emisja szkodliwych gazów:

- udział w całym przemyśle

Odpady stałe wytworzone:

- udział w całym przemyśle

tys. t

%

mln m3

%

mln m3

- udział w całym przemyśle

Emisja pyłów:

- udział w całym przemyśle

Odprowadzane ścieki:

- udział w całym przemyśle

Pobór wody:

ŚRODOWISKO

22. Wyroby z gumy i tworzyw

21. Farmacja

20. Chemikalia
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Eksport

ZYSKI – ogółem
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Wyszczególnienie
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5,9

11.721

7,6

32,3

5,3
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- 7.235
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3)
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4,7
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4,2
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4,9

386
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1.295

- 5.257
mln USD

8.378
mln USD

3.121
mln USD

2000

3)

8,3

4.830

3,7

7.882

6,1
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3,9
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4,9
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1.577
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4.768
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mln USD
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mln USD
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mln USD

2005

3,8
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tys. t
tys. t
tys. t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t

Siarka

Sól

Przerób ropy naftowej

Kwas siarkowy

Kwas azotowy

Kwas fosforowy w P2O5

Kwas solny

Soda kalcynowana

Soda kaustyczna

Karbid

Litopony

Dwuchromian sodowy

Biel tytanowa

Sadze techniczne

Dwusiarczek węgla

Chlor gazowy

Amoniak

Nawozy azotowe w N

Jednostka

Ropa naftowa

PRODUKCJA WAŻNIEJSZYCH
SUROWCÓW I WYROBÓW

Wyszczególnienie

1.290

1.803

309

98,3

50,5

bd

18,6

16

455

433

762

71

bd

1.882

3.019

16,1

4.533

5.164

329

1980

1.254

1.812

344

137,6

48,5

bd

18,6

14

434

431

939

58

bd

1.883

2.863

14,1

4.865

4.876

194

1985

1.303

1.962

340

99,7

22,7

30,0

14,5

6

297

404

968

63

317

1.577

1.721

12,9

4.055

4.660

163

1990

1.619

1.726

289

71,9

23,3

35,0

12,9

0,4

178

327

1.019

57

449

1.931

1.861

13,4

4.214

2.427

292

1995

1.576

2.213

365

54,6

9,5

33,4

-

-

48,7

394

1.059

68

438

2.007

1.975

18,1

4.307

1.369

653

2000

1.735

2.519

369

43,7

28,0

38,5

0,04

-

24,7

391

1.189

84

399

2.219

1.807

18,2

1.818

802

848

2005

1.630

2.060

276

29,4

33,0

38,7

-

-

-

283

1.010

77

293

2.208

1.686

21,2

1.629

517

687

2010
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mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
mln t
tys. m2
tys. t
tys. t

Nawozy potasowe w K2O

Benzen

Toluen

Ksyleny

Etylen

Propylen

Butadien

Butanol

Metanol

Fenol

Naftalen

Gliceryna

Tlenek etylenu

Kaprolaktam

Akrylonitryl

Barwniki synt.

Papier fotograficzny

Pestycydy

Tworzywa sztuczne,
w tym:

Jednostka

Nawozy fosforowe w P2O5

Wyszczególnienie

549

34,5

6

25,1

12,4

86,6

-

2,5

10,0

67,3

188

21,7

bd

129

185

83,6

92,6

254

105

843

1980

603

37,4

7

18,2

12,6

87,9

-

2,3

8,1

65,5

177

16,3

bd

167

261

86,4

99,1

232

127

889

1985

627

19,7

2

10,1

1,3

97,3

18,6

1,6

4,6

43,8

155

38,3

bd

193

308

48,7

88,2

226

85

467

1990

735

24,2

0,2

5,2

-

126

12,1

0,8

-

42,4

81,7

32,4

bd

176

260

35,8

54,9

141

272

523

1995

1826

30,1

-

3,1

-

147

bd

bd

-

52,8

2

4)

19,1

45,9

249

362

34,5

43,3

164

310

539

2000

2.088

37,7

-

3,1

-

160

bd

7,2

-

2.402

20,2

-

5,7

-

159

17,7

bd

-

34,8

0,3

0,2
43,5

27,1

62,5

340

502

5,1

97,9

135

330

486

2010

30,9

40,9

249

313

46,5

89,9

135

313

596

2005
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1)

tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t
tys. t

- polistyren

- polichlorek winylu

- poliestry

- poliamidy

- poliuretany

Kauczuki synt. i lateksy

Farby i lakiery

Włókna chemiczne,
w tym:

- włókna celulozowe

- włókna poliamidowe

- włókna poliestrowe

Środki do prania, mycia i czyszczenia

Wyroby gumowe

bez CO2;
3)

t

- sulfamidy

2)

t

- antybiotyki

bez ilości podmiotów osób fizycznych;

t

1.758

387

198

111,5

8.705

401

293

81

73

86

256

416

118

24

14

22

119

34

59

111

1980

z CO2; 4) dotyczy 1999 r.

rok poprz.
= 100

- witaminy

Wyroby farmaceutyczne (wg wartości
w cenach stałych), w tym:

tys. szt.

tys. t

- polipropylen

Opony

tys. t

Jednostka

- polietylen

Wyszczególnienie

1.963

227

194

114,8

8.539

375

301

81

70

71

241

408

126

29

15

17

126

23

65

142

1985

1.427

537

142

74,3

5.896

204

243

66

38

36

150

202

103

29

7

13

203

19

86

159

1990

846

730

22

95,6

10.880

249

227

73

36

22

137

248

105

56

17

40

225

46

76

151

1995

638

bd

bd

3.4374)
mln zł

23.489

354

354

158

bd

138

7.046 mln
zł

35.670

557

549

130

bd

158

11.600
mln zł

40.533

790

608

23,2

bd

49,5

bd

bd

-

46,2

971

168

9,0

85,3

87

196

142

341

370

2010

4)

-

103

981

108

bd

59

59

217

93

163

166

2005

19,74)

2,44)

110

716

103

bd

48

49

274

94

130

150

2000
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PRZEMYSŁ PRZETW. KRAJU
2005
2010

Działy i grupy przemysłu

Tablica 4

285
539
435

81
129
156

12
18
15

5
bd
6

27
67
67

Wyroby chemiczne
2000
2005
2010

Chemikalia
2000
2005
2010

- nawozy i zw. azotowe
2000
2005
2010

Pestycydy i agrochemikalia
2000
2005
2010

Farby i lakiery
2000
2005
2010

24.1
24.1
20.1

24.15
24.15
20.15

24.2
24.2
20.2

24.3
24.3
20.3

739
1.692
1.751

15.492
13.944

5,0
6,3
6,6

1,8
bd
0,6

11,4
8,1
7,9

34,9
27,6
29,5

94,9
94,1
65,4

163,5
200,6
215,6

2.188,5
1.730,3

1.830,11)
3.207,1
3.858,6

465,61)
bd
349,1

3.875,61)
4.477,9
5.363,6

11.471,41)
17.151,3
25.784,2

32.016,51)
47.893,5
46.737,3

46.931,31)
78.115,3
111.094,5

742.114,2
861.532,6

bd
2.984,8
3.574,1

bd
bd
328,4

bd
4.118,3
5.238,7

bd
15.804,0
24.730,9

bd
43.585,9
43.890,5

bd
71.680,6
103.331,7

693.344,7
817.437,8

bd
157,9
212,6

bd
bd
14,3

bd
293,3
130,3

bd
1.012,7
1.172,7

bd
3.217,4
2.702,1

bd
4.924,0
7.282,1

36.765,6
44.249,4

1,1
4,8
5,2

3,2
bd
4,0

0,5
6,4
2,3

0,6
5,7
3,9

2,7
6,5
5,3

2,9
6,1
5,4

4,8
4,3

73,5
135,3
117,1

18,0
bd
15,3

bd
198,0
251,4

957,2
1.449,0
1.364,0

2.356,3
2.660,2
2.169,6

3.827,1
5.420,4
5.257,7

43.797,5
33.212,8

bd
512,6
595,3

bd
bd
610,7

bd
550,3
688,3

bd
620,5
904,3

bd
508,9
737,4

bd
389,3
528,8

339,1
502,8

bd
15
22

bd
bd
26

bd
41
37

bd
34
37

bd
30
36

bd
33
37

28
38

Koszt
Rentowność
Wydajność
Udział
Liczba
Zatrudnienie Przychód netto działalności
Zysk
obrotu
Inwestycje pracy na produkcji
podmiotów
ze sprzedaży operacyjn. ze sprzedaży
netto
1 zatrudn. na eksport
szt.
tys. osób
mln zł
mln zł
mln zł
%
mln zł
tys. zł
%

24
24
20

PRZEMYSŁ CHEMICZNY
2000
24,25
2005
24,25
20,21,22 2010

C

PKD

Wyniki grup (branż) przemysłu chemicznego w latach 2000–2010
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7
bd
7

Włókna chemiczne
2000
2005
2010

24.7
24,7
20.6

48,7
80,0
98,1

19,9
26,5
29,4

68,5
106,5
127,5

5,0
bd
0,9

6,3
11,5
7,3

18,7
22,4
20,5

23,1
23,7
22,8

10.646,11)
22.227,7
35.219,5

4.268,71)
7.994,2
13.383,2

14.914,81)
30.221,9
48.602,7

1.113,51)
bd
262,2

1.011,81)
3.237,3
3.507,2

9.982,61)
13.321,7
12.976,0

6.141,61)
10.012,7
15.754,5

bd
20.741,5
32.995,4

bd
7.353,2
12.395,9

bd
28.094,7
45.391,3

bd
bd
256,2

bd
3.044,7
3.265,6

bd
12.188,8
11.735,1

bd
8.588,2
14.049,9

bd
1.190,3
2.186,2

bd
516,2
796,8

bd
1.706,5
2.983,0

bd
bd
10,9

bd
151,9
167,8

bd
782,6
1.123,8

bd
1.071,5
1.597,0

3,2
5,2
5,2

3,5
6,3
5,4

3,3
5,5
5,2

– 3,9
bd
3,7

bd
4,6
4,6

5,9
5,8
8,3

5,8
10,3
9,2

821,7
1.622,3
1.836,9

649,1
1.139,7
584,9

1.470,8
2.761,0
2.421,8

123,8
bd
2,5

75,3
208,4
116,6

564,6
332,1
554,2

543,9
499,2
666,2

bd
277,8
367,1

bd
301,8
459,3

bd
283,7
388,4

bd
bd
314,6

bd
280,4
488,9

bd
590,0
653,4

bd
422,4
716,4

bd
27
33

bd
65
65

bd
37
42

bd
bd
61

bd
31
20

bd
37
40

bd
16
30

– dotyczy 2001 r. Dane dla 2000 r. dotyczą podmiotów o zatrudnieniu powyżej 49 osób; dane dla lat 2005 i 2010 dotyczą podmiotów o zatrudnieniu powyżej 9 osób.

393
1.048
1.091

Wyroby z tworzyw
2000
2005
2010

25.2
25.2
22.2

1)

61
105
120

Wyroby z gumy
2000
2005
2010

25.1
25.1
22.1

454
1.153
1.211

27
84
72

Chemikalia pozostałe (różne)
2000
2005
2010

24.6
24.6
20.5

Wyroby z gumy i tworzyw
sztucznych
2000
2005
2010

73
129
127

Chemia gospodarcza
2000
2005
2010

24.5
24.5
20.4

25
25
22

65
103
105

Koszt
Rentowność
Wydajność
Udział
Liczba
Zatrudnienie Przychód netto działalności
Zysk
obrotu
Inwestycje pracy na produkcji
podmiotów
ze sprzedaży operacyjn. ze sprzedaży
netto
1 zatrudn. na eksport
szt.
tys. osób
mln zł
mln zł
mln zł
%
mln zł
tys. zł
%

Farmaceutyki
2000
2005
2010

Działy i grupy przemysłu

24.4
24.4
21

PKD
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1973 -

2005 1992 1955 -

Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Opakowań, Warszawa

Instytut Barwników i Półproduktów
Organicznych, Zgierz

Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych, Łódź

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,
Warszawa

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
Zabrze

2

3

4

5

6

Zatrudnienie, osób

77

-

1952 -

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
Blachownia, Kędzierzyn-Koźle

Instytut Ekonomiki Przemysłu
Chemicznego, Warszawa

9

10

2008 -

Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników, Toruń

13 Instytut Nafty i Gazu, Kraków

2008 -

1952 -

11 Instytut Farmaceutyczny, Warszawa

12

445

768

-

-

230

1974 – 2001 130

1922 -

Instytut Chemii Przemysłowej,
Warszawa

-

-

163

96

343

528

150

7 Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 1952 – 2009 208

-

-

bd

-

-

103

bd

bd

326

8

Przychody ogółem,
mln zł

-

-

bd

-

188

417

61

108

-

-

54

46

51

-

-

33,8

8,5

bd

21,0

4,7

2,8

4,3

6,5

9,8

-

8,4

5,3

2,2

8,1
2,9

-

12,8 27,9

22,0 20,91) 18,4

-

2,6

4,7

3,4

-305

bd

-

-

-308

bd

bd

-686

106

-

-

-525

809

bd

-809

76

11,5

-

-275

75

51,5

2002

13,2

-

4013) 406

213 27,6

-

-

-

bd

-

-

101

bd

116

24,2
52,03) 59,4

-

-

-

-

-

26,7 32,4 3763 1251

-

164 54,4 16,3 14,1 16,3 873

-

-

bd

-

389

311 79,2 28,9 27,7 35,6 3705 1953 -2997

-

201 35,9

142

110

-

40

65

207
-/

201

-

161

323

55

112

115

78

45

41

53

Tablica 5

-

-

369

-

-5806

112

54

137

33

-

-233

94

38,9

2004

678

23

-

132

161

-

1.078

1.742

118

-

151

-

2010

15913) 1929

-

385

-

550

-3478

- 101

150

266

88

28

114

bd

2005

Wynik finansowy netto, tys. zł

1991 1997 2002 2005 2010 1993 2002 2005 2010 1995 2000

1952 – 2008 292

1992 – 2006

Centralne Laboratorium Naftowe,
Warszawa

Lata działalności

1

Instytut – OBR

Instytuty Badawcze i OBR przemysłu chemicznego w Polsce w latach 1991–2010
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1976 – 2002 215

1999 – 2008

Instytut Przemysłu Organicznego,
Warszawa

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb,
Gliwice

Instytut Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Metalchem, Toruń

17

18

19

1985 – 1992 193

24 OBR Biotechnologii

1957 – 2007

OBR Przemysłu Oponiarskiego Stomil,
Poznań

29

1)

1972 – 1998 252

OBR Maszyn i Urządzeń Chemicznych
„Metalchem”, Toruń

28
45

125

103

bd

197

-

72

bd

131

bd

-

154

348

135

-

335

40

-

69

132

150

-

40

211

81

166

122

bd

337

104

-

346

dotyczy 2006 r.; 2) dotyczy 2007 r. ; 3) dotyczy 2008 r. ; 4) dotyczy 2009 r.

50

1945 – 2009 111

bd

OBR Kauczuków i Tworzyw
Winylowych, Oświęcim

1979 – 2004

199

27

26 OBR Erg, Jasło

1975 -

1971– 2003

23 OBR „Siarkopol”, Tarnobrzeg

OBR Budowy Urządzeń Chemicznych
CEBEA, Kraków

1971 – 2007 236

22 OBR Przemysłu Rafineryjnego, Płock

25

1974 – 2006 181

21 Instytut Włókien Chemicznych, Łódź

533

1958 – 2008 316

-

509

20 Instytut Technologii Nafty, Kraków

1958 -

1953 – 2008 214

Instytut Przemysłu Gumowego Stomil,
Piastów

16

-

2006 – 2010

Instytut Paliw i Energii Odnawialnej,
Warszawa

15

381

1935 -

14 Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

35

-

53

-

125

-

-

197

bd

159

197

-

224

100

892)

302

23,4

5,1

5,6

-

10,42) 5,3
129

-

54

-

626

-

-

-

-

95

-

-

-

-

-

-

7,3

bd
15,1

-

6,0

bd

-

1,2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-438

bd

141

bd

-

-831

6,0

21,6

12,6

bd

2,5

-

6,2

4,1

2,5

-

3,9

-

-

-

-

-

59

bd

231

.

24,0 15,3 13,6 12,7 147

-

42,0

25,8 53,9 67,4

18,0

37,2 21,6 18,7

-

24,0

bd

-

64

bd

bd

-

bd

105

79

225

214

-403

224 60,0 16,8 19,6 17,7 1188 -1260

-

65

379 39,6 39,1 35,7 61,0 1488

227

-

50

-333

-6

-

-688

-112

88

205,9

210

bd

41,8

44,8

-

-1115

101

-

-390

.

-474

-

-

15

116

97

661

-

-10

87

-

383

bd

-

-653

-

1651)

-

-

65

bd

-904

bd

-

136

74

73

806

-

-

-

-

53

-

-

-

-

-

-

-

-2280

-

-4418

2521
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Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego
(1994-2010)

Działalność SITPChem

403

Historia Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego
1994-2010
Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego liczy 85 lat.
Pierwsze poczynania organizacyjne dla stworzenia wśród inżynierów chemików stowarzyszenia o charakterze zawodowym doprowadziły do zebrania organizacyjnego Związku Inżynierów Chemików, byłych wychowanków Politechniki Warszawskiej, 28 listopada 1927 r.
Ta właśnie organizacja stała się zrębem nowo powstałego Związku Inżynierów Chemików RP.
Dążeniem Związku Inżynierów Chemików byłych Wychowanków Politechniki Warszawskiej
było od początku rozszerzanie podstawy organizacyjnej.
Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – spadkobiercy ZICh RP jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz
i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz wzrost znaczenia społecznego i gospodarczego chemii. Misją Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego, z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów,
techników i przemysłu chemicznego.
Prezesem ZG SITPChem jest Profesor Jacek Kijeński, wybitny chemik, specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej oraz kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, a także humanista, erudyta,
znawca literatury, sztuki i historii cywilizacji.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest obradujący co cztery lata Walny Zjazd.
W Walnym Zjeździe biorą udział Delegaci, wybrani przez Walne Zjazdy Oddziałów Stowarzyszenia i Członkowie Honorowi – z głosem stanowiącym oraz członkowie ustępujących władz
i Prezesi Oddziałów niebędący Delegatami, a także zaproszeni goście – z głosem doradczym.
Spośród licznych kompetencji Walnego Zjazdu, najważniejsze, to: uchwalanie zasad i kierunków działalności SITPChem, udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, wybór Prezesa Zarządu Głównego i członków Zarządu
Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, ustanawianie odznak honorowych i medali, a także zasad ustalania wysokości składek członkowskich.
Zjazdy przyjmujące sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, zatwierdzające programy działania oraz wybierające władze naczelne Stowarzyszenia w okresie 1994-2010 odbywały się w latach: 1994 – Ustroń-Jaszowiec, 1998 – Ustroń-Jaszowiec, 2002 – Gdańsk,
2006 – Tarnów, 2010 – Toruń.
Statutowe zadania SITPChem, to m.in.:
• integracja zawodowa i społeczna członków oraz tworzenie i utrzymywanie więzi między
społecznością techniczną i władzami
• udzielanie wszechstronnej pomocy członkom, reprezentowanie i obrona ich interesów
oraz ochrona etosu zawodu chemika, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej, prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych z zakresu energetyki cieplnej i elektrotechniki
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków
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szerzenie kultury i wiedzy technicznej (m.in. działalność szkoleniowa i wydawnicza, organizowanie zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, wycieczek do zakładów pracy
w kraju i za granicą)
• działania na rzecz przemysłu chemicznego, ochrony środowiska naturalnego oraz doradztwa w zakresie rozwoju przemysłu chemicznego, a także popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego, wynalazczości i działalności innowacyjnej.
Zadania te realizowane są w 22. Oddziałach SITPChem w całej Polsce. Członkowie Stowarzyszenia poprzez organizację konferencji i szkoleń upowszechniają informacje o nowych
rozwiązaniach technologicznych, organizacyjnych i prawnych w przemyśle chemicznym,
także związanych z implementacją przepisów Unii Europejskiej w polskim ustawodawstwie
i w działaniach firm chemicznych. Członkowie SITPChem są inicjatorami i autorami licznych publikacji i opracowań na temat kierunków rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce
i na świecie. Największym sukcesem SITPChem było uwzględnienie postulatów SITPChem
przez Radę Ministrów RP w „Strategii dla przemysłu chemicznego w Polsce do roku 2010”.
Przed ostatecznym zatwierdzeniem tych dokumentów Stowarzyszenie wielokrotnie brało
udział w dyskusjach nad tymi rozwiązaniami, na szczeblu administracji centralnej i na terenie poszczególnych zakładów.
Zmiany organizacyjne SITPChem w latach 1995-2010
Rok

Liczba
Członków indywidualnych

Członków zbiorowych

Kół

Oddziałów

1995

7292

44

188

27

1996

6835

33

166

27

1997

6506

35

152

27

1998

6091

33

149

27

1999

5611

42

126

27

2000

5030

50

135

27

2001

4577

45

126

27

2002

4225

37

122

27

2003

3966

31

120

27

2004

3850

88

122

26

2005

3679

78

116

24

2006

3571

32

110

22

2007

3391

23

113

22

2008

3232

27

110

22

2009

3142

22

107

22

2010

2887

25

96

22

Najważniejsze kierunki działania SITPChem w okresach 4-letnich wyznaczają Uchwały kolejnych Zjazdów. W okresie opisywanym w niniejszym rozdziale (1995-2010) obradowały 4 Walne Zjazdy SITPChem. Wybierały one władze ZG SITPChem na kolejne 4-letnie
okresy oraz podejmowały Uchwały.
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Kadencja 1994-1998

Uchwała XXV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia

(Ustroń-Jaszowiec, 14-15 października 1994 r.)
1. Przeanalizowanie przyczyn znacznego regresu liczebności członków Stowarzyszenia
i przedstawienie wniosków dla poprawy tego stanu.
2. Zorganizowanie w połowie kadencji konferencji sprawozdawczo-programowej z udziałem
delegatów XXV Walnego Zjazdu.
3. Opracowanie aktualnego „Raportu o stanie i kierunkach restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce” i przedłożenie go właściwym władzom i instytucjom, m.in. komisjom
sejmowym, URM i ministerstwom.
4. Włączenie Stowarzyszenia do działań na rzecz rozwoju i restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce, a szczególnie na rzecz budowy kompleksu rafineryjno-petrochemicznego „Południe”.
5. Przeanalizowanie struktur i celów Stowarzyszenia z podobnymi stowarzyszeniami
w Europie i przedstawienie wniosków z tej analizy na najbliższej konferencji sprawozdawczo-programowej.
6. Rozszerzenie i usprawnienie współpracy z zarządem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, uzgadniając zakres i formy współpracy oraz wzajemny przepływ informacji.
7. Kontynuowanie starań wydania „Historii polskiego przemysłu chemicznego w Polsce”
w oparciu o przygotowane już opracowania.
8. Rozpatrzenie możliwości utworzenia Muzeum Przemysłu Chemicznego w Polsce.
9. Wystąpienie z wnioskiem o przyspieszenie rozwiązań legislacyjnych dla jednostek badawczo-rozwojowych w procesie prywatyzacji przemysłu.
10. Wystąpienie do władz centralnych z propozycją utworzenia funduszu do wspierania eksportu polskiej myśli technicznej.
11. Podjęcie interwencji w sprawie przyspieszenia powołania Agencji ds. wdrożeń.
12. Podjęcie starań poprzez FSNT-NOT w Ministerstwie Finansów o korzystną i jednoznaczną
wykładnię przywilejów podatkowych dot. twórczej działalności inżynierów oraz preferencji podatkowych dla przemysłu z tytułu finansowania prac badawczo-wdrożeniowych,
a ponadto wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą dla stworzenia dodatkowych preferencji w tym zakresie.
13. Zorganizowanie szkoleń poświęconych strategii rozwojowej potencjału wytwórczego przemysłu chemicznego oraz kompleksowego wykorzystania instytucji Ochrony Własności Przemysłowej zgodnie z Paryską Konwencją Związkową, której Polska jest sygnatariuszem.
14. Kontynuowanie działalności w zakresie przyznawania odznaczeń i nagród, ze szczególnym uwzględnieniem tak prestiżowych nagród jak Medal im. W. Świętosławskiego czy
nagroda SITPChem dla Fundacji Z. Carrol-Porczyńskiego.
15. Podjęcie starań dla powiązania programów nauczania na kierunkach chemicznych wyższych uczelni z potrzebami przemysłu chemicznego.
16. Wystąpienie do Federacji Noto uporządkowanie sprawy naliczeń dotychczas zbyt wygórowanych opłat za korzystanie z lokali i urządzeń przez SNT w budynkach stanowiących
własność Federacji NOT.
17. Dopuszcza się dysponowanie przez Zarząd Główny nadwyżkami finansowymi wypracowanymi przez Sekcje i Komisje Stowarzyszenia na działalność Komisji i Sekcji oraz
ogólnostowarzyszeniową działalność statutową.
Wybrany na XXV Walnym Zjeździe SITPChem Zarząd Główny w kadencji 1994-1998
ukonstytuował się następująco:
Prezes: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice).
Wiceprezesi: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr Grzegorz Białożyński (O/Bydgoszcz);
mgr inż. Józef Kozieł (O/Cieszyn); mgr inż. Jerzy Paprocki (O/Warszawa).
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Skarbnik: mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Wrocław).
Członkowie Prezydium: mgr inż. Zdzisław Krupa (O/Włocławek); mgr inż. Adam Mazur
(O/Wrocław); mgr inż. Stanisław Pięta (O/Łódź).
Członkowie Zarządu Głównego: mgr inż. Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim); mgr inż. Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle); mgr inż. Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); mgr inż. Czesław
Grabiński (O/Chorzów); prof. dr. hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); mgr inż.
Czesław Kozyra (O/Rzeszów); mgr inż. Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń); dr inż. Andrzej Plaskura (O/Gliwice); mgr inż. Władysław Prokop (O/Tarnów);
dr inż. Józef Sas (O/Puławy).
Funkcję Sekretarza Generalnego powierzono kol. dr. Bogdanowi Kurantowi (O/Warszawa).
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn).
Sekretarz: dr inż. Kazimierz Terelak (O/Kędzierzyn-Koźle).
Członkowie: mgr inż. Andrzej Cebulski (O/Oświęcim); dr inż. Ryszard Janik (O/Wrocław); mgr inż. Eugeniusz Korsak (O/Płock); mgr inż. Andrzej Skalski (O/Puławy).
Główny Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: mgr Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice).
Wiceprzewodnicząca: inż. Zofia Jurkowska-Wieczorek (O/Łódź).
Sekretarz: mgr inż. Roman Jurczak (O/Oświęcim).
Członkowie: doc. dr inż. Ryszard Lipski (O/Pionki); mgr inż. Janusz Nowacki (O/Warszawa); mgr inż. Włodzimierz Rędziński (O/Płock); mgr inż. Walentyna Sowińska (O/Tarnów).
Przedmiotem obrad Zarządu Głównego i jego Prezydium w tej kadencji była działalność
Stowarzyszenia, uwzględniająca zmiany związane z transformacją społeczno-gospodarczą
Polski i sytuacją finansowa Stowarzyszenia oraz aktualne problemy przemysłu chemicznego.
Wytyczono główne kierunki działalności Stowarzyszenia mające na celu zwiększenia atrakcyjności przynależności do SITPChem. Najważniejsze sprawy, którymi zajmował się Zarząd
Główny i Prezydium:
1. Realizacja Uchwały XXV Walnego Zjazdu w Ustroniu-Jaszowcu.
2. Na każdym posiedzeniu Zarządu Głównego oraz Prezydium omawiany był stan realizacji wydawnictwa „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”. Wysiłkiem wielu
członków Stowarzyszenia – autorów i recenzentów – doświadczonych chemików i budowniczych polskiego przemysłu chemicznego po II wojnie światowej, opracowano historię
polskiego przemysłu chemicznego od jego początków na ziemiach polskich aż do 1980 r.
Zbiór opracowań liczy blisko 5 tys. stron maszynopisu. Jest bogato udokumentowany
fotografiami i mapami, obejmujący historię polskiego przemysłu chemicznego i jego poszczególnych branż. W 1995 r. wydano pierwszy tom z cyklu „Karty z historii polskiego
przemysłu chemicznego w latach 1815-1918” oraz drugi obejmujący lata 1918-1980.
Dzięki zaangażowaniu wielu członków Zarządu Głównego jak również działającej przy
ZG Komisji Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego udało się zgromadzić odpowiednie
środki finansowe na rozpoczęcie wydawania całego cyklu 19 tomów.
3. W celu włączenia się do aktualnej problematyki przemysłu chemicznego, zorganizowano
cykl konferencji z zakresu rozwoju i kierunków restrukturyzacji przemysłu chemicznego
w Polsce. W czterech sympozjach w latach 1994-1998 wzięło udział po ok. 120 osób
– przedstawicieli zakładów krajowego przemysłu chemicznego, branżowych instytutów
i biur projektowych oraz instytucji centralnych. W trakcie obrad wygłaszano liczne referaty (polskiej nauki i przemysłu chemicznego).
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4. Wypracowano nowe formy współpracy Stowarzyszenia z Polskim Towarzystwem Chemicznym, co znalazło swoje odbicie w przyjętym przez obie Organizacje porozumieniu
o kontynuowaniu współpracy, które zostało podpisane 23 maja 1994 r.
5. Omawiano sprawy związane z organizacją dorocznych Zjazdów Naukowych PTChemSITPChem. Podkreślano konieczność szerszej prezentacji problematyki badań stosowanych na tych zjazdach, wdrażania nowoczesnych technologii w przemyśle chemicznym
oraz problemów ochrony środowiska w zakładach przemysłu chemicznego.
6. Przedmiotem dyskusji były sprawy organizacyjne i statutowe, takie jak: analiza i zatwierdzenie rocznych planów działalności Stowarzyszenia, ocena gospodarki finansowej
oraz analiza wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej. Szczególne znaczenie dla Prezydium
i Zarządu Głównego stanowiło wypracowanie nowych form działalności Stowarzyszenia
w świetle przekształceń własnościowych zakładów oraz regresu działalności wielu jednostek organizacyjnych (oddziałów i kół zakładowych). Planowano rozwijać działalność
w oddziałach terenowych, w sekcjach specjalistycznych, zacieśniając współpracę z Polskim Towarzystwem Chemicznym, Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Polską Izbą
Przemysłu Farmaceutycznego.
W kadencji 1994-1998 zorganizowano III Sympozjum na temat restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce, przy współudziale Zarządu Oddziału w Cieszynie (w październiku 1995 r.). Sympozjum poświęcone było „ciężkiej chemii”. Włączono się również
w prace związane z organizacją dorocznego Zjazdu PTChem-SITPChem, który obradował
w Lublinie pod hasłem „A jednak chemia”. Aktywnie w tych pracach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału w Puławach. Na Zjeździe zostały wręczone nagrody za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny chemii za 1994 r.
W 1997 r. przygotowano V seminarium z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego
oraz posiedzenie Zarządu Głównego dla upamiętnienia 70-lecia SITPChem. V Seminarium
pt. „Badania naukowe w restrukturyzacji przemysłu chemicznego w warunkach integracji
europejskiej” odbyło się w dniach 24-25.04.1997 r. w Ustroniu. Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego, poświęcone Jubileuszowi 70-lecia SITPChem odbyło się 14 maja 1997 r.
z udziałem prezesów Oddziałów, przewodniczących Komisji Sekcji, Członków Honorowych
Stowarzyszenia, przedstawicieli instytutów i zakładów przemysłu chemicznego, Zarządu
FSNT-NOT, pokrewnych stowarzyszeń i PTChem.
Ważnym wydarzeniem była organizacja dorocznego Zjazdu PTChem-SITPChem, który odbył się w Gdańsku pod hasłem „Chemia źródłem nadziei i obaw” w dniach 22-26.09.1997 r.
Współorganizatorem Zjazdu z ramienia Stowarzyszenia był Zarząd Oddziału w Gdańsku.
W Zjeździe wzięło udział ok. 1400 osób, wśród nich wielu gości z zagranicy, w tym z Czech,
Litwy, Niemiec, USA, Ukrainy. We wrześniu 1997 r. odbył się Kongres Technologii Chemicznej we Wrocławiu. Podczas sesji plenarnej Kol. Jerzy Kropiwnicki omówił działalność
SITPChem w środowisku naukowo-technicznym na przestrzeni 70. lat oraz wygłosił referat
nt. programu kształcenia na wydziałach chemicznych wyższych uczelni. W 1997 r. ogłoszono i przeprowadzono 29. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny chemii.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas dorocznego Zjazdu
PTChem-SITPChem w Gdańsku.
Stowarzyszenie brało udział w wydawaniu „Słownika Biograficznego Techników Polskich”. Wydawnictwo to prowadzone jest przez FSNT-NOT. W 7. tomach, które się ukazały
umieszczono 22 biogramy zasłużonych dla nauki i techniki chemików polskich.
Zespół Rzeczoznawców przy Zarządzie Głównym w Warszawie wykonał 39 opinii
i ekspertyz.
Głównym tematem prac Zarządu Głównego w 1998 r. była organizacja XXVI Walnego
Zjazdu SITPChem, który odbył się w dniach 8-9 października 1998 r. W Zjeździe wzięło
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udział 108 delegatów, 24 zaproszonych Członków Honorowych oraz goście. Delegaci biorący
udział w dyskusji najczęściej zastanawiali się nad koniecznością takiego ukierunkowania
Stowarzyszenia, wobec aktualnej sytuacji kraju i zachodzących w nim zmian, aby członkowie
Stowarzyszenia byli jak najbardziej potrzebni dla polskiego przemysłu chemicznego.
W 1998 r. zorganizowano wspólnie z Zarządem Oddziału w Gliwicach VI Seminarium
(3-4.12.1998 r.) pt. „Kadry inżynieryjne w procesie restrukturyzacji i integracji europejskiej”. W trzech Sesjach wygłoszono 10 referatów, omawiających zagadnienia kształcenia
kadr chemicznych i ich rolę w przemyśle. Efektem tego Seminarium było powołanie zespołu
do opracowania wniosków i postulatów, które pozwolą określić działania uczelni i zakładów
przemysłu chemicznego, dla ustalenia jak najlepszego profilu zawodowego inżyniera chemika. Odbył się doroczny Zjazd PTCh-SITPChem (14-18 września 1998 r. we Wrocławiu).
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zjazdu Kol. J. Kropiwnicki wręczył nagrody laureatom
w konkursie na najlepsza pracę dyplomową z dziedziny chemii. Zjazd obradował w 5 Mikrosympozjach i 16 Sekcjach. W czasie Zjazdu wygłoszono ogółem 10 referatów plenarnych,
184 referaty sekcyjne i 200 komunikatów.
W kadencji 1994-1998 w SITPChem pracowały: 4 Komisje, 6 Sekcji i jeden Komitet.
Komisja Regulaminowo-Statutowa
Przewodniczący: Stanisław Pięta oraz Członkowie: Eugeniusz Kulczycki, Krystyna Jolanta Michalak, Aleksandra Ogorzałkowa, Zbigniew Olszewski, Zofia Wieczorek i Zdzisław
Zaremba. (Wszyscy członkowie Komisji reprezentowali Oddział SITPChem w Łodzi).
Członkowie Zarządu Oddziału w Łodzi wystąpili przed XXV Walnym Zjazdem w Ustroniu z propozycjami aktualizacji Statutu Stowarzyszenia, co znalazło swój wyraz w podjętej
Uchwale zjazdowej. Prowadząc prace mające na celu aktualizację regulaminów wewnętrznych Komisja kierowała się ich zgodnością z aktualnym Statutem oraz zamiarem ujednolicenia ich pod względem redakcyjnym, a także koniecznością uwzględnienia wniosków Koleżanek i Kolegów z Oddziałów. Komisja opracowała regulamin na najlepszą pracę magisterską
z dziedziny chemii dla absolwentów wyższych uczelni, zgodnie z wytycznymi Prezydium Zarządu Głównego SITPChem. Opracowany przez Komisję regulamin został zatwierdzony przez
Prezydium ZG SITPChem w dniu 5.12.1995 r.
Komisja Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący: Tadeusz Kochanek (O/Wrocław) i Członkowie: Wojciech Dykczyński
(O/Włocławek); Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); Jan Michalak (O/Warszawa).
Odbyło się 9 posiedzeń Komisji. Wnioski Oddziałów każdorazowo rozpatrywano zgodnie
z regulaminem poszczególnych odznaczeń, a następnie zatwierdzane były przez Prezydium
Zarządu Głównego, Zarząd Główny bądź Walny Zjazd.
Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego
Od 1994 r. rozpoczęto systematyczne prace wydawnicze finansowane przy wsparciu zakładów przemysłu chemicznego. Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego dr. Bogdana Kuranta (O/Warszawa) zbierał się systematycznie dla oceny postępu
prac wydawniczych, a także rozwijał aktywne działania mające na celu zdobycie środków
finansowych na wydanie poszczególnych tomów. Prace Zarządu Głównego i Komitetu Redakcyjnego od 1994 r. były trójkierunkowe: 1) zdobywanie środków finansowych; 2) realizacja
druku poszczególnych tomów; 3) opracowanie materiałów do tomów, które z różnych powodów nie zostały wcześniej doprowadzone do końca.
Opracowanie redakcyjne i druk poszczególnych tomów „Historii polskiego przemysłu chemicznego” odbywał się w ZW CHEMPRESS-SITPChem. Początkowo zaplanowano
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14 tomów; liczba ta zwiększyła się do 19, w tym dwa tomy ogólne i 17 tomów poświęconych poszczególnym branżom przemysłowym oraz organizacjom związanym z przemysłem chemicznym (1 tom stanowiła historia IChP).
Komisja Stowarzyszeniowa ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów
Przewodnicząca: Halina Bojarska-Dahlig (O/Warszawa); Wiceprzewodnicząca: Maria
Bełdowicz (O/Warszawa); Członkowie: Krzysztof Albrecht (O/Gorzów Wielkopolski); Andrzej
Gieysztor (O/Warszawa); Wiktor Jurczakowski, Jerzy Kapko (O/Kraków); Bogdan Kurant,
Zbigniew Leszczyński, Janusz Nowacki i Józef Obłój (O/Warszawa); Władysław Prokop
(O/Tarnów); Bolesław Skowroński (O/Puławy); Jerzy Wiśniewski (O/Gliwice); Sekretarz:
Ewa Rawska (do 1996 r.); Teresa Kierkowska.
Komisja uprawniona była do przygotowywania – na podstawie ocen dorobku inżynierskiego, dokonanego w postępowaniu specjalizacyjnym indywidualnych decyzji dotyczących nadania inżynierom stopni specjalizacji zawodowej. Komisja współpracowała ze stałymi recenzentami 27 kierunków w obszarze chemii oraz energetyki, hutnictwa, inżynierii
sanitarnej, mechaniki, techniki jądrowej i radiacyjnej. Na przestrzeni od 1994 do 1998 r.
odbyło się 8 posiedzeń Komisji z udziałem recenzentów. Do Komisji wpłynęło w tym czasie
i zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia 20 wniosków o nadanie I stopnia specjalizacji
zawodowej i 17 wniosków o nadanie II stopnia specjalizacji zawodowej. Komisja zakończyła postępowanie specjalizacyjne i podjęła pozytywne decyzje w 20 sprawach dotyczących uzyskania specjalizacji I stopnia i 17 sprawach dotyczących specjalizacji zawodowej
II stopnia. W obszarze Komisji działała Podkomisja ds. Specjalizacji Zawodowej Techników,
która miała za zadanie prowadzenie spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym
techników starających się o uzyskanie specjalizacji zawodowej, zatwierdzanie programów
kursów doskonalenia zawodowego, na potrzeby specjalizacji oraz przyznawanie specjalizacji zawodowej techników I i II stopnia. Podkomisja pracowała pod kierunkiem mgr. inż.
Janusza Nowackiego (O/Warszawa). Odbyło się 7 posiedzeń Podkomisji. W tym okresie
do Komisji wpłynęły 34 wnioski, 33 wnioski techników o nadanie I stopnia specjalizacji
zawodowej, 1 wniosek o nadanie II stopnia specjalizacji zawodowej. Pozytywnie zaopiniowano 32 wnioski.
Sekcja Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury
Przewodniczący: prof. dr Andrzej Wroński (O/Warszawa).
Sekcja organizowała sympozja ogólnopolskie w cyklu 3-letnim. Liczba uczestników w tych
imprezach wahała się w granicach od 60 do 100 osób. Ok. 30% prezentowanych referatów
przygotowali przedstawiciele przemysłu. Imprezom tym towarzyszyły wystawy promocyjne
firm – producentów aparatury oraz technologii w zakresie tematycznym zbliżonym do tematyki sympozjów.
Sekcja Korozji
Działalność Sekcji obejmuje instytucje także spoza przemysłu chemicznego. Spotkania
członków Sekcji nt. problemów korozyjnych odbywały się 2 razy w ciągu roku; wygłaszano
krótkie prelekcje o problemach ochrony przed korozją.
Sekcja Ochrony Środowiska
Przewodniczący: mgr inż. Andrzej Kwiatkowski (O/Gliwice).
Prace skupione były głównie na organizacji 5 konferencji pt.: „Hałas i Drgania”, „Ochrona powietrza – redukcja zanieczyszczeń”, „Oczyszczanie ścieków”, „Odpady – składowanie,
utylizacja”, „Ochrona powietrza – zmniejszenie zanieczyszczeń”.
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Sekcja Chemizacji Rolnictwa
W ramach działalności Sekcji zorganizowano we współpracy z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach, Instytutem Chemii Nieorganicznej w Gliwicach i Instytutem Technologii
Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej 3 seminaria naukowo-techniczne „Chemia dla rolnictwa”. Każde seminarium skupiało ok. 100-150 uczestników.
Sekcja ds. Jakości, Normalizacji i Metrologii
Prace Sekcji skupiały się na wymianie doświadczeń w zakresie jakości i i normalizacji
z pracownikami firm. Praca Sekcji dotyczyła przede wszystkim systemów zapewnienia jakości wg norm ISO 9000. Z zakresu metrologii; forum Sekcji służyło jako możliwość wymiany
doświadczeń dotyczących sprawdzania, naprawy, legalizacji i uwierzytelniania aparatury,
głównie laboratoryjnej. W sferze zainteresowań Sekcji była też działalność Urzędów Miar.
Sekcja Wyrobów Lakierowych
Skład Sekcji, to 16 członków zbiorowych i 76 członków indywidualnych. Działalność Sekcji skupiona była: na informowaniu członków Sekcji o krajowych i zagranicznych kursach
i szkoleniach dotyczących tematyki lakierniczej, opracowaniu nowego regulaminu organizacji i działalności Sekcji, zgłaszanie do publikacji w czasopismach technicznych artykułów
o działalności i funkcjonowaniu Sekcji oraz pośredniczenie w nawiązywaniu współpracy
między instytucjami działającymi w branży chemicznej.
Polski Komitet Kolorystyki
Komitet działał przy Oddziale SITPChem w Łodzi; sprawnie organizując m.in. coroczne seminaria naukowo-techniczne, w których uczestniczyło 250-300 osób oraz 15-20 firm
zagranicznych. W 1994 r. odbyło się Seminarium nt. „Tendencje rozwojowe w chemicznej
obróbce włókna”; w 1995 r. nt. „Barwniki i ich zastosowanie we włókiennictwie”; w 1996 r.
„Nowe maszyny i technologie we włókiennictwie”; w 1997 r. „Postęp w dziedzinie wykończeń
włókienniczych”.

Kadencja 1998-2002

Uchwała XXVI Walnego Zjazdu Stowarzyszenia

(Ustroń-Jaszowiec, 8-9 października 1998 r.)
1. Zorganizować w połowie kadencji konferencję programową z udziałem delegatów Walnego Zjazdu wprowadzając nową formułę konferencji, poszerzoną o referaty problemowotechniczne, dostosowane do aktualnych zainteresowań środowisk branżowych.
2. Zobowiązać Zarządy Oddziałów do zainteresowania się emerytami – członkami Stowarzyszenia poprzez włączenie ich do bieżącej działalności i zapewnienia środków na organizację wspólnych zebrań.
3. Kontynuować wydawanie kolejnych tomów historii polskiego przemysłu chemicznego,
wykorzystując opracowania przygotowane przez Komisję Historii.
4. Kontynuować dokumentowanie historii przemysłu chemicznego po 1980 r.
5. Zobowiązać Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów do przekazywania informacji o swojej
działalności do redakcji „CHEMIKA”.
6. Zorganizować dyskusję i wydać na przełomie wieku numer „CHEMIKA” poświęcony historii ruchu stowarzyszeniowego chemików w mijającym wieku oraz przedstawiający kierunki niezbędnych zmian ewolucyjnych.
7. Wystąpić do Zakładów Azotowych „Tarnów-Mościce” i Zarządu Oddziału w Tarnowie
o przeanalizowanie możliwości poszerzenia działalności Muzeum „Mościce” docelowo
jako muzeum przemysłu chemicznego.
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8. Prowadzić współpracę z międzynarodowymi organizacjami chemików poprzez wspólne
działania z organizacjami przemysłowymi i zarządami zakładów.
9. Zobowiązuje się Oddziały, które zgłosiły propozycje postaci inżynierów do zamieszczenia
w „Słowniku Biograficznym Techników Polskich” do przygotowania ich biogramów w terminach wymaganych przez redakcje Słownika.
10. Zobowiązać Zarząd Główny do powołania Komisji Zmian Statutu i przedstawienia
ewentualnych propozycji na nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia w połowie kadencji
11. W pracach Komisji Odznaczeń przeanalizować możliwość przywrócenia niektórych medali i odznaczeń oraz opracowania niezbędnych z tym związanych procedur i regulaminów oraz wystąpień do odpowiednich władz.
12. Udział stowarzyszenia w przekazywaniu informacji tworzenia programów dotyczących
przemysłu chemicznego realizować poprzez prasę techniczną, organizację konferencji
i seminariów szkoleniowych. Opracować raport o stanie polskiego przemysłu chemicznego.
13. Zintensyfikować współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego uwzględniając zamierzenia w zakresie restrukturyzacji i rozwoju oraz prywatyzacji.
Wybrany na XXVI Walnym Zjeździe SITPChem Zarząd Główny w kadencji 1998-2002
ukonstytuował się następująco:
Prezes: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice).
Wiceprezesi: dr inż. Józef Sas (O/Puławy); mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr inż.
Józef Kozieł (O/Cieszyn); mgr inż. Jerzy Paprocki (O/Warszawa).
Skarbnik: mgr inż. Zdzisław Krupa (O/Włocławek).
Członkowie Prezydium: mgr inż. Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń); mgr inż. Ryszard
Świtalski (O/Tarnów).
Członkowie Zarządu Głównego: mgr inż. Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle); mgr Grzegorz Białożyński (O/Bydgoszcz); mgr inż. Adam Gurgul (O/Kędzierzyn-Koźle); inż. Krzysztof
Kaczorowski (O/Włocławek); mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Wrocław); mgr inż. Czesław
Kozyra (O/Rzeszów); mgr inż. Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); inż. Jerzy Lisecki (O/Gliwice);
prof. dr hab. Edwin Makarewicz (O/Bydgoszcz); mgr inż. Władysław Prokop (O/Tarnów);
mgr inż. Maria Toporowicz (O/Puławy).
Funkcję Sekretarza Generalnego Zarząd Główny powierzył kol. dr. Bogdanowi Kurantowi, powołując go jednocześnie na urzędującego członka Zarządu Głównego.
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn).
Sekretarz: inż. Halina Chmielewska (O/Włocławek).
Członkowie: mgr inż. Andrzej Cebulski (O/Oświęcim); dr inż. Ryszard Janik (O/Wrocław);
mgr inż. Andrzej Skalski (O/Puławy); dr inż. Kazimierz Terelak (O/Kędzierzyn-Koźle).
Główny Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: mgr Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Henryk Pilarczyk (O/Kędzierzyn-Koźle).
Sekretarz: mgr inż. Piotr Ogiegło (O/Oświęcim).
Członkowie: mgr inż. Daniel Budnik (O/Rzeszów); mgr inż. Jan Nowicki (O/Puławy);
mgr inż. Walentyna Sowińska (O/Tarnów); inż. Józef Trzaska (O/Włocławek).
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W kadencji 1998-2002 odbyło się: 14 posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego, w tym
większość z udziałem Prezesów Oddziałów oraz 40 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego.
Przedmiotem obrad Zarządu Głównego i jego Prezydium była działalność Stowarzyszenia
oraz wytyczenie głównych kierunków działalności mającej na celu zwiększenie atrakcyjności przynależności do SITPChem. Najważniejsze sprawy: realizacja Uchwały XXVI Walnego
Zjazdu SITPChem w Ustroniu-Jaszowcu; kontynuowanie Wydawnictwa „Karty z Historii
Polskiego Przemysłu Chemicznego”; organizacje konferencji z zakresu rozwoju i kierunków
restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce; wypracowanie nowych form współpracy
Stowarzyszenia z Polskim Towarzystwem Chemicznym; opracowanie raportu o stanie polskiego przemysłu chemicznego.
Prezydium Zarządu Głównego zajmowało się wielokrotnie współpracą SITPChem z Europejską Federacją Inżynierii Chemicznej.
Ważnym tematem dyskusji na posiedzeniach Prezydium był projekt nowelizacji „Ustawy o Stowarzyszeniach” opracowany przez Zespół powołany przez FSNT-NOT. Stanowisko SITPChem na temat projektu nowelizacji ustawy opracował Wiceprezes Józef Sas
we współpracy z członkami Zarządu Głównego oraz Zarządu Oddziału w Łodzi, Oświęcimiu,
Wrocławiu i Włocławku. W opinii podkreślono, że proponowane w ustawie upoważnienie
Stowarzyszeń do nadawania uprawnień zawodowych w zakresie specjalizacji zawodowej
i tytułu inżyniera-rzeczoznawcy jest bardzo ważne. Natomiast do pozostałych uprawnień
wymienionych w tym projekcie (np. prawo do wykonywania samodzielnej funkcji w zawodzie oraz tytuł inżyniera wykładowcy) SITPChem zgłosiło swoje zastrzeżenia; podobnie jak
w odniesieniu do projektu wprowadzenia nadzoru ministra ds. szkolnictwa wyższego nad
działalnością Stowarzyszeń.
Sporo czasu w tej kadencji poświęcono współpracy PTChem-SITPChem, działalności
czasopism chemicznych, organizacji sympozjum z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego, organizacji Muzeum Przemysłu Chemicznego w Tarnowie, organizacji Konferencji
Międzyzjazdowej i reaktywowaniu odznaki „Zasłużony dla przemysłu chemicznego”.
Podczas Zjazdu Naukowego PTCh-SITPChem w Rzeszowie (6-10 września 1999 r.) odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium ZG SITPChem i PTChem, gdzie wspólnie ustalono,
że podstawowym kierunkiem współpracy będzie wzajemna wymiana informacji na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz udział członków obu Stowarzyszeń w organizowanych
przez nie imprezach, wspólne dążenie do utworzenia krajowego lobby na rzecz rozwoju polskiego przemysłu chemicznego, współdziałanie w zakresie dobrego przygotowania kadr dla
przemysłu chemicznego i dla nauki. Współorganizatorem Zjazdu z ramienia Stowarzyszenia
był Zarząd Oddziału SITPChem w Rzeszowie. Podczas inauguracji tradycyjnie ogłoszono
wyniki konkursu SITPChem na najlepszą pracę magisterską z dziedziny chemii.
Jedno posiedzenie Zarządu Głównego poświęcono działalności czasopism chemicznych
SITPChem: „Chemik”, „Ochrona przed korozją”, „Przemysł Chemiczny”, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”. Członkowie Prezydium i Zarządu Głównego wraz z redaktorami dyskutowali nad możliwością poprawienia sytuacji finansowej i zahamowania spadku prenumeraty
czasopism. Jako ważne zadanie dla wszystkich redakcji, zmierzające do osiągnięcia tych
celów uznano: modyfikację i doskonalenie profilu tematycznego, publikowanie artykułów
problemowych i o tematyce aktualnej dla życia gospodarczego kraju, pozyskiwanie prenumeratorów i reklamodawców wśród podmiotów przemysłu chemicznego, które powstały w wyniku restrukturyzacji przemysłu, uatrakcyjnienie szaty graficznej.
W listopadzie 1999 r. Zarząd Główny wspólnie z Oddziałem w Gliwicach zorganizował
VII Sympozjum w cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego pt. „Przemysł chemiczny w okresie transformacji Polski w struktury Unii Europejskiej”.

Działalność SITPChem

413

We wrześniu 1999 r. przedstawiciele Prezydium ZG SITPChem wspólnie z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Zarządem Oddziału SITPChem w Tarnowie odbyli spotkanie z kierownictwem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach w sprawie przekształcenia Izby Pamięci ZA w Tarnowie w ogólnopolskie muzeum przemysłu chemicznego.
Jeden z punktów Uchwały XXVI WZ SITPChem postulował opracowanie raportu o stanie
polskiego przemysłu chemicznego. Dla realizacji tego zadania ZG SITPChem powołał zespół
koordynacyjny do opracowania raportu. Koszt opracowania raportu został pokryty przez Zakłady ANWIL SA we Włocławku, a druk tego wydawnictwa pokryty został przez ZO SITPChem
w Tarnowie. Raport zawiera następujące rozdziały: potencjał przemysłu chemicznego w Polsce, tendencje w światowym przemyśle chemicznym, krajowy rynek chemikaliów, sytuacja
producentów, prywatyzacja, ochrona środowiska, podsumowanie i wnioski prezentujący
stan przemysłu chemicznego również na tle innych krajów. Raport został zaprezentowany
na III Kongresie Technologii Chemicznej (5-8 września 2000 r.) i stanowił podstawę otwartej
dyskusji panelowej o sytuacji przemysłu chemicznego w Polsce.
4 października 2000 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Fundacji Janiny
i Zbigniewa Porczyńskich odbyła się Międzyzjazdowa Konferencja Delegatów pod hasłem
„Stan i problemy rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce”. Najważniejszą częścią konferencji była prezentacja „Raportu o stanie polskiego przemysłu chemicznego”. Uznano
niezbędność szerokiego upowszechniania „Raportu”, tak aby zawarte w nim treści były
uwzględnione wszędzie tam, gdzie rozważane są problemy i zapadają decyzje w sprawie
przemysłu chemicznego. Konferencja była też forum dyskusji stowarzyszeniowej na temat nowelizacji statutu SITPChem.
W 2000 r. wydano 13. tom „Karty z Historii polskiego przemysłu chemicznego” pt. „Historia polskiego przemysłu kopalnictwa surowców chemicznych”. W 2001 r. 17. tom „Historia
polskiego przemysłu chemii gospodarczej” oraz przekazano do druku tom 18. nt. historii
instytucji centralnych przemysłu chemicznego.
Współpraca międzynarodowa z organizacjami chemików prowadzona była głównie poprzez Sekcję Inżynierii i Aparatury Chemicznej z Europejską Federacją Inżynierii Chemicznej
oraz Sekcję Wyrobów Lakierowych, działającą przy Zarządzie Oddziału w Cieszynie z Europejską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Wyrobów Lakierowych FATIPEC
(SITPChem jest członkiem FATIPEC od 1994 r.).
Szczególne znaczenie dla Zarządu Głównego stanowiło wypracowanie nowych form działalności Stowarzyszenia w świetle przekształceń własnościowych zakładów, poprzez przede
wszystkim pracę terenowych sekcji specjalistycznych, zacieśnianie współpracy z Polskim
Towarzystwem Chemicznym, Polską Izbą Przemysłu Chemicznego i Polską Izbą Przemysłu
Farmaceutycznego.
Ważnym wydarzeniem w środowisku chemików był XXIII Kongres Techników Polskich,
który odbywał się w dwóch sesjach. Otwarcie Kongresu i zapoczątkowanie dyskusji miało
miejsce 7 grudnia 2001 r. w Warszawie (jednodniowe obrady z udziałem reprezentantów całego środowiska technicznego). II sesja odbyła się 18 czerwca 2002 r. w Poznaniu,
gdzie głównym tematem była rola i miejsce inżynierów w cywilizacyjnym rozwoju Polski,
z uwzględnieniem transformacji ustrojowej, integracji z Unią Europejską, budowania społeczeństwa informacyjnego, etycznych aspektów wykorzystania wiedzy i umiejętności inżynierów i techników oraz udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu demokratycznego
państwa prawa, przyjaznego i bezpiecznego dla obywateli. W okresie między sesjami odbyły
się liczne regionalne imprezy poświęcone dyskusji i debatom publicznym na te tematy.
Wkładem SITPChem w dyskusję kongresową było VIII Sympozjum nt. restrukturyzacji
polskiego przemysłu chemicznego, pt. Chemia przemysłowa w Polsce na progu XXI w.
– restrukturyzacja, prywatyzacja, rozwój, integracja europejska.
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Komisje i Sekcje SITPChem w kadencji 1998-2002
Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
Przewodnicząca: Maria Bełdowicz (O/Warszawa); Wiceprzewodnicząca: Halina BojarskaDahlig (O/Warszawa) oraz Członkowie: Andrzej Gieysztor (O/Warszawa); Wiktor Jurczakowski; Jerzy Kapko (O/Kraków); dr Bogdan Kurant, mgr inż. Janusz Nowacki i prof. Józef Obłój
(O/Warszawa); doc. Bolesław Skowroński (O/Puławy); inż. Jerzy Wiśniewski (O/Gliwice).
Komisja kontynuowała działalność nadawania inżynierom i technikom specjalizacji zawodowej. Wynikiem prac Komisji było nadanie 8 inżynierom tytułu specjalizacji zawodowej
I stopnia i 2 inżynierom specjalizacji zawodowej II stopnia. Działalność specjalizacyjna była
prowadzona również przez Podkomisję ds. Specjalizacji Zawodowej Techników, która prowadziła sprawy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym techników ubiegających się o uzyskanie specjalizacji zawodowej I i II stopnia. Podkomisja pracowała w składzie:
Przewodniczący: Janusz Nowacki (O/Warszawa) oraz Członkowie: Kazimierz Edelman,
Hanna Krasuska, Stanisław Milczanowski i Hanna Tarchalska (O/Warszawa).
Podkomisja podjęła pozytywną decyzję w sprawie 23 wniosków; 22 osoby uzyskały tytuł
specjalizacji zawodowej technika I stopnia; 1 osoba II stopnia.
W omawianym okresie zanotowano jednak wyraźne osłabienie zainteresowania uzyskiwaniem stopni specjalizacji zawodowej inżynierów i techników.
Komisja Statutowa
Przewodniczący: Lech Bartkowski (O/Poznań) oraz Członkowie: Grzegorz Białożyński
(O/Bydgoszcz); Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim); Ryszard Chudykowski (O/Toruń); Gertruda
Danielkiewicz (O/Bydgoszcz); Adam Gurgul (O/Kędzierzyn-Koźle); Cecylia Hankus (O/Puławy); Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); Paweł Ziółkowski (O/Włocławek).
Zgodnie z Uchwałą XXVI Walnego Zjazdu SITPChem, Zarząd Główny powołał Komisję
Statutową do przygotowania propozycji aktualizacji Statutu SITPChem. Do Komisji wpłynęła
tylko jedna propozycja z Zarządu Oddziału w Bydgoszczy dotycząca likwidacji Sądu Koleżeńskiego. Wszystkie wnioski i uwagi miały być rozpatrzone podczas Walnego Zjazdu.
Komisja Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący: Tadeusz Kochanek (O/Wrocław); Wiceprzewodniczący: Stefan Oborski (O/Toruń); Sekretarz: Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź) oraz Członkowie: Marian Górny (O/Kędzierzyn-Koźle); Grażyna Król (O/Gliwice); Jan Michalak (O/Warszawa); Maria
Toporowicz (O/Puławy).
Odbyło się 13 posiedzeń Komisji. Wnioski rozpatrywano zgodnie z obowiązującymi regulaminami poszczególnych odznaczeń. Komisja zweryfikowała i opracowała regulaminy:
Pracy Komisji Nagród i Odznaczeń, Medalu im. Wojciecha Świętosławskiego, Odznaki Honorowej SITPChem. Regulaminy Medalu im. Świętosławskiego i Odznaki Honorowej SITPChem
zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny 17 maja 2000 r.
Komisja Kwalifikacyjno Weryfikacyjna na tytuł Rzeczoznawcy
Przewodniczący (od 2001 r.): Bronisław Krzyżyński (O/Warszawa) oraz Członkowie:
Janusz Nowacki, Jerzy Ruszczak i Hanna Tarchalska (O/Warszawa).
Odbyło się 5 posiedzeń Komisji, na których zweryfikowano 8 wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy członkom SITPChem. Komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszone wnioski
i przedstawiła je do zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego SITPChem.
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Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego
Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego dr. Bogdana Kuranta zbierał się systematycznie co miesiąc dla oceny postępu prac wydawniczych, a także
rozwijał aktywne działania mające na celu zdobycie środków finansowych na wydanie
kolejnych tomów „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”. Członkowie Komitetu
Redakcyjnego: Hanna Tarchalska, Tadeusz Majewski, Stanisław Milczanowski i Janusz
Nowacki (O/Warszawa).
Sekcja Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury
Przewodniczący: prof. dr Stanisław Wroński (O/Warszawa).
Sekcja organizowała sympozja w cyklu 3-letnim.
Sekcja Ochrony przed Korozją
Przewodniczący: Edward Śmieszek (O/Gliwice).
Działalność Sekcji polegała na organizowaniu spotkań członków Sekcji, współorganizowaniu konferencji korozyjnych, prowadzeniu akcji promocyjnej w celu naboru nowych
członków. Systematycznie co roku organizowano konferencję „Antykorozja”.
Sekcja Ochrony Środowiska
Przewodnicząca: Grażyna Król (O/Gliwice).
Główne kierunki działalności Sekcji, to: doprowadzenie do podpisania porozumienia między Polskim Stowarzyszeniem Czystszej Produkcji i Stowarzyszeniem Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego, podpisanie przez SITPChem Międzynarodowej Deklaracji przystąpienia do Ruchu Czystszej Produkcji, organizowanie konferencji naukowo-technicznych z zakresu ochrony środowiska, współpraca z organizatorami „Gliwickich
Spotkań z Ekologią”.
Cykliczna konferencja organizowana pod hasłem „Nowoczesne Programy Ekologiczne”
ma zasięg ogólnopolski i gromadzi ekspertów Czystszej Produkcji oraz specjalistów ochrony
środowiska z różnych instytucji; współpraca pomiędzy SITPChem, Polskim Stowarzyszeniem
Czystszej Produkcji i Urzędem Miejskim w Gliwicach.
Sekcja Chemizacji Rolnictwa
Członkowie Sekcji uczestniczyli w organizacji corocznej konferencji naukowo-technicznej
z cyklu „Chemia dla rolnictwa” (współpraca z Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach,
Instytutem Chemii Nieorganicznej w Gliwicach i Instytutem Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej). Przedstawiciele Sekcji Chemizacji Rolnictwa uczestniczyli w przygotowaniach „Ustawy o nawozach i nawożeniu” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Członkowie Sekcji brali udział w pracach Komitetu Naukowego
VI Ogólnopolskiego Sympozjum w Puławach „Granulacja – stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury”.
Sekcja Wyrobów Lakierowych
Działalność Sekcji nastawiona była na propagowanie wiedzy technicznej związanej z rozwojem wyrobów lakierowych i żywic przez organizację 7 sympozjów naukowo-technicznych,
w zakresie surowców i technologii farb z udziałem znanych firm zagranicznych. W ramach
sympozjów organizowano spotkania specjalistów wraz z wymianą doświadczeń w zakresie
nowych rozwiązań technicznych, prowadzono prace w Zarządzie FATIPEC, przedstawiciele
Sekcji brali udział w Międzynarodowych Kongresach FATIPEC.
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Polski Komitet Kolorystyki
Komitet miał ogromny wpływ na środowisko kolorystów polskich, głównie poprzez organizowanie zebrań referatowych kilka razy w roku i organizowanie corocznych seminariów
naukowo-technicznych, z udziałem 250-300 osób oraz ok. 20 firm zagranicznych.
Sekcja Edukacyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Elżbieta Jarguz oraz Członkowie: prof. dr hab. inż. Józef
Szarawara; mgr inż. Krystyna Wojarska; mgr inż. Maria Mochnacka; mgr inż. Jolanta
Łagan; mgr inż. Zygmunt Banaś; mgr inż. Kazimiera Najderska; mgr inż. Beata Fortuna;
mgr inż. Józef Słota; mgr Anna Nędzyńska; mgr Wanda Budny.
Wszyscy członkowie Sekcji pracują w Oddziale SITPChem w Gliwicach.
Sekcja Edukacyjna została powołana w 2001 r. Działalność Sekcji obejmowała organizację wykładów, współpracę z WOM w Katowicach, współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywnych Szkół Zawodowych, gospodarowanie odczynnikami chemicznymi w szkole, integrację
i humanizację środowiska nauczycielskiego. W okresie od listopada 2001 do marca 2002 r.
w ramach Gliwickich Spotkań z Ekologią, Eksperci Gliwickiej Szkoły Czystszej Produkcji przeprowadzili cykl wykładów prezentujących założenia nowoczesnych programów ekologicznych.
Wykłady, których wysłuchało 254 uczniów wzbudziły duże zainteresowanie nauczycieli chemii
oraz ochrony i kształtowania środowiska. W odpowiedzi na zapotrzebowanie szkół w zakresie
gospodarowania odczynnikami chemicznymi, Sekcja nawiązała współpracę z PPH „POCh SA”
w Gliwicach; zorganizowano utylizację szkolnych odczynników chemicznych i szkolenie nauczycieli chemii nt. zasad gospodarowania odczynnikami chemicznymi wobec wymagań UE.
Sekcja Węglowa
Przewodnicząca: dr inż. Lidia Kurzeja (O/Gliwice) oraz Członkowie: dr inż. Danuta
Czachowska; Sylwia Czajkowska; mgr inż. Marek Daniel; dr inż. Piotr Dyla; mgr inż. Andrzej
Jankowski; mgr inż. Stefan Kiełtyka; dr inż. Edwin Kozłowski; mgr inż. Jerzy Kropiwnicki;
mgr inż. Grażyna Król; dr Marta Krzesińska; dr inż. Andrzej Krztoń; dr inż. Marek Lewandowski; Eugeniusz Lichwa; prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski; prof. dr hab. inż. Andrzej
Mianowski; dr hab. Barbara Pilawa; mgr inż. Marian Sochan; mgr inż. Urszula Szeluga;
mgr inż. Marian Wiatowski.
Sekcja współpracuje z instytutami naukowymi, uczelniami, przemysłem i innymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się otrzymywaniem i badaniem materiałów
węglowych oraz ich dystrybucją. Celem działania Sekcji jest stworzenie krajowego forum
do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy producentami i pracownikami naukowymi
oraz integracja środowiska naukowego z przemysłem; upowszechnianie osiągnięć dotyczących badania i stosowania materiałów węglowych. Sekcja wspólnie z Zakładem Karbochemii
PAN w Gliwicach organizuje międzynarodowe konferencje: Nowe materiały węglowe – postępy w otrzymywaniu i stosowaniu (2000 r.) i Nowe materiały węglowe i polimerowe (2001 r.).
Sekcja współpracowała z Polskim Towarzystwem Grafitowym.
Sekcja Dozoru Technicznego
Przewodniczący: Jerzy Lisecki; Wiceprzewodniczący: Wojciech Noga; Bolesław Machowski; Wiktor Miziak oraz Sekretarz: Radosław Łoźny. (Wszyscy członkowie Sekcji z Oddziału
SITPChem w Gliwicach).
Sekcja została powołana w 2000 r. przez Zarząd Główny i działała przy ZO SITPChem
w Gliwicach. Praca Sekcji odbywała się poprzez sympozja organizowane co najmniej raz
w roku, podczas których prezentowane były oferty firm – producentów armatury uszczelnień,
sprężarek, zaworów bezpieczeństwa, palników; spotkania Sekcji z przedstawicielami służb
technicznych zakładów dla omówienia bieżącego stanu w zakresie: przepisów bezpieczeństwa technicznego, urządzeń i rurociągów, wg przepisów krajowych i dyrektyw UE.

Działalność SITPChem

417

Kadencja 2002-2006

Uchwała XXVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia

(Gdańsk, 17-18 października 2002 r.)
1. Opracować Misję Stowarzyszenia ustalającą cele zadania i kierunki działania, dostosowując ją do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
2. Podejmować działania na rzecz wzajemnego otwarcia ośrodków nauki akademickiej, badań stosowanych i przemysłu.
3. Ukierunkować funkcjonowanie Stowarzyszenia jako korporacji kreującej lobbing na rzecz
rozwoju przemysłu chemicznego i wzrostu znaczenia społecznego i gospodarczego kadry
inżynieryjno-technicznej.
4. Intensyfikować działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy inżynierskiej oraz
umacniania autorytetu „Człowieka Techniki” w społeczeństwie.
5. Kontynuować działania wspólnie z FSNT-NOT nad aktualizacją Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” w duchu dalszego umacniania roli Stowarzyszeń w życiu gospodarczym kraju.
6. Powołać Komisję ds. Integracji z Unią Europejską, której zadaniem byłyby koordynacja wszystkich spraw w zakresie szkoleń, promocji kadry inżynieryjno-technicznej oraz
możliwości uzyskania i wykorzystywania środków finansowych z unijnych funduszy akcesyjnych.
7. Prowadzić współpracę z międzynarodowymi organizacjami chemików poprzez wspólne
działania z organizacjami przemysłowymi i zarządami zakładów.
8. Zabiegać o zainteresowanie młodej kadry chemików pracą i działalnością stowarzyszeniową we wszystkich strukturach SITPChem, m.in. poprzez zorganizowanie forum
młodych, nagradzanie najlepszych absolwentów oraz pozyskanie możliwości odbycia
stażu za granicą.
9. Intensyfikować prace na rzecz kreowania i wdrażania ofensywnych programów w przemyśle chemicznym poprzez opracowywanie okresowych raportów o stanie przemysłu
chemicznego oraz przez organizowanie seminariów prezentujących programy restrukturyzacyjne z udziałem przedstawicieli gremiów decyzyjnych.
10. Zabiegać o to, by procesy prywatyzacyjne w chemii stały się narzędziem realizacji procesów rozwojowych branży.
11. Wystąpić do władz państwowych z interpelacją w sprawie strategii gospodarczej i programu restrukturyzacji przemysłu, a szczególnie Polskiego Przemysłu Chemicznego.
12. Wystąpić do Sejmu z inicjatywą utworzenia Komisji ds. Chemii.
13. Kontynuować współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego – Związkiem Pracodawców dla zinstytucjonalizowania współpracy na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego.
14. Zobowiązać Oddziały do zgłaszania propozycji i przygotowania biogramów inżynierów
do zamieszczenia w „Słowniku Biograficznym Techników Polskich”.
15. Kontynuować dokumentowanie historii Polskiego Przemysłu Chemicznego po roku 1980
16. Kontynuować prace nad przywróceniem odznaki „Za zasługi dla Przemysłu Chemicznego”.
17. Promować SITPChem poprzez założenie strony internetowej oraz wykorzystywać nowoczesne techniki informatyczne w działalności Stowarzyszenia.
18. Podjąć próbę stworzenia w ramach Stowarzyszenia banku ofert pracy.
19. Podjąć działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia (Zespół Rzeczoznawców, konferencje itp.).
20. Zorganizować w połowie kadencji konferencję międzyzjazdową z udziałem delegatów
na zjazd.
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Wybrany na XXVII Walnym Zjeździe SITPChem Zarząd Główny w kadencji 2002-2006
ukonstytuował się następująco:
Prezes: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (O/Gliwice).
Wiceprezesi: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice); dr inż. Józef Sas (O/Puławy);
dr Ryszard Ścigała (O/Tarnów).
Skarbnik: mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Wrocław).
Członkowie Prezydium: mgr inż. Czesław Bugaj (O/Płock); prof. dr hab. inż. Bożenna
Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); mgr inż. Jerzy Paprocki (O/Warszawa).
Członkowie Zarządu Głównego: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr inż. Teodor Bek
(O/Kędzierzyn-Koźle); mgr inż. Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); mgr inż. Ewa Głowacka
(O/Bydgoszcz); mgr inż. Krzysztof Kaczorowski (O/Włocławek); mgr inż. Józef Kozieł
(O/Cieszyn); mgr inż. Czesław Kozyra (O/Rzeszów); mgr inż. Eugeniusz Kulczycki
(O/Łódź); inż. Jerzy Lisecki (O/Gliwice); mgr inż. Władysław Prokop (O/Tarnów); mgr inż.
Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn-Koźle); prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska (O/Gdańsk);
mgr inż.. Maria Toporowicz (O/Puławy).
Funkcję Sekretarza Generalnego pełnił dr Wiesław Werbliński (O/Warszawa).
Głowna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn).
Sekretarz: mgr inż. Ewa Kasperkiewicz (O/Włocławek).
Członkowie: mgr inż. Andrzej Cebulski (O/Oświęcim); dr inż. Ryszard Janik (O/Wrocław); mgr inż. Roman Grochowski (O/Tarnów); mgr inż. Edward Kargul (O/Puławy).
Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący: mgr inż. Zdzisław Krupa (O/Gdańsk).
Wiceprzewodnicząca: mgr Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice).
Sekretarz: inż. Wiesława Melwińska (O/Bydgoszcz).
Członkowie: mgr inż. Władysław Miękwicz (O/Poznań); doc. dr inż. Ryszard Lipski
(O/Pionki); mgr inż. Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim); mgr inż. Daniel Budnik (O/Rzeszów);
mgr Krystyna Jellinek (O/Kędzierzyn-Koźle); mgr inż. Jan Nowicki (O/Puławy).
W kadencji 2002-2006 roku odbyło się: 10 posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego,
w tym większość z udziałem prezesów oddziałów; 25 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego
oraz dwa Nadzwyczajne Walne Zjazdy Delegatów.
Tematem obrad Zarządu Głównego i jego Prezydium była analiza aktualnej sytuacji
Stowarzyszenia oraz wytyczenie głównych kierunków działalności. Najważniejsze działania, to realizacja uchwały XXVII Walnego Zjazdu, sprawy organizacyjne i statutowe,
organizacja konferencji z zakresu rozwoju i kierunków restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce.
Ważnym tematem prac Zarządu Głównego i Prezydium było opracowanie nowego statutu
Stowarzyszenia, zatwierdzenie treści regulaminów działania komisji ZG (regulamin powoływania i działalności rzeczoznawców SITPChem, regulamin Honorowej Odznaki SITPChem
oraz regulamin organizacyjny Zakładu Wydawniczego CHEMPRESS-SITPChem). Analizowano też gospodarkę finansową Stowarzyszenia oraz sposoby jej naprawy.
Szczególne znaczenie dla Zarządu Głównego stanowiło wypracowanie nowych form działalności Stowarzyszenia w świetle zachodzących przekształceń własnościowych w przemyśle
chemicznym
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Zarząd Główny kontynuował organizację konferencji i seminariów poświęconych rozwojowi i kierunkom restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce, cieszącym się dużym
zainteresowaniem uczestników i udziałem ekspertów reprezentujących przemysł, uczelnie,
ministerstwa i zainteresowane urzędy centralne.
Kadencja 2002-2006, to okres trudnych, często dyskusyjnych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle chemicznym, okres przejmowania wielu najlepszych zakładów przez
inwestorów zagranicznych. Procesy te w znacznym stopniu wpłynęły na sytuację ekonomiczną pracowników w zakładach, a nowe organy właścicielskie nie wykazały zainteresowania
działalnością stowarzyszeniową załóg, co wywierało niekorzystny wpływ na ich aktywność.
Obserwowano nie tylko malejącą liczbę członków SITPChem, ale też samorozwiązywanie
się Oddziałów SITPChem (w Krakowie, w Katowicach, w Sochaczewie (Skierniewice) i w Skarżysku-Kamiennej). Mniejsza liczba członków przekłada się na pogorszenie sytuacji finansowej Stowarzyszenia, dlatego pierwsze działania nowych władz SITPChem dotyczyły oceny
sytuacji ekonomicznej Stowarzyszenia oraz wypracowania strategii działań, które mogłyby
doprowadzić do samofinansowania się Zarządu Głównego. Poddano szczegółowej analizie
sytuację finansową Stowarzyszenia oraz przyczyny deficytu ZG w latach 1998-2002. Ustalono zakresy działania członków Prezydium przy realizacji Uchwały XXVII Walnego Zjazdu
Delegatów, a także zobowiązano Kolegów do opracowania zamierzeń organizacyjnych dla
poprawy kondycji finansowej Stowarzyszenia. Podejmowano sprawy czasopism SITPChem
oraz możliwości wzmocnienia roli Stowarzyszenia w promocji tych czasopism na rynku
krajowym, a także rozszerzenia zakresu działalności wydawniczej Stowarzyszenia o popularne tytuły do powszechnej sprzedaży. Kolega Prezes zobowiązał się do opracowania
takiego projektu (2003 r.).
Szczegółowe propozycje restrukturyzacji działalności wydawniczej Stowarzyszenia Kol.
Prezes przedstawił na posiedzeniu Plenarnym Zarządu Głównego (13 maja 2003 r.) i zostały
one zaakceptowane przez zebranych. Dotyczyły utworzenia wspólnego dla redakcji (Chemik,
Przemysł Chemiczny i Polimery) nowego Wydawnictwa Czasopism Chemicznych w oparciu
o logistyczne powiązania z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie, który zaoferował preferencyjne, korzystne dla Stowarzyszenia warunki współpracy. 3 września na posiedzeniu Prezydium ZG okazało się, że przedstawiciele Oddziału SITPChem w Gdańsku nie
wyrazili poparcia dla tych działań i, wobec braku jednomyślności, plany restrukturyzacji
wydawnictw Stowarzyszenia zostały zaniechane.
W 2003 r. zreorganizowano prace Biura ZG SITPChem i zmniejszono zatrudnienie. Zapraszano firmy chemiczne do Klubu Członków Wspierających SITPChem, co przyniosło wymierne korzyści finansowe. Innym trudnym problemem było opracowanie nowych zasad
rozliczeń finansowych oddziałów na rzecz Zarządu Głównego, w sytuacji gdy pogarszały się
finanse wielu oddziałów, a zwiększały koszty działalności Stowarzyszenia. Wnioski Głównej Komisji Rewizyjnej nakładały na Zarząd Główny obowiązek dyscyplinowania Oddziałów,
które nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań. 01.07.2005 r. wprowadzono nowe zasady rozliczeń finansowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z Zarządem Głównym.
Równocześnie przyjęto zasadę uwzględniania wniosków Oddziałów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji finansowej o okresowe zawieszenie obowiązku świadczeń na rzecz
Zarządu Głównego.
W kadencji 2002-2006 wiele pracy poświęcono opracowaniu nowego statutu Stowarzyszenia. W ciągu dwóch lat przeanalizowano wiele poprawek oraz zmian; wciąż zgłaszane były
nowe uwagi. Powodem wprowadzenia zmian do istniejącego Statutu SITPChem były wnioski
przedstawicieli Oddziałów SITPChem dotyczące rozważenia zapisu o przyznaniu SITPChem
statusu Organizacji Pożytku Publicznego, rozszerzeniu uprawnień komisji energetycznych,
a także określeniu zakresu działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie do nowego Sta-
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tutu klasyfikacji PKD. Dla zatwierdzenia projektu nowego Statutu zwołano w Warszawie
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów (21.09.2004 r.), który po dyskusji zatwierdził opracowany projekt. Ze względów merytorycznych (konieczność oddzielenia działalności gospodarczej i statutowej Stowarzyszenia oraz wykreślenie Klasyfikacji Działalności) projekt ten nie
został zaakceptowany przez Krajowy Rejestr Sądowy w Warszawie i ponownie podjęto prace
nad treścią tego Statutu, tak aby spełniał wymagania KRS.
W celu zatwierdzenia nowej wersji Statutu zwołano II Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPChem w Warszawie (24.05.2005 r.) i po zatwierdzeniu nowej wersji Statutu
ponownie przesłano do KRS. KRS odrzucił zgłoszony projekt względów formalnych (bowiem
na II NZD SITPChem nie było wymaganego quorum delegatów, upoważnionych do podjęcia
uchwały). Prace nad Statutem prowadził zespół: Kol. Kol. Lech Bartkowski, Józef Sas, Jerzy
Kropiwnicki i Stefan Oborski; projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia na XXVIII WZ
SITPChem w październiku 2006 r.

Działalność Komisji i Sekcji SITPChem w latach 2002-2006
Komisja Regulaminowo-Statutowa
Przewodniczący: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań) oraz Członkowie: dr inż. Józef Sas
(O/Puławy); mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń).
W wyniku pisemnych propozycji zmian oraz spotkań roboczych członków Komisji
i wstępnych konsultacji z prawnikami powstał jednolity projekt Statutu do zaopiniowania
przez Zarząd Główny i przedstawienia uczestnikom XXVIII Walnego Zjazdu do zatwierdzenia. Wprowadzone zmiany, to: poprawki o charakterze redakcyjnym; zmiany o charakterze organizacyjnym i proceduralnym; zmiany usprawniające prowadzenie działalności gospodarczej.
Komisja Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący: mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Wrocław) oraz Członkowie: mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń); mgr inż. Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); mgr inż. Maria Toporowicz
(O/Puławy); inż. Jan Michalak (O/Warszawa); mgr inż. Marian Górny (O/Kędzierzyn-Koźle);
mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice).
1 czerwca 2005 r. Kol. Mariana Górnego w pracach Komisji zastąpiła Kol. Krystyna Jellinek, a Kol. Grażynę Król – Kol. Maria Piotrkowska-Baran.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń, na których Komisja rozpatrzyła
łącznie 264 wnioski, z których pozytywnie zaopiniowała 214. Wnioski Oddziałów rozpatrywano zgodnie z obowiązującymi regulaminami, następnie przekazano je do zatwierdzenia
przez Prezydium ZG SITPChem. W 2005 r. Komisja Nagród i Odznaczeń opracowała nowy
regulamin przyznawania Honorowej Odznaki SITPChem zatwierdzony przez Zarząd Główny
SITPChem (24.05.2005 r.). W tym samym czasie opracowana została nowa Honorowa Odznaka SITPChem dla zakładów przemysłowych.
Komisja Kwalifikacyjno Weryfikacyjna na tytuł Rzeczoznawcy SITPChem
Przewodniczący: mgr inż. Janusz Nowacki oraz Członkowie: mgr inż. Stanisław Milczanowski, mgr inż. Jerzy Ruszczak i mgr inż. Hanna Tarchalska . (Wszyscy członkowie Komisji
z Oddziału SITPChem w Warszawie).
Komisja odbyła 4 posiedzenia, na których rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała
7 wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy członkom naszego Stowarzyszenia. Zweryfikowane wnioski Komisja przekazała do zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego
SITPChem. Ponadto Komisja opracowała projekt nowego regulaminu powoływania i działal-
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ności Rzeczoznawców SITPChem. Opracowanie tego regulaminu stało się konieczne ze względu na zmiany przepisów. Projekt regulaminu był przedmiotem dyskusji i został zatwierdzony
przez ZG SITPChem 23.05.2006 r.
Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego
Przewodniczący: dr Bogdan Kurant; Wiceprzewodniczący: mgr inż. Jerzy Paprocki;
Członkowie: mgr inż. Janusz Nowacki; mgr inż. Stanisław Milczanowski; mgr inż. Tadeusz
Majewski. (Wszyscy członkowie Komisji z Oddziału SITPChem w Warszawie).
Komisja podjęła obowiązki Komitetu Redakcyjnego XX tomu wydawnictwa. W 2003 r.
Komisja skierowała specjalne pismo do Zarządów Oddziałów SITPChem, z prośbą o wykonanie zwięzłego opracowania (10-20 stron) ilustrującego działalność zakładów przemysłu chemicznego w regionie danego Oddziału w okresie 1980-2002. Pomimo pism monitorujących
do Zarządu Głównego przysłano tylko 9 opracowań z następujących oddziałów: Wrocław,
Kraków, Łódź, Puławy, Poznań, Kędzierzyn-Koźle, Tarnów, Płock, Oświęcim.
W połowie 2004 r. na wniosek Komisji, Prezydium ZG SITPChem postanowiło powołać
zespół autorski dla opracowania XX tomu „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”
w składzie dr Zuzanna Szulik-Kojemska, mgr inż. Jerzy Paprocki. Trwały uzgodnienia dotyczące koncepcji i nowego spojrzenia na historię przemysłu chemicznego.
Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
Działalność Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników przy
ZG SITPChem przerwana została w 2003 r., gdy w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, Federacja SNT-NOT utraciła ustawową delegację
do prowadzenia specjalizacji zawodowej inżynierów i techników.
Wznowienie działalności tej Komisji stało się możliwe dopiero w czerwcu 2005 r.,
gdy FSNT-NOT podjęła Uchwałę nr 14 w sprawie zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji
zawodowej inżynierów i techników. Uchwała ta stworzyła warunki do kontynuowania
systemu specjalizacji zawodowej inżynierów i techników na dotychczasowych zasadach,
co jest niezwykle ważne dla środowiska zawodowego przemysłu chemicznego. Sekretariat
ZG SITPChem (6.12.2005 r.) poprosił profesora Jacka Cybulskiego o wznowienie działalności Komisji. Profesor podjął obowiązki Przewodniczącego Komisji.
Sekcja Ochrony Środowiska
Przewodnicząca: Kol. Grażyna Król (O/Gliwice).
Podstawowy cel działania Sekcji to propagowanie zagadnień ochrony środowiska. Członkowie Sekcji za najbardziej słuszny system propagowania tych zagadnień uznali system
konferencyjny, z uwagi na możliwość oddziaływania tą formą pracy na liczne grono osób
zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska.
W latach 2002-2006 odbyły się 4 konferencje współorganizowane przez członków Sekcji,
których celem była wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami nauki i przemysłu w zakresie nowych programów ekologicznych, takich jak: Czysta Produkcja i Odpowiedzialność
i Troska; zaznajomienie z nowym prawem ochrony środowiska; omówienie procedur uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych; interpretacja przepisów ekologicznych; propagowanie
nowych rozwiązań proekologicznych.
Sekcja Ochrony przed Korozją
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot (O/Gliwice).
Sekcja Ochrony przed Korozją zrzesza 23 instytucje, w tym jednostki badawcze i biura projektowe zajmujące się problematyką korozyjną; producentów materiałów, aparatury
i sprzętu do działalności antykorozyjnej i wykonawców prac antykorozyjnych.
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Działalność Sekcji w koncentrowała się na współorganizowaniu z ZO Gliwice, a od 2005 r.
również z Polskim Stowarzyszeniem Korozyjnym corocznych Ogólnopolskich Szkoleniowych
Konferencji Naukowo-Technicznych nt. Antykorozja. Systemy-Materiały-Powłoki. Problematyka konferencji miała charakter interdyscyplinarny i dotyczyła nowych trendów, kierunków
badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie korozji; oceny powłok i innych metod zabezpieczeń
przeciwkorozyjnych, metod badawczo-rozwojowych; materiałów systemów i technologii w świetle wymagań UE oraz norm certyfikatów polskich i ich zgodności z zasadami europejskimi.
W latach 2002-2004 odbyły się 4 konferencje. Dla podniesienia poziomu i rangi konferencji
nawiązano ścisłą współpracę z czasopismem „Ochrona przed korozją”, gdzie drukowane są
wszystkie referaty w postaci recenzowanych publikacji. W trakcie konferencji odbywają się
zebrania członków Sekcji Korozji dla omówienia aktualnej problematyki i działania Sekcji.
Sekcja Węglowa
W skład Sekcji Węglowej SITPChem wchodzą: Koło SITPChem przy ZAK PAN w Gliwicach; Koło SITPChem przy Zakładzie „Carbochem” w Gliwicach oraz indywidualni członkowie innych kół
Działalność Sekcji Węglowej koncentruje się na organizowaniu cyklicznych konferencji naukowo-technicznych dotyczących zagadnień materiałów węglowych. Konferencje
mają zasięg międzynarodowy. Nawiązano kontakty z Instytutem Węglowym Uniwersytetu
im. Łomonosowa w Moskwie i ustalono, że najbliższa konferencja w Polsce będzie organizowana wspólnie z tym Instytutem i odbędzie się w 2007 r. Celem konferencji węglowej
jest umożliwienie wymiany doświadczeń i kontaktów przemysłu z pracownikami naukowymi. Członkowie Sekcji Węglowej SITPChem współpracują z Polskim Towarzystwem
Grafitowym, który zmienia nazwę na Polskie Towarzystwo Węglowe.
Sekcja Edukacyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Elżbieta Jarguz; Członkowie: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara;
dr inż. Ewa Łękawska; mgr inż. Krystyna Wojarska; mgr inż. Maria Mochnacka; dr inż. Kazimiera Najderska; mgr inż. Beata Fortuna; mgr inż. Józef Słota; mgr Lucyna Uracz. (Wszyscy
członkowie Komisji z Oddziału SITPChem w Gliwicach).
Sekcja Edukacyjna w początkowym okresie działalności skupiła swą uwagę głównie
na kontaktach z nauczycielami chemii i ochrony środowiska poprzez organizację konferencji metodycznych, wykładów oraz umożliwieniu nauczycielom udziału w konferencjach
naukowo-technicznych organizowanych przez SITPChem. Oprócz kontynuacji tych form
współpracy z nauczycielami główny nacisk został położony na edukację młodzieży ponadgimnazjalnej i studenckiej. Najważniejsze działania: organizacja wykładów, współorganizacja
„Gliwickich Spotkań z Ekologią”, „Targów Edukacyjnych”, współpraca ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Integracji Europejskiej, gospodarowanie odczynnikami chemicznymi w szkole, integracja i humanizacja środowiska nauczycielskiego. Od 2003 r. w drugiej części I semestru,
praktycy – dyrektorzy instytutów, specjaliści i eksperci z różnych przedsiębiorstw, redaktorzy
czasopism SITPChem prowadzili cykl wykładów pod ogólnym hasłem „Szanse chemii i przemysłu chemicznego w Unii Europejskiej”. Wykłady adresowane były zarówno do studentów
IV i V roku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej jak i uczniów klas maturalnych szkół
ponadgimnazjalnych. Zakończenie wykładu poświęcone było Stowarzyszeniu jako platformie współpracy inżynierów. Gliwicki Oddział SITPChem poprzez Sekcję Edukacyjną, wspiera
merytorycznie i finansowo szeroko podjętą edukację ekologiczną młodzieży gliwickich szkół.
Sekcja kontynuowała współpracę z PPH” POCH” SA w Gliwicach. Zorganizowano utylizację
przeterminowanych odczynników chemicznych ze szkolnych laboratoriów chemicznych.
Do wszystkich gliwickich szkół średnich oraz na Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
rozsyłane są informacje o prelekcjach w ramach cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia”.
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Sekcja Wyrobów Lakierowych
Przewodniczący: Józef Kozieł; Wiceprzewodniczący Sekcji: Kazimiera Tyczkowska;
Witold Wieczorek; Sekretarz: Jerzy Klimczak; Skarbnik: Lucyna Bałandziuk; Członkowie:
Wiesława Bielach; Stanisław Gruszka; Stanisław Hławiczka. (Wszyscy członkowie Komisji z Oddziału SITPChem w Cieszynie).
Członkami Sekcji są osoby fizyczne, firmy produkujące farby, dostarczające surowce
i instytuty badawcze. Sekcja działa w zakresie związanym z problematyką techniczną farb
i lakierów oraz żywic, upowszechnianiu wiedzy technicznej. Główne zadania realizowane były
poprzez współorganizowanie seminariów i sympozjów specjalistycznych oraz międzynarodowego Kongresu FATIPEC.
Polski Komitet Kolorystyki
Polski Komitet Kolorystyki działał przez wiele lat przy ZO SITPChem w Łodzi. 12 grudnia
2002 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zarejestrował Stowarzyszenie Polskich Chemików i Kolorystów, które kontynuuje działalność Polskiego Komitetu Kolorystyki. W 2003 r. Oddział
SITPChem w Łodzi wystąpił z pismem do Prezesa NOT o przyjęcie tego Stowarzyszenia
w poczet członków Federacji NOT.

Kadencja 2006-2010

Uchwała XXVIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia

(Tarnów, 12-16 października 2006 r.)
1. Opracowanie wizji strategicznej i misji Stowarzyszenia.
2. Ukierunkowanie Stowarzyszenia na korporację zawodową chemików działającą na rzecz
i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego i wzrost znaczenia społecznego i gospodarczego kadry inżynieryjno-technicznej.
3. Pomoc członkom Stowarzyszenia w realizacji zawodowej.
4. Ekspercka współpraca przy tworzeniu dokumentów kierunkowych związanych z rozwojem i restrukturyzacją przemysłu chemicznego i zaplecza naukowego – działania na rzecz
tworzenia nowoczesnego źródła innowacyjności, informacji i doradztwa dla potrzeb gospodarki, samorządów i społeczności regionalnych.
5. Stworzenie bazy danych członków Stowarzyszenia uwzględniającej specjalności zawodowe i aktywna promocja możliwości ich działania.
6. Wykorzystywanie dostępnych możliwości wpływania na kształcenie inżynierów i techników – dla jak najlepszego przygotowania ich do pracy w przemyśle.
7. Opracowanie zasad zarządzania majątkiem Oddziałów nieposiadających osobowości
prawnej.
8. Po uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej majątek będący w zarządzie Oddziału
będzie przekazany przez Zarząd Główny temu Oddziałowi.
9. Kontynuacja i intensyfikacja współpracy z organizacjami gospodarczymi i naukowymi
w Polsce (w szczególności z PIPCh i PTCh) i za granicą, np. European Federation of Chemical Engineering, FATIPEC i in.
10. Wypracowanie sposobów zainteresowania młodej kadry działalnością w Stowarzyszeniu.
11. Przygotowanie obchodów i uczczenie Jubileuszu 80-lecia SITPChem.
12. Podjęcie działań – we współpracy z Zarządem Oddziału w Tarnowie – zmierzających
do stworzenia w Tarnowie krajowego muzeum przemysłu chemicznego.
13. Zakończenie prac autorskich i wydawniczych XX tomu „Kart z historii polskiego przemysłu chemicznego”.
14. Ujednolicenie druków używanych w Stowarzyszeniu i umieszczenie ich na stronie internetowej ZG.
15. XXVIII WZD SITPChem przyjął Statut SITPChem.
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Wybrany na XXVIII WZ SITPChem Zarząd Główny w kadencji 2006-2010 ukonstytuował się następująco:
Prezes: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (O/Gliwice).
Wiceprezesi: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice); dr inż. Józef Sas (O/Puławy);
mgr inż. Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn-Koźle).
Skarbnik: mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń).
Członkowie Prezydium: mgr inż. Jerzy Paprocki (O/Warszawa); prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); dr inż. Piotr Grzybowski (O/Warszawa); mgr inż. Witold
Szczypiński (O/Tarnów).
Członkowie Zarządu Głównego: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr inż. Teodor Bek (O/
Kędzierzyn-Koźle); mgr inż. Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice); mgr inż. Józef Kozieł (O/Cieszyn); mgr inż. Czesław Kozyra (O/Rzeszów); inż. Jerzy Lisecki
– zmarł 2008 r. (O/Gliwice); mgr inż. Ewa Głowacka (od 2008 r.) (O/Bydgoszcz); mgr inż. Adam
Mazur (O/Wrocław); dr inż. Ryszard Ścigała (O/Tarnów); dr inż. Adam Tarniowy (O/Oświęcim); dr hab. inż. Maria Szpakowska (O/Gdańsk); mgr inż. Maria Toporowicz (O/Puławy).
Funkcję Sekretarza Generalnego pełniła kol. mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka.
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca: mgr inż. Ewa Kasperkiewicz (O/Włocławek).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn).
Sekretarz: mgr inż. Krystyna Wojarska (O/Gliwice).
Członkowie: mgr inż. Andrzej Cebulski (O/Oświęcim); mgr inż. Daniel Budnik (O/Rzeszów); mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Włocławek); inż. Zdzisław Krupa (O/Gdańsk).
Główny Sąd Koleżeński
Przewodnicząca: inż. Wiesława Melwińska (O/Bydgoszcz).
Wiceprzewodniczący: mgr inż. Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim).
Sekretarz: mgr inż. Stanisław Oczkowicz (O/Tarnów).
Członkowie: inż. Janusz Serafin (O/Rzeszów); inż. Józef Trzaska (O/Włocławek); mgr Stanisław Hławiczka (O/Cieszyn); mgr inż. Zbigniew Olszewski (O/Łódź).
W latach 2006-2010 odbyło się 25 posiedzeń Prezydium ZG SITPChem i 15 posiedzeń
plenarnych Zarządu Głównego SITPChem, wszystkie z udziałem Prezesów Zarządów Oddziałów SITPChem: jedno posiedzenie ZG SITPChem (18 kwietnia 2008 r.) w Płocku, połączone
ze zwiedzaniem PKN ORLEN SA oraz jedno posiedzenie w Ustroniu-Jaszowcu (25 listopada
2009 r.) przed Międzyzjazdową Konferencją SITPChem.
Przedmiotem obrad Prezydium i ZG SITPChem było podejmowanie inicjatyw w sprawach
związanych z Uchwałą XXVIII Walnego Zjazdu SITPChem, a także podejmowanie działań
wynikających z bieżących potrzeb i inicjowanie nowych pól aktywności Stowarzyszenia.
W kolejnych latach kadencji 2006-2010 w biurze ZG SITPChem były przygotowywane
plany pracy i preliminarze finansowe i przedstawiane do zatwierdzenia przez Prezydium i ZG
SITPChem i zdawane sprawozdanie z ich realizacji po zakończeniu każdego roku – w każdym
okresie rozliczeniowym akceptowane, a po zakończeniu okresu rozliczeniowego audytowane
przez Główną Komisję Rewizyjną, która rekomendowała je Zarządowi Głównemu SITPChem
do zatwierdzenia.
Obok realizacji Uchwały XXVIII WZ SITPChem, podejmowane były działania dotyczące m.in.:
• aktualizacji treści regulaminów obowiązujących w SITPChem, zmienionych w obszarze
zapisów w Statucie SITPChem, który został przyjęty przez XXVIII WZ SITPChem i zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Warszawie (KRS 0000096244), 30 lipca 2007 r.;
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rozpatrywano możliwości funkcjonowania niektórych Oddziałów SITPChem; w przypadku jakichkolwiek możliwości pozytywnej kontynuacji, podejmowano wysiłki (pisma, rozmowy osobiste członków ZG SITPChem połączone z ofertą merytorycznej i finansowej pomocy) dla utrzymania niektórych Oddziałów SITPChem. Wobec jednak
zaprzestania działalności i kompletnego rozliczenia finansowego z ZG SITPChem,
ZG SITPChem podjął uchwałę (27 marca 2008 r.) o likwidacji Oddziałów SITPChem:
w Katowicach, w Skarżysku-Kamiennej, w Skierniewicach i w Tomaszowie Mazowieckim. Nie podjęto definitywnej decyzji o likwidacji Oddziału w Krakowie; trwają
rozmowy na Politechnice Krakowskiej w sprawie reaktywowania działalności tego
Oddziału SITPChem;
zakończone zostały prace nad treścią regulaminu dot. Rzeczoznawców SITPChem;
przygotowano nowy wykaz specjalności (w miejsce dotychczasowego), podjęto decyzję
w sprawie opłat, przygotowano nowy wzór legitymacji Rzeczoznawcy SITPChem; Regulamin powoływania i działalności rzeczoznawców SITPChem i Regulamin Komisji
Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SITPChem został zatwierdzony przez ZG SITPChem
(27 marca 2008 r.);
przywrócona została działalność Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów
i Techników SITPChem, opracowano listę recenzentów przewodów specjalizacyjnych,
a ZG SITPChem przyjął uchwałę (23 czerwca 2009 r.) zatwierdzającą opłaty za przewody specjalizacji zawodowej inżynierów i techników, w tym opłaty za przewód stopnia
specjalizacji i za recenzję;
21 czerwca 2010 r. odbyło się w Warszawie (w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich) wspólne posiedzenie Rad Programowych miesięczników CHEMIK i Przemysł Chemiczny i ZG SITPChem;
ZG SITPChem powołał pierwszą w historii czasopisma, Radę Programową miesięcznika Ochrona przed Korozją, oraz Rady Programowe (składy Rad miesięczników CHEMIK
i Przemysł Chemiczny są weryfikowane i zatwierdzane w każdej nowej kadencji władz
SITPChem);
ZG SITPChem zorganizował Konferencję Międzyzjazdową SITPChem (25-27 listopada 2009 r.), podczas której sformułowano wnioski do realizacji przez wszystkie organy
Stowarzyszenia. Konferencja Międzyzjazdowa, utrzymana w konwencji naukowo-technicznej była połączona z XV Ogólnopolskim Seminarium nt. restrukturyzacji przemysłu
chemicznego w Polsce;
Kol. Prezes ZG SITPChem był członkiem Komitetu Honorowego obchodów 60-lecia Wydawnictwa SIGMA NOT i brał udział w uroczystościach jubileuszowych w Warszawie
(12.10.2009 r.); ZG SITPChem przyznał Wydawnictwu SIGMA NOT Honorową Odznakę
SITPChem dla osób prawnych, a członkom kolegium redakcyjnego miesięcznika Ochrona
przed Korozją Honorowe Odznaki SITPChem;
ZG SITPChem, wspólnie z redakcją miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek byli
inicjatorami i realizatorami I Konkursu SITPChem „Lider Restrukturyzacji”. Konkurs
jest adresowany do firm, instytucji i wyższych uczelni, które zakresem swojej działalności/zainteresowania obejmują branżę chemiczną i pokrewne, nauki chemiczne,
aparaturę i urządzenia dla przemysłu chemicznego. Wyniki tego Konkursu były ogłoszone podczas XV Seminarium nt. restrukturyzacji przemysłu chemicznego w Polsce,
tradycyjnie organizowanej przez Oddział SITPChem w Gliwicach;
SITPChem, z inicjatywy Prezesa ZG SITPChem, był współorganizatorem VI Kongresu
Technologii Chemicznej w Warszawie; Stowarzyszenie stało się partnerem najliczniejszego i najważniejszego spotkania technologów chemików, co podnosi prestiż i znaczenie
SITPChem w środowisku chemików w Polsce;
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w poszukiwaniu nowych form aktywności i finansowania działalności SITPChem, redakcja miesięcznika CHEMIK wspólnie z ZG SITPChem (oraz z ZO SITPChem w Gliwicach,
ICSO „Blachownia” i IChN Gliwice) przygotowała trzy wnioski o dofinansowanie działań
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, które nie zyskały pozytywnych opinii odpowiednich komisji konkursowych;
SITPChem było partnerem Komitetu Chemii PAN w obchodach Światowego Roku Chemii – 2011 i Roku Marii Skłodowskiej-Curie; aktualnie przygotowywane są projekty
ZG SITPChem związane z IYC’2011 i MSC-100;
trwały prace Komisji Nagród i Odznaczeń związane z nowym systemem odznaczeń
SITPChem; projekty Komisji były dyskutowane; kontrowersje budziła zmiana zasad
przyznawania już istniejących odznaczeń SITPChem, w tym w szczególności Medalu
im. Profesora Wojciecha Świętosławskiego. ZG SITPChem, podjął Uchwałę w tej sprawie
(25 listopada 2008 r.) potwierdzającą dotychczasowe zasady przyznawania tego Medalu;
uporządkowane zostały sprawy rozliczeń finansowych z ZG SITPChem, w tym także przygotowane przez Skarbnika ZG tabele naliczania składek członkowskich wspólnie z deklarowaną przez Oddziały liczbą członków SITPChem;
bardzo aktywnie rozwinęła się współpracowała GKR; Przewodnicząca GKR wielokrotnie spotykała się z Sekretarz Generalną (Kol. Sekretarz była też zapraszana na posiedzenia GKR), co sprzyjało wzajemnemu zrozumieniu i spełnianiu przez ZG SITPChem
oczekiwań GKR;
kontynuowano i zacieśniano współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi
w Polsce (w szczególności z PIPC i PTChem) i za granicą (EFCE, DECHEMA, FATIPEC).
Stowarzyszenie uczestniczyło w opiniowaniu projektów ustaw z zakresu: substancji chemicznych i ich mieszanin, produktów biobójczych, przeciwdziałania narkomanii, ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania
rozpuszczalników w niektórych farbach i lakierach. Opinie Stowarzyszenia były także
prezentowane w panelach dyskusyjnych podczas konferencji, seminariów, warsztatów
organizowanych w środowisku chemików. Podejmowane i formułowane w nich były najważniejsze bieżące problemy branży;
intensyfikowano działania na rzecz liczniejszego umieszczania biogramów osób z grona
chemików w Słowniku Biograficznym Techników Polskich;
Rada Programowa miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek wraz z ZG SITPChem
zainicjowali (wniosek do MNiSW) i rozpoczęli realizację projektu Słoneczna Chemia –
zmiana świadomości społecznej w odniesieniu do chemii. Realizację Projektu zaplanowano na okres 10.2009 – 12.2010. Działania w ramach projektu Słoneczna Chemia
prowadzone będą w okresie listopad 2009 – grudzień 2010. Projekt ma służyć zmianie
świadomości i sformułowaniu nowego sposobu myślenia o chemii w społeczeństwie oraz
nauce, technice i gospodarce. Celem projektu jest utrwalenia roli chemii jako najważniejszej i pierwszorzędnej w rozwiązywaniu problemów współczesnego życia oraz w rozwoju cywilizacyjnym świata – we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. Najważniejsze
działania w ramach projektu to: cykl publikacji wybitnych chemików – naukowców i inżynierów w czasopismach naukowo-technicznych; książka – adresowana do nauczycieli
na różnym poziomie kształcenia i ludzi zainteresowanych rozwojem cywilizacyjnym świata; sformułowanie programu edukacyjnego w zakresie roli i znaczenia chemii i przemysłu
chemicznego; prezentacje multimedialne – adresowane do nauczycieli i uczniów/studentów; warsztaty/szkolenia edukacyjne/festiwale nauki oraz CHEMIKlight – kwartalnik dla
młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dla każdego, kto chce poznać wszechobecny
świat chemii.
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Projekt SŁONECZNA CHEMIA realizowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki i przemysłu, przy wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczenia, a także świadomości
koniecznej zmiany i poprawy wizerunku chemii, wskazania oraz utrwalenia jej pierwszorzędnej roli w rozwoju cywilizacyjnym współczesnego świata. Realizacja projektu to książka
„Słoneczna chemia – chemia jest w nas i wokół nas”, czasopismo CHEMIKlight i skrypt
Materiały edukacyjne wraz z multimedialną prezentacją poszczególnych zagadnień.

W kadencji 2006-2010 działało w Stowarzyszeniu 6 Komisji i 9 Sekcji.
Komisja Regulaminowo-Statutowa
Przewodniczący: Lech Bartkowski (O/Poznań); Członkowie: Henryka Bałabuch (O/Puławy); Stefan Oborski (O/Toruń); Stanisław Oczkowicz (O/Tarnów); Grażyna Król i Krystyna
Wojarska (O/Gliwice).
Po zarejestrowaniu (30 lipca 2007 r.) w Krajowym Rejestrze Sądowym Statutu SITPChem,
Komisja Regulaminowo-Statutowa dostosowała do aktualnego Statutu Stowarzyszenia
wszystkie obowiązujące regulaminy. Ponadto, Komisja opiniowała inne pisma i dokumenty
przesłane przez Sekretarza Generalnego, dotyczące również FSNT-NOT.
Komisja Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący: mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń); Wiceprzewodnicząca: mgr Teresa Piotrowska (O/Gliwice); Sekretarz: mgr inż. Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); Członkowie: mgr inż.
Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); mgr inż. Ewa Głowacka (O/Bydgoszcz); mgr inż. Krystyna
Jellinek (O/Kędzierzyn-Koźle); mgr Marek Kryger (O/Poznań) (od 13.06.2009 r.); mgr inż.
Jerzy Paprocki (O/Warszawa); mgr inż. Władysław Prokop (O/Tarnów) (do 14.07.2009 r.);
dr inż. Andrzej Puszyński (O/Wrocław); mgr inż. Maria Toporowicz (O/Puławy); mgr inż.
Waldemar Tuszewicki (O/Płock).
W okresie 2006-2010 odbyło się 14 posiedzeń (i 3 głosowania elektroniczne); Komisja
rozpatrzyła łącznie 182 wnioski, spośród których 165 zaopiniowała pozytywnie. Komisja
Nagród i Odznaczeń złożyła swoją propozycję zasad przyznawania okolicznościowego medalu
z okazji 80-lecia SITPChem. Komisja uznała, że składane przez Oddziały wnioski o przyznanie odznaczeń i wyróżnień charakteryzują się większą starannością opracowania i wyższym
poziomem uzasadnienia doboru kandydatów
Komisja Nagród i Odznaczeń stwierdziła potrzebę zreformowania wyróżnień w Stowarzyszeniu (zbyt mało możliwości wyróżnienia członków przy dość ogólnych kryteriach). Propozycję ustanowienia nowych odznaczeń SITPChem przedstawiano na Prezydium ZG, a Komisja
kilkakrotnie po dalszych pracach weryfikowała przedłożone Prezydium ZG SITPChem propozycje Komisji. Projekt nowego systemu odznaczeń i regulaminów skierowano do konsultacji
w Oddziałach. Ostatecznie z przedłożonych propozycji rekomendację Prezydium ZG uzyskała
tylko wprowadzenie dwustopniowej Odznaki Honorowej SITPChem.
Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników
Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników SITPChem, która wznowiła działalność 16.12.2008 r. w wyniku podjęcia przez FSNT-NOT Uchwały nr 14 z dnia
28 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu uzyskiwania specjalizacji zawodowej inżynierów i techników.
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jacek Cybulski (O/Warszawa); Członkowie: dr Maria
Obój-Muzaj (O/Warszawa); prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski (O/Kędzierzyn-Koźle); dr inż.
Piotr Grzybowski (O/Warszawa); dr inż. Edward Rój (O/Puławy).
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Komisja uprawniona jest do przygotowania (na podstawie oceny dorobku technicznego
i inżynierskiego, dokonanego w postępowaniu specjalizacyjnym) indywidualnych decyzji
dotyczących nadania inżynierom i technikom – stopni specjalizacji zawodowej. Komisja
odbyła 3 posiedzenia. Wpłynęło w tym czasie i zostało zakwalifikowanych do rozpatrzenia:
2 wnioski o nadanie I stopnia specjalizacji zawodowej inżyniera i 3 wnioski o nadanie
I stopnia specjalizacji zawodowej technika.
Komisja zakończyła postępowanie specjalizacyjne i podjęła pozytywne decyzje w 2 sprawach o nadanie I stopnia specjalizacji zawodowej inżyniera i w 1 sprawie o nadanie specjalizacji zawodowej technika.
Komisja Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna na tytuł Rzeczoznawcy SITPChem
Przewodniczący: dr inż. Piotr Grzybowski (O/Warszawa) oraz Członkowie: prof. dr hab. inż.
Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk); mgr inż. Urszula Hinz-Sokołowska (O/Wrocław).
Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała trzy wnioski o nadanie tytułu Rzeczoznawcy SITPChem.
Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego
Przewodniczący: dr Bogdan Kurant (O/Warszawa); Wiceprzewodniczący: mgr inż. Jerzy
Paprocki (O/Warszawa); Członkowie: mgr inż. Janusz Nowacki (O/Warszawa); dr Krystyna
Światlak (O/Poznań); mgr inż. Stanisław Pięta (zm. 2008 r.) (O/Łódź); dr Ryszard Ścigała
(O/Tarnów); mgr inż. Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle); inż. Józef Trzaska (O/Włocławek).
Działalność Komisji koncentrowała się na wydaniu XX tomu „Kart z historii polskiego
przemysłu chemicznego”; Komisja współpracowała z Kołem Seniorów Warszawskiego Oddziału SITPChem, które grupuje w swoich szeregach długoletnich pracowników przemysłu
chemicznego w Polsce. Komisja wystąpiła w 2006 r. do Prezydium ZG SITPChem o kontynuację działań mających na celu opracowanie i wydanie XX tomu wydawnictwa „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego” obejmującego okres 1980-2007. Kolejnym ważnym
działaniem była popularyzacja wiedzy o wybitnych polskich chemikach i zwiększenie zgłoszeń do Słownika Biograficznego Techników Polskich. Komisja opracowała wykaz o publikowanych nazwiskach polskich chemików oraz potencjalnych kandydatów do wyżej wymienionego słownika; wykazy zostały rozesłane do wszystkich Oddziałów SITPChem z apelem
o opracowania biogramów wybitnych chemików z poszczególnych oddziałów.
Komisja Prawodawstwa Chemicznego
Przewodniczący: Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn-Koźle) oraz Członkowie: Anna Jędrys
(O/Puławy); Barbara Cichy, Marta Stechman i Barbara Walawska (O/Gliwice); Andrzej
Grobecki (O/Tarnów); Mariusz Augustyniak, Wiesław Bajer i Andrzej Tatar (O/Włocławek);
Joanna Pokora (O/Kędzierzyn-Koźle).
Komisja Prawodawstwa Chemicznego została powołana decyzją Zarządu Głównego
SITPChem z dnia 5 lipca 2007 r. Prezydium ZG (7 sierpnia 2007 r.) przyjęło Regulamin
Komisji Prawodawstwa Chemicznego, a także zaakceptowało przedłożony program najbliższych działań Komisji. Sekretariat Komisji jest prowadzony w Oddziale SITPChem
w Kędzierzynie-Koźlu.
Do działań Komisji Prawodawstwa Chemicznego należy:
• Wystąpienie ws. Kart charakterystyki – do przedsiębiorców – z sugestią sukcesywnej modyfikacji Kart wg wzoru REACH (gdy istnieje konieczność opracowania nowego dokumentu lub jego aktualizacji pod względem merytorycznym) oraz – do instytucji nadzorujących
wdrożenie systemu REACH  (Ministerstwa, Inspektoraty) – z apelem o wyrozumiałe potraktowanie możliwych i występujących przejściowo uchybień formalnych w Kartach.
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Zorganizowanie w Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowej serii szkoleń
nt. praktycznego wykorzystania – niezbędnego w procedurach REACH – systemu informatycznego IUCLID 5, w kooperacji z ekspertem z Biura ds. Substancji i Preparatów
Chemicznych. Niezależnie od innych szkoleń w tym zakresie.
• Udział w pierwszym spotkaniu Polskiego Forum Chemicznego, zorganizowanego przez
IPO Oddział w Pszczynie, 27-28 września 2007 r.
• Forum zgromadziło uczestników z wielu zakładów, instytutów i instytucji.
• Podpisanie – 28 listopada 2007 r. w Warszawie – Porozumienia pomiędzy Polską Izbą
Przemysłu Chemicznego a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ws. powołania Grupy Ekspertów Przemysłu Chemicznego ds. REACH (GEPCh).
GEPCh ma służyć wszechstronnej konsultacji, wypracowywaniu stanowiska branży chemicznej i podejmowaniu wspólnych działań w zakresie Rozporządzenia ws. REACH. Prace organizacyjne mają prowadzić: Zbigniew Ślęzak – ze strony SITPChem oraz Andrzej
Krześlak – z PIPC.
Członkowie Komisji Prawodawstwa Chemicznego są uznanymi specjalistami w zakresie legislacji chemicznej, a szczególnie REACH i zagadnień związanych. Odgrywają niezwykle ważną rolę w wyszkoleniu osób zajmujących się tą działalnością oraz przygotowaniu
obowiązkowej rejestracji substancji chemicznych, której pierwsza fala przypada w 2010 r.
Utrzymywano ścisły kontakt z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego uzgadniając stanowiska
wobec ważnych kwestii.
Sekcja Chemizacji Rolnictwa
Działalność Sekcji Chemizacji Rolnictwa, zgodnie z założeniami regulaminowymi, skupiła się na dwóch obszarach: organizacji sympozjów, konferencji, narad oraz imprez o charakterze międzyresortowym i ogólnokrajowym poświęconych zagadnieniom wspólnym dla
chemii i rolnictwa oraz opracowywaniu dla administracji państwowej i samorządowej opinii
i ekspertyz dotyczących różnych zagadnień naukowych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych związanych z chemizacją rolnictwa.
Członkowie Sekcji brali udział w organizacji i obradach wielu imprez naukowo-technicznych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.
Członkowie Sekcji Chemizacji Rolnictwa uczestniczyli w opracowaniu kilkudziesięciu
opinii i ekspertyz dla organów administracji (głównie Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), często połączonych z akcją ankietyzacji zakładów przemysłowych. Obejmowały one przede wszystkim zagadnienia będące przedmiotem legislacji obrotu
nawozami na poziomie krajowym (ustawa o nawozach i nawożeniu) lub UE (rozporządzenie
WE 2003/2003 w sprawie nawozów) oraz harmonizacji przepisów.
Sekcja Edukacyjna Sekcja Inżynierii Chemicznej
Przewodnicząca: mgr inż. Elżbieta Jarguz; Członkowie: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara;
dr hab. inż. Andrzej Gierczycki; dr inż. Teresa Buczek; mgr inż. Krystyna Wojarska; mgr inż.
Maria Mochnacka; mgr Lucyna Urgacz. (Wszyscy członkowie Komisji z Oddziału SITPChem
w Gliwicach).
Działalność Sekcji skupiała się na organizacji wykładów z cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia”, współpracy z gliwickimi szkołami ponadgimnazjalnymi, konkursie na najlepszą pracę
dyplomową z dziedziny chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, wycieczkach
naukowo-technicznych, szkoleniach oraz organizowaniu każdego roku „Gliwickich Spotkań
z Ekologią”. Zainteresowanym szkołom przekazywany był miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek oraz materiały merytoryczne, z organizowanych przez Oddział Gliwice konferencji
naukowo-technicznych.
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Sekcja Inżynierii i Aparatury Chemicznej
Przewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko (O/Gdańsk).
Sekcja Inżynierii i Aparatury Chemicznej organizowała konferencje i seminaria. Zakwalifikowane prace uczestników konferencji ukazały się w czasopiśmie „Inżynieria
i Aparatura Chemiczna”. W 2009 r. członkowie Sekcji Inżynierii i Aparatury Chemicznej uczestniczyli w pracach organizacyjnych związanych z recenzowaniem i kwalifikacją prac zgłoszonych do prezentacji w Sekcji Inżynierii Chemicznej w ramach V KTCh
w Warszawie (21-25.06.2009 r.). Kol. B. Kawalec-Pietrenko była członkiem Komitetu
Naukowego V KTCh.
W 2010 r. członkowie Sekcji zorganizowali w Gdańsku posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (Executive Board of the European Federation of Chemical Engineering – EB EFCE ) oraz seminarium na temat zrównoważonego
rozwoju. Kol. Bożenna Kawalec-Pietrenko od 1999 r. jest członkiem Executive Board EFCE
i przewodniczącą Section of Environmental Protection and Sustainability.
Kol. J. Paprocki oraz Kol. B. Kawalec-Pietrenko w latach 2008-2009 brali udział w pracach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”. Projekt realizowany był w ramach
Panelu Tematycznego „Przemysł Chemiczny”. Realizację koordynował Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM. Celem projektu było dokonanie analizy dotyczącej
makrokierunków rozwoju przemysłu chemicznego oraz zapotrzebowania na zakres wiedzy
zawodowej (umiejętności) w długiej perspektywie czasowej, tj. 10-20 lat.
W latach 2006-2007 Sekcja współpracowała z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Pohoreckim
jako wiceprzewodniczącym ds. naukowych European Federation of Chemical Engineering.
Współpracowała także ściśle z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Wrońskim jako twórcą
(w 1981 r.) Seminarium Rozdzielania Zawiesin Ciał Stałych w Płynach, które to Seminarium, decyzją Komitetu Naukowego VIII Seminarium, zmieniło nazwę na Ogólnopolską Konferencję Rozdzielania Układów Niejednorodnych. Członkowie Sekcji brali udział
w organizacji studiów podyplomowych z zakresu inżynierii i aparatury chemicznej.
Sekcja Korozji
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot (O/Gliwice).
Od 2007 r. Sekcja działa na podstawie zaktualizowanego regulaminu zatwierdzonego
przez Zarząd Główny SITPChem. Działania Sekcji skupiają się na organizacji Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Technicznej ANTYKOROZJA. Systemy-Materiały-Powłoki. Drukowanie zgłoszonych referatów w formie recenzowanych publikacji miało miejsce w czasopiśmie
„Ochrona przed Korozją”, którego Radę Programową powołał ZG SITPChem (5 lipca 2007 r.)
na wniosek Sekcji Korozji. Przewodniczącym Rady został Profesor Witold Gnot. Specjalne
numery czasopisma były drukowane przed konferencjami i przekazywane wszystkim uczestnikom z kompletem materiałów konferencyjnych.
Wspólnie z ZO SITPChem w Gliwicach – od 2006 do 2010 r. Sekcja zorganizowała
4 konferencje.
Sekcja Ochrony Środowiska
Przewodnicząca: Anna Wiechetek-Węgrzyn oraz Członkowie: Marian Cichosz;
Łukasz Gamoń; Grażyna Król; Monika Kulig-Nowicka; Robert Lewandowski; Andrzej
Maślanka; Marcin Nowicki; Beata Oszczęda; Barbara Pasterz; Grażyna Pęciak; Leszek
Polak; Piotr Tomica.
W 2007 r. odbyły się dwa spotkania Sekcji, na których przedyskutowano regulamin
Sekcji oraz nakreślono plan działania do końca 2010 r. Członkowie Sekcji uznali, że naj-
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bardziej słusznym systemem pracy będzie organizacja konferencji naukowo-technicznych, które dają możliwość oddziaływania (bezpośrednio lub pośrednio) na liczne grono
osób zaangażowanych w problematykę ochrony środowiska w swoich firmach. Działania Sekcji skupiały się wokół organizacji Ogólnopolskich Szkoleniowych Konferencji
Naukowo-Technicznych pt. Ochrona Środowiska. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania.
Trendy. Konferencje odbywały się corocznie jesienią w Ustroniu-Jaszowcu pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz Prezydenta Miasta Gliwice – Zygmunta Frankiewicza. Sekcja współpracowała z Wydziałem
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji” w Katowicach. Konferencje gromadziły przedstawicieli wyższych uczelni,
samorządów terytorialnych, JBR, biur projektowych, przedsiębiorstw energetycznych,
zakładów przemysłowych oraz różnych firm zajmujących się ochroną środowiska. Tematyka była bardzo różnorodna, od nowych uregulowań prawnych poprzez charakterystykę
metod biotechnologicznych wykorzystywanych w ochronie środowiska, do zarządzania
substancjami w UE. Dużo czasu poświęcono rozporządzeniu REACH.
Zgłoszone referaty i komunikaty drukowane były w specjalnych wydaniach miesięcznika
CHEMIK nauka-technika-rynek przed konferencjami i przekazywane uczestnikom z kompletem materiałów konferencyjnych. Wspólnie z ZO SITPChem w Gliwicach, w okresie sprawozdawczym, Sekcja zorganizowała 4 konferencje:
Sekcja, w ramach III Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego „Expochem’2010”, współorganizowała seminarium SITPChem, które odbyło się 25 lutego
2010 r. w katowickim Spodku. Referat pt. „Organizmy modyfikowane genetycznie – korzyści i zagrożenia”, wygłoszony przez Annę Wiechetek – przewodniczącą Sekcji, wzbudził duże
zainteresowanie i wywołał ciekawą dyskusję.
Sekcja Węglowa
Przewodnicząca: dr inż. Lidia Kurzeja (O/Gliwice).
Sekcja współpracuje z Polskim Towarzystwem Węglowym i wspólnie organizuje spotkanie
w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Sekcja w okresach 2-letnich organizuje konferencję krajową „Materiały i kompozyty węglowe” z udziałem gości
zagranicznych.
Sekcja Wyrobów Lakierowych
Przewodniczący: Józef Kozieł; Wiceprzewodniczące: Kazimiera Tyczkowska i Wiesława
Bielach; Skarbnik: Lucyna Bałandziuk; Sekretarz: Marek Machała; Członkowie Zarządu:
Stanisław Gruszka, Tomasz Loter i Tadeusz Twardzik. (Wszyscy członkowie Komisji z Oddziału SITPChem w Cieszynie).
Sekcja Wyrobów Lakierowych przede wszystkim propaguje wiedzę techniczną związaną
z rozwojem wyrobów lakierowych i żywic. Organizuje seminaria naukowo-techniczne wspólnie z dużymi firmami chemicznymi. Współpracuje z FATIPEC (Federation D’Associations de
Techniciens des Industries des Peintures, Vernis, Emaux et Encres D’Imprimerie de L’Europe
Continentale) – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów z siedzibą
w Paryżu, założoną w 1950 r. w Genewie.

432

1994-2010

Kadencja 2010-2014

Uchwała XXIX Walnego Zjazdu SITPChem

(Toruń 22-24. 09. 2010 r.)
1. Aktywnie uczestniczyć w Światowym Roku Chemii 2011, w tym wykorzystując doświadczenia projektu „Słoneczna Chemia” i formułując nowe projekty.
2. Kontynuować i intensyfikować współpracę z organizacjami gospodarczymi i naukowymi w Polsce (m.in. PTCh, PIPC, Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej) oraz
zagranicznymi (m.in. CEFIC, EFCE, FATIPEC, DECHEMA).
3. Wykorzystywać możliwości wpływania na kształcenie kadry inżynieryjno-technicznej dla
przemysłu krajowego i uczestniczyć w kształtowaniu programów nauczania pod kątem
potrzeb pracodawców.
4. Współpracować z instytucjami, które mają wpływ na reorganizację i rozwój przemysłu
chemicznego oraz stan zaplecza naukowo-badawczego.
5. Formułować i realizować nowe sposoby zainteresowania i zaangażowania młodej kadry
w działalność stowarzyszeniową.
6. Zainicjować działalność promującą i wspierającą stworzenie w Polsce ogólnokrajowego
systemu odzysku energetycznego i recyklingu odpadów komunalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem tworzyw polimerowych.
7. Zainicjować działania na rzecz stworzenia w Polsce realnej koncepcji alternatywnych
źródeł surowcowych i nośników energii dla przemysłu i energetyki.
8. Rozszerzyć działania edukacyjne dla poprawy wizerunku i podnoszenia wiedzy
o wiodącej roli chemii w gospodarce.
9. Kontynuować konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe z obszaru chemii.
10. Zakończyć opracowanie XX tomu „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego”.
11. Podjąć skuteczne działania zmierzające do archiwizacji dokumentacji historycznej firm
chemicznych oraz do stworzenia krajowego muzeum przemysłu chemicznego, w tym
wykorzystując techniki wirtualne i multimedialne.
12. Upowszechniać działania SITPChem i usprawniać komunikację wewnętrzną poprzez
umożliwienie dostarczania wszystkim członkom SITPChem czasopism SITPChem, co pozwoli na wzmocnienie roli Stowarzyszenia w firmach i instytucjach chemicznych.
13. Ustanowić zasady gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia przez oddziały nieposiadające osobowości prawnej
14. Po uzyskaniu przez oddziały osobowości prawnej, majątek będący w Zarządzie Oddziału
będzie przekazany przez Zarząd Główny temu Zarządowi pod warunkiem, że Zarząd Oddziału będzie się stosował do obowiązujących zasad rozliczeń z Zarządem Głównym.
15. Zorganizować uroczyste obchody jubileuszu 85-lecia SITPChem w roku 2012r.
16. Wystąpić z listem gratulacyjnym do dr Bogdana Kuranta – wieloletniego Sekretarza Generalnego SITPChem.
Wybrany na XXVIII WZ SITPChem Zarząd Główny w kadencji 2010-2014 ukonstytuował się następująco:
Prezes: prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (O/Gliwice).
Wiceprezesi: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice); dr inż. Józef Sas (O/Puławy);
mgr inż. Zbigniew Ślęzak (O/Kędzierzyn Koźle).
Skarbnik: mgr inż. Stefan Oborski (O/Toruń).
Członkowie Prezydium: dr inż. Piotr Grzybowski (O/Warszawa); prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec–Pietrenko (O/Gdańsk); mgr inż. Jerzy Klimczak (O/Cieszyn); mgr inż. Stanisław
Oczkowicz (O/Tarnów).
Zarząd Główny: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr inż. Teodor Bek (O/Kędzierzyn –
Koźle); mgr inż. Anna Czumak – Bieniecka (O/Gliwice); mgr inż. Marcin Flakiewicz (O/Płock);
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mgr inż. Grzegorz Florek (O/Tarnów); mgr inż. Ewa Głowacka (O/Bydgoszcz); mgr inż. Józef
Kozieł (O/Cieszyn); mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice); dr inż. Janusz Kucharski (O/Puławy); inż. Jerzy Marcinko (O/Puławy); mgr inż. Zbigniew Paprocki (O/Tarnów); dr inż. Adam
Tarniowy (O/Oświęcim).
Sekretarz Generalny: mgr inż. Anna Czumak – Bieniecka.
Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn).
Wiceprzewodniczący: dr hab. Roman Buczkowski (O/Toruń).
Sekretarz: inż. Krystyna Wojarska (O/Gliwice).
Członkowie: mgr inż. Tomasz Klikowicz (O/Tarnów); dr Janusz Kruk (O/Puławy);
mgr inż. Stanisław Łasocha (O/Kędzierzyn – Koźle); mgr inż. Jerzy Paprocki (O/Warszawa).
Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący: mgr inż. Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim).
Wiceprzewodniczący: mgr Maria Piotrowska–Baran (O/Gliwice).
Sekretarz: mgr inż. Maria Toporowicz (O/Puławy).
Członkowie: dr Ryszard Grzybek (O/Kędzierzyn – Koźle); inż. Tadeusz Janosik
(O/Tarnów); mgr inż. Piotr Antecki (O/Włocławek); prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska
(O/Gdańsk).

Jubileusz 80-lecia SITPChem. Prezesi Jerzy Kropiwnicki i Jacek Kijeński
i wieloletni Sekretarz Generalny, Bogdan Kurant

XXIX Walny Zjazd SITPChem w Toruniu, wrzesień 2010 r.
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Czasopisma chemiczne
Stowarzyszenie jest właścicielem trzech czasopism naukowo-technicznych z dziedziny
chemii:
• CHEMIK nauka-technika-rynek – wydawany przez Zakład Wydawniczy CHEMPRESSSITPChem w Gliwicach.
Czasopismo „Chemik” powstało w 1948 r. z inicjatywy prof. Aleksandra Zmaczyńskiego, ówczesnego generalnego dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Chemicznego
z siedzibą w Gliwicach. Miało ono początkowo charakter informacyjno-szkoleniowy,
a jego celem było dostarczanie podstawowej wiedzy chemicznej i technologiczno-aparaturowej pracownikom przemysłu chemicznego. CHEMIK nauka-technika-rynek
jest czasopismem naukowo-technicznym obejmującym swoim profilem problematykę chemii stosowanej – badań stosowanych, technik i technologii przemysłowych,
kontroli procesów i – w ostatnich latach coraz szerzej – problematykę zarządzania:
jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, a także zagadnieniami organizacyjnoprawnymi obejmującymi funkcjonowanie w Unii Europejskiej – nie tylko firm przemysłowych, ale także jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni oraz wzajemnych relacji we współpracy. Najważniejszym przesłaniem publikacji
w miesięczniku CHEMIK jest upowszechnianie postępu technologicznego i technicznego w przemyśle chemicznym i kształtowanie nowoczesnych form współpracy nauki
z przemysłem oraz propagowanie zrównoważonego rozwoju, w tym zasad tzw. Zielonej Chemii, a także propagowanie pozytywnego wizerunku chemii jako branży o podstawowym znaczeniu w nauce, w gospodarce i w rozwoju cywilizacyjnym – w Polsce
i w świecie. Wszystkie publikacje są recenzowane przez specjalistów w poszczególnych dziedzinach; od 2010 r. czasopismo ukazuje się w dwóch wersjach językowych;
ma także dwie różnojęzyczne strony internetowe: www.miesiecznikchemik.pl
oraz www.chemikinternational.com. Publikacje są przygotowywane przez naukowców, wybitnych inżynierów oraz menedżerów z przemysłu – niemal w równych proporcjach. Miesięcznik CHEMIK jest wydawany przez Zakład Wydawniczy CHEMPRESSSITPChem powołany decyzją Zarządu Głównego SITPChem 1 stycznia 1992 r. ZW
CHEMPRESS-SITPChem jest umiejscowiony przy Zarządzie Oddziału SITPChem w Gliwicach. Miesięcznik CHEMIK nauka-technika-rynek, tak jak bywało w przeszłości, tak
i teraz, stara się podejmować nowe wyzwania w zmieniających się warunkach funkcjonowania – w przemyśle, w gospodarce, w firmach chemicznych, w nauce, w technice
i w technologii. Rynek czasopism technicznych jest coraz bardziej wymagający. Na to,
by sprostać oczekiwaniom i wymaganiom kadry inżynierskiej w nauce i w przemyśle,
redakcja pracuje 65 lat – z sukcesem poprawności merytorycznej wszystkich publikacji na swoich łamach, przy współudziale znakomitych Autorów – twórców technologii,
inżynierów, naukowców i badaczy, menedżerów, nauczycieli akademickich, a także
chemików z organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych.

•

Czasopisma Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją wydawane przez Wydawnictwo Czasopism Technicznych SIGMA NOT Sp. z o.o. w Warszawie.
Przemysł Chemiczny jest najstarszym polskim czasopismem chemicznym, wydawanym od 1917 r. Czasopismo od 1964 r. jest notowane na tzw. liście filadelfijskiej
najlepszych naukowych pism świata. Spośród ośmiu polskich naukowych pism chemicznych notowanych na liście filadelfijskiej, tylko Przemysł Chemiczny jest publikowany po polsku, realizując misję sformułowaną jeszcze przez założyciela czasopisma
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– prof. Ignacego Mościckiego, by pismo służyło szczególnie polskiemu inżynierowi chemikowi w przemyśle jako źródło wiedzy o postępie w technologii i inżynierii
chemicznej na świecie i w Polsce. Pismo ukazuje się raz w miesiącu co najmniej
80 stron, w pełnym kolorze i dostępne jest w prenumeracie. Można je nabywać
również w wersji elektronicznej. Pełne teksty artykułów opublikowanych w latach
1993-2010 dostępne są na witrynie Wydawnictwa SIGMA-NOT. Baza internetowa
zawiera ponad 2500 artykułów i 16000 stron i będzie stopniowo poszerzana o kolejne
roczniki archiwalne wstecz. Miesięcznik adresowany jest do menedżerów krajowego przemysłu chemicznego, inżynierów i technologów w przemyśle, projektantów
w biurach projektowych oraz pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych i na wyższych uczelniach oraz studentów chemii. Wszystkie publikowane
prace poddawane są recenzji.
Ochrona przed Korozją – corocznie wydawanych jest dwanaście numerów o zmiennej
liczbie stron od 20+4 do 60+4. Objętość zależna jest od tematyki numeru oraz liczby
reklam i artykułów promocyjnych. Objętość numeru większą od średniej posiadają zeszyty tematyczne. Systematycznie zwiększa się objętość czasopisma. Stałe zwiększenie
objętości oraz zachowanie poziomu merytorycznego publikacji jest priorytetem redakcji,
niemniej jest ono uzależnione od przychodów, a ono co roku maleją. W miesięczniku
publikowane są artykuły naukowe, techniczne i popularne. Są one recenzowane przez
redaktorów działowych lub specjalistów w danej dziedzinie. Od 2005 r. rozpoczęto publikacje ciekawych artykułów naukowych w języku angielskim z obszernymi skrótami
w języku polskim. W latach 2005-2006 w numerach objętych prenumeratą rozpoczęto publikowanie artykułów przygotowanych na doroczne konferencje: ANTYKOROZJA
Systemy-Materiały-Powłoki (organizowana przez SITPChem O/Gliwice wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Korozyjnym i Sekcją Korozji przy Zarządzie Głównym SITPChem) oraz
na sympozjum „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej” (publikacja referatów plenarnych).
SITPChem patronuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich dwumiesięcznikowi Inżynieria i Aparatura Chemiczna – wydawanemu przez
Oficynę Wydawniczą SIMPRESS w Warszawie.
Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest czasopismem naukowo-technicznym
poświęconym problemom obliczeń procesowych i zagadnieniom projektowo-konstrukcyjnym aparatury i urządzeń dla przemysłów przetwórczych, w tym szczególnie dla przemysłu chemicznego, jak również dla energetyki, gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska. Jest dwumiesięcznikiem przeznaczonym dla pracowników
badawczych, projektantów, konstruktorów, a także menedżerów. Artykuły są recenzowane, co pozwala utrzymać wysoki poziom naukowy publikowanych prac.
Wydawcą jest oficyna wydawnicza SIMPRESS, a czasopismo wychodzi pod auspicjami dwu stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT: SIMP oraz SITPChem. Koszty
Wydawnicze pokrywane są przez wpływy reklam, ze sprzedaży i prenumeraty oraz
dotacji rządowych.
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Odznaczenia Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego
Honorowa Odznaka SITPChem może być przyznana osobie fizycznej lub osobie prawnej. Honorowa Odznaka wyobraża sześciokątny pierścień benzenu z napisem w środku
„SITPChem”, w kolorach: tło wiśniowe ze złoconą obwódką i złocony napis. Honorowa
Odznaka SITPChem może być nadawana również osobom fizycznym lub prawnym niebędącym obywatelami Państwa Polskiego, w uznaniu ich współpracy ze Stowarzyszeniem
oraz popularyzacji działalności SITPChem poza granicami Polski.
Medal im. Wojciecha Świętosławskiego wraz z dyplomem jest bardzo wysokim wyróżnieniem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Medal jest przyznawany osobom fizycznym, będącym członkami Stowarzyszenia za wybitne
zasługi związane z zakresem działania SITPChem oraz w uznaniu zasług i osobistego wkładu
do rozwoju polskiej chemii, osobom posiadającym Odznakę Honorową SITPChem oraz Złotą
Odznakę NOT. Zarząd Główny Stowarzyszenia w szczególnych wypadkach może przyznać
Medal im. Wojciecha Świętosławskiego osobom niebędącym członkami SITPChem – za wybitne, powszechne uznane osiągnięcia i zasługi dla rozwoju polskiej chemii i popularyzację
osiągnięć SITPChem, obywatelom państw obcych – w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem oraz popularyzację działalności SITPChem poza granicami Polski.
Honorowe Członkostwo SITPChem jest najwyższą godnością Stowarzyszenia, nadawaną przez Walny Zjazd SITPChem. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie
zasłużona dla SITPChem lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.
Członkowie Honorowi SITPChem: mgr Lech Bartkowski (O/Poznań); mgr inż.
Wiesław Bartyzel (O/Oświęcim); mgr inż. Teodor Bek (O/Kędzierzyn-Koźle); inż.
Czesław Bugaj (O/Płock); mgr inż. Zdzisław Burek (O/Oświęcim); prof. Jerzy Buzek
(O/Gliwice); mgr inż. Andrzej Cebulski (O/Oświęcim); mgr Barbara Teresa Chmielecka (O/Poznań); mgr Gertruda Danielkiewicz (O/Bydgoszcz); mgr inż. Mieczysław Ficek (O/Oświęcim); mgr inż. Stanisław Gruszka (O/Cieszyn); prof. Edward
Grzywa (O/Warszawa); mgr inż. Adam Gurgul (O/Kędzierzyn-Koźle); mgr Stanisław Hławiczka (O/Cieszyn); mgr inż. Hanna Józefiak (O/Bydgoszcz); mgr inż.
Roman Jurczak (O/Oświęcim); prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko
(O/Gdańsk); prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (O/Gliwice); mgr inż. Tadeusz Kochanek (O/Wrocław); prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kotowski (O/Kędzierzyn-Koźle);
mgr inż. Józef Kozieł (O/Cieszyn); mgr inż. Czesław Kozyra (O/Rzeszów); mgr inż.
Jerzy Kropiwnicki (O/Gliwice); mgr inż. Grażyna Król (O/Gliwice); mgr inż. Zdzisław
Krupa (O/Gdańsk); mgr inż. Eugeniusz Kulczycki (O/Łódź); dr Bogdan Kurant
(O/Warszawa); dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. UTP (O/Bydgoszcz); prof. dr hab.
inż. Andrzej Matynia (O/Wrocław); mgr inż. Adam Mazur (O/Wrocław); mgr inż. Ewa
Nowacka (O/Bydgoszcz); mgr inż. Janusz Nowacki (O/Warszawa); mgr inż. Adam
Nowotarski (O/Wrocław); prof. Józef Obłój (O/Warszawa); mgr inż. Stefan
Oborski (O/Toruń); mgr inż. Zbigniew Olszewski (O/Łódź); mgr inż. Jerzy Paprocki
(O/Warszawa); mgr Maria Piotrowska-Baran (O/Gliwice); dr inż. Józef Sas (O/Puławy); mgr inż. Krystyna Stemler-Korczak (O/Wrocław); prof. dr Józef Szarawara
(O/Gliwice); mgr inż. Andrzej Skalski (O/Puławy); mgr inż. Zdzisław Szawłowski
(O/Warszawa); dr Krystyna Światlak (O/Poznań); mgr inż. Mieczysław Tokarczyk
(O/Gdańsk); mgr inż. Maria Toporowicz (O/Puławy); mgr inż. Kazimiera Tyczkowska
(O/Cieszyn); mgr Janina Witkowska-Kmieciak (O/Poznań).
opr. Biuro ZG SITPChem Warszawa
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SITPChem/Oddział Brzeg Dolny
Zarząd Oddziału przy PCC ROKITA SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Prezes: mgr inż. Roman Bajda

Historia Oddziału w latach 1990-2010
SITPChem w Brzegu Dolnym jest prawie rówieśnikiem, szeroko znanych na rynku
krajowym i zagranicznym, zakładów chemicznych PCC Rokita SA.
PCC Rokita są największymi zakładami chemicznymi na Dolnym Śląsku i mieszczą się
w pierwszej dziesiątce w krajowej klasyfikacji pod względem wartości produkcji.
W 1949 r., trzy lata po uruchomieniu pierwszej produkcji w zakładach chemicznych
Rokita (wtedy: Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego „Rokita” ), z inicjatywy inż. A. Dowmanowicza powstało przy zakładach Koło SITPChem przynależne do wrocławskiego Oddziału. Na 10-lecie NZPO „Rokity” w 1956 r. powołano samodzielny Oddział
SITPChem, głównie dzięki wzrostowi załogi, również zatrudnienia inżynierów i techników,
wynikającego z dynamicznego rozwoju zakładów.
Kolejnymi przewodniczącymi koła i następnie prezesami Oddziału SITPChem w Brzegu
Dolnym byli: Aleksander Dowmanowicz, Zygmunt Zdrojewski, Zdzisław Torbus, Zbigniew
Lewandowski, Henryk Kubicki, Bohdan Kokocha, Jerzy Juzoń, Zbigniew Berek, Barbara
Rogala, Zbigniew Malczyk, Marian Nowocień, Stanisław Pacek, Kazimierz Podsiadły, Jan
Pomarański oraz Roman Bajda od 1996 r. i nadal. XVII Walny Zjazd Oddziału SITPChem
Brzeg Dolny w 2010 r. na kadencję 2010-2014 wybrał władze Oddziału w składzie:
Zarząd Oddziału: Prezes – R. Bajda; Wiceprezes – P. Magryś; Skarbnik – I. Jarząb;
Członkowie: A. Karnas, K. Stanek i I. Wabiński.
Komisja Rewizyjna: J. Tomaszkiewicz, M. Wielowski i G. Żarczyński.
Sąd Koleżeński: M. Polc, Z. Mak i M. Milewski.
W 1996 r. uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Rokity (wówczas Zakładów Chemicznych „Rokita” SA) i 40-lecia dolnobrzeskiego Oddziału SITPChem. Zorganizowano
dwie konferencje o zasięgu międzynarodowym. Szczególnie druga, poświęcona specjalizacji zakładów, a zatytułowana „Środki powierzchniowo czynne dziś i jutro” cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem i bardzo dużą frekwencją. W konferencji, obok znakomitych profesorów, przedstawicieli polskiej chemii z uczelni wrocławskich, obecni byli
goście z instytutów naukowych: ICSO „Blachownia” z Kędzierzyna-Koźla, warszawskich
IChP i IPO i innych, na co dzień współpracujący z dolnobrzeskimi zakładami chemicznymi. Przybyli też goście z zagranicy, głównie z firm handlowych, odbiorców produktów
i dostawców surowców oraz nauczyciele przedmiotów chemicznych ze średnich szkół
dolnobrzeskich, którzy uczestniczyli w konferencji razem z uczniami klas maturalnych.
To była prorocza konferencja. Zakłady Rokita (dziś PCC Rokita SA) konsekwentnie rozwijały paletę produkcyjną surfaktantów i dziś są w tym obszarze liczącym się graczem
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na rynku europejskim. W lipcu 2012 r. wydzielona ze struktury Rokity samodzielna
spółka PCC Exol SA, specjalizująca się wyłącznie w produkcji związków powierzchniowo
czynnych, wystartuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na 60-lecie
zakładów, już PCC Rokita SA, także zorganizowano uroczyste spotkanie, ale już tylko
w gronie członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz licznej grupy Kolegów – emerytów.
Kontakty z emerytami stały się już tradycją w naszym Oddziale i odbywają się przynajmniej raz w roku w ramach bardzo popularnych spotkań z okazji Dnia Chemika, które
przechodzą do historii pod nazwą spotkań „przy bigosie prezesa”. Na tych spotkaniach
zawsze serdecznie witany był Kol. M. Krutin, kiedyś Prezes i generalny dyrektor zakładów PCC Rokita SA. Generalny dyrektor wręcz namawiał i prosił o dyskusję na temat
kierunków rozwoju Rokity, a tym samym dolnobrzeskiej aglomeracji. Na dotychczasowych 13. już spotkaniach zawsze było min. 50 osób. To wielka radość i zadowolenie
organizatorów; dowód na zapotrzebowanie w naszym lokalnym środowisku na takie
kontakty. Na ostatnim spotkaniu gościliśmy telewizję dolnobrzeską, dzięki której reportaż ze spotkania, a tym samym informacja o Oddziale SITPChem dotarła do dużej grupy
mieszkańców Brzegu Dolnego.
W bieżącej działalności członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w konferencjach
naukowo-technicznych, naradach i spotkaniach, są wszędzie tam, gdzie analizuje się
szanse i zagrożenia rozwoju krajowego przemysłu chemicznego. Kilkakrotnie uczestniczyliśmy w ogólnopolskich konferencjach technicznych „Chemia...” w Płocku. Na „Chemiach 2006, 2007 i 2009” przedstawialiśmy prezentacje o najciekawszych osiągnięciach PCC Rokita SA, które były z ogromnym zainteresowaniem przyjmowane przez
blisko 200-osobowe gremia uczestników konferencji. W Płocku czujemy się dobrze,
bowiem właśnie tam w Parku Technologicznym Płockiej Petrochemii powstała nowoczesna wytwórnia niejonowych środków powierzchniowo czynnych wybudowana przez
PCC Rokita SA. Uroczyste przekazanie wytwórni do eksploatacji odbyło się w 2011 r.
Niebezpieczny, podstawowy surowiec do procesu oksyetylenowania, tlenek etylenu,
dostarczany jest rurociągiem wprost z instalacji produkcyjnej. Plany pozostające przez
wiele lat na papierze, dzięki konsekwentnej strategii rozwojowej nowego właściciela
Rokity firmy PCC, zostały zrealizowane.
W latach 2008-2009 uczestniczyliśmy także w konferencjach poświęconych restrukturyzacji polskiego przemysłu chemicznego. To stamtąd w 2009 r. przywieźliśmy nagrodę
za pierwsze miejsce dla PCC Rokita SA w konkursie ogłoszonym przez ZG SITPChem
– Lider restrukturyzacji w kategorii firm chemicznych.
Wszystko to sprawia, że w tych szczególnie trudnych czasach dla klimatu działalności
społecznej udało się w Brzegu Dolnym, w kampanii sprawozdawczo-wyborczej w 2010 r.
zwiększyć liczebność Oddziału o 15 wspaniałych, młodych ludzi, z którymi zakłady PCC
Rokita SA wiążą ogromne nadzieje na przyszłość. Wielu z nich, jeszcze bardzo młodych,
pracuje już na odpowiedzialnych stanowiskach. We wspomnianym czasie do Stowarzyszenia SITPChem zostali przyjęci: Łukasz Adamek, Małgorzata Biedrzycka, Zbigniew
Biedrzycki, Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Jaśkiewicz, Jerzy Jaśkiewicz, Krzysztof Juzwa,
Grzegorz Kardyś, Anna Karnas, Adrian Kolus, Małgorzata Kuta, Elżbieta Lis, Jerzy Lis,
Przemysław Rola i Jakub Tuta. Trzeba z satysfakcją zauważyć, że młodzi adepci sztuki
chemicznej, absolwenci wyższych uczelni, szybciej wchodzą w organizm firmy wnosząc
szereg śmiałych, proinnowacyjnych rozwiązań w obszarze organizacji i technologii produkcji, w porównaniu do roczników sprzed kilkunastu jeszcze lat.
W tradycyjnych spotkaniach „przy bigosie prezesa” bierze udział wielu wspaniałych
seniorów – emerytów, których wkład w rozwój Rokity zapisał się złotymi zgłoskami. Zawsze gromkimi brawami witani byli dyrektorzy Rokity: L. Muchorowski, F. Brzuchacz

1990 – 2010

441

i J. Przondo. Śmiało można powiedzieć, współtwórcy inwestycji w latach 70. ub.w., bardzo
nowoczesnych (na tamte czasy) i potrzebnych gospodarce krajowej. To był czas rozpoczynający wielką udaną przygodę Rokity z grupą produktów chemicznych polieterów do wytwarzania poliuretanów – tworzyw sztucznych o ogromnej palecie stosowania w różnych
podstawowych sektorach gospodarczych (budownictwo, meblarstwo, przemysł samochodowy i inne). W spotkaniach uczestniczą również seniorzy, którzy stanowili trzon kadry
technicznej pracując na kierowniczych stanowiskach w pionie produkcyjnym, technologicznym i badawczo-rozwojowym i, jeśli tylko dopisuje im zdrowie, to są obecni: A. Wroński,
małżeństwo Ludwika i A. Kałowie, St. Idziak, Z. Zagała, Cz. Bogusławski, St. Banaś, T.
Sobczak, A. Kędzierski, Z. Marszał, Z. Bucki, E. Nawrocki i wielu innych. Bardzo częstym uczestnikiem spotkań był nieżyjący już M. Wawrzyniak, pracujący przed przejściem
na emeryturę na stanowisku Głównego Inżyniera ds. Inwestycji i Remontów. Wielu z nich
było aktywnymi członkami dolnobrzeskiego Oddziału SITPChem.

Prezes Roman Bajda przyjmuje młodych członków SITPChem
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Bardzo ważnym obszarem w działalności Oddziału jest współpraca z wrocławskimi
ośrodkami naukowymi, głównie Politechniką Wrocławską. Zawsze solidnie i szczegółowo przedstawiamy zakłady chemiczne PCC Rokita SA licznym wycieczkom studenckim
podkreślając ciągłą potrzebę wdrażania innowacyjności w organizacji produkcji i w procesach technologicznych. Pięknym przykładem współpracy ostatnich lat jest wdrożenie
do produkcji na skalę techniczną plastyfikatorów i antyutleniaczy fosforoorganicznych
do tworzyw i gum. Projekt ma charakter rozwojowy i dlatego do dalszych badań włączył
się również Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.
Właśnie dążność zakładów i Stowarzyszenia do ciągłej współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Wrocławskiej skutkowała tym, że JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski przyznał Romanowi Bajdzie, Prezesowi
Zarządu Oddziału SITPChem, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej – za wieloletnią
i owocną współpracę z Wydziałem Chemicznym i Politechniką Wrocławską. Uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Politechniki Wrocławskiej odbyło się podczas inauguracji
Roku Akademickiego 2008/2009 na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
3 października 2008 r. Prezes Oddziału często wraca do tego wyróżnienia podkreślając,
że bardzo sobie ceni otrzymaną Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej i jest z niej
dumny. To wyróżnienie, podkreśla, jest wyróżnieniem wszystkich, całego Oddziału i PCC
Rokita SA – za pracę na rzecz zbliżania nauki do przemysłu i przemysłu do nauki.
Jest wiele przykładów na to, że inwestycje zagraniczne w przemyśle chemicznym mają
szczególne znaczenie, bowiem przemysł ten należy do dziedziny o szybko zmieniających
się rozwiązaniach technologicznych, które muszą być poprzedzone kosztownymi badaniami, a następnie konieczne jest instalowanie nowoczesnych urządzeń na ogół niewytwarzanych w Polsce. Oznacza to, że napływ know-how jest dla przemysłu chemicznego
niezbędny dla uzyskania wysokiej jakości wyrobów poprzez wdrażanie innowacyjnych
rozwiązań technicznych.
Ciągle też wydaje się, że zbyt powoli wzrasta prestiż zawodu inżyniera. Dziesięć lat
temu prof. Jerzy Rachoń – Rektor Politechniki Gdańskiej witając bardzo serdecznie delegatów XXVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który w swoim życiu, jak oświadczył, należał tylko do dwóch organizacji ZSP i NOT,
z niepokojem podkreślił, że na przestrzeni ostatnich 30. lat nastąpiła głęboka deprecjacja
tytułu inżynierskiego. Świadomie albo nie, mówił dalej prof. J. Rachoń, ale od 30. lat
niszczymy inżynierską wiedzę, nie dbając o jej prestiż, zapominając, że najpierw każdy
przedmiot ktoś musi zaprojektować i wyprodukować. Czas dać temu kres, bo zostaniemy
na szarym końcu w rozwijającej się coraz dynamiczniej gospodarce światowej. Musimy
zdawać sobie sprawę, że żyjemy w gospodarce wiedzy i potrzeby ustawicznego kształcenia
się, podkreślił Pan Rektor. Do tematu wraca 8 lat później, w dyskusji przed XXIX Walnym
Zjazdem, prof. Jacek Kijeński, Prezes ZG SITPChem. W odniesieniu do Misji Stowarzyszenia Profesor Kijeński powiedział: „W odniesieniu do propagowania i upowszechniania
wiedzy inżynierskiej, to zarówno w Polsce jak i całej UE, pomimo deklaracji idei budowy
gospodarki opartej na wiedzy, nie prowadzi to wcale do społecznego wzrostu znaczenia
wiedzy inżynierskiej ani doceniania inżynierów”.
Jak w każdym obszarze, tak i w tym następują korzystne zmiany, ale dzieje się to zbyt
wolno. Naszym celem jest ich przyspieszenie. Bez inżynierskiej aktywności nie wymyślimy
i nie wdrożymy innowacyjnych rozwiązań technicznych zapewniających dalszy wzrost
poziomu życia Polaków, ich lepszej i bogatszej przyszłości.
Roman Bajda
Prezes Oddziału SITPChem
Brzeg Dolny przy PCC Rokita S.A.
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SITPChem/Oddział Bydgoszcz
Zarząd Oddziału
ul. Rumińskiego 6
85-030 Bydgoszcz
Prezes: mgr inż. Ewa Głowacka

Historia Oddziału w latach 1994-2010
W tomie 15. „Karty z historii polskiego przemysłu chemicznego” opisano historię działalności Oddziału w latach 1950-1994.
W 1994 r. odbył się XX Walny Zjazd Oddziału. Prezesem na nową kadencję został
wybrany dr hab. inż. Edwin Makarewicz. Zarząd realizował uchwałę Walnego Zjazdu poprzez organizację imprez naukowo-technicznych, ścisłą współpracę z zarządami kół zakładowych, organizację spotkań członków Oddziału, zainteresowanie członków Oddziału
sprawami ekologii, a za ich pośrednictwem zakłady pracy, uczelnie, szkoły.
Rok 1994
• Seminarium „Wykorzystanie komputerów i informatycznych baz danych do modernizacji procesów chemicznych”
• Wykład „Przemysł chemiczny w Japonii”.
Rok 1995
• Seminarium I Forum Ekologiczne integrujące środowisko bydgoskie „Zanieczyszczenia
wód, ziemi i atmosfery”
• Seminarium „Technologia przetwórstwa elastomerów i tworzyw spienionych”
• V Konferencja Naukowo-Techniczna „Zanieczyszczenie gleby” z okazji jubileuszu
50-lecia Oddziału, 650-lecia miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskich Dni Techniki.
Rok 1996
• Seminarium II Forum Ekologiczne
• Seminarium promocyjne wyrobów Kujawskiej Fabryki Farb i Lakierów „Nobiles”
we Włocławku
• Seminarium w ramach Bydgoskich Dni Techniki „Uwarunkowania ekonomiczne
i technologiczne rozwoju chemicznej przedsiębiorczości”
• Seminarium „Inżynieria reaktorów chemicznych i biochemicznych”
• Wyjazd na targi techniczne „Eurocoat 96” do Genui.
Rok 1997
• Seminarium III Forum Ekologiczne „Optymalizacja działań w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem metod modelowania przestrzennego biegu wód w przyrodzie”
• Seminarium w ramach Bydgoskich Dni Techniki „Nowoczesne techniki w cyfrowym
rejestrowaniu obrazu”
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Spotkania: z okazji 50-lecia SITPChem w województwie bydgoskim oraz pt. „Wrażenia
z pracy zawodowej w Indonezji i USA”
Wyjazd na targi techniczne „Eurocoat 97” do Lyonu.

Rok 1998
• Seminarium IV Forum Ekologiczne „Techniki membranowe, reaktory i przemysłowe
oczyszczanie ścieków”
• Spotkanie koleżeńskie „Podróże po USA i Hawajach”
• Uroczystości z okazji 50-lecia koła SITPChem przy Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem”
• Spotkanie z Zarządami Oddziałów w Toruniu i Włocławku w ramach współpracy regionalnej.
W roku 1998 odbył się XXI Walny Zjazd Oddziału. Prezesem ponownie został wybrany
dr hab. inż. Edwin Makarewicz. W uchwale Zjazd zobowiązał Zarząd do:
• wykorzystywania wszystkich form współpracy i integracji różnych ogniw SITPChem
i innych stowarzyszeń naukowo-technicznych
• koncentrowania się na organizowaniu specjalistycznych konferencji, sympozjów
i seminariów,
• efektywnej działalności gospodarczej i finansowej,
• pełnieniu wiodącej roli.
Zarząd realizował Uchwałę XXI WZ Oddziału.
Rok 1999
• Seminarium V Forum Ekologiczne „Metody określania oddziaływania inwestycji
na środowisko”
• Uroczystości związane z 50-leciem Zarządu Oddziału SITPChem w Bydgoszczy
• Uroczystości jubileuszu 50-lecia Koła Zakładowego przy Bydgoskich Zakładach
Przemysłu Gumowego „Stomil”
• Spotkanie koleżeńskie „Podróże do Ameryki Południowej”
• Wyjazd integracyjny do Francji.
Rok 2000
• Seminarium VI Forum Ekologiczne „Działania miasta w zakresie poprawy stanu środowiska”
• Seminarium „Ekonomiczne aspekty rozwoju i postępu technicznego”
• Seminarium „Nowoczesne metody granulacji w zastosowaniach przemysłowych”
• Spotkanie koleżeńskie „Podróże po Dalekim Wschodzie i Haiti”
• Spotkanie koleżeńskie „Wizyta i spotkania z Rzymem i Watykanem”
• Wyjazd integracyjny do Austrii i Czech.
Rok 2001
• Seminarium VII Forum Ekologiczne „Immobilizowane katalizatory i grzyby wyższe
w biotechnologii”
• Seminarium „Quo Vadis fotografio, czyli najnowsze rozwiązania w fotografii cyfrowej”
• Seminarium „Rola katalizy w chemii, życiu codziennym i ochronie środowiska”
• Seminarium „Fakty i ciekawostki z historii przemysłu naftowego”
• Seminarium „Edukacja i przemysł w krajach rozwijających się na przykładzie Tanzanii”
• Spotkanie koleżeńskie „Greyhoundem przez 11 stanów USA i Hawaje”
• Spotkanie z okazji Dnia Chemika w ośrodku wypoczynkowym „Stomil”.
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W roku 2002 kolejny XXII Walny Zjazd Oddziału. Prezesem została mgr inż. Ewa
Głowacka. W Uchwale Zjazd zobowiązał Zarząd do kontynuacji dotychczasowych form
działalności, integracji kół zakładowych, organizowania sesji wyjazdowych Zarządu.
Zarząd wraz z kołami zakładowymi organizował imprezy naukowo-techniczne interesujące członków, dotyczące ochrony środowiska, rozwoju technologicznego, ekonomiki
produkcji, m.in.:
• seminarium „Rozwój produkcji TDI w Zakładach Chemicznych „Organika-Zachem”
• seminarium „Nowe technologie i produkcje w Bydgoskich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”
• seminarium „Nowoczesna technologia produkcji chloru w Zachemie”
• seminarium „Rekultywacja stawów osadowych w zakładach sodowych”
• seminarium „Biopaliwa”
• seminarium „Restrukturyzacja przemysłu chemicznego”
• spotkania: w Parku Przemysłowym w Bydgoszczy celem podjęcia współpracy; przedstawicieli szkolnictwa z dyrektorami przedsiębiorstw dużych, średnich i małych celem
kontynuacji i nawiązania nowych współpracy naukowców i praktyków oraz spotkanie
poświęcone rozwojowi przemysłu chemicznego w regionie oraz kształceniu chemików
na ATR w Bydgoszczy
• coroczne spotkania koleżeńskie z okazji Dnia Chemika
• wyjazdy integracyjne.
W spotkaniach, seminariach i innych formach działalności brało udział od 30 do 50
członków Oddziału.
W roku 2006 kolejny XXIII Walny Zjazd Oddziału. Prezesem ponownie została wybrana mgr inż. Ewa Głowacka. W czasie tej kadencji Zarząd Oddziału wraz z kołami zakładowymi realizując swoje zadania statutowe organizował spotkania i seminaria:
• biopaliwa – jaka przyszłość
• seminarium „Eternit – usuwanie i utylizacja”
• seminarium z okazji 50-lecia Janikowskich Zakładów Sodowych
• seminarium „Alfons Hoffmann – budowniczy elektrowni wodnych”
• w ramach cyklu Quo Vadis fotografio spotkanie pokoleń związanych z fotografią
• zainaugurowaliśmy cykl spotkań „Poznaj swoje miasto”
• corocznie uczestniczymy w Bydgoskich Dniach Techniki
• uroczyste spotkanie z okazji 80-lecia SITPChem
• wiele spotkań towarzyskich, na których nasi koledzy opowiadali o swoich wyjazdach
• wyjazdy integracyjne powiązane z tematyką ochrony środowiska.
Przez wszystkie wspominane lata działały przy naszym Oddziale dwie Komisje Kwalifikacyjne na uprawnienia energetyczne. Ich operatywność miała duży wpływ na finanse
Oddziału. Dzięki Komisjom były środki na finansowanie działalności statutowej, a także
pomoc finansową Koleżankom i Kolegom poprzez udzielanie pożyczek z funduszu pomocy
koleżeńskiej.
SITPChem Oddział w Bydgoszczy jest udziałowcem w Spółce Bydgoski Dom Technika.
W pracy dla Stowarzyszenia staramy się zintegrować chemików z naszego regionu.
Kierujemy się wrażliwością na potrzeby naszych członków. W Oddziale jest miejsce dla
każdego chemika, który ma pomysł na rozwijanie zawodowych aspiracji i ambicji. Staramy się umożliwiać kontakty ludzi przemysłu z ludźmi nauki Zawsze podkreślamy, jak
ważna jest w Stowarzyszeniu płaszczyzna do cennych kontaktów z kolegami i koleżankami chemikami z innych Oddziałów, z którymi łączy nas wspólnota zainteresowań.
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Zarządy Oddziału w Bydgoszczy w kolejnych kadencjach
1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

Edwin Makarewicz

Edwin Makarewicz

Ewa Głowacka

Ewa Głowacka

Wiceprezes

Hanna Józefiak

Hanna Józefiak

Tadeusz Szczęśniak

Tadeusz Szczęśniak

Wiceprezes

Kazimierz Różyński

-

-

-

Skarbnik

Ewa Nowacka

Ewa Nowacka

Ewa Nowacka

Renata Olszewska

Sekretarz

Ewa Głowacka

Ewa Głowacka

Wiesława Melwińska

Wiesława Melwińska

Członek

Bolesław
Maniakowski

Prezesi Kół
Zakładowych

Bolesław
Maniakowski

Bolesław
Maniakowski

Członek

Tadeusz
Komendiński

–

-

Wiesław Saks

Prezes

Koła zakładowe przy Zarządzie Oddziału
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil”
Zakłady Chemiczne „Organika-Zachem” (reaktywowane w 1998 r.)
Janikowskie Zakłady Sodowe „Janikosoda”
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne „Soda-Mątwy”
Naftobaza – Nowa Wieś
Unilever (do 2002 r.)
Koło Terenowe przy Oddziale – powstało w 2008 r.
Liczba członków Oddziału w Bydgoszczy w latach 1994-2010
1994-1998

1998-2002

2002-2006

2006-2010

183-214

175-152

142-139

139-130

Członkowie Honorowi z Oddziału w Bydgoszczy
mgr Bolesław Kensy
mgr Grzegorz Białożyński
mgr inż. Hanna Józefiak
mgr inż. Gertruda Danielkiewicz
mgr inż. Ewa Nowacka
prof. dr hab. inż. Edwin Makarewicz
Przedstawiciele Oddziału w Zarządzie Głównym i Komisjach
1994-1998 Grzegorz Białożyński – członek Zarządu Głównego
1994-1998 Edwin Makarewicz – członek Zarządu Głównego
1998-2002 Ewa Głowacka – członek Zarządu Głównego
2002-2006 Wiesława Melwińska – przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego
2004-2006 Ewa Głowacka – członek Zarządu Głównego
1998-2006 Ewa Głowacka – członek Komisji Nagród i Odznaczeń
Przedstawiciele Oddziału w FSNT-NOT
1994-1998 Grzegorz Białożyński – wiceprezes FSNT-NOT w Bydgoszczy
1998-2002 Edwin Makarewicz – przedstawiciel Oddziału w FSNT-NOT w Bydgoszczy
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Andrzej Nowacki – przedstawiciel Oddziału w FSNT-NOT w Bydgoszczy
Tadeusz Szczęśniak – przedstawiciel Oddziału w FSNT-NOT w Bydgoszczy
Tadeusz Szczęśniak – członek Głównej Komisji Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników oraz Komitetu Polityki Techniczno-Gospodarczej przy
FSNT-NOT

Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie nagród za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie techniki
1994 – nagroda NOT I stopnia, zespołowa za „Modernizację produkcji toluidenodwuizocjanianu (TDI) dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem”
1995 – nagroda NOT I stopnia, zespołowa za „Sposób wytwarzania węży gumowych
i urządzenia do tego sposobu” dla Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil”
1996 – nagroda NOT II stopnia, zespołowa za „Sposób oczyszczania wód przemysłowych”
dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem”
1998 – nagroda NOT I stopnia, zespołowa za „Opracowanie technologii i uruchomienie
produkcji helioforu ZPU płynu – nowego rozjaśniacza dla przemysłu papierniczego” dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem”
1999 – nagroda NOT I stopnia, zespołowa za „Modernizację technologii otrzymywania
kwasu diaminostilbenodisulfonowego (DASDS) w skali powiększonej” dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem”
1999 – nagroda NOT II stopnia, zespołowa za „Spalanie o-izomerów TDA w piecu obrotowym” dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem”
1999 – wyróżnienie zespołowe dla Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem” za opracowanie pt. „Zamknięcie obiegu wód chłodniczych z instalacji baterii wyparnej
przy produkcji ługu sodowego poprzez przeponowe skraplanie oparów”.
W dalszych latach brakowało zgłoszeń i konkurs na nagrody NOT w Bydgoszczy został
zamknięty.
Prezes Oddziału SITPChem w Bydgoszczy Ewa Głowacka
(lipiec 2012 r.)
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SITPChem/Oddział Cieszyn
Zarząd Oddziału przy PPG Polifarb Cieszyn SA
ul. Chemików 16
43-400 Cieszyn
Prezes: mgr inż. Józef Kozieł
www.sitpchemcieszyn.pl

Historia Oddziału SITPChem w Cieszynie
oraz Sekcji Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem
lata 1995-2010
Oddział SITPChem w Cieszynie został powołany z dniem 1 stycznia 1988 r., uchwałą
Zarządu Głównego z dnia 18 grudnia 1987 r. Akt ten zbiegł się z 30-letnią aktywną działalnością Koła SITPChem przy Fabryce Farb i Lakierów Polifarb w Cieszynie.
Lata 1995-2010 dla Cieszyńskiego Oddziału charakteryzowały się dużymi sukcesami, które wynikały ze znakomitej aktywności wszystkich członków, a w szczególności
kierownictwa.
Oddział pracował wspólnie z Sekcją Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym
SITPChem.
Członkowie Oddziału, to pracownicy firm i instytucji, m.in.: PPG Polifarb Cieszyn SA,
LAKMA SA Warszowice, SANEPID Cieszyn, PAN – Centre of Polymer Chemistry Zabrze,
LABOR Cieszyn. Znaczną grupę stanowili emeryci. Średnia liczba to 120 członków – z tendencją wzrostową.
Zarząd Oddziału postawił sobie za cel uaktywnienie członków poprzez zainicjowanie
i dedykowanie różnorodnych ofert i platform działalności, kierowanych zarówno do kadry inżynierskiej, jak i techników, w tym z innych, niechemicznych specjalności. Uruchomiono własną stronę internetową: www.sitpchemcieszyn.pl, regularne informacje
e-mailami, utworzono tablicę informacyjną dla członków itp. Zintensyfikowane zostały
także kontakty osobiste członków Zarządu z członkami i sympatykami SITPChem.
Dobrze układała się aktywna współpraca z przemysłem, głównie z fabryką Polifarb Cieszyn, która w wyniku zmian własnościowych, zmieniała kolejno nazwy: Polifarb CieszynWrocław SA, a następnie na PPG Polifarb Cieszyn SA. Organizacja seminariów i sympozjów przyczyniła się do poszerzenia wiedzy technicznej pracowników pionów badawczego
i produkcyjnego.
Działalność Oddziału SITPChem w Cieszynie oraz Sekcji Wyrobów Lakierowych adresowana była do wszystkich członków i skupiała się na głównych zadaniach:
1. Organizacja ok. 30 seminariów, głównie z udziałem specjalistów z różnych dziedzin,
w tym ze znanych firm światowych, obejmujących technologie, aplikacje, surowce
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oraz urządzenia dla przemysłu farb i lakierów. Wsparcie w zakresie uczestnictwa pracowników oraz przygotowania merytorycznego uzyskano ze strony firmy PPG Polifarb
Cieszyn. Współpracowano m.in. z firmami: Bayer, BASF, BYK Chemie, Rohm&Haas,
Cray Valley, Degussa–Evonik, Keyser&Mackay; Worlee, Alberdingk Boley.
2. Wykonanie łącznie ok. 40 szkoleń specjalistycznych dla klientów z zakresu własności,
specyfikacji technicznej oraz aplikacji wyrobów lakierowych.
3. Udział członków w międzynarodowych kongresach, targach i sympozjach, obejmujących głównie tematykę farb.
4. Popularyzacja najnowszej wiedzy technicznej w ramach prac w FATIPEC – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów.
5. Wycieczki techniczne i turystyczne, w tym głównie m.in.: fabryki samochodów: Fiat
w Tychach i GM-Opel w Gliwicach; fabryki farb w Budapeszcie i Wrocławiu; do Wiednia, Berlina, Budapesztu; wyjazd na Litwę i Łotwę; Tatry Słowackie, Góry Świętokrzyskie, Sudety; wyjazd na imprezy typu „Oktober Fest” i wiele innych.
6. Działalność we władzach i agendach Stowarzyszenia:
Uczestnictwo w pracach Zarządu Głównego, Prezydium ZG, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego; aktywne działanie w ramach Sekcji Wyrobów Lakierowych
przy Zarządzie Głównym SITPChem; współpraca z niektórymi Oddziałami SITPChem;
działalność w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej.
7. Aktywność towarzyska i na rzecz członków:
Zebrania z udziałem władz miasta i powiatu; bale karnawałowe; imprezy towarzyskie,
biesiady; spotkania koła byłych pracowników zakładów z regionu; spotkania wigilijnonoworoczne; kuligi oraz wiele innych.
Dla upamiętnienia zasług dla przemysłu chemicznego, Oddział ufundował, a następnie dokonał uroczystego odsłonięcia w dniu 4 czerwca 2006 r. tablicy poświęconej pamięci
Antoniego Radlińskiego.
Utrzymywane były ścisłe kontakty z władzami lokalnymi, w tym spotkania członków
z Burmistrzem Miasta Cieszyn, Starostwem Powiatowym, Dyrektorem Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej, szkołami i in.
W swojej działalności udało się wyjść z nowymi pomysłami na zewnątrz, do szkół średnich, do władz samorządowych, wreszcie do szerszej grupy społeczeństwa w Cieszynie.
Oddział pozyskał nowych członków, głównie spośród młodej kadry inżynierskiej.
Godność Członka Honorowego SITPChem uzyskali: Stanisław Hławiczka, Stanisław
Gruszka, Kazimiera Tyczkowska i Józef Kozieł. Działacze Oddziału Cieszyńskiego otrzymali szereg najważniejszych odznaczeń SITPChem oraz NOT.
Efekty tych działań stanowią bardzo dobrą prognozę znaczenia SITPChem w Cieszynie
i w branży farb i lakierów w przyszłości.
Władze Zarządu Oddziału oraz Sekcji Wyrobów Lakierowych
W kadencji 1998-2002
Józef Kozieł
Kazimiera Tyczkowska
Jerzy Klimczak
Wiesława Bielach
Stanisław Gruszka
Stanisław Hławiczka
Stanisława Bębenek
Henryk Mikołajczyk

–
–
–
–
–
–
–
–

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Skarbnik
Członek Zarządu
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W kadencji 2002-2006
Józef Kozieł
Kazimiera Tyczkowska
Witold Wieczorek
Jerzy Klimczak
Lucyna Bałandziuk
Stanisław Gruszka
Wiesława Bielach
Stanisław Hławiczka

–
–
–
–
–
–
–
–

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

W kadencji 2006-2010
Józef Kozieł
– Prezes Zarządu
Kazimiera Tyczkowska
– Wiceprezes Zarządu
Wiesława Bielach
– Wiceprezes Zarządu
Lucyna Bałandziuk
– Skarbnik
Marek Machała
– Sekretarz
Stanisław Gruszka
– Członek Zarządu
Tomasz Loter
– Członek Zarządu
Tadeusz Twardzik
– Członek Zarządu
W Komisji Rewizyjnej pracowali w wymienionych kadencjach: Jacek Tyczkowski, Teresa Wałga, Ryszard Bałandziuk, Maria Sitarz.
Przedstawiciele Oddziału brali czynny udział we władzach centralnych Stowarzyszenia:
• Wiceprezes i Członek Zarządu Głównego SITPChem
–
Józef Kozieł
• Członek Prezydium Zarządu Głównego SITPChem
–
Jerzy Klimczak
• Wice- oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej –
Stanisław Gruszka
• Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
–
Stanisław Hławiczka
a także RW NOT w Bielsku Białej:
• Delegat do RW NOT
–
Kazimiera Tyczkowska
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
–
Witold Wieczorek
• Prace w Komitecie NT ds. Jakości i Certyfikacji FSNT NOT –
Lucyna Bałandziuk
Na szczeblu Europejskim praca we władzach Federacji FATIPEC:
• Członek Zarządu oraz Komitetu Wykonawczego
–
Józef Kozieł
Sekcja Wyrobów Lakierowych przy Zarządzie Głównym SITPChem działa od 1992 r.
Główne zrealizowane zadania, to:
• organizacja seminariów i sympozjów specjalistycznych z tematyką dotyczącą surowców,
materiałów, technologii, badań dla farb i lakierów
• przekazywanie informacji technicznej, w tym materiałów z kongresów i konferencji
• inicjowanie działań na rzecz poszerzania wiedzy specjalistycznej
• kontakty z zakładami, producentami farb
• udział w sympozjach i konferencjach dotyczących przemysłu farb.
SITPChem aktywnie działa od 1994 r. w FATIPEC – Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów z 12 krajów członkowskich.
Polska była reprezentowana przez Jerzego Kropiwnickiego i Józefa Kozieła.
J. Kozieł był członkiem Komitetu Wykonawczego, a w 2010 r. został wybrany Prezydentem tej Federacji.
W 2006 r. SITPChem, wspólnie z Węgierskim Stowarzyszeniem MKE, zorganizował
Kongres FATIPEC W Budapeszcie, który okazał się sukcesem zarówno pod względem
poziomu technicznego, jak i organizacji.
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Wycieczka Członków Oddziału w Cieszynie

Uczestnicy Gali Chemicznej na Zamku w Cieszynie z okazji
Międzynarodowego Roku Chemii w listopadzie 2011 r.
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Do najważniejszych zadań zrealizowanych przez FATIPEC należały:
wsparcie w przygotowaniu Kongresów w Ghent (2008) i w Genui (2010)
prace w zespole ds. reorganizacji federacji FATIPEC, w tym wspólnej organizacji przez
Federacje: SLF (Skandynawia), OCCA (Anglia) oraz FATIPEC Europejskiego Kongresu
Farb i Lakierów. Stworzono nowy model organizacji Kongresów o nazwie European
Technical Coatings Congress
• powołano zespół ds. reorganizacji oraz przyszłego modelu FATIPEC, w skład którego
wchodzi J. Kozieł
• na kongres Federacji Argentyńskiej SATER zgłoszono poprzez FATIPEC referat z IChP
Warszawa pt. „Farby silikonowe do różnych zastosowań, w tym antygrafiti”.
Zadania dla usprawnienia działalności merytorycznej Federacji zostały w znacznej
mierze zrealizowane i będą kontynuowane.
•
•

Opracował Józef Kozieł
Członek Zarządu Głównego SITPChem
Prezes ZO SITPChem w Cieszynie
Przewodniczący Sekcji Wyrobów Lakierowych przy ZG SITPChem
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SITPChem/Oddział Chorzów
Zarząd Oddziału przy Azoty - Adiopl Spółka Akcyjna
ul. Narutowicza 15
41-503 Chorzów
Prezes: mgr inż. Jolanta Kołeczek
Oddział SITPChem w Chorzowie współpracuje z Radą Miejską NOT. Co roku, od 33
lat organizowane są w Chorzowie Dni Techniki Miasta Chorzowa. Impreza składa się
z Dnia Centralnego Techników oraz Dnia Branżowego Chemików. Spotkania gromadzą
po kilkadziesiąt osób, nie tylko członków SITPChem, ale także innych: SNT i sympatyków.
Wraz ze zmniejszającą się aktywnością przemysłu chemicznego w Chorzowie, Oddział
SITPChem, podobnie jak oddziały innych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiają
się w swojej działalności na propagowaniu wiedzy technicznej – także wśród nauczycieli i uczniów chorzowskich szkół. Oddział SITPChem w Chorzowie szczególnie aktywnie
upowszechniał Międzynarodowy Rok Chemii (IYC’2011) i Rok Marii Skłodowskiej-Curie
(MSC-100) w środowisku uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. W specjalnie
organizowanych spotkaniach technicznych przybliżano wszechobecność chemii – w wykładach, pokazach chemicznych, spotkaniach z nauczycielami i uczniami.
Członkowie Oddziału działający w strukturach FSNT-NOT: Komitet NaukowoTechniczny FSNT-NOT Normalizacji – Jolanta Kołeczek.

SITPChem/Oddział Częstochowa
Zarząd Oddziału
ul. Kopernika 16
42-200 Częstochowa
Prezes: mgr inż. Marek Teleszyński
Częstochowski Oddział SITPChem skupiony jest w dwóch kołach – przy Zakładach
Chemicznych „Rudniki” SA oraz przy Oddziale. Najważniejszy obszar aktywności Oddziału, to organizacja odczytów i szerzej – prowadzenie działań na rzecz wzrostu kompetencji
zawodowych inżynierów i techników. Organizowane przez Oddział w Częstochowie imprezy mają charakter regionalny i są prowadzone wspólnie w ramach Dni Techniki Regionu Częstochowskiego, a merytorycznie odnoszą się do spraw bliskich miejscowym problemom technicznych, np. technologii i materiałów do budowy wanien szklarskich albo
przewozów ładunków chemicznych. Dni Techniki Regionu Częstochowskiego są corocznie
obchodzone wspólnie z FSNT–NOT w Częstochowie. Kol. Longin Ogłaza jest członkiem
Rady FSNT-NOT w Częstochowie.
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SITPChem/Oddział Gdańsk
Zarząd Oddziału
ul. Rajska 6
80-850 Gdańsk
Prezes: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko
Oddział SITPChem w Gdańsku skupia ok. 40 członków. Najważniejszym obszarem
działania Oddziału jest Politechnika Gdańska. Oddział blisko współpracuje z Pomorską
Radą FSNT-NOT. Zarząd Oddziału podejmuje dyskusję i działania na rzecz pozyskania
młodych inżynierów i naukowców do współpracy w organizacji i dopływu młodych inżynierów do Stowarzyszenia. Niestety od wielu lat te działania nie są skuteczne.
Członkowie Oddziału aktywnie podejmują działania wspólnie z Pomorską Radą FSNT
-NOT. Są twórcami koncepcji realizowanych konferencji, dbają o realizację programów konferencji i spotkań technicznych od strony merytorycznej, pozyskują interesujących wykładowców.
Czlonkowie Oddziału Gdańskiego są wykładowcami i współorganizatorami ważnych
przedsięwzięć w środowisku gdańskim i na forum ogólnopolskim.
Oddział SITPChem w Gdańsku prowadzi też regionalną edycję dorocznego konkursu
SITPChem na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie w dziedzinie chemii, o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej, z zakresu technologii chemicznej,
biotechnologii oraz ochrony środowiska. Pani Profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko jest
członkiem jury ogólnopolskiej edycji tego Konkursu.
Członkowie Oddziału działający w strukturach naczelnych SITPChem
Zarząd Główny SITPChem, Komisja Kwalifikacyjno-Weryfikacyjna na tytuł rzeczoznawcy; przewodnicząca Sekcji Inżynierii i Aparatury Chemicznej – prof. Bożenna
Kawalec-Pietrenko; Główny Sąd Koleżeński – prof. Maria Szpakowska.
Członkowie Oddziału działający w strukturach FSNT-NOT
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr – prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko; Komitet N-TFSNT-NOT Wspólnoty Europejskiej – prof. Maria Szpakowska.
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SITPChem/Zarząd Oddziału
przy Zakładach Włókien Chemicznych
STILON SA
ul. Walczaka 25
66-407 Gorzów Wielkopolski
Prezes: mgr inż. Andrzej Erdmann
Od kilku lat odnotowuje się regres w działalności Oddziału. Ma on wiele przyczyn
– generalnie osłabienie środowiska inżynieryjno-technicznego chemików w regionie gorzowskim spowodowało brak siły napędowej – motywów działania zintegrowanego w Stowarzyszeniu.
Prywatyzacja Stilonu już od 1991 r. doprowadziła do ograniczenia potencjału fabryki,
zaś część z rozczłonkowanych podmiotów po dawnym Stilonie istniejąca w formie odrębnych spółek dostała się w ręce kapitału zagranicznego.
W końcu stan upadłości układowej rdzennego ZWCh „Stilon” S.A. nie sprzyja działalności, choć po upadłych spółkach właścicielskich włoskich i francuskich kapitał akcyjny
został przejęty formalnie przez właścicieli mających siedzibę w Polsce.
Od 2004 r. ustała szansa na jakiekolwiek wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia ze strony spółek po dawnym Stilonie. Ze względu na specyfikę środowiska – nie
ma szans na aktywne formy działalności specjalistycznej. OW FSNT NOT w Gorzowie ma
swoje własne problemy i nie jest zainteresowany środowiskiem chemików.
Brak dopływu młodej kadry inżynieryjno-technicznej. Oddział SITPChem w Gorzowie
Wielkopolskim liczy 27 członków. Działalność w ostatnich latach skupia się na utrzymaniu Oddziału i ocalenia dotychczasowego dorobku - środowiska, fabryki, ludzi.
Oddział ma szansę przetrwania, jeżeli zdecyduje o tym kadra pozostała przede wszystkim w firmie Rhodia Polyamide Polska Sp. z o.o. (ok. 200 pracowników) – jest to najsilniejsza prosperująca część dawnego Stilonu. W 2010 r. w Uchwale Zjazdu Oddziału
(31.08.2010) postanowiono miedzy innymi: przeprowadzić analizę restrukturyzacji Oddziału, odpowiednio do aktualnego jego potencjału, kontynuować i rozwijać współpracę
ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników w zakresie integracji kadry, zintensyfikować i urozmaicić formy działania oraz zachęcić do udziału młodą kadrę inżynieryjnotechniczną.
na podst. opr. Andrzeja ERDMANNA
(wrzesień 2010 r.)
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SITPChem/Oddział Gliwice
Zarząd Oddziału
ul. Górnych Wałów 25
44-100 Gliwice
Prezes: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki
www.gliwice.sitpchem.org.pl

Historia Oddziału w latach 1996-2012

Struktura organizacyjna Oddziału SITPChem w Gliwicach
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Skład osobowy władz Oddziału, wybierany co 4 lata przez Walny Zjazd przedstawia
się następująco:
Zarząd Oddziału
Zygmunt BANAŚ
–
Członek w okresie 1994-2006
Teresa BUCZEK
–
Członek w okresie 2010 – nadal
Marian DURKALEC
–
Członek w okresie 1994-2006
Ewa CHMIELEWSKA
–
Członek w okresie 2006-2010
Anna CHRAPKA
–
Członek w okresie 2010 – nadal
Anna CZUMAK-BIENIECKA –
Członek w okresie 2006 – nadal
Witold GNOT
–
Członek w okresie 2006 – nadal
Elżbieta JARGUZ
–
Członek w okresie 1998-2010
Władysław KARMIŃSKI
–
Wiceprezes w okresie 1994-1998
Józef KASPRZYK
–
Członek w okresie 1994-1998
Stefan KIEŁTYKA
–
Członek w okresie 1994 – nadal
Jerzy KROPIWNICKI
–
Prezes w okresie 1994 – nadal
Grażyna KRÓL
–
Sekretarz w okresie 1994-2002, Wiceprezes w okresie
		
2002 – nadal
Andrzej KWIATKOWSKI
–
Członek w okresie 1994-2002
Lidia KURZEJA
–
Członek w okresie 1994 – nadal
Jerzy LISECKI
–
Członek w okresie 1994-1998, Wiceprezes w okresie
		
1998-2006
Jolanta NASIEK-POSTUŁA –
Członek w okresie 2010 – nadal
Lesław OLSZOWY
–
Członek w okresie 1994-1998
Maria PIOTROWSKA-BARAN –
Skarbnik w okresie 1994 – nadal
Andrzej PLASKURA
–
Wiceprezes w okresie 1994-1998
Jadwiga PRZYŁUCKA
–
Członek w okresie 2002 – nadal
Barbara SMOLANA-PORWOŁ –
Członek w okresie 2006 – nadal
Józef SZARAWARA
–
Wiceprezes w okresie 1998 – nadal
Roman SZLECHTER
–
Członek w okresie 1994-1998, Wiceprezes w okresie
		
1998-2006
Anna URBAŃSKA
–
Członek w okresie 2006 – nadal
Krystyna WOJARSKA
–
Członek w okresie 1998 – nadal
Małgorzata ZUBIELEWICZ –
Członek w okresie 1998 – nadal
Komisja Rewizyjna
Stanisław ANIOŁ
–
Mieczysław BLASIAK
–
		
Anna CHRAPKA
–
Grażyna KRÓLICKA
–
Zbigniew ŁUŃ
–
		
Mariola MACHA-LINEK
–
Adam MARCISZEWSKI
–
Eleonora MIĄSKO
–
Zbigniew PALKA
–

Członek w okresie 1994-1998
Przewodniczący w okresie 1994-2006, Członek w okresie
2006-2010
Sekretarz w okresie 1998-2010
Członek w okresie 2006-2010
Wiceprzewodniczący w okresie 1998-2006,
Przewodniczący w okresie 2006 – nadal
Członek w okresie 2002-2006
Członek w okresie 1998-2002
Członek w okresie 2010 – nadal
Wiceprzewodniczący w okresie 1994-1998
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Grażyna RYMARZ
Erwin SROKA
Krystyna WOJARSKA
Krystyna ZIRNSAK
Małgorzata ZUBIELEWICZ

–
–
–
–
–

Sąd Koleżeński
Eugeniusz DROZDOWSKI –
		
Ewa FILIPEK
–
Elżbieta JARGUZ
–
Barbara KOŁODZIEJSKA
–
Piotr KRYSTYŃSKI
–
Marta LENARTOWICZ
–
Jacek LIS
–
Krystian LUKASCZYK
–
Mariola MACHA
–
Ludwik ORŁOWSKI
–
		
Zbigniew PALKA
–
		
Natalia SAPEK
–
Anna SOBCZYK
–
Erwin SROKA
–
Andrzej SZPILA
–
Elżbieta TARNAWSKA
–
Jan THÜLLE
–

Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

w
w
w
w
w

okresie
okresie
okresie
okresie
okresie

2002 – nadal
2010 – nadal
1994-1998
1998-2002
1994-1998

Przewodniczący w okresie 1998-2002,
Członek w okresie 2002-2006
Wiceprzewodnicząca w okresie 1998-2002
Przewodnicząca w okresie 1994-1998
Członek w okresie 1998-2002
Członek w okresie 2010 – nadal
Członek w okresie 2010 – nadal
Członek w okresie 1998-2002
Przewodniczący w okresie 2002-2006
Członek w okresie 1998-2002
Członek w okresie 2006-2010,
Przewodniczący w okresie 2010 – nadal
Przewodniczący w okresie 2006-2010,
Członek w okresie 2010 – nadal
Członek w okresie 1994-1998
Wiceprzewodnicząca w okresie 2002-2006
Członek w okresie 2006-2010
Członek w okresie 1994-1998
Członek w okresie 1994-1998
Wiceprzewodniczący w okresie 1994-1998

Stan liczbowy Oddziału
Zmiany zachodzące w kraju, związane z transformacją ustrojową, nie pozostały bez
wpływu na stan liczbowy naszego Oddziału. Dotyczy to zarówno liczby członków indywidualnych, jak i kół zakładowych.
W 1996 r. w 15. kołach było 512 członków indywidualnych; w 2011 r. mamy 12 kół
i 302. członków indywidualnych.
Zaprzestały działalności Koła Zakładowe przy:
• BP BIPROKWAS – Przewodniczący Aleksander Jazłowiecki, Anna Piekarska
• ZTS KRYWAŁD ERG – Przewodniczący J. Kruk
• LIQUID-POLSKA – Przewodniczący E. Stankiewicz.
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Koła Zakładowe w 2011 r.
Lp.
1.

Nazwa Koła Zakładowego

Przewodniczący
Marian DURKALEC

Koło Terenowe przy ZO

Jadwiga PRZYŁUCKA

2.

Koło Byłych Pracowników GZChem „CARBOCHEM”

Stefan KIEŁTYKA

3.

„FLUOR” SA

Anna URBAŃSKA

4.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu O/Zam. Farb i Tworzyw

5.

ZTS „IZO-ERG” Gliwice SA

6.

HENKEL-POLSKA

Małgorzata ZUBIELEWICZ
Henryk KURDA
Ewa KORDALSKA
Krzysztof BULARZ
Ewa MUCHA
Ewa CHMIELEWSKA

7.

„POCh” SA

8.

Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

9.

ZTS „NITRON” SA

10.

IICh PAN

11.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

12.

IChN

Krzysztof SKIRMUNTT
Krzysztof JASTRZĄB
Nina KRUTIKOW
Waldemar KRAJEWSKI
Lidia KURZEJA
Urszula SZELUGA
Jan KOŁODZIEJCZYK
Joanna GLUZIŃSKA

Członkowie Oddziału Gliwickiego działający w strukturach władz naczelnych
SITPChem
Zarząd Główny SITPChem

Główny Sąd Koleżeński
Główna Komisja Rewizyjna
Komisja Nagród i Odznaczeń
Sekcja Korozji

Jacek KIJEŃSKI – Prezes
Jerzy KROPIWNICKI – Wiceprezes
Grażyna KRÓL – Członek
Anna CZUMAK-BIENIECKA – Członek
Sekretarz Generalny
Maria PIOTROWSKA-BARAN
Krystyna WOJARSA
Maria PIOTROWSKA-BARAN
Witold GNOT

Sekcja BioTeChemiczna

Anna WĘGRZYN

Sekcja Edukacyjna

Elżbieta JARGUZ

Sekcja Węglowa

Lidia KURZEJA
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Członkowie Oddziału Gliwickiego pracujący w strukturach FSN-T NOT
Erwin SROKA – Prezes
Jerzy KROPIWNICKI – Wiceprezes
Grażyna KRÓL – Członek
Jadwiga PRZYŁUCKA – Członek

Rada Miejska Gliwice

Rada Główna FSNT NOT w Warszawie
Komitety Naukowo-Techniczne
Doskonalenia Kadr
Normalizacji

Elżbieta JARGUZ
Maria PIOTROWSKA-BARAN

Polityki Techniczno-Gospodarczej

Joanna GLUZIŃSKA

Wspólnoty Europejskiej

Krystyna WOJARSKA

Jakości i Certyfikacji

Erwin SROKA

Organizacja i formy pracy Zarządu Oddziału
Zarząd Oddziału spotykał się na zebraniach średnio co dwa miesiące, a raz w tygodniu spotykało się Prezydium ZO. W celu zacieśnienia kontaktów między Zarządem
Oddziału a Kołami Zakładowymi, organizowane były rozszerzone zebrania. Uczestniczyli
w nich Przewodniczący Kół Zakładowych, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Oddziału,
Dyrektorzy, Prezesi Zakładów i Instytutów, Redaktorzy Naczelni czasopism chemicznych
oraz zaproszeni Goście.
Od 2005 r. organizowane są okolicznościowe spotkania Świąteczno-Noworoczne,
na które zapraszani są wszyscy członkowie naszego Oddziału oraz goście.
Wręczenie nagród i odznaczeń, wręczenie legitymacji nowym członkom, prezentacja
działalności, wymiana doświadczeń, poszukiwania nowych form działalności dla zwiększenia prestiżu Stowarzyszenia w środowisku naukowo-technicznym, a także ciekawe
i burzliwe dyskusje wypełniały programy tych spotkań, a uatrakcyjniały je występy artystów zawodowych i amatorów: Beata RYBOTYCKA – Gliwiczanka, śpiewająca aktorka
z Piwnicy pod Baranami w Krakowie; Irena STANIEK – laureatka programu telewizyjnego
„Droga do Gwiazd”; Zespół LWOWSKA FALA ze Lwowa; Kwartet Bramy Morawskiej ze znanymi ariami operetkowymi i musicalowymi; Uczniowie II LO w Gliwicach z Inscenizacją
Bożonarodzeniową na motywach piosenek zespołu ABBA; Ewa KOPCZYŃSKA – śpiewająca aktorka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w spektaklu „Niczego nie żałuję” z piosenkami
Edith Piaff; Nayra AYWAZJAN – śpiewaczka operetkowa i musicalowa, artystka Teatru
Muzycznego w Gliwicach; Zespół Teatralny Szkoły Podstawowej w Miasteczku Śląskim
z Inscenizacją Bożonarodzeniową z motywami wielkich wędrówek.
Konkursy na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny chemii
Nieprzerwanie od początku lat 90. XX w. Oddział organizuje konkurs na najlepszą
pracę dyplomową w obszarze chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.
Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne wręczane były podczas uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów.
Prace wyróżnione nagrodą I i II stopnia brały udział w konkursie ogólnopolskim, organizowanym przez Zarząd Główny i z reguły zajmowały tam czołowe miejsca.
Do 2003 r. organizowany był również konkurs na najlepszą pracę dyplomową w Technikum Chemicznym w Gliwicach. Zmiana formuły egzaminu kwalifikującego do uzyskania
tytułu technika w 2004 r. uniemożliwiła kontynuację konkursu w następnych latach.
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Konferencje naukowo-techniczne
Antykorozja
W 1996 r. odbyła się kolejna, trzecia konferencja „Antykorozja. Systemy-Materiały-Powłoki”, która znalazła stałe miejsce w krajowym harmonogramie spotkań korozjonistów.
W kwietniu 2012 r. miała miejsce Jubileuszowa XX konferencja i jak wszystkie ją poprzedzające, była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nowych technologii zabezpieczeń antykorozyjnych.
Współorganizatorami konferencji są: Sekcja Korozji przy Zarządzie Głównym
SITPChem; Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, INS; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Miejska w Gliwicach.
Ochrona Środowiska. Przepisy-Interpretacje-Rozwiązania-Trendy
Rok 2011 to rok, w którym odbyła się 12. konferencja, której tytuł: „Ochrona Środowiska. Przepisy-Interpretacje-Rozwiązania-Trendy” nadany został w 2005 r. W poprzednich
latach było to: „Oczyszczanie ścieków”, „Odpady – składowanie i utylizacja”, „Ochrona
powietrza – zmniejszanie zanieczyszczeń”, „Nowe programy ekologiczne. Strategia ruchów
CP, RC, ISO 14000”, „Nowoczesne programy ekologiczne. Prawo ochrony środowiska”.
W tym cyklicznym ogólnopolskim spotkaniu ekologów, uczestniczą naukowcy, inżynierowie, przedstawiciele przemysłu, urzędów administracji państwowej i samorządu
terytorialnego oraz osoby zainteresowane przepisami z zakresu ochrony środowiska ich
interpretacją oraz rozwiązaniami proekologicznymi i trendami w tym zakresie.
Udział w konferencji umożliwia uczestnikom rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie profesjonalnych kontaktów.
Współorganizatorami konferencji są: Sekcja Ochrony Środowiska przy Zarządzie
Głównym SITPChem; Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, INS; Polska Izba
Przemysłu Chemicznego w Warszawie; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT, Rada Miejska w Gliwicach.
Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery
Konferencja „Przemysł chemiczny – wyzwania i bariery” z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce, której 18. edycja odbędzie się w listopadzie 2012 r. – to forum dyskusyjne przedstawicieli nauki i przemysłu nad stanem i perspektywami rozwoju
polskiej chemii.
Początki tego cyklu, przypadające na drugą połowę lat 90. ub.w., to restrukturyzacja polskiego przemysłu chemicznego w kontekście zbliżającej się integracji europejskiej. Pierwsza z nich nosił tytuł: „Badania naukowe a restrukturyzacja przemysłu
chemicznego w warunkach integracji europejskiej”, a kolejne tytuły (a więc i problematyka), to: „Kadry inżynieryjne w procesie restrukturyzacji i integracji europejskiej”;
„Przemysł chemiczny w okresie transformacji Polski w struktury Unii Europejskiej”;
„Chemia przemysłowa Polsce na progu XXI wieku. Restrukturyzacja, prywatyzacja,
rozwój, integracja europejska”; „Kierunki restrukturyzacji Przemysłu Chemicznego
w Polsce”.
Współorganizatorami konferencji są: Sekcja Korozji przy Zarządzie Głównym
SITPChem; Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, INS; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Miejska w Gliwicach.
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Dyplomy 2010. Nagrody dla laureatów dorocznego Konkursu SITPChem na najlepszą
pracę dyplomową z obszaru chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej.
Nagrodę II stopnia mgr. inż. Michałowi Drzazdze wręcza dziekan Wydziału,
prof. Andrzej Jarzębski; za nimi od lewej: prodziekan, prof. Janusz Wójcik,
prezes ZO SITPChem Gliwice Jerzy Kropiwnicki i Anna Czumak-Bieniecka

Delegaci Oddziału SITPChem na XXIX WZ SITPChem w Toruniu
od lewej: prof. Józef Szarawara, Teresa Piotrowska-Baran, Małgorzata Zubielewicz,
Krystyna Wojarska, Grażyna Król, Anna Węgrzyn, prof. Jacek Kijeński,
Elżbieta Jarguz, Jerzy Kropiwnicki , prof. Witold Gnot, Jadwiga Przyłucka,
Anna Czumak-Bieniecka i Stefan Kiełtyka
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Inne
Inne konferencje organizowane przez nasz Oddział obejmowały następującą tematykę:
Odwracalne chemiczne źródła prądu. Akumulatory i Nowe materiały węglowe
w 1996 r.; Sadze Techniczne. Właściwości – Zastosowanie – Produkcja w 1998 r.;
Nowe materiały węglowe i Ropa naftowa. Rozwój przemysłu petrochemicznego”
w 1999 r.; Polimery w 2000 r.; Człowiek, a środowisko – konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli chemii i ochrony środowiska w 2001 i 2002 r.
W ramach Targów Expochem 2010 oprócz stoiska, zorganizowaliśmy seminarium
z następującym programem:
Chemiczna historia świata – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, prorektor Politechniki
Warszawskiej, Prezes ZG SITPChem; Organizmy modyfikowane genetycznie – korzyści i zagrożenia – mgr Anna Wiechetek, Wydział Energetyki i Inżynierii Środowiska
Politechniki Śląskiej; Słoneczna chemia – świat bez chemii? Niemożliwe! – mgr inż.
Anna Czumak-Bieniecka, redaktor naczelny miesięcznika CHEMIK nauka-technika-rynek; Zarządzanie chemikaliami w UE. REACH – z bliska i z daleka – mgr inż. Zbigniew Ślęzak – Komisja Prawodawstwa przy ZG SITPChem.
Po każdej konferencji wydawane były materiały w czasopismach SITPChem (Ochrona przed Korozją i CHEMIK – nauka-technika-rynek) zawierające wszystkie wygłaszane
referaty i komunikaty, a zainteresowanie nimi wykazywało wiele instytucji niebędących
uczestnikami.
Natomiast szerokie, merytoryczne streszczenia poszczególnych sesji zamieszczane
były w miesięczniku Przemysł Chemiczny.
„Ścieżki ludzkiego myślenia” – działania w zakresie szerzenia kultury technicznej
Cykl spotkań pod hasłem „Ścieżki ludzkiego myślenia” służą humanizacji środowiska
technicznego i są płaszczyzną współpracy naszego Oddziału z Polskim Towarzystwem
Chemicznym. Pierwszym prelegentem w dniu 30 stycznia 1991 r. był prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaleski, który poprowadził słuchaczy ścieżką z napisem: Rozwój pojęcia liczby.
Spotkania z tego cyklu odbywają się nadal, a ich imponujący dorobek, to 72 spotkania,
podczas których podejmowano następujące tematy:
Archimedes – śladami geniusza – prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaleski, IICh PAN w Gliwicach; Świat fizyczny, a jego modele matematyczne – prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaleski; Współczesna rola technologii chemicznej – prof. dr hab. inż. Marian Taniewski,
Politechnika Śląska; Fulereny – nowa odmiana węgla – prof. dr Jan Stankowski, Instytut Fizyki Molekularnej w Poznaniu; Polimery elektroprzewodzące – tworzywa XXI
wieku – prof. dr hab. inż. Mieczysław Łupkowski, Politechnika Śląska; Fraktale – oferta
dla nauki i techniki XXI wieku – prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzywna, Politechnika
Śląska; Kierunki rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce na tle trendów światowych – mgr inż. Maciej Szczawnicki, Polska Izba Przemysłu Chemicznego w Warszawie;
Budowa wszechświata – prof. dr hab. Józef Smak, Centrum Astronomiczne PAN; Aniony – fikcja czy rzeczywistość – prof. dr hab. inż. Zbigniew Jedliński, PAN Zabrze; Współczesne metody relaksacyjne – aromaterapia i relaks hinduski – mgr Jadwiga Piernikarska-Cichocka, malarka z Wrocławia; Spektrometria atomowa i elektroanaliza
– metody konkurencyjne czy uzupełniające w pomiarach klinicznych – prof. dr hab.
Adam Hulanicki, Uniwersytet Warszawski; Kataliza – miejsce spotkań nauki i techniki – prof. dr hab. inż. Jerzy Chaber, Instytut Katalizy i Fizykochemicznych Powierzchni
PAN w Warszawie; Nowoczesne sposoby dostępu do informacji – komputerowe bazy
danych – doc. dr hab. inż. Stefan Baj, Politechnika Śląska; Nasz udział w przemijaniu
epok – prof. dr hab. inż. Janusz Dietrych, Politechnika Śląska; Tajemnice komórki ra-
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kowej – postępy w biologii nowotworów – prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży,
Instytut Onkologii w Gliwicach; Diament przewodzący – nowy materiał w elektrochemii – prof. dr hab. inż. Jerzy Strojek, Politechnika Śląska; Witamina E w profilaktyce
zmian miażdżycowych – przykład zastosowania wiedzy o przekazywaniu sygnałów biologicznych – prof. dr hab. Maciej J. Nałęcz, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
w Warszawie; Trójkąt bermudzki, eksplodujący lodowiec i ogólna narkoza czyli
supramolekularna chemia wody – prof. dr hab. Janusz Lipkowski, Instytut Chemii
Fizycznej PAN w Warszawie; Wpływ skażenia środowiska na stan zdrowia dzieci śląskich – prof. dr hab. Irena Norska-Borówka, Śląska Akademia Medyczna; Biotechnologia
rozmnażania zwierząt – metody i znaczenie – mgr Jacek Błasiak, Instytut Zootechniki
w Krakowie; Zanieczyszczenia środowiskowe: czy stanowią one ryzyko zachorowania na raka – prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży, Instytut Onkologii w Gliwicach;
Dziś i jutro przemysłu chemicznego – mgr inż. Jerzy Paprocki, Ministerstwo Przemysłu;
O fizyce w kontekście filozofii – prof. dr hab. Andrzej Fuliński, Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński; Wolność i ograniczenia w działalności technicznej u progu
III tysiąclecia – prof. zw. dr hab. inż. Józef Głomb, Politechnika Śląska; Modrzejewski
człowiek z pogranicza epok – prof. zw. dr hab. inż. Józef Głomb; HIMALAJE – Krzysztof
Wielicki – himalaista, zdobywca korony Himalajów; Czym jest chemia – prof. dr hab. inż.
Józef Zabłocki, Politechnika Śląska; Emigracja dla piękna – Jerzy Broż, Kawaler Krzyża;
Maltańskiego; Fizyka głosu ludzkiego – dr inż. Jan Subocz, Politechnika Szczecińska;
Istota i zagadnienia inżynierii ekologicznej – prof. dr hab. inż. Jan Siuta, Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie; Konieczność restrukturyzacji polskiej nauki –
prof. dr hab. inż. Mirosław Sroka, Politechnika Wrocławska; Wpływ układu gwiazd
na losy ludzkie – Ludmiła Dobosz, Bioenergoterapeutka, Gliwice; Drzewa człowieka
– drzewa chemika – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Politechnika Warszawska; Polacy
w świątyni wiedzy – prof. dr hab. inż. Adam Proń, Centrum Badań Nuklearnych, Grenoble, Francja; Melatonina – cudowny lek – dr n. przyr. Zofia Ostrowska, Śląska Akademia
Medyczna; Kamień Filozoficzny – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński; Plusy i minusy masowej nauki i edukacji – prof. zw. dr hab. inż. Roman Pampuch, AGH w Krakowie; Żeńszeń korzeń życia – dr n. med. Ryszard Szozda, Lekarz medycyny pracy, Gliwice; Świat
chemii – chemia świata – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Politechnika Warszawska;
Instytut Weigla we Lwowie w czasach okupacji niemieckiej – prof. dr hab. inż. Jerzy
Chmielowski, Uniwersytet Śląski; Podróż w tajemniczą krainę mrówek. Mrówki i ludzie – porównania – dr inż. Tadeusz Podkówka, myrmykolog, nadleśniczy Nadleśnictwa
Opole; DDT i inne POP. Uwagi o prawdziwych i zmyślonych truciznach ekologicznych – prof. dr hab. Przemysław Masztalerz, Politechnika Wrocławska; Inżynieria genetyczna – zagadnienia ogólne, metody i poglądy – prof. zw. dr hab. inż. Lesław Bzdura,
Uniwersytet Śląski; Kamieniec Podolski – refleksje osobiste – dr Maria Kuczyńska,
Politechnika Śląska; Im dalej w las tym więcej drzew – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński; Zielona chemia – perspektywy i ograniczenia – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński;
Eugeniusz Kwiatkowski jako chemik – prof. dr hab. inż. Roman Mierzecki, Uniwersytet
Warszawski; Rozwój pojęć w katalizie heterogenicznej – prof. zw. dr Adam Bielański,
Uniwersytet Jagielloński; Ekologiczne kłamstwa ekowojowników. Przyczyny i skutki
chemiofobii – prof. dr hab. Przemysław Masztalerz, Politechnika Wrocławska; Wojciech
Świętosławski o sobie i Ignacym Mościckim – mgr inż. Jerzy Fazan, Gliwice; Globalizacja i społeczeństwo informacyjne formą urzeczywistnienia rozwoju – prof. dr hab.
inż. Franciszek Piontek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Ignacy
Mościcki – człowiek, chemik-technolog, prezydent – prof. dr hab. inż. Józef Szarawara,
Politechnika Śląska; Ziemia z nieba – portret planety u progu XXI wieku – prezentacja
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zdjęć Yan Arthus-Bertrand; Eugeniusz Kwiatkowski – minister, wicepremier, budowniczy Gdyni i COP-u – prof. dr hab. inż. Józef Szarawara, Politechnika Śląska; Człowiek
wobec dylematów filozofii techniki – prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Uniwersytet Śląski; Rolnictwo ekologiczne czy rolnictwo zrównoważonego rozwoju – mgr inż. Maria
Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny; Dwutlenek węgla, a katastrofy klimatyczne.
Współczesny efekt cieplarniany – dr inż. Krzysztof Makowski, Instytut Paleobiologii
PAN; Na ścieżkach Tybetu chińskiego. Trekking w górach chino-tybetańskich –
dr Leszek Rawicki, Instytut Geologiczny we Wrocławiu; Zmiany klimatu na przestrzeni
epok Geologicznych – prof. dr hab. Andrzej Ber, Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie; Spotkanie autorskie Ojczyzna Polszczyzna – prof. dr hab. Jan Miodek; Problemy
zrównoważonego rozwoju; wyzwania i ograniczenia – dr Zbigniew Krawczyk, IChP
Warszawa; Fabryka chemiczna przyszłości – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Politechnika Warszawska; Refleksje na temat nauki i pracy naukowej – prof. dr hab. inż.
Józef Szarawara, Politechnika Śląska; Trzecia kultura. Światopogląd oparty na naukach empirycznych – prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Muzeum Przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski; Wszechświat bez symetrii – prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Politechnika Warszawska; Tajemnica skrzypiec Stradivariusa. Czy Stradivarius
był chemikiem – mgr inż. Jerzy Kowalczuk; Blaski i cienie badań nad najnowszą
historią Polski – prof. zw. dr hab. Janusz Tazbir, członek rzeczywisty PAN Warszawa;
Na Uralu Subpolarnym. Reportaż z wyprawy 6-tygodniowej – doc. dr Leszek Rawicki,
Instytut Geologiczny we Wrocławiu; Świadectwo źródeł, a potęga mitów w historii
Polski – prof. zw. dr hab. Janusz Tazbir; Niekonwencjonalny gaz ziemny – gaz z łupków – dr inż. Halina Machowska, Politechnika Krakowska; Ekologiczne i gospodarcze
aspekty upraw GMO – panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Ludwika Tomiałojcia
z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Mieczysława Chorążego i dr hab. Katarzyny Lisowskiej z Instytutu Onkologii w Gliwicach.
Wycieczki
Wycieczki techniczne i krajoznawcze oraz wyjazdy na spektakle teatralne i operowe,
są stałym elementem działalności naszego Oddziału. Początkowo były to wycieczki krajowe; z czasem wykroczyły poza teren Europy. A zaczęło się od zwiedzania Zakładów
Papierniczych i Piwowarskich w Żywcu. Potem były następujące miejsca: Wrocław
– zwiedzanie Panoramy Racławickiej; Pszczyna – zwiedzanie pałacu i udział w koncercie
symfonicznym; Katowice – Planetarium; Praga – zwiedzanie zabytków i zakładu przemysłowego (2 wycieczki); Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji Drewna –
wycieczka połączona ze spektaklem teatralnym w Warszawie, oraz zwiedzaniem Białowieży, Hajnówki i Pałacu Zamojskich w Kotłówce; Pracownia Światłowodów UMCS
w Lublinie – zwiedzanie zabytków Lublina, Kazimierza, Nałęczowa oraz muzeum Jana
Kochanowskiego w Czarnolesie; Zakłady Papiernicze w Głuchołazach – zwiedzanie
Nysy, Paczkowa, Otmuchowa i Głuchołaz; Węgry – zwiedzanie Komarom, Esztregomu
i Budapesztu oraz dwóch zakładów; Wrocław – zwiedzanie zbytków Wrocławia oraz Panoramy Racławickiej (4 wycieczki); Lwów i okolice (2 wycieczki); Paryż (2 razy) – Reims
– Norymberga – zwiedzanie zabytków Paryża, katedry w Reims, oraz Norymbergi; Belgia
– Holandia – Luksemburg – zwiedzano m.in.: Arnhem – Waterloo – Amsterdam – Leiden – Haarlem Brukselę – Brugię – Luksemburg – Rewir; Frankfurt n/Menem – Targi
ACHEMA 94; Londyn – dzięki zaproszeniu nas przez Stowarzyszenie Techników Polskich
w Wielkiej Brytanii mogliśmy zwiedzić zabytki Londynu oraz rafinerię ESSO w Fawey koło
Souhampton, a w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym spotkaliśmy się z wdową
po Gen. Władysławie Andersie. Trasa: Calais – Dover – Canterbury – Londyn – Oxford
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– Fawey – Londyn – Dover – Calais – Kolonia; Włochy – Lido Adriano – zwiedzanie
Florencji, Pizy, Padwy, Rawenny, Wenecji i San Marino; Włochy z Sycylią – zwiedzanie
Wenecji, Werony i miejscowości położonych nad jeziorem Garda oraz Rzymu i wizyta
u Ojca Świętego Jana Pawła II. Potem Sycylia: San Stefano di Camastra, Cefalu, Palermo,
Monreale, Taormina z widokiem na Etnę, wyspy wulkaniczne i liparyjskie (Liparii, Vulcano) i na koniec Neapol, Pompeje oraz Monte Casino; Norwegia – trasa: Malmo – Kallered
k/Goteborga – Oslo – Lillehammer – Droga Troli – Droga Orłów – Stryn – Grotli – fiord
Geiranger – Hellesylt – Olden – Brigsdal (lodowiec) – Sogndal – fiord Naerofiord – Gudvangen – Goetebörg – Kallered – Lund – Kopenhaga; Cypr z rejsem do Egiptu – trasa:
Larnaka – Protaras – Lefkara – Nikozja – Agros – Góry Troodos – Kair – Protaras; Grecja
– trasa wycieczki: Brindisi – Igumenista – Metory – Kalambaka – Delfy – Ateny – Larnaka
– Korynt – Epidauros – Mykeny – Patras – Ankona – Loreto – San Marino; Litwa – Łotwa
– Estonia – Sankt Petersburg – trasa: Druskienniki – Liszkowa – Troki – Wilno – Ryga –
Tallin – Narwa – Sankt Petersburg – Carskie Sioło – Peterhof; Szwecja – Finlandia – trasa
wycieczki: Gdynia – Sztokholm – Helsinki – Lahti – Rovaniemi – Upsalla; Lwów i okolice
– trasa: Lwów – Olesko – Podhorce – Poczajów – Lwów – Żółkiew – Lwów; Turcja – trasa:
Antalya – Pamukkale – Hierapolis – Efez – Meryemana – Stambuł – Ankara – Kapadocja
– Konya – Antalya; Wieliczka – zwiedzanie zabytkowej kopalni soli (2 wycieczki); Izrael
– trasa: Tel Aviw – Tyberiada – Cezarea Nadmorska – Hajfa – Nazaret – Kana Galilejska
– Jezioro Galilejskie – Tabha – Kafarnaum – Góra Tabor – Yerdenit nad Jordanem – Jeryho – Morze Martwe – Pustynia Judzka – Betania – Jerozolima – Ain Karem – Tel Aviw;
Gliwice – zwiedzanie Fabryki GM OPEL (6 wycieczek, w tym dla Oddziałów SITPChem
w Oświęcimiu i Cieszynie); Płock – zwiedzanie miasta i Zakładu PKN ORLEN; Gliwice
– spotkanie w Sanepidzie; Zabrze – spotkanie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii; Portugalia i Hiszpania – trasa: Lizbona – Nazare – Alcobaca – Batalha – Fatima – Aljustrl –
Tomar – Coimbra – Santiago de Compostella – La Coruna – Porto – Obidos – Sintra – Capo
da Roca; Maroko – trasa: Agadir – Marrakesz – Dolina Ouriki – Meknes – Fez – Volubilis
– Casablanka – Al-Dżadida – Safi – Agadir; Wrocław – wycieczka: „Barokowym Szlakiem
po Wrocławiu”; Prowansja – trasa: Padwa – San Remo – Lazurowe Wybrzeże – Marsylia –
Awinion – Arles – Annecy – Genewa – Lucerna; Rudniki – zwiedzanie Zakładów Chemicznych; Bałkańskie krajobrazy – trasa: Chorwacja – Bośnia i Hercegowina – Czarnogóra
– Albania – Serbia.
W okresie zimowym organizowane były wycieczki narciarskie do Szczyrku, Krynicy,
Zakopanego, a także na Słowację do Doliny Demianowskiej.
Udział w imprezach kulturalnych
Termopile Polskie – Teatr Stary w Krakowie; Szalona lokomotywa – Teatr STU
w Krakowie; Antygona – Teatr Stary; Dawaj panowie z Werony – Teatr Stary; Staś
– Teatr Polski w Warszawie; Mandat – Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie; Kandyd
czyli optymizm – Teatr Kameralny we Wrocławiu; Balkon – Teatr Polski we Wrocławiu;
Republika marzeń – Teatr Stary; Marzyciele – Teatr Stary; Portret – Teatr Stary; Bądźmy poważni na serio – Teatr Stary; Nabucco – Opera Śląska w Bytomiu; Skrzypek
na dachu – Teatr Muzyczny z Łodzi, spektakl w Katowicach; Baron cygański – Opera
Śląska; Księżniczka Turandot – Teatr Stary; Straszny dwór – Opera Śląska; Opis obyczajów czyli jak zwyczajnie wszędzie się miesza złe do dobrego – Teatr STU; Wdowy – Teatr Stary; Ewita – Teatr Rozrywki w Chorzowie; Śladami komety – Planetarium
w Chorzowie; Zemsta nietoperza – Opera Śląska; premiera filmu Ogniem i mieczem
– kino BAJKA w Gliwicach; premiera filmu Pan Tadeusz – kino BAJKA w Gliwicach; Kariera Artura Ui – Teatr Stary; Damy i huzary – Teatr Stary; Czego nie widać – Teatr
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Powszechny w Warszawie; Kabaret Piwnicy pod Baranami – Kraków; Straszny Dwór
– Opera we Lwowie; Dekorator – Teatr Kwadrat w Warszawie; Mewa – Teatr Słowackiego
w Krakowie; Tango Piazzola – Teatr Słowackiego w Krakowie; Katyń – film A. Wajdy; Rigoletto – Opera Wrocławska; Miłość i Opera. Koncert Walentynkowy – Opera Śląska;
Turandot – Opera Wrocławska.

Uczestnicy wycieczki Odziału SITPChem Gliwice do Prowansji w 2010 r.

Działalność wydawnicza i gospodarcza
Od 1991 r. działalność wydawniczą prowadzi Zakład Wydawniczy CHEMPRESSSITPChem, który pozostaje w strukturach organizacyjnych Zarządu Głównego pod opieką Zarządu Oddziału w Gliwicach.
Podstawową działalnością Zakładu jest wydawanie miesięcznika CHEMIK – naukatechnika-rynek, którego redaktorem naczelnym jest mgr inż. Anna Czumak-Bieniecka.
Poza tym w CHEMPRESS wydawane są materiały konferencyjne zawierające referaty
wygłaszane na organizowane przez ZO konferencje naukowo-techniczne.
Od 2004 r. Oddział prowadzi działalność gospodarczą poprzez Zakład PoligraficznoWydawniczy SITPChem Gliwice, który wykonuje usługi w zakresie druku: czasopism naukowo-technicznych; biuletynów i materiałów konferencyjnych; dokumentacji i instrukcji; wydawnictw zwartych (książek); folderów i akcydensów; firmówek, wizytówek, teczek,
kalendarzy i innych.
W wyniku wygranych przetargów nieograniczonych, drukowane są także czasopisma:
Polimery, Farby i Lakiery, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych, Barwniki. Środki Pomocnicze oraz Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Ochrona przed Korozją, CHEMIK naukatechnika-rynek. Właścicielem trzech ostatnich tytułów jest SITPChem.
opr. Elżbieta JARGUZ
SITPChem O/Gliwice
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SITPChem/Oddział Kędzierzyn-Koźle
Zarząd Oddziału
ul. Wojska Polskiego 16
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Prezes: mgr inż. Zbigniew Ślęzak

Historia Oddziału w latach 1996-2010
Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację historii Oddziału w latach 1951-1995,
opublikowaną w „Historii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego” str. 205-222.
W czerwcu 1996 r., tj. w połowie kadencji 1994-1998 odbyła się Konferencja Międzyzjazdowa Oddziału, która oceniła działalność za okres 1994-1996. W związku z rezygnacją Kol. Adama Gurgula z funkcji prezesa Zarządu Oddziału konferencja przekształciła
się w XVIII Nadzwyczajny Zjazd Oddziału. Pełnienie funkcji prezesa do końca kadencji powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi Kol. Teodorowi Bekowi. W tym samym
miesiącu Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie jubileuszowe z okazji 45-lecia istnienia Oddziału, z udziałem m.in. Prezesa Zarządu Głównego Kol. Jerzego Kropiwnickiego,
przedstawicieli RW NOT w Opolu oraz dyrektorów i prezesów miejscowych przedsiębiorstw
chemicznych. Na tym spotkaniu ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze koło w Oddziale
oraz najlepsze w skali wojewódzkiej osiągnięcie techniki w 1995 r.
W 1997 r. Zarząd Główny przyznał Kol. Adamowi Gurgulowi Medal im. Prof. Wojciecha
Świętosławskiego. W tym samym roku przeszły na emeryturę dotychczasowa kierowniczka Klubu SITPChem Kol. Maria Książek-Gurgul oraz księgowa Oddziału Kol. Magdalena
Wrzaszczyk. Funkcję kierowniczki Klubu objęła Kol. Maria Wróblewska, zaś księgowej
Oddziału Kol. Grażyna Ratajek; obie Panie pełnią te funkcje do dnia dzisiejszego.
W marcu 1998 r. powołano Radę Przedsiębiorców Kędzierzyna-Koźla powstałą w wyniku postulatów samych przedsiębiorców, zaś Oddział podjął się organizacji Rady i udostępnił na jej potrzeby pomieszczenia Klubu SITPChem. Organizację Dni Chemika skoordynowano z Dniami Kędzierzyna-Koźla, organizując seminaria i imprezy prezentujące
osiągnięcia poszczególnych zakładów chemicznych oraz problemy ekologii w lokalnym
środowisku. Na koniec 1997 r. Oddział liczył 754 członków działających w 16. kołach.
Na początku 1998 r. zespół redakcyjny w składzie Kol. Kol. Marian Górny, Krystyna Jellinek i Henryk Pilarczyk opracował „Historię Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Oddziału SITPChem 1951-1997” wydaną drukiem przy współpracy z CHEMPRESSSITPChem. Monografia, oprócz historii Oddziału, zawierała prezentację prezesów Zarządu i innych działaczy Oddziału, Członków Honorowych SITPChem, wyróżnionych
Medalem im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego, reprodukcje ważniejszych dokumentów
oraz fototekę Oddziału.
W dniu 18 czerwca 1998 r. odbył się XIX Walny Zjazd Oddziału. Prezesem Zarządu Oddziału wybrany został Kol. Teodor Bek, wiceprezesami Kol. Kol. Henryka
Balcerowiak i Adam Gurgul. Pozostałymi członkami Zarządu zostali wybrani Kol. Kol.
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Grażyna Olejniczak, Jan Muszyński, Stanisław Trybuła, Piotr Białek, Stanisław Łasocha, Krzysztof Orzech, Artur Sebesta i Maria Ślusarczyk. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Kol. Kol. Marian Górny, Ryszard Jagiełło, Dorota Klęczar, Jerzy
Majchrzak i Kazimierz Terelak, zaś członkami Sądu Koleżeńskiego Kol. Kol. Gerard
Bekierz, Stefan Cieślik i Sławomir Krupa. Wybrano również 11 delegatów Oddziału
na Walny Zjazd Stowarzyszenia.
Na XXVI Walnym Zjeździe SITPChem, który odbył się w październiku 1998 r. w Jaszowcu, do władz SITPChem weszli Kol. Kol. Adam Gurgul i Teodor Bek (członkowie
Zarządu Głównego) oraz Kol. Kazimierz Terelak (Główna Komisja Rewizyjna). Na Walnym
Zjeździe Kol. Adam Gurgul zaproponował, aby w okresie pomiędzy Zjazdami odbywała
się Konferencja Międzyzjazdowa Stowarzyszenia. Delegaci zaakceptowali tę propozycję
i od tego czasu, co dwa lata przemiennie odbywa się Walny Zjazd i Konferencja Międzyzjazdowa. Delegaci na Walny Zjazd SITPChem podjęli uchwałę o przyznaniu tytułu Członka
Honorowego SITPChem Kol. Konstantemu Chmielewskiemu.
W 1998 r. w ramach wspomnianej wyżej Rady Przedsiębiorców uznano, że celowe będzie wystawienie swojej reprezentacji w wyborach samorządowych do Rady Miasta i Rady
Powiatu. W tym celu powołano ugrupowanie wyborcze „Praca i Rozwój”, zaś Oddział przyjął na siebie stronę organizacyjną. Wystawiono kandydatów, m.in. członków Stowarzyszenia, z których siedmiu zostało radnymi Miasta i Powiatu.
W ramach Dni Chemii w latach 1998-2000 odbyły się m.in.:
• prezentacja firm Petro-Carbo-Chem (PCC), Petrochemia-Blachownia, FAMET oraz laboratoriów akredytowanych
• seminaria, sesje i sympozja dotyczące paliw ekologicznych, historii przemysłu na Ziemi Kozielskiej, tematyki badawczej ICSO „Blachownia”
• Turnieje Młodych Chemików.
W dniu 15 czerwca 2000 r. odbyła się kolejna Konferencja Międzyzjazdowa
Oddziału. Dokonała oceny działalności Oddziału i wprowadziła niezbędne korekty
do planu pracy na następne 2 lata. Lata 1999-2000, to okres kolejnej restrukturyzacji zakładów chemicznych, co niewątpliwie miało istotny wpływ na zmniejszenie
liczby członków Stowarzyszenia. Wystąpiły też trudności w finansowaniu działalności Oddziału, spowodowane głównie znacznym wzrostem kosztu utrzymania Klubu
SITPChem (czynsz, opłaty eksploatacyjne, koszty osobowe). Na koniec 2001 r. Oddział
liczył 357 członków.
W 2001 r. Dni Chemika zostały zorganizowane wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu
Miejskiego jako „Dni Miasta Chemików Kędzierzyn-Koźle”. Ważniejszymi imprezami zorganizowanymi w Klubie SITPChem były:
• forum dyskusyjne „Kierunki restrukturyzacji i strategia rozwoju przemysłu chemicznego w Kędzierzynie-Koźlu
• prezentacja uczelni opolskich – adresowana do młodzieży klas przedmaturalnych
• spotkanie dyskusyjne „Ekologiczna gospodarka odpadami komunalnymi”
• Turniej Młodych Chemików.
20 czerwca 2002 r. odbył się XX Walny Zjazd Oddziału. Prezesem Zarządu został wybrany Kol. Zbigniew Ślęzak, wiceprezesami Kol. Kol. Teodor Bek i Stanisław Łasocha, zaś
pozostałymi członkami Prezydium Zarządu Kol. Kol. Jerzy Marczewski (sekretarz) i Adam
Gurgul. Członkami Zarządu zostali Kol. Kol. Henryka Balcerowiak, Wojciech Nowak, Wojciech Połulich, Halina Poskrobko i Izabella Turza. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Kol.
Kol. Kazimierza Terelaka (przewodniczący) oraz Mariana Górnego i Helenę Łasochę. Sąd
Koleżeński stanowili Kol. Kol. Krystyna Jellinek (przewodnicząca), Sławomir Krupa i Arkadiusz Miller. Wybrano również 8 delegatów na Walny Zjazd Stowarzyszenia.
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Na XXVII Walnym Zjeździe SITPChem, który odbył się w październiku 2002 r.
w Gdańsku, członkami Zarządu Głównego wybrani zostali z naszego środowiska Kol. Kol.
Teodor Bek i Zbigniew Ślęzak, zaś Kol. Krystyna Jellinek została członkinią Głównego
Sądu Koleżeńskiego (od 2005 r. jest również członkinią Komisji Nagród i Odznaczeń przy
Zarządzie Głównym). Na Walnym Zjeździe Medal im. Prof. Świętosławskiego wręczono
Kol. Kol. Włodzimierzowi Kotowskiemu i Teodorowi Bekowi. Walny Zjazd podjął uchwałę
o przyznaniu tytułu Członka Honorowego SITPChem Kol. Kol. Henrykowi Pilarczykowi
(pośmiertnie) i Marianowi Górnemu.
W 2003 r. zespół w składzie: Kol. Kol. Henryka Balcerowiak, Józef Ćwieczkowski,
Marian Górny, Adam Gurgul, Krystyna Jellinek, Wanda Taczalska, Kazimierz Terelak
i Maria Wróblewska opracował II tom „Historii Kędzierzyńsko-Kozielskiego Oddziału
SITPChem 1998-2002”. W opracowaniu, oprócz części historycznej, znalazły się wspomnienia sześciu koleżanek i kolegów, związane z 50-leciem Oddziału w KędzierzynieKoźlu, sylwetki działaczy Oddziału, pożegnania Kolegów, którzy odeszli na zawsze, wykaz
laureatów odznaczeń stowarzyszeniowych (SITPChem i NOT), reprodukcje ważniejszych
dokumentów i fototekę Oddziału.
W październiku 2003 r. zorganizowano uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia Klubu SITPChem im. Konstantego Laidlera, na którym spotkali się budowniczowie
Klubu i działacze Stowarzyszenia.
W tym samym miesiącu odbyło się spotkanie związane z jubileuszem 75-lecia urodzin
prof. dra hab. inż. Włodzimierza Kotowskiego – chemika, inżyniera, menedżera i naukowca, członka naszego Oddziału. Na uroczystość – benefis człowieka techniki przybyli liczni
przyjaciele i znajomi Jubilata z całej Polski, a wśród nich szefowie lub reprezentanci PKN
Orlen, FCh Dwory, Polimex-Cekop, ZCh Blachownia, ICSO „Blachownia”, ZA Kędzierzyn,
Politechniki Opolskiej oraz Prezes ZG SITPChem prof. Jacek Kijeński.
W latach 2002-2006 Oddział podjął kilka prekursorskich inicjatyw, jak np.:
• Przygotowanie opinii środowiska na temat programu restrukturyzacji Sektora Wielkiej
Syntezy Chemicznej
• Zainicjowanie w Zarządzie Głównym przyznawania Odznaki Honorowej SITPChem dla
osób prawnych, którą uhonorowano 5 przedsiębiorstw z Kędzierzyna-Koźla
• Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji z udziałem Posłów do Parlamentu Europejskiego na temat unijnego rozporządzenia w sprawie REACH
• Złożenie wniosku o przyznanie przez Radę Miasta prof. Włodzimierzowi Kotowskiemu
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kędzierzyn-Koźle (tytuł przyznano na uroczystej
sesji Rady Miasta z okazji XXX-lecia Miasta)
• Zainicjowanie debaty na temat chemicznej przeróbki węgla w kierunku wytwarzania
paliw silnikowych
• Udział w pracach zespołu roboczego ds. Parku Przemysłowo-Technologicznego.
W kwietniu 2005 r. odbyła się kolejna Konferencja Międzyzjazdowa Sprawozdawcza.
Na koniec 2005 roku Oddział liczył 242 członków.
8 czerwca 2006 r. odbył się XXI Walny Zjazd Oddziału, w którym uczestniczyło 38
delegatów. Podsumowano działalność Oddziału w minionej kadencji, omówiono zagadnienia programowe, dokonano wyboru nowych władz. Prezesem ponownie został Kol.
Zbigniew Ślezak, do Prezydium Zarządu zostali wybrani Kol. Kol. Stanisław Łasocha, Ryszard Grzybek i Kazimierz Terelak (wiceprezesi), Jerzy Marczewski (sekretarz). Członkami
Zarządu zostali Kol. Kol. Henryka Balcerowiak, Teodor Bek, Henryk Nawrot, Wojciech
Połulich i Tomasz Zomerfeld. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Kol. Kol. Krzysztof
Orzech – przewodniczący, Leszek Grochowski i Bożena Nowak, zaś do sądu Koleżeńskiego
Kol. Kol. Krystyna Jellinek – przewodnicząca, Adam Gurgul i Helena Łasocha.
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Kol. Zbigniew Ślęzak przedłożył autorskie opracowanie pt. „Należę do SITPChem, bo...”
– wymieniając 10 argumentów za przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia. Ten swoisty
dekalog został rozpowszechniony w środowisku, a ponieważ wciąż nie traci na aktualności, jest udostępniony na stronie internetowej SITPChem (www.sitpchem.org).
W odbywającym się w październiku 2006 r. XXVIII Walnym Zjeździe SITPChem
w Tarnowie uczestniczyło 8 delegatów z naszego Oddziału. Zjazd nadał Członkostwo
Honorowe SITPChem Kol. Kol. Adamowi Gurgulowi i Teodorowi Bekowi, zaś Medale
im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego otrzymali Kol. Kol. Kazimierz Terelak i Zbigniew
Ślęzak. W wyniku wyborów członkami Zarządu Głównego zostali ponownie Kol. Kol.
Teodor Bek i Zbigniew Ślęzak, któremu następnie powierzono funkcję wiceprezesa
Zarządu Głównego.
W następnych latach Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego otrzymali również:
Kol. Stanisław Łasocha (2007 r.) na konferencji w Warszawie z okazji 80-lecia SITPChem
oraz Kol. Henryk Nawrot i Kol. Jerzy Wasilewski (2008 r.) na Konferencji Międzyzjazdowej
SITPChem w Ustroniu.
Na wiosnę 2007 r. zespół w składzie Kol. Kol. Adam Gurgul, Marian Górny, Krystyna Jellinek, Jerzy Marczewski, Henryk Nawrot, Tadeusz Płóciennik i Maria Wróblewska
opracował III tom „Historii Kędzierzyńsko-Kozielskiego Oddziału SITPChem 20022006”. Przypomniano sylwetkę Konstantego Laidlera w formie wspomnienia, w 25. rocznicę patronowania Klubowi SITPChem (opracował Kol. Henryk Nawrot). Przedstawiono
również osobę prof. Włodzimierza Kotowskiego – chemika, menedżera i naukowca, bardzo aktywnego członka Koła Miejskiego (opracował Kol. Adam Gurgul).
W 2008 r. Zakłady Azotowe Kędzierzyn (obecnie ZAK SA) obchodziły 60-lecie istnienia. Do uroczystych obchodów tej rocznicy włączył się Oddział SITPChem, organizując
w maju 2008 r. ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną pt. 60 lat Kędzierzyńskiej
Fabryki Urodzaju. Z inicjatywy Kol. Zbigniewa Ślęzaka, aktualni oraz byli pracownicy Zakładów opisali wybrane wydarzenia z dawnych lat w formie kilkustronicowych esejów.
Powstała z tych wspomnień publikacja pt. 60 wspomnień na 60-lecie Zakładów Azotowych Kędzierzyn. Publikacja ta stanowi II część książki „60 lat ZAK SA Zakład – ludzie –
miasto. Fakty i wspomnienia” wydanej w 2009 r. Uporządkowanie zebranych wspomnień
oraz zweryfikowanie ich pod względem edytorskim (bez ingerencji w treść i intencje autorów) wykonał zespół w składzie Kol. Kol. Henryk Nawrot, Marian Górny, Adam Gurgul,
Krystyna Jellinek, Wojciech Połulich, Tadeusz Płóciennik i Maria Wróblewska.
W 2008 r. Oddział był współorganizatorem 51. Zjazdu PTCh-SITPChem, który odbył się
w Opolu. Ze strony SITPChem zorganizowano 4 wykłady plenarne oraz sesję z 10. prezentacjami na temat chemicznej przeróbki węgla.
O różnorodności zagadnień poruszanych w naszym środowisku świadczą m.in. następujące przedsięwzięcia:
• Zorganizowanie wycieczki Politechniki Wrocławskiej do Blachowni-Holding SA, ICSO
„Blachownia” i ZAK SA pod hasłem „Jeden dzień w kombinacie chemicznym”
• Przygotowanie eksponatów na wystawę „Przemysł chemiczny wczoraj – dziś – jutro”
w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury w Warszawie z okazji 80-lecia SITPChem
• Opracowanie przez Kol. Zbigniewa Ślęzaka i przekazanie do SBTP biogramu Konstantego Chmielewskiego, nieżyjącego członka naszego Oddziału – zasłużonego chemika
• Zorganizowanie konferencji naukowo-technicznej z okazji 60-lecia ZAK SA
• Prezentacja serii wykładów nt. „Alkohole OXO w przemyśle chemicznym”
• Zorganizowanie szkoleń i spotkań specjalistów w związku z wdrażaniem systemu
REACH w przemyśle chemicznym
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Seria konferencji i sympozjów w Klubie SITPChem, m.in.:
– Stan środowiska naturalnego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim
– Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
– Ochrona własności przemysłowej i zasady transferu technologii
– Ochrona gleby w Petrochemii-Blachownia
– Poszukiwania nowych źródeł energii
– Biopaliwa – technologie wytwarzania, stan prawny w Polsce
– Polska chemia na zakręcie
– Przyszłość węgla jako surowca energetycznego i chemicznego
– Aspekty ekologiczne w aktualnych kierunkach rozwoju chemii.
10 czerwca 2010 r. odbył się XXII Walny Zjazd Oddziału SITPChem. W Zjeździe
wzięło udział 35 delegatów. Dokonano wyboru nowych władz Oddziału. Prezesem Zarządu
Oddziału został ponownie Kol. Zbigniew Ślęzak, do Zarządu Oddziału wybrano również
następujących Kol. Kol. Teodora Beka, Leszka Grochowskiego, Ryszarda Grzybka (wiceprezes), Adama Gurgula, Stanisława Łasochę (wiceprezes), Wojciecha Połulicha, Kazimierza Terelaka (wiceprezes), Izabellę Turzę i Ewę Wolff (sekretarz).
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano Kol. Annę Masiarz (przewodnicząca), oraz
Annę Pietras i Bronisława Szczepaniaka, zaś do Sądu Koleżeńskiego Kol. Kol. Józefa
Ćwieczkowskiego (przewodniczący) oraz Helenę Łasochę i Jolantę Zimoch. Wybrano również 5 delegatów na XXIX Walny Zjazd SITPChem.
Obrady Zjazdu zbiegły się z organizacją kolejnych – XX Kędzierzyńsko-Kozielskich Dni Chemika. Na ich rozpoczęciu po raz pierwszy dokonano wręczenia nagrody im. Mariana Górnego, zmarłego w listopadzie 2009 r. długoletniego działacza SITPChem. Wypełniając życzenie zmarłego, ustanowiono nagrodę Jego imienia,
przeznaczoną dla wyróżniającego się ucznia lub absolwenta Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu, zaś celem nagrody jest budzenie
i rozwijanie zainteresowań techniką oraz promowanie wiedzy technicznej i twórczych
postaw wśród młodzieży. Nagroda zespołowa (finansowa + dyplom) została przyznana
trzem absolwentom tej szkoły, zaś jej wręczenia dokonali: córka Mariana Górnego pani
Barbara Szeremeta, dyrektor Zespołu Szkół pani Maria Staliś i Prezes Zarządu Oddziału Kol. Zbigniew Ślęzak.
Odbyty w dniach 22-24 września 2010 r. XXIX Walny Zjazd SITPChem przyznał
godność Członka Honorowego Kol. Włodzimierzowi Kotowskiemu, zaś uchwałą Zarządu
Głównego Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego został przyznany Kol. Stanisławowi
Trybule. W wyniku wyborów na Zjeździe Kol. Zbigniew Ślęzak i Teodor Bek zostali wybrani członkami Zarządu Głównego (Kol. Zbigniew Ślęzak został na I posiedzeniu Zarządu
Głównego wybrany wiceprezesem, a Kol. Teodor Bek przedstawicielem ZG ds. współpracy
z NOT). Kol. Stanisław Łasocha jest członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej, a Kol. Ryszard
Grzybek – członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Na koniec 2010 r. Oddział liczył 181 członków działających w 7 kołach.
Przy Oddziale działa, powołana przez Urząd Regulacji Energetyki, Komisja Kwalifikacyjna uprawniona do przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień do prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w Grupie 2 (urządzenia cieplne
i inne urządzenia energetyczne) i w Grupie 3 (urządzenia gazowe) na stanowiskach dozoru
(uprawnienia D) i na stanowiskach eksploatacji (uprawnienia E).
Koordynatorem prac Komisji oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów na uprawnienia energetyczne jest Kol. Stanisław Łasocha. Komisja działa w składzie: przewodniczący Kol. Arnold Scheit, zastępca przewodniczącego Kol. Roman Koczur, członkowie:
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Koledzy Wiktor Bogdziewicz, Stanisław Gałdyś, Paweł Dąbrowski, Wojciech Połulich, Mariusz Rozmiarek, Alina Wieczorek, Roman Sitarz oraz sekretarz Kol. Maria Wróblewska.
W każdym roku Komisja przeprowadza egzaminy 500-600 osób.
Stałymi elementami działania Oddziału są nadal m.in.:
• organizowanie Kędzierzyńsko-Kozielskich Dni Chemika, w tym konferencji i sympozjów naukowo technicznych
• organizowanie debat poświęconych zagadnieniom gospodarczo-społecznym Miasta
• organizowanie konferencji, seminariów i prelekcji z zakresu ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem warunków lokalnych i wpływu na nie
zakładów chemicznych i koksowniczych oraz nowoczesnych technologii energooszczędnych.
Wymienione wyżej w zarysie imprezy odbywają się w Klubie SITPChem, który stanowi
główną bazę działania Oddziału, zaś Klub od lat jest ośrodkiem integrującym nasze środowisko. Jest także siedzibą Koła Miejskiego SITPChem. Obowiązki osoby koordynującej
funkcjonowanie Klubu pełni kierowniczka Klubu Kol. Maria Wróblewska, współdziałając
ze Społeczną Radą Klubu. W skład Rady przez wiele lat wchodzili m.in. Kol. Kol. Henryka
Balcerowiak, Józef Ćwieczkowski, Krystyna Jellinek, Maria Książek-Gurgul, Jerzy Strzelewicz, Wanda Taczalska. Pomieszczenia Klubu są również użyczane do nauki języków
obcych oraz nauki przepisów ruchu kołowego (prawa jazdy). Przed kilku laty zrezygnowano z części pomieszczeń ze względów finansowych, w tym m.in. z kawiarni, koncentrując
się na wykorzystaniu pozostałych pomieszczeń głównie na cele statutowe.
Od kilku lat w Klubie SITPChem odbywają się sympozja organizowane przez Instytut
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w ramach Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny (PITRO).
Koło Miejskie – najliczniejsze ze wszystkich kół, składa się głównie z emerytów – byłych
pracowników miejscowych zakładów chemicznych. Regularnie (co miesiąc) odbywają się
zebrania koła, na których prezentowane są tematy dotyczące m.in. stanu i perspektyw zakładów chemicznych, rekonstrukcji przemysłu chemicznego, nowych technologii, ekologii
ale też ochrony zdrowia, turystyki, literatury, historii miasta i regionu. Organizowanie są
również spotkania koleżeńskie, np. z okazji Dnia Kobiet czy spotkanie opłatkowe. Na spotkania te są zapraszani członkowie Zarządu Oddziału oraz zarządów innych kół.
Opracował Adam Gurgul
(maj 2011 r.)
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SITPChem/Oddział Łódź
Zarząd Oddziału
pl. Komuny Paryskiej 5a
90-007 Łódź
Prezes: mgr inż. Eugeniusz Kulczycki

Działalność Oddziału w latach 1981-2010
Ze względu na istotne zmiany w latach 1981-2010, opis działalności Oddziału dzielimy
na trzy 10-letnie okresy.
Lata 1981-1990
Prezesem Oddziału był. Kol. Stanisław Pięta.
W 1982 r. działalność Oddziału skupiała się na przygotowaniach do XX Kongresu
Techników Polskich w Łodzi. W Komitecie Organizacyjnym Kongresu uczestniczył Kol. Eugeniusz Kulczycki, odpowiedzialny za reklamę Kongresu. Oddział nasz był odpowiedzialny
za pion VII Organizacji Kongresu, tj. informacja, propaganda, imprezy, wycieczki. Liczne
grono naszych członków uczestniczyło w obsłudze KTP. Zarząd Oddziału co roku organizował współzawodnictwo między Kołami Zakładowymi. Do najbardziej wyróżniających się
Kół należy zaliczyć: PZF „Polfa” Pabianice, Instytut Włókien Chemicznych, OBRPB – Łódź,
ZCh „Organika-Argon” Łódź, ZPG „Stomil” Łódź, ZPB „Boruta” Zgierz.
Również co roku Zarząd Oddziału organizował konkurs na najlepszą pracę dyplomową
techników dla trzech Techników Chemicznych w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach.
Każdego roku w czerwcu organizowane były obchody Dnia Chemika: w Kołach jak
i przez Zarząd Oddziału na plenarnych zebraniach Oddziału.
W ramach Dni Chemika były wygłaszane odczyty na interesujące tematy. Oddział aktywnie włącza się w coroczne Dni Techniki Łodzi. Koła organizowały odczyty, konferencje,
wystawy, dni otwarte zakładów i inne imprezy.
W sumie w latach 1981-90 wygłoszono 24 referaty, zorganizowano 2 konferencje,
5 wystaw, 4 dni otwarte zakładów, jedną giełdę projektów racjonalizatorskich.
W 1984 r. zorganizowano grupę rzeczoznawców, która podjęła działalność dzięki zleceniom zakładów pracy.
Jedenaście Kół Zakładowych Oddziału SITPChem w Łodzi brało udział w corocznych
organizowanych przez ROŁ NOT w Łodzi pt. „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”.
Zgłaszane osiągnięcia na Konkurs zdobyły nagrody i wyróżnienia:
1981 r. – II miejsce OBRPB Zgierz; Wyróżnienie Instytut Włókien Chemicznych Łódź.
1982 r. – Wyróżnienie Instytut Techniki Cieplnej Łódź. 1983 r. – II miejsce PZF „Polfa”
Pabianice; Wyróżnienie OBRPB Zgierz. 1984 r. –II miejsce Instytut Włókien Chemicznych
Łódź; Wyróżnienie OBRPB Zgierz. 1985 r. – II miejsce OBRPB Zgierz; Wyróżnienie Instytut
Włókien Chemicznych Łódź. 1986 r. – I miejsce OBRPB Zgierz + ZCh „Organika-Argon”
Łódź – Wojewódzki Mistrz Techniki. 1987 r. – II miejsce OBRPB Zgierz. 1988 r. – Wyróżnienie OBRPB Zgierz.
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Członkowie Oddziału brali liczny udział w pracach ZG SITPChem: Stanisław Pięta,
Prezydium ZG SITPChem od 1984 r.; Eugeniusz Kulczycki od 1984 r.
Główna Komisja Rewizyjna SITPChem: Aleksandra Ogorzałek (1981-1987).
Komisja Nagród i Odznaczeń ZG SITPChem: Jan Kozłowicz i od 1985 r. E. Kulczycki.
Komisje i Komitety ROŁ NOT – 15-20 członków SITPChem.
W 1988 r. Oddział włączył się w organizację Zjazdu PTCh-SITPChem w Łodzi. Z ramienia Zarządu Oddziału w Komitecie Organizacyjnym udział brali: Krystyna Michalak
i Eugeniusz Kulczycki.
W kadencji 1984-1987 zmarli członkowie Zarządu Oddziału: Kol. Kol. Zdzisław
Bielawski i Jan Kozłowicz oraz współzałożyciel Oddziału Łódzkiego i Członek Honorowy
SITPChem Kol. Franciszek Kacprzak.
Liczba zebrań Zarządu Oddziału – 66. z Kołami – 24. plenarne Oddziału – 10.
Stan organizacyjny Oddziału:
1981 r.: 33 Kół Zakładowych; 1892 Członków; 20 członków zbiorowych.
1990 r.: 32 Kół Zakładowych; 1458 członków; 18 członków zbiorowych.
W dekadzie tej rozpoczął się proces upadku przemysłu chemicznego w regionie łódzkim, co dało się już zauważyć w zmniejszającej się liczbie członków SITPChem.
Lata 1991-2000
Dekada ta charakteryzowała się gwałtownym upadkiem przemysłu chemicznego
w regionie łódzkim. Znikały zakłady chemiczne, spółdzielnie chemiczne, zaplecza naukowo-badawcze. Sytuacja taka pociągnęła za sobą gwałtowny spadek liczebności kół
zakładowych, a tym samym liczebności członków SITPChem w Oddziale Łódzkim. Oddział znalazł się w bardzo trudnej sytuacji; co od roku odbiło się też na działalności
stowarzyszeniowej. Mimo tego, wysiłkiem całego Zarządu Oddziału, a szczególnie jego
Prezesa, Kol. Stanisława Pięty, starano się ocalić podstawowe kierunki działalności Oddziału i pokazać, że jednak Oddział Łódzki opiera się na tendencji likwidacji wszystkiego,
co było w minionym okresie.
W dalszym ciągu były organizowane konkursy na najlepszą pracę dyplomową w technikach, mimo że z biegiem lat likwidowano kolejne Technika Chemiczne w Pabianicach,
Zgierzu, a na końcu w Łodzi.
Podtrzymano do 1994 r współzawodnictwo pomiędzy kołami, tj. do chwili, kiedy liczba
kół gwałtownie zmalała i współzawodnictwo takie przestało mieć sens.
W 1997 r. Zarząd Oddziału podpisał umowę z sekcją Technologii Farmaceutycznej
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Łodzi, o współpracy, biorąc pod uwagę,
że wiodącymi zakładami w regionie łódzkim, gdzie istniały Koła Zakładowe były zakłady farmaceutyczne: ZPF „Polfa” Pabianice i Zakład Farmaceutyczny „ARGON” w Łodzi.
Współpraca polegała na zorganizowaniu odczytów dla naszych członków i studentów
farmacji.
Zarząd Oddziału opracował historię Łódzkiego Oddziału SITPChem.
Zorganizowano jedno seminarium i cztery odczyty dla naszych członków wygłoszone
na zebraniach plenarnych Oddziału.
Członkowie Zarządu Oddziału brali udział w 3 seminariach zorganizowanych przez
PTCh oraz w 3 konferencjach regionalnych.
Zarząd Oddziału włączył się również w organizację corocznego Zjazdu Naukowego PTChSITPChem w 2000 r. w Łodzi. Organizatorem był Uniwersytet Łódzki. W Komitecie Organizacyjnym udział brali Eugeniusz Kulczycki i Stanisław Pięta. Udało się również zorganizować
5 wyjazdów techniczno-szkoleniowych do: Polfy – Kraków, Polfy – Rzeszów, Polfy – Kutno,
Zakładów Chemicznych Krupski Młyn i na Międzynarodowe Targi Poznańskie.
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Członkowie Zarządu Oddziału prowadzili także rozmowy z dyrektorami zakładów chemicznych, w których zanikała działalność stowarzyszeniowa, niestety bez większego skutku.
W pracach Zarządu Głównego w tym okresie brali udział Kol. Kol. Stanisław Pięta
(członek Prezydium Zarządu Głównego) i Eugeniusz Kulczycki (także członek Komisji Nagród i Odznaczeń Zarządu Głównego).
W pracach Rady Oddziału Łódzkiego NOT brało udział 12 naszych członków, przy
czym Kol. S. Pięta był członkiem tej Rady.
W tej dekadzie zebrań Zarządu Oddziału odbyło się 114, w tym 14 z przedstawicielami Kół, zebrań plenarnych Oddziału odbyło się 8, w tym w 2000 r. wyjazdowe zebranie
integracyjne w okolice Łodzi.
W 1998 r. na Walnym Zjeździe SITPChem Kol. Zbigniew Olszewski uhonorowany został tytułem Honorowy Członek SITPChem.
W tym okresie członkowie Oddziału korzystali z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej w postaci pożyczek zwrotnych i bezzwrotnych.
Na koniec tej kadencji członków SITPChem było już tylko 153, Kół Zakładowych
– 6 i jeden członek zbiorowy.
Liczby te pokazują skalę zmian, jakie nastąpiły w tej dekadzie.
Lata 2001-2010
Prezesem Oddziału do marca 2008 r. – Stanisław Pięta, od maja 2008 r. Eugeniusz
Kulczycki. Na Walnym Zjeździe Łódzkiego Oddziału SITPChem postanowiono, że w związku ze znacznym zmniejszeniem liczebności Oddziału, wystarczy 10-osobowy skład Zarządu Oddziału plus prezes.
Po tych gwałtownych zmianach w poprzedniej dekadzie starano się ustabilizować działalność Oddziału tym bardziej, że został zatrzymany tak gwałtowny odpływ członków.
Przede wszystkim kontynuowano coroczne wyjazdowe zjazdy integracyjne. Zarząd
Oddziału nadal współpracował z Sekcją Technologii Farmaceutycznej i Medycznej PTF
Oddział w Łodzi. W ramach tej współpracy, przedstawiciel naszego Zarządu (E. Kulczycki)
uczestniczy w pracach Zarządu tej sekcji.
W comiesięcznych odczytach biorą udział członkowie Oddziału. Najciekawsze odczyty,
to m.in. cykl dotyczący suplementów diety. Członkowie naszego Oddziału wzięli udział
w IV Kongresie Technologii Chemicznej w 2004 r. organizowanym przez Politechnikę Łódzką: prof. Tadeusz Paryjczak, Stanisław Pięta, Eugeniusz Kulczycki, Jerzy Leo.
Członkowie Oddziału (10 osób) brali udział w różnych sympozjach, konferencjach,
szkoleniach.
Od 2007 r. Zarząd Oddziału włączył się aktywnie do organizacji Festiwalu Nauki,
Techniki i Sztuki w Łodzi, na terenie Domu Technika w Łodzi. W ramach tych Festiwali
z ramienia SITPChem wygłoszono 5 odczytów na różne ciekawe tematy, jak np.: Pszczoły
i miód; Interakcja związków leczniczych z pokarmami; Nowoczesne metody diagnostyczne
chorób i układu krążenia; Tworzywa sztuczne w życiu i medycynie. Zorganizowano również dwie wystawy witraży naszej Kol. Jolanty Treli. Oprócz m.in. odczytów były wygłaszane odczyty na plenarnych zebraniach Oddziału, czy zebraniach integracyjnych; takich
odczytów wygłoszono 14.
Zarząd Oddziału w tej dekadzie zorganizował tylko 3 wyjazdy techniczno-krajobrazowe, m.in. do Zakładów Farmaceutycznych Pliva w Chorwacji.
W 2005 r. Zarząd Oddziału wystąpił z wnioskiem do ZG SITPChem o uhonorowanie
ZPF „Polfa” Pabianice Honorową Odznaką SITPChem za długoletnie członkostwo zbiorowe
i wymierne wspieranie Zakładowego Koła SITPChem.
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Honorowa Odznaka została wręczona na uroczystościach Dnia Chemika przed całą
załogą przez przedstawiciela Zarządu Głównego Kol. E. Kulczyckiego i Prezesa Oddziału
Kol. S. Piętę.
26 października 2007 r. odbyło się uroczyste zebranie z okazji jubileuszu 80-lecia
SITPChem. Referat okolicznościowy wygłosił Kol. S. Pięta.
27 listopada 2007 r. przedstawiciele Oddziału w osobach: Eugeniusz Kulczycki, Zbigniew Olszewski, Tadeusz Paryjczak, Jolanta Trela, Zofia Wieczorek, Dorota Wyjadłowska wzięli udział w głównej uroczystości 80-lecia SITPChem zorganizowanej przez Zarząd
Główny w Warszawie, w Muzeum Porczyńskich im. Jana Pawła II.
W 2009 r. we wrześniu Oddział wziął udział w przygotowaniach corocznego zjazdu
naukowego PTCh-SITPChem, który był zorganizowany przez Politechnikę Łódzką przy
współudziale pozostałych łódzkich uczelni. Przedstawiciel Oddziału brał udział w pracach
Komitetu Organizacyjnego (E. Kulczycki) tego Zjazdu.
W 2009 r. Zarząd Łódzkiego Oddziału włączył się czynnie do oceny prac dyplomowych
z uczelni z okręgu łódzkiego, zgłoszonych do Konkursu na najlepszą pracę dyplomową,
ogłoszonego przez Zarząd Główny SITPChem.
Zgłoszono 4 prace, dwie w Politechnice Łódzkiej, jedną z Uniwersytetu Łódzkiego i jedną z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego z Kielc.
Komisja Powołana przez Zarząd Oddziału zakwalifikowała 3 prace do dalszej oceny.
W ostatecznym wyniku Konkursu, I miejsce zajęła praca mgr inż. Agnieszki Adamus
z Politechniki Łódzkiej pt. Wytwarzanie biodegradowalnych implantów przeznaczonych
do regeneracji nerwów obwodowych.
W tej dekadzie zostały opracowane 3 biogramy do słownika Zasłużonych Techników Polskich, wydawanego przez NOT, a mianowicie: prof. Stanisława Kiełbasińskiego,
prof. Edwarda Józefowicza i mgr. inż. Stanisława Pięty.
W kadencji 2006-2010 zmarli członkowie Zarządu Oddziału: Prezes mgr inż. Stanisław
Pięta i mgr inż. Agnieszka Ogorzałek – skarbnik Oddziału.
W pracach Zarządu Głównego do 2006 r. brał udział Kol. E. Kulczycki, natomiast
dalej piastował funkcję sekretarza w Komisji Nagród i Odznaczeń Zarządu Głównego
Kol. Z. Olszewski – Sąd Koleżeński ZG SITPChem.
W Łódzkiej Radzie FSNT-NOT pracowała 5 członków Oddziału: Eugeniusz Kulczycki,
Zbigniew Olszewski, Zofia Wieczorek, Marianna Martyniuk, Krystyna Dąbkiewicz.
Na Walnym Zjeździe SITPChem w 2002 r. Kol. Eugeniusz Kulczycki został wyróżniony
tytułem Honorowy Członek SITPChem.
W tej dekadzie odbyło się 199 zebrań Zarządu Oddziału, w tym 22 zebrania z przedstawicielami Kół oraz 8 zebrań integracyjnych Oddziału.
Członkowie Oddziału korzystali z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Zarząd Oddziału
udzielał pożyczki zwrotne, a w szczególnych wypadkach zapomogi bezzwrotne. I tak w kadencji 2006-2010 z tej formy skorzystało 67 osób, w tym 9 zapomóg.
Na koniec 2010 r. stan Oddziału był następujący:
Członków – 108, Kół Zakładowych – 5, członków zbiorowych – 1.
W maju 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego. Na następną kadencję wybrano Kol. E. Kulczyckiego na Prezesa Oddziału oraz
wybrano 8-osobowy Zarząd w osobach: Maria Czajko, Krystyna Hyżewicz, Marianna Martyniuk, Krystyna Michalak, Zbigniew Olszewski, Zofia Wieczorek, Dorota Wyjadłowska,
Marcin Zaborowski.
Prezes ZO SITPChem Łódź
mgr inż. Eugeniusz Kulczycki
(maj 2011 r.)
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SITPChem/Oddział Oświęcim
Zarząd Oddziału
ul. Jana Sobieskiego 10
32-602 Oświęcim
Prezes: dr inż. Adam Tarniowy
sitpchem.synthosgroup.com

Historia Oddziału w latach 1980-2010
W bieżącym roku mija 65 lat od powstania Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Oświęcimiu. W poniższym materiale przedstawimy jednak tylko 30 lat z życia i działalności naszego Oddziału, od roku 1980 do 2010.
W pierwszej połowie lat 80. XX w. działalność Oddziału skupiała się przede wszystkim
na zagadnieniach związanych z utrzymaniem ciągłości produkcji w Zakładach. Ścisłe
współdziałanie z dyrekcją zakładów pozwoliło na bieżące rozwiązywanie występujących
trudności. Następne lata, to działania na rzecz utrzymania produkcji przy gwałtownie
obniżającym się zatrudnieniu. I tutaj, jak zawsze, członkowie Stowarzyszenia poprzez
inicjowanie i wprowadzanie głównie automatyzacji i zmian organizacyjno-technicznych
działali na rzecz zapewnienia ciągłości produkcji.
Lata 90. ub.w. przyniosły nowe wyzwania związane z dostosowaniem sposobu myślenia i postępowania do wymagań stawianych przez prawa wolnego rynku. Obok potrzeby
produkcji, niezbędna stała się świadomość posiadania dla niej rynku zbytu. Konieczne
stały się działania na rzecz doskonalenia i wdrażania nowych programów z zakresu technologii, struktury produkcji i organizacji zarządzania przedsiębiorstwem.
Początek XXI wieku, to kontynuowanie wypracowanych i sprawdzonych wcześniej
form działalności w celu realizacji zadań wynikających z aktualnych potrzeb Firmy Chemicznej Dwory SA, obecnie Synthos, oraz statutowych kierunków Stowarzyszenia.
Struktura organizacyjna
Od założenia do lat 50. XX w. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego działało w całości jako Oddział, bez wyodrębniania poszczególnych kół. W latach
80. i 90. ub.w. przy Oddziale działało 16 kół branżowych, w których zrzeszonych było
ok. 500 członków, inżynierów i techników.
Obecnie, od 2010 r., przy Oddziale SITPChem w Oświęcimiu działa 10 kół, a w zarządach kół działają niżej wymienieni koleżanki i koledzy:
1. Koło Analityków – Synthos Dwory: Prezes – Tadeusz Rusin; Sekretarz – Barbara
Brandys; Skarbnik – Iwona Borowiec.
2. Koło Elektrociepłowni – Synthos Dwory: Prezes – Tomasz Kapcia; Zastępca prezesa
– Grzegorz Saratowicz; Sekretarz – Marek Brandys; Skarbnik – Ireneusz Góralczyk;
Członkowie: Bogusław Brandys, Artur Siergiej i Ryszard Pikul.
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3. Koło Energetyków – Synthos Dwory: Prezes – Lubomir Noworyta; Sekretarz – Bożena Greczner; Skarbnik – Tomasz Kaps.
4. Koło Polimerowe – Synthos Dwory: Prezes – Jan Karp; Sekretarz – Adam Klimczok;
Skarbnik – Marek Mania.
5. Koło Technologów – Synthos Dwory: Prezes – Ewa Mituś; Sekretarz – Stanisława
Dąbrowska; Skarbnik – Kazimierz Saternus.
6. Koło Automatyków – Aprochem: Prezes – Krzysztof Nowotarski.
7. Koło Badawcze – Profarb I: Prezes – Bożena Cieślińska; Skarbnik – Lucyna Kajdas;
Sekretarz – Marta Makuch.
8. Koło Ekonomistów – Synthos SA: Prezes – Danuta Sawkiewicz; Sekretarz – Katarzyna Palus; Skarbnik – Lucjan Nędza.
9. Koło Projektowe – Prozach: Prezes – Andrzej Sarach; Sekretarz – Grzegorz Kruczała;
Skarbnik – Andrzej Kram.
10. Koło Terenowe: Opiekun Mieczysław Ficek.
Władze Oddziału wybrane na Walnym Zjeździe Oddziału w 2010 r.
Zarząd Oddziału:
Prezes Zarządu – dr inż. Adam Tarniowy
Wiceprezes Zarządu – Kol. mgr inż. Ryszard Pikul
Wiceprezes Zarządu – Kol. inż. Tadeusz Rusin
Sekretarz – Kol. mgr inż. Stanisława Dąbrowska
Skarbnik – Kol. mgr inż. Wanda Sporysz
Członek Zarządu – Kol. mgr inż. Wiesław Bartyzel
Członek Zarządu – Kol. mgr inż. Bogusław Brandys
Członek Zarządu – Kol. inż. Ireneusz Góralczyk
Członek Zarządu – Kol. inż. Andrzej Kram
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Kol. mgr inż. Andrzej Sarach; Wiceprzewodniczący – Kol. inż. Marek Mania; Sekretarz – Kol. mgr Katarzyna Narusiewicz; Członkowie:
Kol. inż. Tomasz Kapcia i Kol. Ludwik Matyja.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Kol. mgr inż. Andrzej Cebulski; Wiceprzewodniczący – Kol. inż. Jan Karp; Sekretarz – Kol. inż. Kazimierz Saternus.
Komisje działające przy Zarządzie Oddziału
Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej – Kol. Małgorzata Noworyta, Kol. mgr Danuta Sawkiewicz, Kol. mgr Katarzyna Palus, Kol. Beata Uba.
Rada Klubu – Kol. mgr inż. Wiesław Bartyzel, Kol. mgr inż. Sylweriusz Pawłowski.
Komisja ds. Szkoleń – Kol. mgr inż. Bogusław Brandys, Kol. mgr inż. Ryszard Pikul,
Kol. mgr inż. Bożena Cieślińska.
Komisja ds. Integracji – Kol. mgr inż. Czesław Dąbrowski, Kol. mgr inż. Eulalia Grabowska, Kol. Ireneusz Góralczyk, Kol. mgr inż. Ewa Mituś, Kol. inż. Tadeusz Rusin.
Sekcja informacyjna – Kol. inż. Andrzej Kram, Kol. Robert Koziorowski.
Ludzie
Pisząc o Stowarzyszeniu trudno nie wspomnieć ludzi, którzy w Oświęcimiu przyczynili
się do rozwoju naszej organizacji i osiągnięć, jakie na przestrzeni lat były niewątpliwie jej
udziałem.
W kadencji 1980-1984 prezesem był Kol. Zdzisław Burek; funkcję wiceprezesa pełnił
Roman Jurczak; sekretarza Barbara Ryszka, a skarbnika Jerzy Kaczmarek.
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W skład Zarządu wchodzą znani działacze, tacy jak: Zenon Frysztacki – pracujący
w Komisji Technicznej, Jerzy Jurkiewicz, Tadeusz Kała, Zdzisław Wiertel, Mieczysław
Szyjka, Józef Kozioł, Adam Kucz, Marek Mania. W 1981 r. liczba członków wzrosła do 1495
Koleżanek i Kolegów. Ale był to ostatni wzrost liczebności Oddziału. Już w 1983 r. zmniejszyła się liczba członków do – 1175 (w związku ze zmniejszaniem się liczebności załogi
Zakładów Chemicznych).
W 1984 r. został wybrany nowy Zarząd Oddziału, prezesem został Kol. Jan Godyń.
W skład Zarządu weszli: Barbara Ryszka, Roman Jurczak, Zenon Frysztacki, Tadeusz
Kała, Jerzy Karczmarek, Mieczysław Szyjka, Jerzy Jurkiewicz, Józef Kozioł, Alojzy Kucz,
Zdzisław Wiertel, Marek Mania.
W 1987 r. wybrany Zarząd tworzyli: prezes – Bogusław Grochowski; wiceprezes – Roman Jurczak; sekretarz – Zofia Szczepanik; skarbnik – Antoni Samek.
Stan liczebny Stowarzyszenia Oddział Oświęcim w lipcu 1987 r. wynosił 1173 członków, do końca tego roku zmniejszył się do 1159 osób zorganizowanych w 22 kołach.
Na koniec 1989 r. było już tylko 20 kół zrzeszających 929 członków Stowarzyszenia.
Na lata 1990-1994 wybrany został Zarząd w składzie: prezes – Janusz Klimczak; wiceprezes – Andrzej Cebulski; sekretarz – Alina Wojtowicz; skarbnik – Halina Kocemba.
Stale zmniejsza się zatrudnienie w Zakładach, maleje również liczba członków,
w 1993 r. w 18 kołach zrzeszonych jest 561 członków.
W latach 1994-2002, przez dwie kadencje, funkcję prezesa Oddziału sprawował
Kol. Mieczysław Ficek.
W pierwszej kadencji (1994-1998) skład Zarządu przedstawiał się następująco: wiceprezes – Andrzej Cebulski; sekretarz – Alina Wojtowicz; skarbnik – Halina Kocemba oraz
członkowie: Wiesław Bartyzel, Władysław Kosek, Adam Malik, Zbigniew Narecki, Marek
Setkiewicz.
A w drugiej kadencji (1998-2002) skład Zarządu, to: wiceprezes – Andrzej Cebulski; sekretarz – Stanisława Dąbrowska; skarbnik – Halina Kocemba, oraz członkowie:
Wiesław Bartyzel, Przemysław Cichy, Piotr Obiegło, Józef Porzycki, Kazimierz Saternus,
Wanda Sporysz.
Był to niełatwy okres w życiu kraju, zakładów i Stowarzyszenia. W firmie rozpoczęły
się procesy restrukturyzacyjne – wydzielono szereg spółek, liczna grupa osób skorzystała ze świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych. To wszystko skutkowało znaczącym
spadkiem liczby członków, w 1998 r. wynosiła ona 453, na koniec 2001 r. Oddział zrzeszał
już tylko 335 członków.
Od 2002 r. funkcję prezesa, już trzecią kadencję, pełni Kol. Adam Tarniowy.
W kadencji 2002-2006 skład Zarządu, to: Ryszard Pikul – wiceprezes; Andrzej Cebulski – wiceprezes; Stanisława Dąbrowska – sekretarz; Wanda Sporysz – skarbnik oraz
członkowie: Wiesław Bartyzel, Andrzej Kram, Przemysław Cichy, Kazimierz Saternus, Mirosław Podsiadło.
W kadencji 2006-2010 Zarząd stanowią: Ryszard Pikul – wiceprezes; Piotr Ogiegło – wiceprezes; Stanisława Dąbrowska – sekretarz; Wanda Sporysz – skarbnik oraz
członkowie: Wiesław Bartyzel, Andrzej Kram, Kazimierz Saternus, Ireneusz Góralczyk,
Tadeusz Rusin.
W obecnej kadencji (2010-2016) Zarząd stanowią: Ryszard Pikul – wiceprezes; Tadeusz
Rusin – wiceprezes; Stanisława Dąbrowska – sekretarz; Wanda Sporysz – skarbnik oraz
członkowie: Wiesław Bartyzel, Andrzej Kram, Bogusław Brandys, Ireneusz Góralczyk.
Liczba członków na koniec 2010 r., to 226 osób.
Prezesi Oddziału SITPChem Oświęcim w latach 1980-2010: Zdzisław Burek; Jan Godyń; Bogusław Grochowski; Janusz Klimczak; Mieczysław Ficek; Adam Tarniowy.
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Liczba członków Oddziału Oświęcim w latach 1981-2010

Rok

1981

1983

1987

1989

1993

1998

2001

2007

2010

Liczba członków

1495

1175

1173

929

561

453

335

325

226

Członkowie Oddziału Stowarzyszenia w Oświęcimiu zawsze aktywnie włączali się
w działalność stowarzyszeniową na szczeblu centralnym.
W poszczególnych latach we władzach centralnych piastowali następujące funkcje:
•

•
•

•

•

•

•

•

1984-1987
Barbara Ryszka
Jan Moskała
Kazimierz Zieleński
1987-1990
Andrzej Cebulski
1990-1994
Wiesław Bartyzel
Władysław Kosek
Roman Jurczak
1994-1998
Wiesław Bartyzel
Mieczysław Ficek
Andrzej Cebulski
Roman Jurczak
1998-2002
Mieczysław Ficek
Andrzej Cebulski
Piotr Ogiegło
2002-2006
Mieczysław Ficek
Andrzej Cebulski
Wiesław Bartyzel
2006-2010
Mieczysław Ficek
Adam Tarniowy
Andrzej Cebulski
Wiesław Bartyzel
2010 i nadal
Adam Tarniowy
Wiesław Bartyzel
Mieczysław Ficek

– członek Prezydium Zarządu Głównego
– członek Głównej Komisji Rewizyjnej
– członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
– członek Zarządu Głównego
– członek Zarządu Głównego
– członek Zarządu Głównego
– członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
–
–
–
–

członek
członek
członek
członek

Zarządu Głównego
Zarządu Głównego
Głównej Komisji Rewizyjnej
Głównego Sądu Koleżeńskiego

– członek Prezydium Zarządu Głównego
– członek Głównej Komisji Rewizyjnej
– członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
– członek Zarządu Głównego
– członek Głównej Komisji Rewizyjnej
– członek Głównego Sądu Koleżeńskiego
–
–
–
–

członek
członek
członek
członek

Zarządu Głównego
Zarządu Głównego
Głównej Komisji Rewizyjnej
Głównego Sądu Koleżeńskiego

– członek Zarządu Głównego
– przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego
– członek Komisji Nagród i Odznaczeń Zarządu Głównego

Wielu członków Oddziału za swoją aktywną działalność stowarzyszeniową zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, federacyjnymi, stowarzyszeniowymi, wojewódzkimi i zakładowymi.
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Najwyższe odznaczenie stowarzyszeniowe, czyli Medal im. prof. Wojciecha Świętosławskiego otrzymali Kol.: Adam Szeliga, Zygmunt Schiller, Mieczysław Ficek,
Jan Babiarz, Zdzisław Burek, Andrzej Cebulski, Józef Tusiński, Wanda Sporysz
i Stanisława Dąbrowska.
Honorowe Członkostwo SITPChem posiadają następujący członkowie naszego Oddziału: Roman Jurczak, Mieczysław Ficek, Andrzej Cebulski, Wiesław Bartyzel,
Zdzisław Burek.
Działalność naukowo-techniczna
Realia lat 80. i 90. ub.w., niosące nowe wymagania, spowodowały konieczność zaangażowania się Stowarzyszenia w organizowanie kursów specjalistycznych z zakresu
obsługi komputerów, które są wszechobecne w takich obszarach działalności firmy, jak
projektowanie, produkcja, kontrola jakości, funkcjonowanie elektrociepłowni, technika
biurowa itd. Przeprowadzano również szkolenia z zakresu ekonomii w odniesieniu do nowych uwarunkowań, prywatyzacji na różnych jej etapach.
W 2001 r. w Klubie Technika otwarto ogólnodostępną kawiarenkę internetową z czterema stanowiskami kmputerowymi, aby umożliwić wszystkim technikom i inżynierom
szeroki dostęp do internetu. Kawiarenka działała przez 4 lata.
Prowadzono też naukę języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Prowadzenia kursów zaniechano po uruchomieniu przez firmę darmowej nauki języków dla szerokiej kadry
inżynieryjno-technicznej.
Na początku lat 60. ub.w. Zarząd Oddziału zapoczątkował organizację konferencji
naukowo-technicznych o zasięgu ogólnopolskim, z udziałem krajowych i zagranicznych
autorytetów w dziedzinie chemii, w szczególności chemii polimerów.
Tradycja organizowania ogólnopolskich konferencji naukowych nie została zaniechana;
od 1987 r. główny ciężar organizacyjny przejął Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków
i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu. Choć instytucjonalnie sferę organizacyjną przejął
OBR (obecny Profarb I), to gdy spojrzymy na skład Komitetów Organizacyjnych, to zobaczymy, że niemal w całości składają się z członków Stowarzyszenia. Od 1993 r. konferencje odbywają się cyklicznie co dwa lata, tematyka to przede wszystkim zagadnienia
związane z syntezą i badaniem właściwości wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych
i winylowych oraz lateksów kauczuków syntetycznych. W konferencjach uczestniczą krajowi i zagraniczni przedstawiciele przemysłu chemicznego.
Stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach przedstawicieli wszystkich komórek
organizacyjnych firmy i jej spółek zależnych włączało się i włącza we wszystkie sfery
działalności przedsiębiorstwa i stara się realizować zadania wynikające z aktualnych potrzeb firmy oraz statutowych kierunków Stowarzyszenia. W latach 90. ub.w. działalność
Oddziału koncentrowała się między innymi na zagadnieniach związanych ze zmianami
restrukturyzacyjno-własnościowymi, wzrostem efektywności gospodarowania, zamierzeniami rozwojowymi zakładów, obniżką jednostkowego kosztu wytwarzania, wdrażaniem
systemu zapewnienia jakości opartego na normach ISO 9000, a po 2000 r. na wdrażaniu
zarządzania środowiskiem wg EN ISO 14001 i bezpieczeństwem i higieną pracy wg EN ISO
18001, wprowadzaniem nowych asortymentów wyrobów, nowych technologii, zabezpieczeniem bazy surowcowej. Pomocne w tych działaniach są regularne kontakty z Zarządem
Firmy Chemicznej Dwory SA oraz Dyrekcją Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków
i Tworzyw Winylowych.
Ważne miejsce w działalności Oddziału zajmowała zawsze problematyka postępu
technicznego i rozwoju techniki. Inżynierowie i technicy, członkowie Stowarzyszenia,
czynnie uczestniczyli i uczestniczą w projektowaniu, opiniowaniu projektów, budowie
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i uruchamianiu kolejnych instalacji technologicznych i urządzeń oraz aparatów oddawanych do eksploatacji, w pracach związanych z modernizacją i intensyfikacją istniejących instalacji, wdrażaniem nowych i zmodernizowanych wyrobów. Dokonywano analiz
wpływu realizacji postępu technicznego na obniżkę kosztów wytwarzania, norm zużycia
surowców i materiałów, mediów energetycznych, zagrożeń dla środowiska, wspierano
ruch racjonalizatorski.
Stowarzyszenie zawsze dbało o rangę i prestiż w środowisku, o to, by jego zdanie
liczyło się przy podejmowaniu ważkich dla zakładów decyzji związanych ze zmianami
technicznymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi. Starało się również o upowszechnienie
wśród społeczności miasta rzetelnej informacji na temat prowadzonych procesów technologicznych i niesionych z tym zagrożeń, często wyolbrzymianych przez opinię publiczną.
Nasi wybitni specjaliści z dziedziny ochrony środowiska mają na swoim koncie liczne
sukcesy związane z poprawą stanu środowiska naturalnego, a wiedzą służyli również
innym przedsiębiorstwom.
Do ciekawych inicjatyw ostatnich lat należy zaliczyć program „Paliwa i surowce chemiczne w Oświęcimiu” zainicjowanego i realizowanego przez Oświęcimski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Jednym z podstawowych celów programu było przedstawienie kompleksowych informacji dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych,
paliw i energii z węgla oraz surowców odnawialnych, ułatwienie nawiązania kontaktów
technicznych i pozyskiwania partnerów biznesowych.
Program adresowany był do przedstawicieli zakładów przemysłowych, lokalnych władz
samorządowych, oraz przedstawicieli firm zainteresowanych podjęciem współpracy i działań inwestycyjnych.
Inauguracją programu było seminarium naukowo-techniczne pt. „Ekologiczne i ekonomiczne aspekty pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i bio-surowców”, które odbyło się w dniu 24.11.2006 r. w Klubie Technika NOT.
Pierwszy referat plenarny wygłosił dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu, pan Marek Ściążko. Referat nosił tytuł: „Analiza efektywności zgazowania
węgla połączonego z usuwaniem ditlenku węgla”. Referat obejmował szerokie spektrum
zagadnień związanych z energochemiczną przeróbką węgla. Słuchacze mieli m.in. możliwość zapoznania się z przemysłowymi metodami zgazowania węgla, z uwarunkowaniami
ekonomicznymi różnych wariantów przeróbki węgla na paliwa ciekłe, surowce chemiczne
i energię, zaprezentowane zostały również aktualnie funkcjonujące instalacje produkcyjne, m.in. firmy Sasol w RPA.
Kolejny referat plenarny dotyczył rynku paliw płynnych w Polsce i został wygłoszony
przez pana Jacka Cwetlera – dyrektora Polskiej Izby Paliw Płynnych w Warszawie. Prezentowane w referacie problemy koncentrowały się na możliwościach i kierunkach rozwoju rynku paliw płynnych, w szczególności w zakresie rozwoju rynku paliw alternatywnych
takich jak biopaliwa.
Pokazano również profil działania oraz perspektywy rozwoju firmy Energetyka
Dwory Sp. z o.o. – prezentacji firmy dokonał dyrektor ds. technicznych tej firmy pan
Bogusław Brandys.
W dyskusjach plenarnych przewijały się zagadnienia dotyczące perspektyw rynku paliw
w Polsce oraz możliwości uruchomienia w Polsce pilotażowej instalacji do przeróbki węgla – tu istotny głos w dyskusji należał do Posła na Sejm RP pana Stanisława Rydzonia,
który zaprezentował stanowisko Ministra Gospodarki w sprawie lokalizacji w rejonie
Oświęcimia zakładu zgazowania węgla. W stanowisku tym zawarto m. in. stwierdzenie iż:
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„...zasadne jest rozważenie koncepcji polegającej na lokalizacji procesu zgazowania węgla
przy kopalni i przesył rurociągiem wstępnie oczyszczonego półproduktu do Firmy Chemicznej DWORY SA w Oświęcimiu, gdzie odbywałby się proces produkcji paliw i materiałów
pochodnych...”.
Ogółem w seminarium wzięło udział ponad 40 osób, wśród nich posłowie na Sejm RP
Stanisław Rydzoń i Janusz Chwierut, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych,
oraz przedstawiciele krajowych firm z branży elektro-energetycznej oraz chemicznej
Kolejne seminarium z tego cyklu odbyło się w dniu 25 stycznia 2007 r., tym
razem ze względu na znacznie większą liczbę uczestników obrady zostały przeniesione
do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Pierwsza prezentacja autorstwa pana profesora
Jerzego Lisa – Prorektora AGH ds. Współpracy i Rozwoju oraz profesora Kazimierza
Jelenia – Prorektora AGH ds. Nauki dotyczyła współpracy badawczo-wdrożeniowej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie energetyki. Uczelnia, która obecnie kształci ponad 30 tysięcy studentów, dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z energetyką; wyrazem tego zainteresowania jest m.in. powołanie Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, gdzie zespół ekspertów z różnych wydziałów kształci przyszłe
kadry energetyków.
Kolejna prezentacja dotyczyła Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Główne cele i kierunki działania klastra zaprezentował Przewodniczący Zespołu
Sterującego profesor Ireneusz Soliński. Wśród podstawowych celów działania klastra należy wymienić zwiększenie stopnia pozyskania i wykorzystania czystej energii
w regionie południowo-wschodniej Polski dla ochrony środowiska przyrodniczego oraz
koordynowanie działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych
w obszarze energetyki.
Największą dawkę informacji o charakterze naukowo-technicznym przyniósł referat
pt. „Analizy i prognozy dotyczące rynku węgla kamiennego i brunatnego w Polsce”. Autorami referatu byli JM Rektor AGH profesor Antoni Tajduś oraz dr inż. Marek Cała.
Najistotniejsze przesłanie referatu można zawrzeć w stwierdzeniu, iż pomimo medialnej
nagonki na górnictwo węgiel kamienny wraz z węglem brunatnym są gwarancją polskiego
bezpieczeństwa energetycznego. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wobec prognozowanych niedoborów surowców energetycznych, kraje posiadające nadwyżki tych
surowców mogą dążyć do narzucenia swej woli innym krajom.
Po przerwie zaprezentowany został profil działania oraz perspektywy rozwoju głównego
sponsora seminarium – firmy Elektrobudowa SA – prezentacji firmy dokonali Dyrektor
Biura Realizacji Projektów Katowice – pan Wiktor Halski oraz Dyrektor Biura Realizacji
Projektów Automatyki – pan Tomasz Szczygieł.
Ostatnia prezentacja styczniowego seminarium to referat pt: „Cele, szanse i wyzwania
Innowacyjnego Śląskiego Klastra Czystych Technologii Węglowych”. Zagadnienia dotyczące rozwoju tzw. czystych technologii węglowych na Śląsku prezentował dr Ireneusz
Pyka z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), współautorem referatu była pani profesor
Krystyna Czaplicka-Kolarz – dyrektor GIG.
Ogółem w seminarium wzięło udział prawie 60 osób, wśród nich przedstawiciele świata nauki: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, na czele
z najwyższymi władzami AGH, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele
z panem prezydentem Januszem Marszałkiem i Przewodniczącym Rady Miasta panem
Piotrem Kućką. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele krajowych firm z branży gór-
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niczej, elektro-energetycznej oraz chemicznej, wśród nich Prezes Kompanii Węglowej pan
Grzegorz Pawłaszek, Dyrektor ds. Planowania Strategicznego Firmy Chemicznej Dwory SA
pan Wiesław Ziembla oraz Główny Inżynier ds. Technologii Dworów SA pan Piotr Ogiegło.
Konkursy dla młodzieży
W ramach propagowania kultury i wiedzy technicznej wśród młodzieży od 1998 r.
we współpracy z PZSOMSiT nr 2 organizowaliśmy konkurs na najlepszą pracę dyplomową w Technikum Chemicznym. Po reformie szkolnictwa prace dyplomowe w technikach
nie były realizowane w dotychczasowej formie, niemniej jednak nie wycofaliśmy się z idei
promowania zdolnych i aktywnych uczniów; od 2004 r. wspieramy organizację Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Mikroprofesor”. Finały tego konkursu odbywają się w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu.
Seminaria z okazji Dnia Chemika
Dzień Chemika, to nie są duże, huczne imprezy – ale zawsze służą podnoszeniu
„dumy zawodowej” ludzi, którzy wykonują ciekawy, trudny, czasem niebezpieczny zawód.
Od 2003 r. organizujemy seminaria z okazji Dnia Chemika.
Rok 2003
W dniu 30 maja 2003 r. odbyło się w Klubie Technika NOT w Oświęcimiu uroczyste
seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) z okazji Dnia Chemika.
Część naukową seminarium prowadzili wybitni eksperci w dziedzinie chemii:
• prof. dr hab. inż. Władysław M. Rzymski z Instytutu Polimerów Politechniki Łódzkiej
• prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski z Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej
• prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Instytutu Chemii Przemysłowej.
W seminarium uczestniczyło liczne grono honorowych gości, wśród nich:
• Janusz Marszałek – prezydent miasta Oświęcim
• Józef Kała – starosta powiatu oświęcimskiego
• Członkowie Zarządu Firmy Chemicznej Dwory SA – Jarosław Koźlik i Józef Tusiński
oraz Prezesi i Dyrektorzy firm i spółek działających na terenie Oświęcimia i związanych
z przemysłem chemicznym.
Przed rozpoczęciem wykładów miały miejsce dwie małe uroczystości. Pierwsza z nich,
to przekazanie władzom miasta i powiatu monumentalnego, liczącego sobie już 19 tomów,
dzieła pt. „Karty z Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego”.
Dzieło to, będące efektem wieloletniej, zbiorowej pracy wielu członków stowarzyszenia,
obejmuje historię polskiego przemysłu chemicznego do 1980 r. Aktualnie gromadzone są
materiały do kolejnych tomów obejmujących historię kolejnych 20 lat do 2000 r. Aktu
przekazania dokonali Mieczysłw Ficek – członek Zarządu Głównego SITPChem i Adam
Tarniowy – Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Oświęcimiu.
Kolejny uroczysty akcent, to wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych. Dekoracji dokonali: Prezes Zarządu Głównego SITPChem – Jacek Kijeński oraz Wiceprezes Zarządu
Oddziału SITPChem – Andrzej Cebulski.
Po ceremonii otwarcia – sesję wykładową zainaugurował profesor Jacek Kijeński wykładem pt. „Kierunki rozwoju technologii chemicznych. Intensyfikacja czy przyjazność
środowisku”. Wykładu, ilustrowanego m.in. dziełami klasyków malarstwa i grafiki (ewenement, jeśli chodzi o wykład naukowy) nie sposób streścić w kilku zdaniach. Jeden
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z wątków referatu dotyczył tzw. „12 Reguł Przyjaznej Chemii” – czyli zbioru zasad, którymi
należy się kierować m.in. przy projektowaniu i wdrażaniu technologii chemicznych. Po zaprezentowaniu – zasady te zostały poddane dość solidnej weryfikacji poprzez realia procesów chemicznych. Zapewne znaczna część słuchaczy, po wysłuchaniu wykładu, nieco
inaczej będzie reagować na wiele populistycznych haseł tzw. obrońców środowiska.
Wykład profesora Jana Pielichowskiego dotyczył nowoczesnych metod badania polimerów. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami i możliwościami analitycznego wykorzystania takich metod, jak: analiza termiczna, spektroskopia
w podczerwieni czy chromatografia żelowa.
Profesor Władysław Rzymski przedstawił zagadnienia dotyczące chemii elastomerów.
W wykładzie pt. „Modyfikacja i funkcjonalizacja polimerów jako metoda wytwarzania nowych elastomerów” przedstawione zostały możliwości otrzymywania elastomerów o właściwościach niemal idealnie odpowiadających zapotrzebowaniom odbiorców. Zaprezentowane
metody funkcjonalizacji elastomerów (np. funkcjonalizacja kauczuków grupami karboksylowymi w stadium lateksu) mają realne szanse na wdrożenie w skali przemysłowej.
Ideą spotkań-seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie jest szeroko rozumiana integracja środowiska naukowo-badawczego ze środowiskiem przemysłowym,
przy współudziale lokalnych władz samorządowych. Zainteresowanie seminarium, potwierdzone liczbą uczestników (ponad 50 osób), wskazuje na celowość kontynuacji takich
spotkań.
Rok 2004
Kolejne seminarium odbyło się w dniu 31.05.2004 r. w Klubie Technika zorganizowane
z okazji Dnia Chemika przez Oświęcimski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego (SITPChem).
Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Oświęcim SITPChem – Adam
Tarniowy. Zapoznał on uczestników z tematyką seminarium oraz przybliżył bieżącą działalność Oddziału. Kolejnym uroczystym akcentem było wręczenie odznaczeń stowarzyszeniowych. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Głównego SITPChem – Jacek Kijeński. Po ceremoniach otwarcia uczestnicy wysłuchali referatu pt.: Relacja nauka a przemysł w Polsce
po wejściu do Unii Europejskiej. Perspektywy i ograniczenia. W swoim wykładzie prof. J.
Kijeński podkreślił wkład polskiej nauki w rozwój procesów chemicznych, przypomniał
lata świetności polskiego przemysłu. W dalszej części wykładu nawiązał do obecnej sytuacji w naszej gospodarce. Największe szanse rozwoju na ogólnoświatowym rynku widzi dla
przemysłu chemicznego, metalurgii stopów, ceramiki oraz źródeł energii odnawialnej.
W seminarium uczestniczyło liczne grono honorowych gości, wśród nich: Sekretarz
powiatu oświęcimskiego – Jerzy Płaszczyca, Członek Zarządu Firmy Chemicznej Dwory
SA – Józef Tusiński oraz Prezesi i Dyrektorzy firm i spółek, związanych z przemysłem
chemicznym, działających na terenie Oświęcimia.
W trakcie seminarium była również przerwa na kawę i rozmowy kuluarowe uczestników. W czasie przerwy można było zobaczyć prezentację zdjęć z niedawnej konferencji
zorganizowanej przez SITPChem i PTChem w Krakowie oraz z Rajdu Chemika.
Rok 2005
W dniu 10 czerwca odbyło się w Klubie Technika NOT uroczyste seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
(SITPChem) z okazji Dnia Chemika. Tradycyjnie Seminarium to było okazją do podsumowania całorocznej działalności Stowarzyszenia w Oświęcimiu, uhonorowania zasłużonych działaczy oraz przyjęcia nowych członków.
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Część naukową seminarium poprowadził profesor Paweł Szewczyk z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Referat szanownego Prelegenta dotyczył „Przemysłu chemicznego w dobie zrównoważonego rozwoju”. Nakreślona w referacie wizja efektów
ogromnego tempa niekontrolowanego rozwoju przemysłu w krajach takich jak Chiny czy
Indie wyglądała dość przerażająco. Problematyka „zrównoważonego rozwoju” w dużym
uproszczeniu dotyczy perspektywicznego spojrzenia na rozwój gospodarki z uwzględnieniem wszelkich skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Dzięki takiemu spojrzeniu pokolenia naszych dzieci i wnuków będą miały szanse na sensowne warunki życia.
W referacie przedstawione zostały również wybrane aspekty „kontrolowanego rozwoju
gospodarki” przełożone na realia polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego.
W seminarium uczestniczyło liczne grono honorowych gości, wśród nich: Jerzy Płaszczyca – sekretarz powiatu oświęcimskiego, Członek Zarządu Firmy Chemicznej Dwory SA
– Józef Tusiński oraz Prezesi i Dyrektorzy firm i spółek, związanych z przemysłem chemicznym, działających na terenie Oświęcimia.
Rok 2007
W 2007 r. uroczystość obchodów Dnia Chemika połączona była z obchodami 60-lecia Oddziału. Miały miejsce dwie imprezy. „Chemikalia” wspólna jubileuszowa impreza
plenerowa SITPChem w Oświęcimiu oraz Technikum Chemicznego z PZ nr 2 SOMSiT.
Obie instytucje świętowały wspólnie jubileusz 60-lecia działalności. Wspólne świętowanie
odbywało się pod znakiem współzawodnictwa sportowego. Drugą był jubileusz 60-lecia
zorganizowany w dniu 21 czerwca w Oświęcimskim Domu Kultury. Na początek gościom
przedstawiony został pokaz multimedialny wybranych zdjęć z naszej 60-letniej historii.
Później po oficjalnym powitaniu przybyłych gości, w krótkiej prezentacji można było prześledzić pewne, wybrane wątki działalności Oddziału w ciągu ostatnich 60 lat. Po prezentacji
głos zabrali przybyli goście, wśród nich Prezydent Miasta Oświęcim – Janusz Marszałek,
Poseł na Sejm RP – Janusz Chwierut, Przewodniczacy Rady Miasta – Piotr Kućka, Dyrektor Beskidzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku Białej
– Stanisław Królikowski, oraz Prezes Koła SEP w Kętach – Bogusław Wiśniewski. Z okazji jubileuszu otrzymaliśmy wiele listów gratulacyjnych i życzeń od firm i osób zaprzyjaźnionych, współpracujących z naszym Oddziałem, a które nie mogły przybyć na naszą uroczystość, m.in. od prezydenta Tarnowa a zarazem członka Zarządu Głównego SITPChem
Kolegi Ryszarda Ścigały, JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – profesora Jerzego Lisa, Prezesa Izby Eneregetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii – Jacka
Szyke. Naszą uroczystość uświetnił występ regionalnego zespołu Hajduk.
Rok 2011 – Uroczyste seminarium na Zamku Piastowskim
Rok 2011 był rokiem szczególnym dla polskiej chemii, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych proklamowało ten rok Międzynarodowym Rokiem Chemii, a Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem
Marii Skłodowskiej-Curie. Z powyższych względów Oddział SITPChem w Oświęcimiu
wraz z Firmą Synthos SA, aby nadać obchodom Dnia Chemika szczególną oprawę, zorganizowało w dniu 16 czerwca br. seminarium na Zamku Piastowskim w Oświęcimiu.
Głównym punktem programu był wykład Prezesa Zarządu Głównego SITPChem, JM Rektora PW prof. dr hab. inż. Jacka Kijeńskiego pod tytułem „Chemia w nas i wokół nas”.
W programie seminarium znalazła się też prezentacja przez Redaktor Naczelną Czasopisma „Chemik” mgr inż. Annę Czumak-Bieniecką programu „Słoneczna Chemia”, skierowanego także do nauczycieli chemii, dlatego na seminarium zaproszono nauczycieli
chemii z oświęcimskich szkół.
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Konferencje, prelekcje, odczyty
W Klubie Technika prowadzone były i są, a szczególnie od 2003 r. różnego rodzaju
prelekcje, odczyty, konferencje i prezentacje firm technicznych.
Działalność wycieczkowa
Jedną z najpopularniejszych form działalności Oddziału Stowarzyszenia jest sekcja
wycieczkowa. Prowadziła ona współpracę z innymi Oddziałami w kraju i utrzymywała
łączność z kolegami z zagranicy. Zorganizowała szereg technicznych wycieczek krajowych
i kilka zagranicznych. Ich wspaniałym organizatorem był Kol. W. Sudoł, a schedę po nim
przejął Emil Wilkosz. W latach 80. ub.w. godnym ich następcą jest Kol. Zdzisław Wiertel.
Obecnie organizacją wyjazdów zajmuje się Zarząd Oddziału korzystając z pomocy aktywnych członków, w osobach Ewy Mituś, Grażyny Grabowskiej, Tadeusza Rusina i Czesława
Dąbrowskiego.
Wycieczki cieszyły się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem członków naszego Stowarzyszenia, ponieważ na ogół łączyły możliwość poznania wielu interesujących zakładów,
kombinatów i fabryk z walorami krajoznawczymi i wypoczynkiem na świeżym powietrzu.
Wycieczki te słynęły z doskonałej organizacji i umożliwiały zapoznanie się z ciekawymi
rozwiązaniami technicznymi. Niejednokrotnie po powrocie z takich wyjazdów zgłaszane
były propozycje wprowadzenia w firmie zmian technicznych lub organizacyjnych.
Od kilku lat charakter wycieczek i innych imprez turystycznych zmienił się nieco,
staramy się, aby były to wyjazdy rodzinne – dlatego też zdecydowanie rzadziej odwiedzamy działające zakłady przemysłowe, ale zawsze staramy się, aby wycieczki miały walory
poznawczo-techniczne. Tak się składa, że w ostatnich latach często zwiedzaliśmy różne
„dziury w ziemi”: w 2002 r. wędrowaliśmy wnętrzem zapory w Nidzicy, w 2003 r. oglądaliśmy ogromne „dziury w ziemi” powstające w czasie wydobywania węgla brunatnego
w Koninie. W 2004 r. zwiedzaliśmy Kopalnię Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach. Przepłynięcie Sztolni Czarnego Pstrąga postawiło niezatarte wspomnienie. Natomiast w 2005 r. dwa razy schodziliśmy „do podziemia”, najpierw zwiedziliśmy Elektrownię Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar, a później we wrześniu zwiedzaliśmy najstarszą
czynną kopalnię soli w Bochni. Dopiero w 2006 r. wyszliśmy na powierzchnię i zimą
zorganizowaliśmy kulig w Ojcowskim Parku Narodowym. W 2008 r. zwiedzaliśmy muzeum lotnictwa w Krakowie oraz zamek w Niepołomicach, a w 2009 r. zabytkową kopalnię węgla Guido w Zabrzu.
Udało się nam również reaktywować tradycje rodzinnych spacerów po górach – Rajd
Chemika; organizowany od 2003 r. na trwałe zapisał się w tradycji obchodów Dnia Chemika. W tym roku był to już X jubileuszowy rajd. A wcześniej kolejne prowadziły: I Rajd Chemika na Przełęcz Kocierską (2003); II na Magurkę (2004); III na Leskowiec (2005); IV na Błatnią
(2006); V na Halę Boraczą (2007); VI na Pilsko (2008); VII na Rysiankę (2009); VIII na Przełęcz Karkoszczonka (2010); IX na Luboń Wielki (2011) i X na Skrzyczne (2012).
Z powodzeniem udaje nam się organizacja wycieczek zagranicznych; od 2006 r. zwiedziliśmy już Pragę, Budapeszt, Lwów i Wiedeń.
Działalność wycieczkowo-rajdową prowadzą też poszczególne koła, a szczególnie dużo
tego typu wyjazdów organizuje Koło Analityków oraz Koło Polimerowe.
Dużym zainteresowaniem cieszą się też wyjazdy do teatru organizowane jeden lub dwa
razy do roku do teatrów w Krakowie i Bielsku-Białej, organizacją wyjazdów zajmuje się
Kol. Stanisława Dąbrowska.
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Działalność sportowa
W zdrowym ciele – zdrowy duch!
Kontakt ze sportem, to organizacja różnorakich form współzawodnictwa. We współpracy z PZSOMSiT nr 2 zorganizowaliśmy sekcję i Drużynę Tenisa Stołowego, od 2005 r.
organizujemy ogólnodostępne Turnieje Tenisa Stołowego wiosenne i jesienne. Początkowo
były to turnieje indywidualne, obecnie są to turnieje drużynowe o zasięgu międzynarodowym. Do tej pory zorganizowano już 13 turniejów tenisa stołowego. Organizacją turniejów
zajmuje się Kol. Ryszard Pikul, przy współpracy kolegów z Koła Elektrociepłowni.
Drużyna Tenisa Stołowego od kilku lat startuje w Oświęcimskiej Amatorskiej Lidze
i z roku na rok uzyskuje coraz lepsze wyniki; w 2009 r. zajęła III miejsce w rozgrywkach
amotorskiej ligi tenisa stołowego.
Największą popularnością cieszą się coroczne spotkania piłkarskie „Inżynierowie
kontra Technicy” organizowane przez Koło przy Energetyce Dwory. Składy poszczególnych drużyn: drużyna techników: Ireneusz Góralczyk, Ludwik Matyja, Marek Pikuła, Krzysztof Józefowski, Grzegorz Saratowicz, Artur Przybyła, Wiesław Szymeczko,
Marcin Gorczyca; drużyna inżynierów: Sławomir Szymeczko, Roman Różycki, Marek
Brandys, Andrzej Chmura, Tomasz Kapcia, Paweł Stuglik, Bogusław Brandys, Ryszard
Pikul, Mariusz Sanak.

Komisje egzaminacyjne działające przy Oddziale
W sierpniu 1971 r. z inicjatywy Kolegi Zygmunta Mazura podjęto uchwałę o utworzeniu przy Oddziale SITPChem w Oświęcimiu komisji do sprawdzania kwalifikacji osób dozoru, usług i obsługi urządzeń elektroenergetycznych w wykonaniu normalnym. Komisja
rozpoczęła działalność w II kwartale 1972 r.
Po zmianie prawa energetycznego powołane zostały przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.
97.54.348 wraz z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
16 marca 1998 r. (Dz. U. 98 nr 59 poz. 377) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
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posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
(Dz. U. 03.89.828 wraz z późniejszymi zmianami) w 1999 r. przy naszym Oddziale Stowarzyszenia dwie komisje kwalifikacyjne:
Komisja nr 457 (3 marca 1999 r.) do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy
związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10 oraz Grupie 3 pkt 5, 6, 7 i 10 załącznika
nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia.
Obecnie komisja ta działa w składzie: Jan Socha – przewodniczący; Bogusław Brandys – zastępca przewodniczącego; Tomasz Kaps, Zbigniew Woźniak, Adam Rapacz, Antoni
Majcherczyk, Marek Sworzeniowski, Tadeusz Rusin, Jadwiga Kozioł – sekretarz.
Komisja nr 378 (6 stycznia 1999 r.) do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10 załącznika nr 1 do powołanego wyżej.
Obecnie komisja działa w składzie: Ryszard Pikul – przewodniczący; Antoni Majcherczyk – zastępca przewodniczącego; Andrzej Różycki, Mirosław Podsiadło, Roman Różyczki,
Adam Rapacz, Witold Mydlarz, Jan Bochenek – sekretarz i członek.
Komisje przeprowadzają egzaminy zarówno dla pracowników z firmy, jak i różnych
innych podmiotów z terenu Oświęcimia i okolic.
Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej
Komisja Funduszu Pomocy Koleżeńskiej działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Oddziału w dniu 15 maja 2000 r. Zajmuje się rozpatrywaniem podań
i przyznawaniem pożyczek zwrotnych i zapomóg losowych bezzwrotnych, udzielanych
z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Obecnie wysokość udzielanej pożyczki wynosi 2000 zł,
a zapomogi losowej 1000 zł. Wysokość i liczba udzielanych pożyczek ustala Zarząd Oddziału w zależności od stanu konta FPK. Po przyznaniu pożyczki pieniądze przelewane
są na konto osoby starającej się o pożyczkę, spłata odbywa się również bezgotówkowo
na konto Oddziału SITPChem.
Obecny skład osobowy KFPK: Małgorzata Noworyta – przewodnicząca; członkowie:
Danuta Sawkiewicz, Katarzyna Palus i Beata Uba.
Klub Technika NOT
Z inicjatywy Oddziału, dzięki wydatnej pomocy Dyrekcji Zakładów Chemicznych
„Oświęcim” w kwietniu 1957 r. został otwarty Klub Technika, który stał się lokalem
do prowadzenia działalności, nie tylko technicznej ale również kulturalno-rozrywkowej.
Na przestrzeni lat zmieniała się jego organizacja i wystrój. Zawsze tym zmianom przyświecał jeden cel – dostosowanie do aktualnych potrzeb i oczekiwań członków Stowarzyszenia
i całego środowiska oświęcimskich chemików.
1 kwietnia 1992 r. kierownikiem Klubu został Kol. Ryszard Pocztowski, który funkcję
tę pełnił do 28 lutego 2002 r. Wraz ze zmianą kierownika klubu zmieniła się też działalność tam prowadzona. Klub otwarto dla wszystkich chętnych, przestały obowiązywać karty wstępu. Każdy mógł wstąpić, choćby poczytać prasę techniczną czy obejrzeć telewizję.
Oddział SITPChem zajął się kolportażem fachowej prasy wśród kadry, ponieważ w tamtym
czasie dostęp do specjalistycznej literatury nie był łatwy.
W klubie prowadzony był kącik prasy technicznej oraz codziennej, dostępne były takie
czasopisma jak: Przegląd Techniczny, Chemik, Przemysł Chemiczny, Nauka i Przyszłość,
Aura, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna i inne. Obecnie z czasopism technicznych jest tylko
Przegląd Techniczny i Chemik, ale wzbogacił się zestaw nieco lżejszej prasy.
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W klubie działa, utworzona w 1996 r. Galeria PRYZMAT, organizująca wystawy amatorskiego malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii oraz gobelinów i haftów. Wystawy połączone są z uroczystymi otwarciami i wernisażami.

Od początku istnienia galerii zorganizowano już 56 wystaw. Wystawiali swoje prace
tutaj twórcy zrzeszeni w grupie „Na Zamku”, „Osnowa”, „My”, a także uczniowie szkół
oświęcimskich oraz członkowie naszego Stowarzyszenia i inni. Autorami wystaw byli m.
in.: Krzysztof Knurowski, Helena Knurowska, Zofia Czosnek-Szczepanik, Irena Polska,
Ewa Stec, Małgorzata Stec-Adamus, Małgorzata Szymocka, Anna Tobicz, Adam Blok,
Jadwiga Badowska, Urszula Kupiec, Piotr Ryś, Irena Zollich, Urszula Wieczorek, Marian
Majkut, Zdzisław Połącarz (jeden ze współorganizatorów galerii), Kazimierz Jończy z Grupy Twórców „My” z Andrychowa, Barbara Kasz z Tworkowa, Józef Stachnik z Krakowa,
Józefa Momot z Zatora, Krzysztof Barciak z Oświęcimia, Ryszard Gaździak, Mikołaj i Zofia
Pazizin z Ukrainy, Stanisław Łabza, Irena Bulla, Robert Koziorowski (zdjęcia). Wszystkie te
wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem i wiele osób odwiedzających Klub Technika
mogło podziwiać wystawiane prace.
Wielkie wrażenie zrobiła wystawa Kazimierza Gończego, która odbywała się od września
do grudnia 1999 r. Eksponowanych było ponad 50 prac artysty o różnorodnej tematyce.
Szczególnie interesujący był tzw. „Tryptyk katyński” obejmujący trzy obrazy zatytułowane: „Duch Stalina”, „Ostatnia noc”, „Chrystus zapłakał”. Do namalowania tego tryptyku
zainspirowały autora własne przeżycia z wizyty w Katyniu. Nieżyjący już ojciec pana Kazimierza, w czasie wojny przebywał w okolicach Katynia. Obrazy nawiązują do tych tragicznych czasów. Obrazy Gończego wystawiane były na wielu wystawach i plenerach, gdzie
zdobywały nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy trafiły również za granicę, m.in. do Francji,
Anglii, Czech, USA, Australii i na Alaskę.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również zorganizowana w 2001 r. wystawa obrazów w miedzi (relief wypukły) Wacława Gwoździaka z Niemiec, artysty metaloplastyka
pochodzenia polskiego. Znaczną część dorobku Gwoździaka stanowi galeria portretów
postaci znanych i cenionych. I tak są wśród nich Jan Paweł II, Ludwik van Beethoven,
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Leonardo da Vinci, Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Jan Matejko. Wystawa połączona
była z aukcją prac artysty. Pan Gwoździak przeznaczył dwie ze swoich prac na licytację,
a cały dochód z licytacji przekazał dla Domu Dziecka w Oświęcimiu.
W Klubie Technika organizowane są wieczory poezji, spotkania towarzyskie, konferencje, turnieje brydżowe i szachowe oraz inne imprezy okolicznościowe, np. zakończenie
konkursu na najlepszą pracę dyplomową, zakończenie konkursu na „Recenzję książki” organizowanego wspólnie przez Gazetę Krakowską, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
w Krakowie, Wydawnictwo Literackie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu.
Od 1998 r., kiedy to Firma Chemiczna Dwory SA zaczęła wycofywać się z finansowania
działalności Klubu (czynsz, opłaty za energię, wodę, gaz, telefon itd.), Zarząd Oddziału
ma ciągłe problemy z utrzymaniem Klubu.
Uruchomienie kawiarenki internetowej w 2001 r. z czteroma stanowiskami komputerowymi w jednym z pomieszczeń Klubu tylko na jakiś czas poprawiło sytuację finansową
Klubu. Ostatecznie ta działalność też zaczęła przynosić straty i w 2004 r. kawiarenka
została zlikwidowana.
Z ramienia Zarządu Oddziału nadzór nad Klubem pełni Rada Klubu, której przewodniczącym od wielu lat jest Kol. Wiesław Bartyzel.
Pomimo to, jako jeden z nielicznych Oddziałów Stowarzyszenia możemy pochwalić się
własnym Klubem Technika. Jest to lokal o powierzchni ok. 200 m2, posiadający trzy sale:
kawiarnianą, konferencyjną oraz tzw. brydżową.
Mieści się przy ulicy Jana Sobieskiego 10, na osiedlu Chemików w Oświęcimiu. Klub
tętni życiem w godzinach otwarcia (codziennie, oprócz poniedziałku, od godziny 17 do 22);
spotkać tu można wiele osób, zawsze coś się dzieje. Organizowane są prezentacje techniczne firm dla pracowników inżynieryjno-technicznych i projektantów, prelekcje i odczyty. Prowadzona była (do 2000 r.) tutaj nauka języków obcych na kursach organizowanych
przez nasz Oddział. Klub odgrywał i nadal odgrywa ważną i pożyteczną rolę w środowisku, przez dziesięciolecia skupiał działalność naukowo-techniczną i kulturalno-rozrywkową kadry technicznej zakładów. Odbywały się tu zarówno poważne sesje naukowe, jak
i zabawy sylwestrowe. W Klubie odbywają się spotkania towarzyskie, zjazdy koleżeńskie
i okolicznościowe, zabawy. Przede wszystkim jednak Klub jest miejscem pracy Oddziału.
Odbywają się tutaj narady, spotkania i zebrania: Kół, Zarządu Oddziału, Prezydium ZO,
działających przy Oddziale komisji, zarówno te robocze jak i uroczyste. Co roku, w styczniu odbywa się spotkanie noworoczne Zarządu Oddziału, członków komisji działających
przy Oddziale i prezesów kół, na które zapraszani są również prezesi lub dyrektorzy firmy;
często spotkania te urozmaica część artystyczna.
Obecnie Klubem zarządza firma Błyspor sp. z o.o., a w szczególności pani Prezes
Lucyna Sieniawska.
Strona Internetowa Oddziału
Działalność Oddziału od 2004 r. jest dokumentowana na naszej stronie internetowej http//:sitpchem.synthosgroup.com. Można tam znaleźć wszystkie informacje o tym,
co dzieje się w Oddziale, jakie imprezy są planowane, składy osobowe ZO, zarządów kół
i komisji działających przy Oddziale, aktualności oraz materiały archiwalne.
Opracowała: Stanisława Dąbrowska
Sekretarz ZO SITPChem Oświęcim
(lipiec 2012 r.)
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SITPChem/Oddział Płock
Zarząd Oddziału przy PKN ORLEN SA
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Prezes: mgr inż. Czesław Bugaj

Działalność Oddziału w latach 1980-2012
Historia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Chemików Przemysłu Chemicznego
(SITPChem) w Płocku zaczęła się 27 października 1964 r., kiedy to odbyło się pierwsze
zebranie delegatów, które wybrało Prezesa Oddziału SITPChem w Płocku. Został nim Kol.
Henryk Grossman. Kolejnymi Prezesami byli w okresie:
1964-1971
– Kol. Henryk Grossman
1971-1977
– Kol. Ludwik Chrapkowski
1977-1981
– Kol. Ferdynand Niśkiewicz
1981-1984
– Kol. Czesław Dolasiński
1984-1999
– Kol. Konrad Jaskóła
1999-2002
– Kol. Eugeniusz Korsak
2002 – nadal – Kol. Czesław Bugaj
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Płocku już za dwa
lata będzie obchodziło pięćdziesięciolecie swojej działalności.
Lata 90. ub.w. przyniosły gwałtowny spadek zainteresowań działalnością stowarzyszeniową. Zaistniało poważne zagrożenie wręcz rozwiązaniem Oddziału. Walny Zjazd
Oddziału SITPChem we wrześniu 1990 r. ostatecznie zdecydował o istnieniu Oddziału,
zmieniając zasadniczo podejście do działalności z ukierunkowaniem na tą formę, która
wynika z zainteresowań jej członków. Postanowiono, że większą uwagę organizacja będzie
skupiała na lokalnych sprawach płockich chemików, podkreślać ich związek z zakładem
pracy oraz integracją płockiego środowiska pracy związaną z działalnością Płockiej Petrochemii, w tym dokumentowanie historii tego Zakładu i osób tworzących tą historię.
W ostatnich 30. latach nasz Oddział ma znaczący dorobek w organizowaniu odczytów, konferencji i seminariów związanych z tematami ściśle związanymi z bieżącymi i przyszłymi programami rozwoju Płockiego Zakładu, zarówno w zakresie głównych
produktów, jak i rozwoju technologii i zagadnień związanych z ochroną środowiska.
Zorganizowano, począwszy od 1994 r., 12 seminariów o tematyce nurtującej nasze środowisko: Paliwa 2000, Polimery 2000, Asfalty 2000, Polski przemysł rafineryjny 2000,
Petrochemia Płock SA a polski przemysł chemiczny, Proekologiczna gospodarka wodami
i ściekami w przemyśle rafineryjnym i energetycznym, Paliwa płynne w Polsce – współczesne wyzwania, Współczesne wyzwania dla paliw silnikowych w Polsce, Polska chemia i petrochemia XXI wieku – współczesne wyzwania i perspektywy, 150 lat rozwoju
przemysłu rafineryjnego – od Ignacego Łukasiewicza do Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN SA, Olefiny i poliolefiny, Aromaty w przemyśle chemicznym.
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Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Płock – rok 2002

Aktywni członkowie Oddziału SITPChem w Płocku – rok 2009
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Jesteśmy jako Oddział współorganizatorem (główny organizator spółka BMP z Raciborza) od 1996 r. corocznych styczniowych Seminariów dotyczących polskiego przemysłu chemicznego Chemia... Ostatnie Seminarium Chemia’2012 zgromadziła ok. 300
uczestników i odbyły się trzy panele dyskusyjne dotyczące branż: rafineryjnej, chemicznej i energetycznej z udziałem przedstawicieli zarządów najważniejszych spółek z tych
branż. Seminaria te weszły na stałe w kalendarz spotkań i dyskusji na temat przemysłu
chemicznego.
Koncentrowaliśmy się także na wydawnictwach książkowych dotyczących naszej
firmy, a także naszego przemysłu, a autorami wydawanych publikacji byli członkowie
SITPChem. Wydaliśmy cztery albumy: „Z naftą przez pokolenia” Aleksandra Puchowicza
w języku polskim i angielskim, „400 mln ton ropy w Płocku” pod redakcją Eugeniusza
Korsaka, „Fenomen petrochemii w Płocku i na świecie” Aleksandra Puchowicza.
Współuczestniczyliśmy także, jako Oddział SITPChem, w wydawnictwie cyklu zeszytów przedstawiających biografie pierwszych Dyrektorów MZRiP „Protoplaści Orlenu”. Wydaliśmy książkę Kol. Ferdynanda Niśkiewicza „Coś zawsze w pamięci pozostaje” oraz Kol.
Aleksandra Puchowicza „Biopaliwa jaka alternatywa?”.
Wznowiliśmy wydanie książki Prof. Andrzeja Chodubskiego „Witold Zglenicki – polski Nobel”.
Z inicjatywy Oddziału SITPChem w Płocku zdementowano i przewieziono w doskonałym stanie do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce sterownię pierwszej w Płocku
instalacji do destylacji ropy DRW I, gdzie jest jednym z głównych eksponatów związanych
z naszą rafinerią.
Współuczestniczyliśmy w budowie pomnika Ignacego Łukasiewicza w Płocku, który
w czerwcu 2007 r. został uroczyście odsłonięty. Utrzymujemy na bieżąco współpracę
ze Szkołą Chemiczną im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku, organizując spotkania z młodymi chemikami i sponsorując corocznie nagrodę w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w tej szkole.
Oddział SITPChem w Płocku, poza działalnością ściśle związaną z naszym Zakładem
i sprawami zawodowymi, organizuje szereg wyjazdów do teatrów, opery, a także na wycieczki turystyczne, krajowe i zagraniczne. Wycieczki te zazwyczaj połączone są ze zwiedzaniem ciekawych miejsc turystycznych oraz ciekawych zakładów chemicznych z możliwością zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.
Wg stanu obecnego (lipiec 2012 r.) Stowarzyszenie nasze liczy 271 członków. Do stowarzyszenia należą zarówno obecni jak i byli pracownicy PKN ORLEN SA oraz przedstawiciele naszych Spółek, wykładowcy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej
w Płocku.
Nasza działalność i osiągnięcia są możliwe dzięki pracy wszystkich członków Płockiego
Oddziału SITPChem. Przy okazji publikacji działalności Oddziału warto jednak upamiętnić najbardziej zaangażowanych w działalność stowarzyszeniową. Są to Kol: Eugeniusz
Korsak, Anna Kępczyńska, Barbara Markiewicz, Agnieszka Majchrzak, Henryka Kępczyńska, Maria Żelazińska, Józef Kubiak, Radosław Karwowski, Marcin Flakiewicz, Piotr
Giżyński, Aleksander Puchowicz, Czesław Bugaj.
opr. Czesław BUGAJ
(lipiec 2012 r.)
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SITPChem/Oddział Poznań
Zarząd Oddziału
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
Prezes: mgr Stanisław Rybka

Historia Oddziału w latach 1980-2010
Skład Zarządów Oddziału SITPChem w Poznaniu
Lata 1978-1980
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 23 lutego 1978 r.
Prezes – Stanisław Cyran; Wiceprezesi: Tadeusz Korobacz i Joachim Kajzerski; Sekretarz – Leon Chojnacki; Skarbnik – Janina Witkowska.
Członkowie Zarządu Oddziału: Bogdan Kaczor; Helena Stein; Krystyna Chrzanowska; Jan Florek; Kazimierz Kozioł; Józef Danielczyk; Zbigniew Mroczkowski; Tadeusz
Bartz; Stanisław Kondej; Hanna Ryszczyńska; Sabina Juśkowiak.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Walerian Ratajczak; Zastępca przewodniczącego – Stanisław Urbański; Sekretarz – Teresa Chmielecka; Członkowie: Jan Nasiadek
i Zygfryd Witte.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Marian Ścigacz; Zastępca przewodniczącego – Jan
Korytowski; Sekretarz – Bogdan Chwalisz.
Rok 1978 – liczba kół – 18; liczba członków Oddziału – 792.
Rok 1980 – liczba kół – 23; liczba członków Oddziału – 904.
Lata 1981-1984
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 18 marca 1981 r.
Prezes – Ryszard Łoński; Wiceprezesi: Lech Bartkowski i Joachim Kajzerski; Sekretarz
– Leon Chojnacki; Skarbnik – Janina Witkowska-Kmieciak.
Członkowie Zarządu Oddziału: Stanisław Kondej; Leszek Bielecki; Stanisław Urbański; Zdzisława Graczyk; Izydora Pawlaczyk; Hanna Ryszczyńska; Zastępcy Członków Zarządu: Kazimierz Kozioł, Zbigniew Mroczkowski, Jacek Krzemiński, Tadeusz Korobacz
i Jan Nasiadek.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Walerian Ratajczak; Członkowie: Teresa
Chmielecka, Helena Stein i Joanna Gruszczyńska.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Antoni Woziński; Zastępca przewodniczącego
– Zbigniew Bąkowski.
Rok 1980 – liczba kół – 23; liczba członków Oddziału – 904.
Rok 1983 – liczba kół – 19; liczba członków Oddziału – 727.
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Lata 1984-1986
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 4 maja 1984 r.
Prezes – Ryszard Łoński; Wiceprezesi: Lech Bartkowski i Joachim Kajzerski; Sekretarz
– Leon Chojnacki; Skarbnik – Janina Witkowska-Kmieciak.
Komisja Organizacyjna: Przewodnicząca – Zdzisława Graczyk; Członek – Jan Nasiadek.
Komisja Finansowa: Przewodniczący – Jan Florek.
Komisja Imprez: Przewodnicząca – Izydora Pawlaczyk; Członek – Stanisław Kondej.
Komisja Szkoleniowa: Przewodniczący – Stanisław Urbański; Członek – Krzysztof
Jurasz.
Komisja Postępu Technicznego: Przewodniczący – Bronisław Pfeiffer; Członek
– Józef Danielczyk.
Nadzór nad Komisjami: Lech Bartkowski i Joachim Kajzerski.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Teresa Chmielecka; Wiceprzewodnicząca – Helena Stein; Sekretarz – Joanna Gruszczyńska; Członkowie: Janusz Lewandowski i Leszek
Bielecki.
Sąd Koleżeński: Przewodnicząca – Krystyna Światlak; Zastępca przewodniczącej –
Stanisław Jędrzejak; Członek – Jan Korytowski.
Rok 1984 – liczba kół – 19; liczba członków Oddziału – 753.
Rok 1985 – liczba kół – 19; liczba członków Oddziału – 730.
Rok 1986 – liczba kół – 18; liczba członków Oddziału – 747.
Lata 1987-1989
Prezes – Ryszard Łoński; Wiceprezesi: Lech Bartkowski i Joachim Kajzerski; Sekretarz
– Krystyna Światlak; Skarbnik – Janina Witkowska-Kmieciak.
Komisja Organizacyjna: Przewodnicząca – Zdzisława Graczyk.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Joanna Gruszczyńska.
Komisja Imprez: Przewodnicząca – Ewa Błaszczak; Członek – Izydora Miłaszewicz.
Komisja Szkoleniowa: Przewodniczący – Stanisław Urbański; Członek – Krzysztof
Jurasz.
Komisja Postępu Technicznego: Przewodniczący – Stanisław Witkowski; Członkowie:
Józef Danielczyk i Bernard Skrzypczak.
Rzecznik Kół w województwie: Jan Nasiadek.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Teresa Chmielecka; Zastępca przewodniczącej
– Marek Kryger; Sekretarz – Helena Stein; Członek – Leszek Bielecki.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Marian Ścigacz; Członkowie: Anna Kapuścińska
i Zdzisław Miętkiewiczi.
Rok 1987 – liczba kół – 18; liczba członków Oddziału – 730.
Rok 1988 – liczba kół – 17; liczba członków Oddziału – 750.
Rok 1989 – liczba kół – 16; liczba członków Oddziału – 615.
Lata 1990-1994
Prezes – Lech Bartkowski; Wiceprezesi: Marek Kryger i Ryszard Kozanecki; Sekretarz
– Krystyna Światlak; Skarbnik – Joanna Gruszczyńska.
Komisja Organizacyjna: Przewodniczący – Joachim Kajzerski; Członek – Bożena
Konieczna.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Janina Witkowska-Kmieciak; Członek
– Joanna Gruszczyńska.
Komisja Imprez: Przewodnicząca – Elżbieta Banaszak; Członek – Elżbieta Nowak.
Komisja Szkoleniowa: Przewodniczący – Krzysztof Jurasz; Członek – Jerzy Okoniewski.
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Komisja Postępu Technicznego: Przewodniczący – Stanisław Witkowski; Członek
– Bogdan Skrzypczak.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Helena Stein; Wiceprzewodnicząca – Mirosława Weltrowska; Sekretarz – Aleksandra Baranowska; Członkowie: Anna Kapuścińska
i Marian Konieczny.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Marian Ścigacz; Członek – Borysław Piotrowski.
Rok 1990 – liczba kół – 16; liczba członków Oddziału – 609.
Rok 1991 – liczba kół – 14; liczba członków Oddziału – 406.
Rok 1992 – liczba kół – 7; liczba członków Oddziału – 302.
Rok 1993 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 286.
Lata 1994-1998
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 18 maja 1994 r.
Prezes – Marek Kryger; Wiceprezesi: Lech Bartkowski i Stanisław Witkowski; Sekretarz – Krystyna Światlak; Skarbnik – Joanna Gruszczyńska.
Komisja Organizacyjno-Imprezowa: Przewodnicząca – Danuta Ruselewicz; Członkowie: Elżbieta Banaszak i Barbara Kilińska.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Janina Witkowska-Kmieciak.
Komisja Postępu Technicznego i Szkoleń: Przewodniczący – Jerzy Okoniewski;
Członek – Krzysztof Jurasz.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Rybka; Wiceprzewodnicząca – Ewa Buzalska; Sekretarz – Elżbieta Napierała; Członkowie: Krystyna Dyguś i Anna Kapuścińska.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Marian Ścigacz; Wiceprzewodniczący – Zygmunt
Hermann; Członek – Borysław Piotrowski.
Rok 1994 – liczba kół – 7; liczba członków Oddziału – 260.
Rok 1995 – liczba kół – 7; liczba członków Oddziału – 261.
Rok 1996 – liczba kół – 8; liczba członków Oddziału – 245.
Rok 1997 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 246.
Lata 1998-2002
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 5 maja 1998 r.
Prezes – Marek Kryger; Wiceprezesi: Lech Bartkowski, Stanisław Rybka i Stanisław
Witkowski; Sekretarz – Krystyna Światlak; Skarbnik – Joanna Gruszczyńska.
Komisja Organizacji Imprez: Przewodnicząca – Danuta Ruselewicz; Członkowie:
Danuta Przykucka, Bogusława Generalczyk i Zdzisław Jankowiak.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Janina Witkowska-Kmieciak.
Komisja Postępu Technicznego i Szkoleń: Przewodniczący – Stanisław Witkowski;
Członek – Lech Żurkiewicz.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Piotr Grzesiak; Wiceprzewodnicząca – Teresa
Chmielecka; Sekretarz – Ewa Molenda; Członkowie: Anna Zagórowska-Piesik i Ryszard
Łoński.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jan Nasiadek; Wiceprzewodniczący – Borysław
Piotrowski; Członek – Bohdan Zawadzki.
Rok 1998 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 242.
Rok 1999 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 212.
Rok 2000 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 208.
Rok 2001 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 203.
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Lata 2002-2006
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 16 maja 2002 r.
Prezes – Marek Kryger; Wiceprezesi: Lech Bartkowski i Stanisław Rybka; Sekretarz
– Krystyna Światlak; Skarbnik – Longina Stempak.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Anna Zagórowska-Piesik.
Komisja Organizacji Imprez: Przewodnicząca – Danuta Ruselewicz; Członek
– Bogusława Generalczyk.
Komisja Postępu Technicznego i Szkoleń: Przewodniczący – Stanisław Witkowski.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Piotr Grzesiak; Wiceprzewodnicząca – Joanna
Gruszczyńska.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jan Nasiadek; Wiceprzewodniczący – Ryszard Łoński;
Członek – Józef Kończal.
Komisja Seniorów: Teresa Chmielecka.
Rok 2002 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 172.
Rok 2003 – liczba kół – 10; liczba członków Oddziału – 162.
Rok 2004 – liczba kół – 10; liczba członków Oddziału – 152.
Rok 2005 – liczba kół – 10; liczba członków Oddziału – 140.
Lata 2006-2010
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 5 kwietnia 2006 r.
Prezes – Stanisław Rybka; Wiceprezes – Marek Kryger; Sekretarz – Bogusława Generalczyk; Skarbnik – Krystyna Światlak.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Longina Stempak; Członek – Anna Zagórowska-Piesik.
Komisja Organizacyjna: Przewodnicząca – Danuta Ruselewicz; Członek – Zdzisław
Jankowiak.
Komisja Postępu Technicznego: Przewodniczący – Stanisław Witkowski.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Piotr Grzesiak; Wiceprzewodnicząca – Joanna
Gruszczyńska; Członek – Elżbieta Rajkowska.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jan Nasiadek; Wiceprzewodniczący – Stanisław
Cyran; Członek – Józef Kończal.
Komisja Seniorów: Teresa Chmielecka
Rok 2006 – liczba kół – 10; liczba członków Oddziału – 136.
Rok 2007 – liczba kół – 9; liczba członków Oddziału – 124.
Rok 2008 – liczba kół – 7; liczba członków Oddziału – 107.
Rok 2009 – liczba kół – 7; liczba członków Oddziału – 107.
Lata 2010 – i nadal
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w Poznaniu 8 czerwca 2010 r.
Prezes – Stanisław Rybka; Wiceprezes – Marek Kryger; Sekretarz – Bogusława Generalczyk; Skarbnik – Longina Stempak.
Komisja Finansowa: Przewodnicząca – Krystyna Światlak; Członek – Władysław
Miękwicz.
Komisja Organizacyjna: Przewodnicząca – Danuta Ruselewicz; Członek – Zdzisław
Jankowiak.
Komisja Postępu Technicznego: Przewodniczący – Stanisław Witkowski.
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Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Joanna Gruszczyńska; Wiceprzewodniczący
– Artur Radziński; Członek – Danuta Rybarczyk.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Józef Kończal; Wiceprzewodniczący – Stanisław
Cyran; Członek – Jan Nasiadek.
Komisja Seniorów: Teresa Chmielecka.
Rok 2010 – liczba kół – 5; liczba członków Oddziału – 72.
Rok 2011 – liczba kół – 4; liczba członków Oddziału – 71.
Rys historyczny za lata 1980-1998 został przedstawiony na podstawie opracowania
„Rys historyczny Poznańskiego Oddziału SITPChem” z grudnia 1999 r. str 24-32

mgr Stanisław Rybka
Prezes Oddziału SITPChem w Poznaniu
(lipiec 2012 r.)

SITPChem/Oddział Pionki
Zarząd Oddziału
ul. Zakładowa 7
26-670 Pionki
Prezes: mgr inż. Ryszard Sobczuk

Działalność Oddziału w kadencji 2010-2014
W kadencji 2010-2014 prezesem Zarządu Oddziału jest Ryszard Sobczuk; członkowie
Zarządu: Wiesław Wiśniewski – wiceprezes i Andrzej Kucharski – skarbnik. Komisja Rewizyjna: Barbara Kalbarczyk-Amanowicz – przewodnicząca oraz Roman Rudzki i Marian
Kupidura – członkowie.
Działalność statutowa Oddziału obejmuje pracę Komisji Egzaminacyjnej Nr 541; wykonywanie projektów budowlanych; organizację kursów przygotowujących do egzaminów
kwalifikacyjnych–energetycznych oraz działalność na rzecz członków SITPChem.
Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Nr 541 jest mgr inż. Andrzej Buczałowski.
Zadaniem Komisji jest sprawdzanie kwalifikacji pracowników eksploatujących urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne. Świadectwa kwalifikacyjne co roku uzyskuje
ok. 150 osób.
Żaden z członków Oddziału w Pionkach nie ubiegał się o specjalizację zawodową, ani
tym bardziej o tytuł inżyniera europejskiego. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest
brak praktycznych efektów wynikających z posiadania takich tytułów.
oprac. na podstawie sprawozdania 2011 r.
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SITPChem/Oddział Puławy
Zarząd Oddziału
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Prezes: dr inż. Janusz Kucharski
www.sitpchem.pulawy.pl

Historia Oddziału w latach 1980-2010
W latach 1980-2010 Oddział SITPChem w Puławach kontynuował działania zainicjowane w poprzednim okresie oraz podejmował nowe inicjatywy i zadania, stosownie
do zmieniających się warunków, potrzeb, sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej firm, z których rekrutowali się członkowie Stowarzyszenia.
Miejscem działalności Stowarzyszenia były Zakłady Azotowe PUŁAWY, Instytut Nawozów Sztucznych, Biuro Projektów Zakładów Azotowych oraz Klub SITPChem, który
w 1996 r. został przekazany naszemu Oddziałowi na własność przez Zakłady Azotowe
PUŁAWY SA.
Oddział w swej działalności przywiązywał szczególną uwagę do zagadnień ochrony środowiska, które stanowiły główny problem dla Zakładów Azotowych PUŁAWY. W programach pracy kół i Oddziału przewijała się ciągle tematyka i troska o ochronę środowiska.
Oddział zainicjował, a następnie współorganizował stały konkurs „Ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i ochrona pracy w Zakładach Azotowych PUŁAWY”.
Jesteśmy głęboko usatysfakcjonowani tym, że uzyskane efekty i widoczna poprawa stanu ochrony środowiska w zakresie oddziaływania Zakładów Azotowych PUŁAWY
na otoczenie są również udziałem naszych członków.
Oddział zorganizował i prowadził naukę języków obcych (angielski i niemiecki) w nowocześnie wyposażonym laboratorium, które urządzono przy wydatnej pomocy finansowej
ze strony Dyrekcji Zakładów Azotowych PUŁAWY. Naukę języków obcych prowadzono
przez wiele lat do 1994 r.
Oddział propagował i prowadził ożywioną działalność w zakresie uzyskiwania przez
członków specjalizacji zawodowej.
Działaliśmy na terenie własnego Klubu Techniki i Racjonalizacji oraz w Klubie
Wojewódzkim NOT. Wspólnie z własnym Klubem organizowaliśmy coroczne konkursy
„Młodych Mistrzów Techniki”.
Statutowo Oddział współpracuje z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego w Warszawie i działa na jego terenie poprzez swoich
przedstawicieli w poszczególnych sekcjach i zespołach.
Byliśmy współorganizatorami XXIII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbył się na terenie naszego Oddziału w Puławach
w kwietniu 1988 r.
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Po wprowadzeniu, na Zjeździe SITPChem we Włocławku, odpowiednich zmian w Statucie Stowarzyszenia i w wyniku intensywnych zabiegów ówczesnego Zarządu, od 1992 r.
Oddział SITPChem w Puławach uzyskał osobowość prawną.
Na podkreślenie zasługuje współpraca Oddziału ze środowiskiem naukowo-technicznym na terenie województwa lubelskiego, którą koordynuje Rada NOT w Lublinie. Jesteśmy stałymi członkami Rady. Działamy na terenie Rady NOT w jej sekcjach i zespołach.
Kilkakrotnie gościliśmy Radę NOT z Lublina na jej sesjach wyjazdowych w Puławach.
Zdobyliśmy kilka pierwszych i drugich nagród oraz wiele wyróżnień w corocznych konkursach Międzywojewódzkiego Komitetu Nagród NOT – za najlepsze rozwiązania techniczne
wdrożone w przemyśle.
Uczestniczymy w Kongresach Techników Polskich poprzez swoich delegatów, począwszy od V (XVII) Kongresu, który odbył się w 1966 r. Uczestniczymy również w każdym
Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz
Rady NOT w Lublinie. Uczestnictwo nasze jest poprzedzane, na terenie Kół i Oddziału,
szeroką dyskusją nad tezami kongresowymi i zjazdowymi oraz wyborem delegatów na obrady kongresowe i walne zjazdy.
Prezesi Zarządu Oddziału oraz Prezesi Kół działają aktywnie w Ośrodku Miejskim
NOT w Puławach utworzonym w Puławach w połowie lat 70. XX w. z inicjatywy RW NOT
w Lublinie, przy czynnym wsparciu organizacyjnym Oddziału.
Prowadziliśmy też szeroko pojętą wymianę doświadczeń i kontaktów pomiędzy Oddziałami i Stowarzyszeniami. Nadal organizujemy wyjazdy do zakładów przemysłowych.
Zapraszamy również do siebie kolegów z innych przedsiębiorstw i organizacji.
Nasze istnienie i działanie, jak i cały dorobek Oddziału, jest wynikiem właściwego zrozumienia i klimatu kształtowanego przez Zakłady Azotowe PUŁAWY SA, Instytut Nawozów
Sztucznych i PROZAP. Instytucje te są od lat Zbiorowymi Członkami Oddziału.
Dobrym akcentem tej współpracy był jubileusz 25-lecia Zakładów Azotowych PUŁAWY
oraz 20-lecia Oddziału SITPChem w Puławach. W ramach tych obchodów zorganizowaliśmy (we wrześniu 1986 r.) wspólnie z ZA PUŁAWY SA, Instytutem Nawozów i PROZAP
ogólnokrajową konferencję nt. „Stan i perspektywy rozwoju przemysłu azotowego w Polsce”. W konferencji tej uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, Rolnictwa, instytutów, biur projektowych, Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeń oraz wielu zakładów przemysłu chemicznego.
Inicjatywy Zarządu Oddziału były przenoszone na teren Kół i tam realizowane w różnych formach w zależności od warunków.
Przedsięwzięcia podejmowane w skali Oddziału przebiegały przy istotnym zainteresowaniu i zaangażowaniu Kół. To przenikanie działalności Kół z pracą Oddziału stanowiło
istotny element naszej działalności.
Rola Oddziału w stosunku do Kół nie była formalna i nadrzędna, stanowiła ona
czynnik koordynacyjny i inicjujący. Stworzyło to możliwości ich szerokiej samodzielności w zakresie doboru form pracy i jej tematyki. Na ogół formy pracy wynikały z zainteresowań i chęci ich członków. Nie narzucaliśmy Kołom pracy według określonego
schematu. Cieszyło nas ich wnikliwe spojrzenie na problematykę środowiska, w którym
działamy i troska o sprawy dotyczące nas wszystkich. To napawało optymizmem i wiarą
w nasze działania.
Zarząd Oddziału prowadził poszerzone posiedzenia z Zarządami Kół, do których zawsze zwracał się o opinię i radę w sprawach trudnych i skomplikowanych.
Uważnie obserwujemy postawę Kół i pilnie wysłuchujemy ich uwag i ocen odnośnie
do działalności Oddziału.
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Ważnym dla Oddziału było utworzenie w Instytucie Nawozów Sztucznych „Sekcji Chemizacji Rolnictwa”, która zajęła się problematyką produkcji i stosowania nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz środków paszowych – w skali całego kraju. Sekcja
ta prowadziła żywą działalność organizując konferencje i sympozja poświęcone nawozom
i mikronawozom, herbicydom i insektycydom.
Znaczącą działalność prowadziła „Terenowa Grupa Inżynierii Chemicznej i Budowy
Aparatury”, bazując na potencjale badawczym Instytutu Nawozów Sztucznych oraz pracach projektowych Biura Projektów Zakładów Azotowych PUŁAWY, później PROZAP. Grupa ta zajęła się problematyką aparatury chemicznej, a przede wszystkim specjalizowała
się w zagadnieniach technologii i aparatury do granulacji nawozów.
Członkowie Oddziału mieli również możliwość wykorzystania swej wiedzy zawodowej
poprzez działalność w Zespole Rzeczoznawców. Początkowo Zespół Rzeczoznawców funkcjonował w strukturze organizacyjnej Zarządu Głównego. Po uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej, od 1992 r. Zakład Rzeczoznawców jest integralną częścią Oddziału.
Działalność usługowa prowadzona przez ten Zespół (Zakład), to: opracowania projektów i dokumentacji technicznych; ekspertyzy inżynieryjne; tłumaczenie tekstów technicznych z języków obcych; prowadzenie nadzoru autorsko-inwestorskiego dla Zakładów
i osób fizycznych; badania psychologiczne przydatności kandydatów na określone stanowiska pracy.
Zespół (Zakład) ten uzyskał najlepsze efekty ekonomiczne w skali Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Dzięki efektywnej działalności tego Zespołu (Zakładu) w zakresie usług technicznych,
świadczonych na naszym terenie, Oddział mógł rozwijać działalność programową.
W ramach Oddziału prowadziły swoją działalność (i nadal prowadzą) Komisje przeprowadzające egzaminy i nadające uprawnienia do obsługi urządzeń branży energetycznej
i elektrycznej, zgodnie z uprawnieniami nadanymi w tym zakresie przez Urząd Regulacji
Energetyki w Warszawie.
Działalność Oddziału SITPChem w Puławach, to:
Sympozja i konferencje
Te formy pracy najbardziej odzwierciedlają kierunki naszego działania. Ze względu
na to, że ramy niniejszego omówienia nie pozwalają na zamieszczenie wszystkich, wymienia się tylko najważniejsze, których Oddział jest organizatorem lub współorganizatorem,
współpracując w tym zakresie z Zakładami Azotowymi PUŁAWY SA, Instytutem Nawozów
Sztucznych w Puławach, PROZAP, Grupą Terenową Inżynierii Chemicznej, Sekcją Chemizacji Rolnictwa, Zarządami Kół, a czasem również innymi instytucjami.
Konferencje i sympozja, to:
• Ogólnopolskie Sympozjum – Granulacja – Stan Techniki – Perspektywy Rozwoju Procesów i Aparatury (cyklicznie siedem sympozjów w latach 1982-2008)
• Stosowanie nawozów mineralnych oraz środków ochrony roślin (w 1984 r.)
• Chemia dla rolnictwa (w 1982 r.)
• Wymiana doświadczeń w eksploatacji i remontach elektrociepłowni i urządzeń energetycznych (w 1985 r.)
• Emisja tlenków azotu i ich uciążliwość (w 1988 r.)
• Zagrożenia w przewozie materiałów niebezpiecznych koleją i ratownictwa chemicznego
w przypadku katastrof (w 1989 r.)
• Forum oprogramowania mikrokomputerów „MIKROCHEM” (w latach: 1987-88-89-90-92)
• Modernizacja instalacji wytwórni mocznika (w 1992 r.)
• Doświadczenia z projektowania instalacji kaprolaktamu (w 1992 r.)
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Oczyszczanie wodoru (w 1993 r.)
Stan i perspektywy przemysłu nawozowego w Polsce (w latach 1993 i 1995)
BALTIC-ECO – PUŁAWY’94 – Chroniąc Wisłę chronimy Bałtyk (w 1994 r.)
Gaz dla chemii (w 1995 r.)
Ogólnopolska Konferencja „Dobra Praktyka Laboratoryjna Puławy 1999”
VII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Chemia 2000”
XII Ogólnopolska Szkoła Chemii w Puławach (2000 r.)
Saletra-amonowa – bezpieczeństwo w produkcji i obrocie (2008 r.)
Remonty i utrzymanie ruchu w Przemyśle Chemicznym (2009 r.)
Sytuacja przemysłu chemicznego w Polsce – zagrożenia dla rozwoju (2009 r.).
Koła, funkcjonujące w ramach Oddziału, organizowały bądź współorganizowały tematyczne zebrania i seminaria oraz prezentacje najnowszych osiągnięć technicznych,
przydatnych w pracy zawodowej członków Stowarzyszenia.
Najważniejsze z nich, to seminaria, zebrania i konferencje na temat:
• Bezpieczeństwo w produkcji kwasu azotowego
• Analiza modalna
• Uwarunkowania zakupu energii elektrycznej na rynkach hurtowych
• Współczesne układy zasilające i napędowe
• Pomiary stanów dynamicznych w obwodach elektrycznych
• Nowoczesne układy zasilania w energetyce
• Nowoczesne zabezpieczenia silników elektrycznych
• Ochrona sieci elektrycznych
• Norma ISO 9000 i jej wdrożenie w ZA PUŁAWY SA
• Przykłady wdrożeń japońskich technik zarządzania w krajach Unii Europejskiej
• Internet w sieci komputerowej
• Podstawy i aplikacje terminologii w podczerwieni
• Bezpieczeństwo w produkcji i magazynowaniu saletry amonowej
• Problemy roku 2000
• Internet środkiem przekazu informacji - praktyczne wykorzystanie
• Awifauna jako wskaźnik działań proekologicznych
• Dodatkowe narzędzia ekonomiczne dla zwiększenia samodzielności jednostek organizacyjnych
• Historia kolejnictwa i innych środków transportu
• Internet – szanse i zagrożenia
• Zasady funkcjonowania spalarni odpadów na przykładzie spalarni odpadów w Wiedniu
• Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
• Ptaki na terenie ZA PUŁAWY SA
• Charakterystyka pracy Instalacji Azotu II, a przemiany w Polsce
• Najnowsze osiągnięcia i zastosowania termografii w przemyśle chemicznym i budownictwie
• Efekt podglądania natury - instalacja odwróconej osmazy
• Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych przy pomocy urządzeń produkowanych przez
firmę EKOL-UNIKON
• Nowoczesne materiały do wykonawstwa termoizolacji przemysłowych – Rockwool Polska
• ZA PUŁAWY, a środowisko naturalne w świetle przepisów prawnych dostosowanych
do dyrektyw Unii Europejskiej
• Prezentacje nowych technologii i produktów, połączone ze zwiedzaniem instalacji nadboranu sodu i wysokociśnieniowej ekstrakcji chmielu w warunkach nadkrytycznych
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Technologia napraw konstrukcji żelbetowych o szczególnym narażeniu na wpływy zagrożeń chemicznych oraz naprawy kanalizacji przemysłowej – firma MC Bauchemie
Metody projektowania, wykonawstwa i odbiorów zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji i obiektów przemysłowych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nowe trendy oraz technologie produkcji materiałów antykorozyjnych i chemoodpornych
Technologia przezwajania silników elektrycznych WN firm DFME
Zasady funkcjonowania giełdy.

Wyjazdy, spotkania, kontakty
Oddział przywiązywał wiele uwagi w swej działalności do kontaktów z innymi środowiskami technicznymi, poprzez wyjazdy członków kół do innych zakładów, bądź goszcząc
u siebie zaproszonych kolegów z sąsiednich Oddziałów i Stowarzyszeń.
Odwiedzaliśmy (niektóre kilkakrotnie) zakłady i tamtejsze organizacje techniczne:
Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku, Zakłady Rafineryjne w Gdańsku, Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu, Zakłady Chemiczne w Blachowni, „Stomil-Olsztyn” SA
w Olsztynie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, Zakłady Azotowe w Kędzierzynie,
Zakłady Azotowe we Włocławku, Zakłady Chemiczne „Rokita” w Brzegu Dolnym, Zakłady
Azotowe w Chorzowie, Zakłady Chemiczne „ELANA” w Toruniu, Zakłady Tworzyw Sztucznych w Pionkach, Zakłady Porcelany w Ćmielowie, Instytut Badań Jądrowych w Świerku,
„CHEMAR” w Kielcach, Kopalnie i Elektrociepłownie w Bełchatowie, Elektrociepłownię
w Kozienicach, Fabrykę Odczynników Chemicznych w Lublinie, FSC w Lublinie, Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, „Zelmer” Rzeszów, Zakłady „ZAMECH”
w Elblągu, Lubelskie Huty Szkła w Lubartowie, Zakłady Azotowe „ANWIL” we Włocławku,
Kopalnię Węgla Brunatnego w Bogdance i Bogatyni, Sztolnię badawczą Kopalni Uranu
w Kowarach, Zakłady Chemiczne „POLICE” SA, Mennicę Państwową w Warszawie, Zakłady Przemysłu Papierniczego w Hajnówce, Elektrownie w Tarnowie, Kozienicach, BielskuBiałej, Żeraniu, Zakłady Mleczarskie w Opolu Lubelskim, Kopalnię Gazu Ziemnego „Stężyca” w Długowoli, Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik”, Elektrociepłownię
„Tychy”, „Wrotków”, Zakłady Chemiczne na Węgrzech.
Większość z tych wyjazdów była uzupełniana programem turystycznym oraz integracyjnym.
Systematycznie uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych POLAGRA, Targach Ekologicznych „POLEKO”.
Organizowaliśmy również wyjazdy zagraniczne: wyjazdy techniczne w 1980 r. do Jugosławii i Włoch, a w 1987 r. do Niemiec (w ramach współpracy nawiązanej z Kammer
der Technik ze Stassfurtu).
Oddział zorganizował autokarowy wyjazd grupy członków na światową wystawę
EXPO‘92 w Sewilli. Przy tej okazji zwiedzono wzdłuż trasy przejazdu Francję, Hiszpanię,
Belgię, Holandię.
Zorganizowano również wyjazd na targi techniczne w Hannowerze w Niemczech,
a w 1994 r. na światową wystawę technologii chemicznych ACHEMA we Frankfurcie.
W 1996 r. liczna grupa członków Stowarzyszenia zwiedziła Światowe Targi Wynalazców EXPO’96 w Brukseli oraz w 1996 r. Międzynarodowe Targi Techniki Sanitarnej
w Norymberdze.
Gościliśmy u siebie kolegów z: Zakładów Azotowych we Włocławku; Zakładów Azotowych w Tarnowie; Zakładów Azotowych w Kędzierzynie; Zakładów Chemicznych w Policach; Zakładów Włókien Sztucznych w Gorzowie Wielkopolskim; „CHEMAR” w Kielcach;
Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu i PKN Orlen Płock oraz z Niemiec, Jugosławii,
Węgier, Rosji i Ukrainy.

506

Oddziały SITPChem

Szkolenia
Działaniem dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych były kursy i szkolenia prowadzone, z inicjatywy Zarządów Kół, własnymi siłami lub poprzez wyspecjalizowane jednostki.
Członkowie Oddziału SITPChem mieli możliwość udziału w następujących
szkoleniach: system firmy ABB; system SMS firmy Schneiden; cykl szkoleń technologicznych w poszczególnych komórkach ZA PUŁAWY SA; bezpieczeństwo obsługi maszyn; eksploatacja urządzeń energoelektronicznych; zabezpieczenie napędów niskonapięciowych;
zarządzanie informacją przy pomocy systemów informatycznych; zabezpieczenia firmy
IM Tronik Warszawa; tranzystorowe szafy wzbudzania firmy Apator – Toruń; wyłączniki
firmy Meller; zmiany w Prawie budowlanym i działalności inwestycyjnej; rozwój inżynierii bezpieczeństwa maszyn – nowa dyrektywa maszynowa; nowe normy obciążeń; ocena
energetyczna budynków – metodologia obliczenia charakterystyki; instalacja przemysłu
chemicznego.
Podsumowując działalność statutową Oddziału SITPChem w Puławach należy obiektywnie stwierdzić, że członkowie Stowarzyszenia angażowali się w bardzo oczekiwane
i specjalistyczne działania przynoszące wymierne korzyści własne i zakładom pracy,
w którym są zatrudnieni.
Nagrody i odznaczenia
Zarząd Główny SITPChem oraz FSNT NOT uhonorował wyróżniających się członków
naszego Oddziału Honorową Odznaką SITPChem oraz Srebrną i Złotą Odznaką NOT.
Sześciu członkom Oddziału przyznano najwyższe odznaczenie SITPChem – Medal
im. Wojciecha Świętosławskiego.
Odznaczeni Koledzy to: Józef Sas; Bolesław Skowroński; Andrzej Skalski; Mirosław
Malinowski; Zygmunt Pitucha i Stanisław Piwko.
Uwarunkowania ekonomiczne poszczególnych zakładów pracy przyczyniły się
do ograniczania zapotrzebowania na usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej Oddziału, co z kolei miało wpływ na zmniejszenie dochodów i ograniczenie liczby wyjazdów i innych imprez oraz zmniejszenie kwot dofinansowania dla ich
uczestników.
Biorąc pod uwagę cele Stowarzyszenia oraz korzyści płynące z ich realizacji, wyrażamy
nadzieję, że Oddział SITPChem w Puławach będzie kontynuował swoją działalność wspomagającą rozwój zawodowy oraz integrującą kadrę inżynieryjno-techniczną z zakładów
pracy z terenu naszego działania oraz będzie podejmował wiele nowych inicjatyw, właściwych dla XXI wieku.
Władze Oddziału
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – Oddziałem kierował Zarząd Oddziału, a jego
działalność była kontrolowana przez Komisję Rewizyjną.
W ramach Oddziału funkcjonował Sąd Koleżeński i Komisja Pomocy Koleżeńskiej,
udzielająca członkom Stowarzyszenia pożyczki i zapomogi losowe oraz przyznająca nagrody jubileuszowe z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
W latach 1980-2010 funkcję Prezesa Zarządu Oddziału pełnili Koledzy: Stanisław
Piwko; Zygmunt Pitucha; Kazimierz Piątkowski; Jadwiga Kluczewska-Cwalina i Janusz
Kucharski.
(maj 2011 r.)
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SITPChem/Oddział Rzeszów
Zarząd Oddziału przy Zakładach Chemicznych
„Organika-Sarzyna” SA
ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna
Prezes: mgr inż. Czesław Kozyra

Historia Oddziału w latach 2000-2010
W trakcie ostatnich kadencji nastąpiło znaczne zmniejszenie liczby członków indywidualnych, zwłaszcza w kołach ICN-Polfa i Politechnika.
Oddział zasięgiem swej działalności obejmował Uczelnię, Politechnikę Rzeszowską oraz
praktycznie 2 zakłady zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego, które są
członkami zbiorowymi Stowarzyszenia: Z.Ch. „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie
i ICN-Polfa Rzeszów SA
Prezydium i Zarząd Oddziału odbywały posiedzenia w zależności od bieżących potrzeb
i wynikających problemów. Omawiano szereg problemów związanych z bieżącą działalnością statutową, działalnością na rzecz członków Oddziału, pracą na rzecz Uczelni i Zakładów, realizacją obowiązujących Zarząd, Oddział i Koła – uchwał oraz wniosków, jak również
wiele tematów i prac inspirowanych przez Zarząd Główny SITPChem i Radę Wojewódzką
NOT. Zarząd podejmował próby aktywizacji działalności Kół SITPChem, w szczególności
ICN-Polfa i na Politechnice. Okazały się one bezskuteczne. W RW FSNT NOT w Rzeszowie
Odział posiadał swego przedstawiciela, Prezesa ZO – Kol. Czesława Kozyrę.
W ramach współpracy zakładów z kooperującymi firmami zagranicznymi członkowie
uczestniczyli w wyjazdach technicznych za granicę, poszerzając swą wiedzę zawodową
oraz nabierając praktyki i doświadczenia; członkowie Koła przy PRz przebywali na zagranicznych stażach naukowych, bądź uczestniczyli w zagranicznych konferencjach.
Systematycznie organizowane są odczyty, których tematyka wiąże się z profilem produkcyjnym zakładów, kierunkami prowadzonych badań naukowych w Wydziale Chemicznym PRz oraz zainteresowaniami kadry technicznej.
Członkowie Oddziału uczestniczą w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych, które przyczyniają się do ugruntowania i poszerzenia wiedzy inżynierskiej. Koledzy z Koła przy PRz biorą udział w dorocznych Zjazdach PTCh –
SITPChem, a w ramach sesji wygłaszali komunikaty oraz przedstawiali postery.
Zarządy kół utrzymywały kontakty z nielicznymi stażystami zatrudnionymi w zakładach, informując o SITPChem. Spotkania z seniorami były sporadyczne, gdyż większość
z nich po odejściu z firmy rezygnowała z członkostwa w SITPChem.
Corocznie członkowie Oddziału otrzymują kalendarze techniczne NOT na nowy rok.
Oddział zorganizował i prowadzi Zespoł Rzeczoznawców SITPChem. Wspólnie z RW NOT
organizowane są konferencje, związane z ochroną środowiska, Programem „Czystszej Produkcji”; Koła przy PRz posiadają także dorobek zawodowy w formie publikacji swych
opracowań w czasopismach technicznych.
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Podstawą utrzymania Oddziału są składki indywidualne oraz składki zbiorowe. Całość spraw finansowo-księgowych dla Oddziału prowadzi usługowo księgowość RW NOT.
Obsługa administracyjno-biurowa Oddziału prowadzona jest społecznie przez członków
zarządu Oddziału. Większość prac związanych z obsługą administracyjną Oddziału skupiała się w Nowej Sarzynie, dzięki przychylności Dyrekcji Zakładów.
Trzeba zaznaczyć, że działalność na rzecz kadry inżynierów i techników oraz macierzystych zakładów ma charakter społeczny. Na działalność tę rzutuje nowa sytuacja społeczno-gospodarcza oraz wypływające z niej uwarunkowania w macierzystych zakładach
i uczelni. Zmienia się rola SNT oraz formy działalności. Trzeba więc wciąż poszukiwać nowych atrakcyjnych form działalności stowarzyszeniowej w SITPChem, podejmować współpracę z młodą kadrą techniczną w zakładach, dbać o stan finansowy Stowarzyszenia.
Oddział SITPChem w Rzeszowie składa podziękowanie Dyrekcji i Kierownictwu Zakładów
Chemicznych „Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie oraz Politechnice Rzeszowskiej
za pomoc i zrozumienie dla działalności Oddziału SITPChem w Rzeszowie.
na podstawie opr. Czesława KOZYRY
(czerwiec 2010 r.)

SITPChem/Oddział Szczecin
Zarząd Oddziału
al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
Prezes: mgr inż. Janusz Chuta

Historia Oddziału w latach 2000-2010
Na koniec 2011 r. liczba członków Oddziału SITPChem wynosiła 30 osób i stan taki
utrzymuje się od kilku lat. Powołano specjalny Zespół przy Zarządzie Oddziału, którego
celem jest aktywizacja współpracy uczelni chemicznych z regionu zachodniopomorskiego
z krajowym przemysłem. Zespół występuje z propozycją roboczych, merytorycznych spotkań przedstawicieli uczelni oraz przemysłu, na których przedstawiane są możliwości badawcze uczelni i problemy technologiczne, jakie występują w procesach produkcyjnych zakładów. Obie strony szukają pól współpracy w kwestiach badawczych, odbywania praktyk
i staży dla studentów i absolwentów, szkolenia kadry technicznej w dziedzinie najnowszych
tendencji technologicznych. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kół uczelnianych
i przyzakładowych Stowarzyszenia. Problematyka podejmowana na spotkaniach wzbudza
zainteresowanie młodych naukowców, co owocuje przystępowaniem do Stowarzyszenia.
Oddział prowadzi działalność w zakresie Komisji Energetycznej, pracującej przy Zarządzie Oddziału. W ustawowych terminach Urząd Regulacji Energetyki powołuje nową Komisję. Zarząd Oddziału przy współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym opracował program szkolenia w zakresie rozwijania przedsiębiorczości dla studentów.
Program ma być pomocny przy wyborze ścieżki zawodowej młodych ludzi. Wsparcia finansowego dla realizacji programu udzielają zakłady, w których odbywają się szkolenia
Komisja Kwalifikacyjne Nr 385 powołana do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach
pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych
egzaminuje co roku ok. 600 osób.
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SITPChem/Oddział Tarnów
Zarząd Oddziału
ul. Kwiatkowskiego 18
33-101 Tarnów
Prezes: mgr inż. Zbigniew Paprocki
www.sitpchemtarnow.pl

Historia Oddziału w latach 1994-2010
Lata 90. XX w., to okres restrukturyzacji przemysłu i dostosowywania jego struktur
do wymagań gospodarki rynkowej. Był to okres trudny, obfitujący w ciągłe przemiany
i stawiający zasadnicze pytania o rolę Stowarzyszenia w zmienionej rzeczywistości i wywołujący liczne dyskusje na temat przyszłości ruchu stowarzyszeniowego w Polsce, form
oraz podstaw ekonomicznych działalności.
Poprawę warunków ekonomicznych Oddziału i uatrakcyjnienie form działalności postawił sobie za zadanie wybrany w 1994 r. na XXII Zjeździe Zarząd Oddziału. Prezes
Kol. Ryszard Świtalski wraz z grupą współpracowników, wykorzystując doświadczenia
Oddziału Puławy, rozpoczął intensywne zabiegi o uzyskanie osobowości prawnej, które
zakończyły się w lutym 1995 r. wpisem Oddziału do KRS. Niezwłocznie, po opracowaniu
regulaminów, powołano w II kwartale tego roku Sekcję Działalności Gospodarczej, Komisję Kwalifikacyjną ds. przyznawania uprawnień samodzielnego wykonawcy oraz Radę
Techniczną do odbioru wykonanych prac i rozpoczęto zabiegi o nawiązanie współpracy
z nowopowstającymi spółkami, prezentując ich zarządom ofertę usług świadczonych przez
członków Stowarzyszenia. Coroczne spotkania Zarządu Oddziału z prezesami spółek,
członków zbiorowych, weszły do kalendarza Zarządu Oddziału. Równocześnie kontynuowano, niestety nieskutecznie, starania o wypracowanie z Dyrekcją Zakładów Azotowych
warunków współpracy w sprawie opieki nad Muzeum Zakładowym.
W jubileuszowym 1997 r. w czerwcu, zorganizowano z okazji 70-lecia SITPChem uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego, zarządów spółek, byłych
prezesów i członków Zarządu Oddziału i przedstawicieli kół, połączone z prelekcją „Rozwój
przemysłu chemicznego na Ziemi Tarnowskiej”, natomiast we wrześniu z okazji 70-lecia
Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie-Mościcach seminarium „70 lat rozwoju technologii
w Zakładach Azotowych”. W miarę posiadanych środków wypracowanych przez Sekcję Działalności Gospodarczej dofinansowano imprezy organizowane przez najaktywniejsze koła oraz
organizowane przez Zarząd Oddziału wycieczki do Szwajcarii, Paryża i Wiednia. W 1996 r.
podjęto decyzję o przywróceniu praw członkowskich emerytom, którzy do 70. roku życia płacili składki członkowskie oraz zwolniono z płacenia składek członkowskich, z zachowaniem
wszystkich praw, emerytów po 70. roku życia. W ramach aktywizacji rosnącej liczby stosunkowo młodych emerytów zaczęto organizować, i jest to kontynuowane po dzień dzisiejszy,
spotkania Zarządu Oddziału z emerytowanymi członkami, na które zapraszani są przedstawiciele Zarządu Zakładów Azotowych; sytuacja w firmie, plany rozwoju i perspektywy branży
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chemicznej nadal interesują byłych pracowników. Mimo podjętych starań, liczebność Oddziału znacznie spadła z 903 na początku kadencji do 761 na zakończenie, głównie z powodu
drastycznego ograniczania zatrudnienia w firmach zrzeszających członków.
Działania Zarządu Oddziału znalazły uznanie u członków i na kolejną kadencję
1998-2002 wybrano Zarząd w praktycznie niezmienionym składzie, który niestety
pracował tylko rok. W związku z rezygnacją z funkcji prezesa Kol. R. Świtalskiego
i z funkcji wiceprezesa przez Kol. W. Sosnowskiego, w czerwcu 1999 r. odbył się
XXIII Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, na którym wybrano prezesa Kol. Ryszarda Ścigałę i powołano wiceprezesa Kol. Władysława Prokopa. Przyczyną rezygnacji prezesa
była kolizja obowiązków służbowych jako członka Zarządu Zakładów Azotowych SA
z obowiązkami statutowymi Prezesa Zarządu Oddziału SITPChem w sytuacji licznych
zwolnień i zmuszania do odejścia na wcześniejsze emerytury, w której to sytuacji znalazło się wielu członków Stowarzyszenia. List otwarty do Zarządu Oddziału w obronie
swoich członków wystosowany przez członków Koła Laboratorium działającego przy
Zakładzie Badawczym w ZAT był czynnikiem decydującym o rezygnacji prezesów.
Zarząd Oddziału pod kierownictwem dr. Ryszarda Ścigały kontynuował, rozpoczętą w poprzedniej kadencji (1997 r., współpracę z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego
– Związek Pracodawców przy organizacji corocznych ogólnopolskich konferencji o tematyce ekologicznej. Konferencje, organizowane w maju w Krynicy Górskiej, do 2000 r. odbywały się pod hasłem „Ekologiczne wymogi akcesji z Unią Europejską – wyzwania dla
przemysłu chemicznego”, od 2001 r. po dzień dzisiejszy „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle
Chemicznym”. W 2000 r. zorganizowano, wspólnie z australijską firmą Dolometrix International, seminarium „Nowoczesna metoda unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych
z udziałem kompozycji dolomitowych”. W seminarium uczestniczył przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki z wykładem na temat obowiązujących i projektowanych przepisów
prawnych dotyczących odpadów niebezpiecznych. W 2001 r. zorganizowano seminarium
„Nowe zobowiązania dla podmiotów gospodarczych wynikające z ustaw o odpadach, opakowaniach i opłatach produktowych i depozytowych”.
Oddział czynnie uczestniczył w zorganizowanych w 2000 r. przez Radę NOT w Tarnowie w Małopolskich Dniach Techniki organizując dyskusję na temat opracowanego przez
Zespół Specjalistów Zarządu Głównego SITPChem raportu „Stan i problemy przemysłu
chemicznego w Polsce” oraz sympozjum „Restrukturyzacja Przemysłu Chemicznego – dokąd zmierza przemysł chemiczny”.
Wobec niepowodzenia, głównie ze względów finansowych, próby ożywienia działalności
Muzeum Zakładów Azotowych i objęcie go opieką merytoryczną przez Oddział SiTPChem,
podjęto próbę zorganizowania na jego bazie Muzeum Przemysłu Chemicznego.
Zainicjowano i zorganizowano cały szereg spotkań, w wyniku których doprowadzono do podpisania 8 września 1999 r. porozumienia między ZG SITPChem, Polską Izbą
Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców i Zarządem Zakładów Azotowych SA
w Tarnowie-Mościcach, które miało doprowadzić do realizacji tej idei. Zgodnie z ustaleniami porozumienia Oddział opracował projekt utworzenia muzeum zakładający dwa
etapy realizacji:
I – utworzenie i rozszerzenie ekspozycji na bazie istniejącego Muzeum Zakładowego
II – stworzenie samodzielnej jednostki w formie fundacji.
Przeprowadzono sondaż w ponad 50. zakładach chemicznych, odzew był znikomy,
otrzymano trzy odpowiedzi – dwie negatywne PKN Orlen i Zakłady Chemiczne „Luboń” SA
oraz jedną pozytywną Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna”. Wobec braku zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników projektu idea utworzenia Muzeum Przemysłu
Chemicznego zakończyła się fiaskiem.
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Wspólnie z Radą NOT w Tarnowie przystąpiono w 1998 r. do wyborów samorządowych w ugrupowaniu „Forum Gospodarnych”. Po przeprowadzeniu kampanii w kołach
Oddziału desygnowano i udzielono pomocy 4 kandydatom na radnych Miasta Tarnowa,
przedstawiciel Zarządu Oddziału pracował w Komitecie Wyborczym ugrupowania.
Podjęto szereg inicjatyw zmierzających do zainteresowania młodej kadry technicznej
działalnością Stowarzyszenia; organizowano spotkania kadry z Dyrekcją Zakładów Azotowych, zorganizowano cykl wycieczek technicznych „Poznaj swój zakład”, przeprowadzono
ankietę na temat działalności Stowarzyszenia – dostosowanie działalności do oczekiwań
członków oraz szereg imprez o charakterze integracyjnym, jak wycieczka do Pragi i Wiednia z udziałem ok. 80. osób czy wspólny z Izbą Lekarską bal karnawałowy.
W okresie kadencji przyjęto do Stowarzyszenia rekordową liczbę 142 nowych członków,
jednak stan osobowy zmniejszył się z 761 do 726 członków, głównie z powodu restrukturyzacji Zakładów Azotowych. Rozwiązaniu uległy koła: Związków Cyjanopochodnych,
Chloru, Półspalania i Syntezy. Członkowie tych kół weszli częściowo w skład pozostałych
lub utworzonych w 2000 r. kół Centrum Tworzyw Sztucznych i Bezpieczeństwa Pracy
i Ochrony Środowiska.
W kolejnej kadencji 2002-2006 Zarząd Oddziału pracował pod kierownictwem Kol.
Wiesława Lacha. Kontynuowano organizację w Krynicy ogólnopolskiej konferencji Trendy
Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym, która, ze względu na wysoki poziom merytoryczny
i organizacyjny na trwale wpisała się w kalendarz branży, stanowiąc swego rodzaju wizytówkę Oddziału. Należy zaznaczyć ogromne osobiste i ciągłe zaangażowanie w organizację
tej konferencji jej animatora Kol. Ryszarda Ścigały.
We współpracy z firmami Automatic Systems Engineering i Automatyka Sp. z o.o. zorganizowano cztery regionalne konferencje Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe w Obiektach Produkcji Chemicznej. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali średnio 4-5 referatów na każdą z tych konferencji. Również konferencja nt. bezpieczeństwa ma szansę
na stałą obecność w programie działalności Oddziału.
Ponadto zorganizowano szereg prelekcji i szkoleń, m.in. prelekcja prof. J. Kijeńskiego
„Rozwój nowych technologii przemysłu chemicznego w świetle akcesji z Unią Europejską”; seminarium „Ocena wpływu systemu REACH na przemysł chemiczny w Polsce”
– dr A. Krześlak; warsztaty szkoleniowe Handel emisjami – dr inż. W. Jaworski; szkolenie
Wybrane zagadnienia energetyki gazowej dla członków Komisji Kwalifikacyjnej Energetyków – Centrum Kształcenia Inżynierów przy Politechnice Śląskiej oraz prezentację
firmy INORG – zarządzanie dokumentami elektronicznymi.
Bardzo dobrze układała się współpraca z Zakładami Azotowymi, członkowie SITPChem
czynnie uczestniczyli w organizacji Święta Zakładów służąc jako przewodnicy wycieczek
po instalacjach Firmy. Z okazji 75-lecia Zakładów Azotowych i SITPChem przypadającego
w 2002 r. wybito 100 medali okolicznościowych dla działaczy zasłużonych dla rozwoju
Zakładów i ruchu stowarzyszeniowego.
Organizowano, średnio 2 razy w roku spotkania kadry inżynieryjno-technicznej z Dyrekcją Zakładów Azotowych oraz jedno spotkanie dodatkowo z przedstawicielami związków zawodowych dotyczące Umowy Prywatyzacyjnej z firmą CarboChem.
Perspektywa prywatyzacji Zakładów Azotowych budziła zainteresowanie i często
zaniepokojenie nie tylko pracowników ZAT, ale całego środowiska Mościc, dzielnicy
Tarnowa powstałej przy firmie i związanej z nią wieloma zależnościami. W odpowiedzi na te obawy Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół
Mościc i przedstawicielami Zarządu Zakładów Azotowych poświęcone prywatyzacji
ZAT i ewentualnego wpływu prywatyzacji na zachowanie dziedzictwa kulturalnego
i przyszłość tej dzielnicy.
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Zarząd Oddziału Tarnów (niekompletny) w kadencji 1994-1998
I rząd od lewej W. Sosnowski – wiceprezes, T. Tomaszek – sekretarz, R. Świtalski – prezes,
II rząd od lewej: R. Grochowski – wiceprezes, W. Prokop – członek,
Cz. Stachurski – członek, Z. Łysoń – członek

Delegaci Oddziału na XXVII WZD SITPChem w Gdańsku w 2002 r.
od lewej: E. Huk, W. Lach - prezes ZO, W. Prokop, H. Stopa, B. Skóra, W. Hebda, E. Łużny
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W okresie kadencji 2002-2006 nastąpił znaczny spadek ilości członków z 726 do 538;
w wyniku restrukturyzacji rozwiązaniu uległo kolejne koło, Koło PCW oraz, z powodu
rezygnacji z przynależności, Koło Informatyków; utworzono natomiast nowe koło w Jednostce Ratownictwa Chemicznego, głównie za sprawą dużej determinacji i aktywności
Kol. Stanisława Oczkowicza, wiceprezesa Zarządu Oddziału.
Pierwszym zadaniem wybranego na kadencję 2006-2010 Zarządu Oddziału pod
kierownictwem Kol. Witolda Szczypińskiego był udział w organizacji w Tarnowie, wspólnie z Zarządem Głównym, XXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPChem w październiku 2006 r. Współpracę z Zarządem Głównym kontynuowano w roku następnym przy
organizacji wystawy „Przemysł chemiczny wczoraj – dziś – jutro” w Muzeum Techniki
w Warszawie.
Zarząd Oddziału kontynuował organizację (na wiosnę) dorocznej ogólnopolskiej
konferencji „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym” i jesienią regionalnej konferencji „Bezpieczeństwo Przeciwwybuchowe na Instalacjach Chemicznych”. Ponadto
zorganizowano wspólnie z BMP Sp. z o.o. dwie ogólnopolskie konferencje naukowotechniczne: w marcu 2007 r. w Tarnowie „Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle
chemicznym” i w czerwcu 2009 r. w Krynicy Górskiej „Bezpieczeństwo Techniczne
w Przemyśle Chemicznym”.

Dr Ryszard Ścigała twórca dorocznych konferencji Oddziału SITPChem w Tarnowie
i PIPC pt. Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym (foto z Wisły z 2012 r.)

W październiku 2007 r. zorganizowano, z okazji 80-lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, ogólnopolskie seminarium „80 lat Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach”. Referaty na temat rozwoju głównych technologii Zakładów przygotowali
w przeważającej części członkowie Stowarzyszenia wspólnie z przedstawicielami instytutów i jednostek badawczych współpracujących przy rozwoju poszczególnych technologii. Podczas seminarium zgłoszono postulat o ogłoszenie przez Radę Miasta Tarnowa
roku 2008 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego. Wniosek złożony w tej sprawie wspólnie
z Towarzystwem Przyjaciół Mościc i przy poparciu Zarządu Zakładów Azotowych uzyskał
akceptację Rady Miasta. Na zakończenie obchodów roku E. Kwiatkowskiego delegacje Prezydenta Miasta Tarnowa, Zarządu Zakładów Azotowych, Towarzystwa Przyjaciół
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Mościc i Zarządu Oddziału SITPChem złożyły w dniu imienin, 30 grudnia, wiązanki
kwiatów na grobie Eugeniusza Kwiatkowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W uroczystości i potem w spotkaniu uczestniczyła córka E. Kwiatkowskiego.
Stosunkowo dobre wyniki finansowe Sekcji Działalności Gospodarczej pozwoliły
na dofinansowanie imprez organizowanych przez Zarząd Oddziału i zarządy kół.

Bardzo wysoko cenieni wykładowcy podczas konferencji Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym, (z lewej) Wojciech Lubiewa Wieleżyński, prezes PIPC
i prof. Jacek Kijeński, prezes SITPChem (z prawej) (foto z Wisły 2012 r.)

W czerwcu 2007 r. w porozumieniu z Towarzystwem Chemików Węgierskich, zorganizowano 5-dniową wycieczkę techniczno-turystyczną na Węgry połączoną ze zwiedzaniem Zakładów Azotowych w Varpalota; koledzy z Węgier rewizytowali Tarnów i Zakłady Azotowe we wrześniu tego samego roku. Turystyczny charakter miały wycieczki
w czerwcu 2008 r. do Berlina, Poczdamu i Drezna i w sierpniu 2009 r. Morawski Kras
– Monachium – zamki Ludwika Bawarskiego.
Także w kadencji 2006-2010 nastąpił spadek liczby członków, z 538 do 432, głównie
z powodu dalszego ograniczania zatrudnienia w firmach, w których działają koła, a także
z powodu stosunkowo dużej liczby zgonów. Zmarło wielu znakomitych i zasłużonych
dla Stowarzyszenia Kolegów: Antoni Bahr – Prezes Zarządu Oddziału w latach 19551958; Zdzisław Łysoń – Prezes Zarządu Oddziału w latach 1987-1990, Członek Honorowy SITPChem; Jan Makowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału w latach 1968-1972;
Władysław Prokop – Wiceprezes Zarządu Oddziału w latach 1998-2006, Członek Komisji Nagród i Odznaczeń; Wiesław Sosnowski – Wiceprezes Zarządu Oddziału w latach
1994-1998 i Stanisława Kuklińska – długoletnia księgowa Oddziału.
W kadencji 2010-2014 Oddział SITPChem w Tarnowie pracuje w następującym składzie: Prezes Zarządu Oddziału – Zbigniew Paprocki; Wiceprezesi – Wiesław Lach, Stanisław Oczkowicz; Sekretarz – Teresa Tomaszek, Skarbnik – Zbigniew Wadach; Członkowie:
Grzegorz Florek, Tomasz Klikowicz, Barbara Prusak, Elżbieta Szczeklik, Witold Szczypiński, Janusz Szymczak.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Leszek Polak; Wiceprzewodnicząca – Maria
Łabędź; Sekretarz – Małgorzata Chronowska; Członek – Janusz Krydka.
Sąd Koleżeński: Irena Janiszewska, Tadeusz Janosik, Janusz Majcher, Wiesław
Suchomski.
opracowała Teresa TOMASZEK
(2012 r.)
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SITPChem/Oddział Toruń
Zarząd Oddziału
ul. Piernikarska 6
87-100 Toruń
Prezes: mgr inż. Stefan Oborski
www.chem.umk.pl/SITPChem/

Historia Oddziału w latach 1982-2011
Po 1946 r. rozpoczęto starania i działania mające na celu zorganizowanie struktur organizacyjnych SITPChem. Opierając się na środowisku chemików zatrudnionych w przemyśle powstawały pierwsze koła przy zakładach. Na terenie obecnego obszaru działania
Oddziału w Toruniu powstawały koła: 1949 r. – w Grudziądzkich Zakładach Przemysłu Gumowego STOMIL; 1956 r. – w Toruńskich Zakładach Przemysłu Nieorganicznego
POLCHEM; 1960 r. – w Zakładach Włókien Chemicznych ELANA, oraz później w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG w Wąbrzeźnie. Koła te działały w ramach powołanego
w 1950 r. Oddziału SITPChem w Bydgoszczy.
Pierwszy okres działalności Oddziału
Konsekwencją reformy administracyjnej kraju było wydzielenie z Oddziału Bydgoszcz kół działających na terenie nowopowstałego województwa toruńskiego i powołanie, 24 lutego 1976 r. Oddziału w Toruniu. Początkowo Oddział liczył 340 członków
zrzeszonych w 4 kołach. W latach 1978-1982 działało jeszcze koło przy Ośrodku Badania i Kontroli Środowiska w Toruniu. W maju 1980 r. powstało koło zrzeszające pracowników Instytutu Chemii UMK (obecnie Wydziału Chemii UMK). W styczniu 1986 r.
utworzono koło przy Zespole Szkół Chemicznych w Toruniu działające do 1999 r.
W 1990 r. Oddział pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Oddziału Kol. Czesława
Szczotarskiego i sekretarza Oddziału Kol. Gertrudy Przybylskiej liczył 527 członków indywidualnych zrzeszonych w 6 kołach.
Działalność charakteryzowała się dużym dynamizmem i różnorodnością form. Władze
Oddziału miały duże wsparcie w gronie aktywnych działaczy reprezentujących poszczególne koła, np.:
Elana
– Kol. Regina Górka, Kol. Zbigniew Repnicki, Kol. Ryszard Chudykowski
Stomil – Kol. Mikołaj Kozioł, Kol. Stanisław Dulczewski, Kol. Teresa Siwerd, Kol. Jacek Mazur
Polchem – Kol. Wacław Polak, Kol. Stefan Tomaszewicz, Kol. Teresa Sidowska, Kol.
Czubak, Kol. Ryszard Dobrowolski
UMK
– prof. Antoni Swinarski, Kol. Wojciech Czerwiński, Kol. Roman Buczkowski
Erg
– Kol. Tybura i wielu innych.
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Lata 1982-1983
Podobnie jak w całym Stowarzyszeniu, ze względu na obowiązujące ograniczenia, nastąpiło samoistne osłabienie działalności Oddziału. Zmniejszyła się liczba organizowanych imprez, pogorszyła się frekwencja.
Lata 1984-1990
Prezesem Oddziału został Kol. Chudykowski – nastąpiła pozytywna stabilizacja. Nie
było co prawda charakterystycznego dla lat 70. ub.w. tak wielkiego entuzjazmu, ale:
• ustabilizowała się liczba członków w kołach
• ukształtowała się kolejna grupa zaangażowanych działaczy (Elana – Kol. Maria
Grabowska, Kol. Hanna Nowak, Kol. Krystyna Krzemień, Kol. Piotr Kurek; Polchem
– Kol. Stefan Oborski, Kol. Polikarp Romanowski; Stomil – Kol. Jerzy Kisicki, Kol.
Danuta Klein; Erg – Kol. Beneda)
• działalność była kontynuowana i rozwijana w różnorodnych formach – konferencje,
narady naukowo-techniczne i odczyty, głównie o tematyce związanej z profilem działalności zakładów patronackich
• wzbogacono profil spotkań o zagadnienia związane z wartościami humanistycznymi
– wieczory poetyckie, dyskusje historyczne i prawnicze, nauka języków obcych, ochrona środowiska.
W tym okresie owocna była też współpraca z innymi Stowarzyszeniami, jak SWP,
SIMP, SEP lub WKTiR. Kontynuowano także udział przedstawicieli SITPChem w strukturach Rady Wojewódzkiej FSNT-NOT w Toruniu.
Lata 1990-2002
Najtrudniejszy okres w działalności przyniosły lata 90. ub.w. Nie było to zresztą zjawisko związane wyłącznie z toruńskim Oddziałem. Zmiany stosunków własnościowych,
reorganizacje przedsiębiorstw, załamanie rynków zbytu i związane z tym redukcje zatrudnienia, doprowadzały systematycznie do zmniejszenia liczby członków Oddziału. Do tego
doszły jeszcze nieobiektywne i niesprawiedliwe oceny pracy Stowarzyszenia dokonywane
przez nowe siły społeczne.
Nowy Zarząd, którego Prezesem został Kol. Stefan Oborski, mimo dopływu nowej
grupy aktywnych działaczy (Elana – Kol. Maria Bojanowska, Kol. Edward Olkiewicz;
Polchem – Kol. Berlińska, Kol. Marek Bratkowski, Kol. Elżbieta Nowakowska, Kol. Jan
Ciemielewski) nie był w stanie zapobiegać negatywnym skutkom oddziaływania czynników zewnętrznych na działalność Oddziału. Towarzyszyła temu ciągła niepewność reakcji
nowych władz przedsiębiorstw, odnoszących się z dużą rezerwą i polityczną nieufnością
do Stowarzyszenia, stosowanych form podnoszenia kwalifikacji i wymiany doświadczeń
kadry inżynierskiej, dopatrując się w tym „przecieków” albo nieuczciwej konkurencji.
Nastąpiło generalne rozluźnienie więzów koleżeńskich między członkami kadry technicznej w poszczególnych przedsiębiorstwach, a także między firmami.
Likwidacja Ministerstwa Przemysłu Chemicznego i prywatyzacje przedsiębiorstw chemicznych ostatecznie wyeliminowały hamulce działań prowadzących do całkowitego wyeliminowania SNT z życia poszczególnych Zakładów. Czary goryczy dopełniały pierwsze
likwidacje zakładów chemicznych. W tym okresie podtrzymywano tradycyjne formy działania do czasu, gdy było to możliwe.
Aktywność kół zdecydowanie osłabła; ograniczała się do wycieczek technicznych, prelekcji dla młodzieży szkolnej i studentów, udziału w konkursach technicznych, spotkań
koleżeńskich.
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Zarząd przygotował jednak nowy zakres problematyki, którą Oddział zamierzał rozwijać w najbliższych latach, w zupełnie już innych warunkach zewnętrznych.
Lata 2002-2011
Działalność Oddziału przebiegała w złożonych, ale częściowo ustabilizowanych warunkach zewnętrznych, które miały decydujący wpływ na zakres prac realizowanych przez
Oddział.
Nie zmieniła się sytuacja w zakresie docierania do rozproszonej kadry technicznej.
Duże zaangażowanie w sprawy własnego przedsiębiorstwa lub wymagana przez pracodawcę wysoka dyspozycyjność, nadal niekorzystnie wpływały na skuteczność zainteresowania chemików z przemysłu społeczną aktywnością w ramach SITPChem.
Zarządy przedsiębiorstw chemicznych, którymi najczęściej kierowali niechemicy, nadal nie odczuwały potrzeby współdziałania ze Stowarzyszeniem, demonstrując niekiedy
wręcz lekceważenie i niechęć. Negatywną konsekwencją tych zjawisk był dalszy spadek
liczby członków Oddziału wywodzących się z przemysłu.
Zarząd Oddziału w tym czasie konsekwentnie umacniał swoją pozycję na Wydziale
Chemii UMK, gdzie wykształciło się najsilniejsze koło w Oddziale. Opierając się na tym
Kole, Oddział realizował najważniejsze planowe zadania.
W 2011 r. w Toruniu rozpoczęło działalność Koło skupiające pracowników Instytutu
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Ukształtowała się nowa grupa wiodących działaczy, która pod przewodnictwem Prezesa Oborskiego skutecznie realizuje swój
program, na miarę aktualnych możliwości Oddziału.
1. Wspieranie edukacji nauczycieli w zakresie zagadnień technicznych „Technika i przemysł bliżej szkoły” – realizacja zadań wynikających z podpisanego przez Radę Toruńską FSNT-NOT porozumienia o współpracy z KP CEN w Toruniu (prelekcje, warsztaty;
wycieczki techniczne dla nauczycieli; publikacje techniczne w kwartalniku dla nauczycieli „45 minut”).
2. Współorganizowanie z Urzędem Marszałkowskim dorocznego seminarium dla nauczycieli na temat ochrony środowiska.
3. Organizowanie i przeprowadzanie konkursu technicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych – realizacja zadania publicznego Gminy Miasta Toruń wynikająca z podpisanych przez Radę Toruńską FSNT-NOT umów z władzami miasta.
4. Udział w organizowanych przez Radę Toruńską FSNT-NOT konkursach technicznych.
5. Współudział w organizowaniu konkursów chemicznych im. prof. A. Swinarskiego – dla
uczniów szkół średnich.
6. Przeprowadzenie eliminacji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową
– magisterską z obszaru chemii, edycje regionalne i wytypowanie prac do edycji
ogólnopolskiej.
7. Organizowanie okolicznościowych rocznicowych spotkań poświęconych zasłużonym
chemikom działającym w Regionie lub współpracującym z uczelniami w Toruniu.
8. Aktywne uczestniczenie w pracach organów FSNT-NOT (Komisje Zarządu Głównego,
Zarząd i Komisje Rady Toruńskiej) oraz SITPChem (Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, Komisje ZG).
W 2010 r. Oddziałowi w Toruniu powierzono organizację XXIX Walnego Zjazdu
SITPChem; Oddział wywiązał się znakomicie. XXIX WZ SITPChem obradował w Ratuszu Miejskim i na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był perfekcyjnie zorganizowany. Najważniejszym zapleczem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników w Toruniu
jest Wydział Chemii UMK.
(lipiec 2011 r.)
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SITPChem/Oddział Warszawa
Zarząd Oddziału
ul. T. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
Prezes: dr inż. Piotr Grzybowski
warszawa.sitpchem.org.pl

Działalność Oddziału w latach 1980-2010
Rok założenia Oddziału SITPChem w Warszawie – 1927 r.
Władze Oddziału SITPChem w Warszawie w latach 1980-2010
Kadencja 1980–1984
Zarząd: Prezes Zarządu – Wacław Rotnicki; wiceprezesi: Janusz Nowacki i Przemysław Adamski; sekretarze – Irena Kostecka i Andrzej Rochoń; skarbnik – Przemysław
Cichocki.
Liczebny stan Oddziału: 1980 r. – 2275; 1984 r. – 1675 osób.
Liczba kół zakładowych: 1980 r. – 31; 1984 r. – 37.
Liczba członków zbiorowych: 1980 r. – 31; 1984 r. – 32.
Kadencja 1984–1987
Zarząd: Prezes Zarządu – Wacław Rotnicki; wiceprezesi: Janusz Nowacki i Bolesław
Hancyk; sekretarz – Henryk Markiewicz; skarbnik – Przemysław Cichocki.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Wielowiejski; zastępca przewodniczącego – Barbara Cwajda; sekretarz – Włodzimierz Kosmicki; członkowie: Władysław
Ormanie i Tadeusz Radziwionka.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Wacław Weigt; zastępca przewodniczącego – Rudolf
Kuboszek; sekretarz – Marek Cieślak; członkowie – Lech Grzelewski i Michał Mazurowski.
W kadencji 1984-1987 odbyły się: 23 zebrania plenarne Zarządu; 8 zebrań Zarządu
z Prezesami Kół Zakładowych; 4 zebrania wyjazdowe Zarządu Oddziału w kołach zakładowych i 83 zebrania Prezydium i dyżury członków Zarządu.
Liczebny stan Oddziału: 1984 r. – 1615; 1987 r. – 1509 osób.
Liczba kół zakładowych: 1984 r. – 37; 1987 r. – 33.
Liczba członków zbiorowych: 1984 r. – 32; 1987 r. – 16.
Kadencja 1987–1990
Zarząd: Prezes Zarządu – Przemysław Cichocki; wiceprezesi: Janusz Nowacki i Bolesław Hancyk; sekretarz – Henryk Markiewicz; skarbnik – Maria Hausman.
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Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Wielowiejski; zastępca przewodniczącego – Kazimierz Niedźwiedź; sekretarz – Józef Pęśko; członkowie – Leszek Grzelewski
i Tadeusz Radziwionka.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Rudolf Kuboszek; zastępca przewodniczącego
– Marek Cieślak; sekretarz – Barbara Cwajda; członkowie – Aleksander Smolarczyk i Zygmunt Żurowski.
W kadencji 1987–1990 odbyło się: 16 zebrań plenarnych Zarządu; 11 zebrań Zarządu
z Prezesami Kół Zakładowych; 80 zebrań Prezydium i dyżury członków Zarządu.
Liczebny stan Oddziału: 1987 r. – 1660; 1990 r. – 1712 osób.
Liczba kół zakładowych: 1987 r. – 35; 1990 r. – 37.
Liczba członków wspierających: 1987 r. – 18; 1990 r. – 20.
Kadencja 1990–1994
Zarząd: Prezes Zarządu – Przemysław Cichocki; wiceprezes – Jan Michalak; sekretarz
– Henryk Markiewicz; skarbnik – Daniela Uszyńska; członek – Kwieta Kurkowska.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Wielowiejski; zastępca przewodniczącego – Józef Pęśko; członkowie – Maria Wysocka, Michał Mazurowski i Ryszard
Palanowski.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Rudolf Kuboszek; zastępca przewodniczącego
– Antoni Alksanin; członkowie – Iwonna Kasprzak, Henryk Kubiak i Marian Kalinowski.
W okresie kadencji 1990–1994 odbyło się: 10 zebrań Zarządu z Prezesami Kół Zakładowych; 70 zebrań Prezydium i dyżury członków Zarządu.
Liczebny stan Oddziału: 1990 r. – 1400; 1994 r. – 380 osób.
Liczba kół zakładowych: 1990 r. – 34; 1994 r. – 18.
Liczba członków wspierających: 1990 r. – 7; 1994 r. – 2.
Kadencja 1994–1998
Zarząd: Prezes Zarządu – Jan Michalak; wiceprezes – Janusz Nowacki; skarbnik
– Grażyna Świderska; sekretarz – Henryk Markiewicz; członkowie – Halina Matosek,
Mieczysław Czarnecki i Marek Ruzikowski.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Stanisław Wielowiejski; zastępca przewodniczącego – Maria Wysocka; członek – Zdzisław Kondras.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jadwiga Szymczak; zastępca przewodniczącego
– Jerzy Paprocki; członek – Andrzej Chmielewski.
W okresie kadencji odbyło się: 8 zebrań Zarządu z Prezesami Kół Zakładowych; 14 zebrań prezydium; dyżury członków Zarządu i 1 komisja sprawozdawcza.
Liczebny stan Oddziału: 1994 r. – 380; 1998 r. – 371 osób.
Liczba kół zakładowych: 1994 r. – 18; 1998 r. – 14.
Liczba członków wspierających: 1994 r. – 3; 1994 r. – brak.
Kadencja 1998–2002
Zarząd: Prezes Zarządu – Marek Ruzikowski; wiceprezesi – Janusz Nowacki i Piotr
Grzybowski; skarbnik – Grażyna Świderska; sekretarz – Halina Matosek; członkowie: Jan
Michalak, Jerzy Ruszczak i Marek Mazur.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Zdzisław Kondras; członkowie – Anna Krassuska i Teresa Smolka-Potocka.
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Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Jadwiga Szymczak; zastępca przewodniczącej
– Stanisław Milczanowski; członek – Andrzej Chmielewski.
W okresie kadencji odbyło się: 10 posiedzeń plenarnych; 8 posiedzeń Prezydium Zarządu i 8 uroczystych spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Dnia Chemika.
Liczebny stan Oddziału: 1998 r. – 320; 2002 r. – 216 osób.
Liczba kół zakładowych: 1998 r. – 13; 2002 r. – 10.
Liczba członków wspierających: 1998 r. – brak; 2002 r. – 2.
Liczba członków zbiorowych: 1998 r. – 9; 2002 r. – 7.
Kadencja 2002–2006
Zarząd: Prezes Zarządu – Piotr Grzybowski; wiceprezesi – Marek Ruzikowski i Mirosław Śmiechowicz; sekretarz-skarbnik – Halina Matosek; członkowie – Jan Michalak,
Jerzy Ruszczak i Przemysław Adamski.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Zdzisław Kondras; członkowie – Marek Plesnar
i Anna Krassuska.
Sad Koleżeński: Przewodniczący – Stanisław Milczanowski; zastępca przewodniczącego – Barbara Rzemek; członek – Grażyna Świderska (zrezygnowała).
W okresie kadencji odbyło się: 8 posiedzeń plenarnych i 12 posiedzeń Prezydium
Zarządu.
Liczebny stan Oddziału: 2002 r. – 148; 2006 r. – 136 osób.
Liczba kół zakładowych: 2002 r. – 7; 2006 r. – 6.
Liczba członków zbiorowych: 2002 r. – 1; 2006 r. – 1.
Kadencja 2006–2010
Zarząd: Prezes Zarządu – Piotr Grzybowski; wiceprezesi: Marek Ruzikowski i Mirosław
Śmiechowicz; sekretarz-skarbnik – Halina Matosek; członkowie – Marek Plesnar, Jerzy
Ruszczak i Przemysław Adamski.
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca – Marta Malinowska; członkowie – Idris Al. Amin
i Marek Leszczyński.
Sąd Koleżeński: Przewodnicząca – Maria Obłój-Muzaj; zastępca przewodniczącej
– Jacek Palige; członek – Irma Aurelia Zboińska.
W okresie kadencji odbyły się: 4 posiedzenia plenarne; 13 posiedzeń Prezydium Zarządu;
8 uroczystych spotkań z członkami Koła Seniorów i przewodniczących Kół Zakładowych
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz Dnia Chemika.
Liczebny stan Oddziału: 2006 r. – 101; 2010 r. – 114 osób.
Liczba kół zakładowych: 2006 r. – 5; 2010 r. – 7.
Liczba członków zbiorowych: 2006 r. – brak; 2010 r. – 1.
W Oddziale działają 3 Koła Zakładowe (Koło przy Instytucie Chemii Przemysłowej IChP,
Koło przy Zakładach Farmaceutycznych „UNIA”, Koło przy Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej (IChiTJ) oraz Koło Seniorów przy Zarządzie Oddziału SITPChem i Koło Stołeczne
przy Zarządzie Oddziału SITPChem.
Oddział w Warszawie systematycznie organizuje tzw. Obiady Czwartkowe z SITPChem
– dla członków swojego Oddziału oraz spotkania Koła Seniorów i przewodniczących Kół
Zakładowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku i Dnia Chemika.
Przy Oddziale SITPChem Warszawa pracuje Komisja Kwalifikacyjna powołana
do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy, związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych; przeegzaminowano 1004 osoby.
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Członkowie Oddziału działający w strukturach naczelnych SITPChem
Zarząd Główny SITPChem: Komisja Kwalifikacyjna na tytuł rzeczoznawcy – Piotr
Grzybowski.
Główna Komisja Rewizyjna, Komisja Nagród i Odznaczeń, Sekcja Nawozowa – Jerzy
Paprocki.
Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników – Jacek Cybulski, Piotr
Grzybowski, Maria Obłój-Muzaj.
Komisja Historii Polskiego Przemysłu Chemicznego – Janusz Nowacki, Bogdan
Kurant, Jerzy Paprocki.
Członkowie Oddziału działający w strukturach naczelnych FSNT-NOT
Komitet Naukowo-Techniczny Gospodarki Energetycznej – Alfred Bireta.
Polski Komitet N-T Ergonomii i Ochrony Pracy – Jerzy Ruszczak.
Główna Komisja Seniorów i Ruchu Stowarzyszeniowego – Janusz Nowacki.
Komitet N-T Polityki Techniczno-Gospodarczej – Jerzy Paprocki.
Komitet N-T Współpracy Europejskiej – Piotr Grzybowski.
(opr. w lipcu 2012 r.)
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SITPChem/Oddział Włocławek
Zarząd Oddziału
Plac Wolności 1
87-800 Włocławek
Prezes: mgr inż. Piotr Antecki
www.sitpchem.cba.pl
Uzupełnienie do tekstu opublikowanego w tomie 15 wydawnictwa SITPChem
„Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego”
Oddział SITPChem we Włocławku w latach 1976-1994.

Historia Oddziału 1994-2010
VI kadencja pokazała, że był to okres przełomowy istnienia Oddziału SITPChem
we Włocławku. W drugiej połowie lat 90. XX w. pojawiło się szereg znaczących zjawisk mających wpływ na sytuację zawodowego ruchu stowarzyszeniowego. Po okresie
przekształceń restrukturyzacyjnych w przemyśle nastąpiła stabilizacja gospodarcza,
w tym stabilizacja kadr inżynieryjno-technicznych. W ślad za tym ponownie zaczęła
pojawiać się potrzeba szerszego angażowania się oraz integracji środowiskowej i zawodowej. Zahamowany zastał spadek liczebności członków, a nawet przyjęto kilku
nowych członków. Stan liczebny Oddziału ustalił się na poziomie ok. 140 członków
działających w dwóch kołach, tj. Kole przy ANWIL SA i Kole przy WIOŚ we Włocławku.
Obradująca w 1996 r. w Płocku Międzyzjazdowa Konferencja delegatów SITPChem
podjęła zadanie zreformowania Stowarzyszenia i przystosowania form działalności
do zmienionej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, oraz do nowych oczekiwań kadr
inżynieryjno-technicznych. Zarząd Oddziału i Zarządy Kół SITPChem we Włocławku
aktywnie włączyły się do tych inicjatyw odnowienia ruchu stowarzyszeniowego. Podjęto prace aktywizujące w środowisku, nawiązano współpracę z sąsiednimi Oddziałami SITPChem w Toruniu i Bydgoszczy (przed 1976 r. teren jednego Bydgoskiego
Oddziału), oraz z Płocka (powiązania branżowe zakładów chemicznych).
VII kadencja w Oddziale SITPChem we Włocławku
VII Walny Zjazd Oddziału obradujący 5 maja 1998 r. przebiegał już w zupełnie innych nastrojach. Delegaci bardziej optymistycznie widzieli szansę funkcjonowania Stowarzyszenia, jego rozwoju i spełnienia oczekiwań młodych kadr inżynieryjnych, z nadzieją patrząc na spodziewaną reformę stowarzyszenia. Zjazd
wybrał Zarząd Oddziału na VII kadencję w składzie: Kol. Kol. Józef Trzaska (prezes),
Paweł Ziółkowski (wiceprezes), Ewa Kasperkiewicz (sekretarz), Marianna Spalińska (skarbnik), Eugeniusz Dębski, Zdzisław Krupa, Marek Lewandowski (członkowie). Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału została Kol. Elżbieta Stadnicka,
a Sądu Koleżeńskiego Kol. Elżbieta Achrem. Wcześniej na Walnych Zebraniach Kół
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przewodniczącymi zarządów kół zostali wybrani Kol. Wojciech Dykczyński w Kole
przy ANWIL SA, którego od 2000 r. zastąpił Kol. Zdzisław Razmuk oraz Kol. Elżbieta
Achrem w Kole przy WIOŚ.
Aktywność Oddziału Włocławskiego znalazła uznanie na forum Stowarzyszenia,
czego dowodem jest, że na XXVI Walnym Zjeździe Delegatów SITPChem, który obradował w dniach 8-9 października 1998 r. wszyscy delegaci z Oddziału Włocławskiego
zostali wybrani do władz naczelnych Stowarzyszenia na kadencję 1998-2002: członkami Zarządu Głównego zostali Kol. Krzysztof Kaczorowski i Kol. Zdzisław Krupa
(członek Prezydium ZG), Kol. Halina Chmielewska członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej i Kol. Józef Trzaska członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
W obecnej kadencji Oddział SITPChem kontynuuje starania zmierzające do przywrócenia Stowarzyszeniu oczekiwanej pozycji w środowisku i w regionie. Przeprowadzono weryfikację i aktualizację członkostwa, zweryfikowano listę rzeczoznawców,
podjęto działania dla pozyskania członków z terenu innych zakładów we Włocławku.
Kontynuowana jest organizacja okolicznościowych tradycyjnych imprez i spotkań
koleżeńskich (np. z okazji Dnia Chemika, Dnia Energetyka). Szczególnie uroczysty
charakter nadano tym imprezom w 2000 r. w związku z obchodami 75-lecia istnienia
SITPChem i w 2001 r. 25-lecia istnienia Oddziału SITPChem we Włocławku. Kontynuowana jest współpraca z sąsiednimi Oddziałami w Toruniu i Bydgoszczy. Oddział
prowadzi Komisję Egzaminacyjną do sprawdzania kwalifikacji osób eksploatujących
urządzenia energetyczne, powołaną stosowną decyzją URE. Komisja posiada pełny
zestaw uprawnień dla urządzeń energetycznych i prowadzi działalność na terenie
miasta Włocławka i okolic.
Dla zaktywizowania obecności SITPChem na terenie miasta Włocławka i regionu,
w maju 2001 r. utworzono Koło Miejskie SITPChem we Włocławku, w skład którego
włączono dotychczasowe Koło przy WIOŚ. Większej obecności SITPChem na forum
Włocławskiej Rady FSNT NOT powinien służyć wybór (w lutym 2001 r.) Kol. Pawła
Ziółkowskiego na członka Zarządu Rady na kadencję 2001-2003. Dla podniesienia
prestiżu i mobilizacji do zaangażowania w pracy stowarzyszeniowej doniosłe znaczenie ma aktywna działalność na forum Zarządu Głównego Kol. Krzysztofa Kaczorowskiego i Kol. Zdzisława Krupy oraz wspierająca i pomocna działalność Kol. Krzysztofa
Kaczorowskiego na terenie firmy ANWIL SA.
Odbudowa aktywności i znaczenia Stowarzyszenia w środowisku zaowocowała
w 2000 i 2001 r. dynamicznym zwiększeniem liczby przyjęć nowych członków, głównie – co jest szczególnie ważne – młodych kadr inżynieryjno-technicznych z terenu
firm Grupy ANWIL SA oraz z terenu innych firm i instytucji w mieście. Łącznie w tym
okresie przyjęto do SITPChem ponad 40 nowych członków.
Odnowa kadr członkowskich daje już obiecujące zainteresowanie nowych członków potrzebą aktywnej pracy na rzecz stowarzyszenia i środowiska.
Właśnie zespół młodych członków zorganizował w dniu 25 października 2001 r.
udane seminarium naukowo-szkoleniowe na temat nowego „prawa ochrony środowiska”, które odbyło się w Domu Technika NOT. Seminarium skierowane było do kadr
kierowniczych zakładów przemysłowych i instytucji miejskich zainteresowanych problematyką ochrony środowiska. Na 2002 r. Oddział SITPChem – wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu regionu Włocławskiego zaplanował cykl konferencji naukowo-technicznych i seminariów o tematyce ekologicznej i bezpieczeństwa przemysłowego.
W listopadzie 2001 r. Oddział SITPChem we Włocławku liczy 147 członów działających w dwóch kołach, tj. Kole przy firmach Grupy ANWIL SA (127 członków) i Kole
Miejskim we Włocławku (20 członków).
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VII kadencja władz Oddziału i Kół SITPChem dobiegła końca w 2002 r. Oczekiwało
się, że rok sprawozdawczo-wyborczy będzie rokiem dalszych przełomowych zmian
w Stowarzyszeniu, które powinny doprowadzić do dostosowania form pracy stowarzyszeniowej do nowych wyzwań i oczekiwań młodego pokolenia środowisk inżynieryjno-technicznych. W Oddziale SITPChem zakładało się dalszą aktywizację w pracy
w środowisku miasta, w tym w strukturach Rady Włocławskiej FSNT NOT.
Rok 2002 był ostatnim rokiem działalności Zarządu. Wybrany na Walnym Zjeździe
Oddziału Zarząd działał w składzie siedmioosobowym pod przewodnictwem Kol. Pawła
Ziółkowskiego. Na mocy decyzji władz Federacji członkowie Oddziału SITPChem we Włocławku otrzymali Złote Odznaki NOT: Kol. Elżbieta Stadnicka i Kol. Józef Trzaska.
Zainicjowano, zgodnie z duchem uchwał dwóch kolejnych WZO, bliższe kontakty z innymi Oddziałami Stowarzyszenia – z Bydgoszczy, Torunia, Płocka i Kędzierzyna-Koźla.
Odbyło się kilka wspólnych posiedzeń przedstawicieli Zarządów Oddziałów, na których
omawiano propozycje realizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych integracyjnych.
Jednym z efektów tych spotkań był zrealizowany w IV kwartale wspólny wyjazd z przedstawicielami O/Płock na Ukrainę, w rejon w którym powstały pierwsze na ziemiach polskich
kopalnie i rafinerie nafty.
Głównymi sprawami, wokół których koncentrowały się prace Oddziału w pierwszym kwartale 2002 r. była kampania sprawozdawczo-wyborcza w Kołach i przygotowania do Walnego Zjazdu Oddziału oraz przygotowanie do seminarium Prawo Ochrony
Środowiska.
W kwartale drugim odbył się WZO, na którym wybrano nowy Zarząd Oddziału. Ponadto
w dniu 08.05.2002 r. zorganizowano seminarium Prawo Ochrony Środowiska. Wykładowcami byli pracownicy Biura Orzecznictwa Administracyjnego w Ministerstwie Środowiska,
Pani Irena Mazur i Pan Zbigniew Kamieński. Udział w seminarium wzięło ok. 90 osób.
Kwartał trzeci upłynął pod znakiem przygotowań do XXVII Zjazdu SITPChem. Był
to też okres wzmożonych kontaktów z innymi Oddziałami Stowarzyszenia. Na konferencji
zamykającej Kongres Techników Polskich (czerwiec 2002 r.) przedstawiciel Oddziału reprezentował Włocławską Radę FSNT NOT.
Główne wydarzenia czwartego kwartału, to XXVII Zjazd Stowarzyszenia oraz seminarium szkoleniowe nt. Bezpieczeństwo Procesowe (06.12.2002 r.). Treść wykładów była
dopasowana do potrzeb wąskiej grupy specjalistów – stąd udział tylko ok. 35 osób. Wykładowcami byli Pan Bogdan Koleszyński z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
oraz Pan Adam Markowski, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony
Środowiska Politechniki Łódzkiej
W 2003 r. w Oddziale nie przeprowadzano żadnych zmian organizacyjnych. Zmieniony został tylko podział funkcji wśród członków Zarządu: Kol. Małgorzata Sierant z uwagi
na liczne obowiązki służbowe z końcem 2003 r. zrezygnowała z pełnienia funkcji sekretarza Zarządu. Obowiązki sekretarza od stycznia 2004 r. pełniła Kol. Ewa Kasperkiewicz.
Zgodnie z duchem uchwał dwóch kolejnych WZO, kontynuowano współpracę z innymi
Oddziałami Stowarzyszenia – z Bydgoszczy, Torunia i Płocka. W III kwartale 2003 r. zorganizowano wspólny wyjazd z przedstawicielami O/Płock na Litwę do firmy chemicznej
Achema.
W 2003 r. wcielono w życie propozycję Kol. Piotra Anteckiego nawiązującą do upowszechniania w środowisku inżynierów i techników wiedzy o nowych rozwiązaniach
technicznych dla przemysłu. W 2003 r. zorganizowano 17 prezentacji firm pracujących
na rzecz szeroko rozumianego przemysłu chemicznego i przetwórczego. Podczas spotkań
popularyzowano nowatorskie rozwiązania techniczno-technologiczne oferowane przez liderów rynku w różnych branżach, od AKPiA poprzez analitykę przemysłową i systemy
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sterowania do budowy i konstrukcji aparatury przemysłowej. W spotkaniach brali udział
pracownicy włocławskich przedsiębiorstw, również niebędący członkami Stowarzyszenia.
Liczba uczestników wahała się od 10 do 30 osób i była zależna głównie od tematyki prezentowanej podczas spotkania.
Głównymi sprawami, wokół których koncentrowały się prace Oddziału były: budowa
strony internetowej Oddziału SITPChem we Włocławku; uruchomienie w wewnętrznej sieci informatycznej Grupy ANWIL elektronicznego biuletynu informacyjnego o działalności
SITPChem; organizacja spotkania towarzyskiego – walentynkowo-karnawałowego.
Drugi kwartał 2003 r. przebiegał pod znakiem ożywionych kontaktów lokalnych
Stowarzyszenia. Wystosowaliśmy listy intencyjne z ofertą współpracy w różnego rodzaju inicjatywach lokalnych do Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Powiatu
Włocławskiego. Odbyły się spotkania Zarządu Oddziału z Władzami Miasta i Powiatu,
na których przedstawiliśmy ofertę współpracy. Spotkaliśmy się z życzliwym zainteresowaniem i zapewnieniem, że będziemy informowani o planowanych przez władze lokalne przedsięwzięciach, które leżą w sferze zainteresowań Stowarzyszenia. W II kwartale
2003 r. odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Chemika. Ponadto prace Oddziału
koncentrowały się na: sprawach organizacyjnych Seminarium Prawo Ochrony Środowiska; kontaktach z różnymi organizacjami pozarządowymi z terenu Włocławka i województwa kujawsko-pomorskiego związanymi z tworzeniem Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (nawiązaliśmy dość ścisłe kontakty
z lokalną strukturą PCK – największej na naszym terenie organizacji pozarządowej);
finalizowaniu spraw formalno-prawnych związanych z uruchomieniem strony internetowej Oddziału SITPChem we Włocławku; adres strony: www.sitpchem.home.pl oraz
organizacji dorocznego spotkania z okazji Dnia Energetyka.
Główne wydarzenie czwartego kwartału 2003 r., to zorganizowane (03.10.2003 r.) seminarium Prawo Ochrony Środowiska. Seminarium prowadziła p. Pełda-Sypuła, Główny
Specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. Szczegóły
tematyczne seminarium były inicjatywą Koła Miejskiego; odpowiadały na zapotrzebowanie kadry inżynieryjno-technicznej zawodowo związanej z gospodarką wodno-ściekową.
Udział w seminarium wzięło ok. 50 osób. Zorganizowano też integracyjne spotkanie andrzejkowe.
W grudniu 2003 r. odbyło się plenarne zebranie członków wszystkich organów władz
Oddziału Stowarzyszenia, na którym omawiano perspektywy działalności Stowarzyszenia
w nadchodzących latach. Efekty dyskusji uwzględniono w planie pracy Zarządu Oddziału
na 2004 r.
W 2003 r. Stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z odpowiednimi firmami
17 seminariów-prezentacji w branżach: mechanicznej, elektrycznej i automatyki.
Tematyka seminariów była różnorodna, czasem wysoce specjalistyczna, adresowana do stosunkowo zawężonego kręgu odbiorców, jednak zawsze bardzo dla nich cenna, bo firmy prowadzące prezentacje współpracują na co dzień. Przedmiotem prezentacji
były najnowocześniejsze światowe rozwiązania i zastosowania (Nowoczesne techniki połączeń, instalacje bez przeciekowe czy systemy spawania orbitalnego. Systemy analityki
cieczy i gazów – Ph-metry, konduktometry, sondy cyrkonowe, fotometry do analiz składu.
Najnowsze osiągnięcia w technice uszczelnień w Polsce i na świecie. Nowoczesne kable
do układów automatyki i sterowania w przemyśle chemicznym. Zastosowanie aparatury
AKPiA do stref zagrożonych wybuchem EX według dyrektywy ATEX na przykładzie barier
i przetworników sygnałów analogowych).
Organizacja tych spotkań to zasługa aktywności stowarzyszeniowej Piotra Anteckiego,
Członka Zarządu Odziału.
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Mgr inż. Piotr Antecki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także studia podyplomowe na UMK w Toruniu. Od 1988 r. pracował w ANWIL SA. Jest audytorem
Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001.
Jest Członkiem Zarządu Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w ANWILU SA.
Głównymi sprawami, wokół których koncentrowały się prace Oddziału w pierwszym
kwartale 2004 r. było: wytypowanie kandydatów Stowarzyszenia do Wojewódzkiego Panelu Ekspertów, gremium, spośród którego wybierani są eksperci oceniający projekty dofinansowywane w ramach Zintegrowanych Programów Rozwoju Regionalnego; członkami
panelu zostali Kol. Ewa Kasperkiewicz, Andrzej Tatar i Paweł Ziółkowski; program rozwoju
zawodowego kadry inżynieryjno-technicznej; organizacja spotkania towarzyskiego – walentynkowo-karnawałowego.
W drugim kwartale 2004 r. działalność Oddziału skoncentrowana była na organizacji
Otwartego Turnieju Tenisowego z okazji wejścia Polski do UE oraz dorocznego spotkania
z okazji Dnia Chemika. Kontynuując współpracę z Oddziałami w Toruniu i Bydgoszczy,
przedstawiciele Zarządu Oddziału wzięli udział w zorganizowanym na UMK spotkaniu
przedstawicieli SITPChem i PTCh; w spotkaniu tym uczestniczył Prezes ZG SITPChem
prof. Jacek Kijeński.
Zarząd Oddziału we Włocławku wybrany na Walnym Zjeździe Oddziału, 1 czerwca
2006 r.: Prezes – Piotr Antecki; Wiceprezes – Dariusz Borejko; Skarbnik – Ewa Kasperkiewicz; Sekretarz – Mariusz Augustyniak; Członkowie: Paweł Ziółkowski i Andrzej Tatar.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Daniel Pawłowski; Sekretarz – Józef Trzaska
i Członek – Wiesława Gościniak.
Sąd Koleżeński: Przewodniczący – Wojciech Wesołowski; Zastępca Przewodniczącego
– Grażyna Cwojdzińska; Sekretarz – Czesław Zarzeczny.
Delegatami na XXVIII Walny Zjazd SITPChem wybrani zostali Kol.: Mariusz
Augustyniak; Piotr Antecki; Dariusz Borejko; Izabela Bożenda; Eugeniusz Lewandowski; Andrzej Tatar.
Na mocy decyzji Prezydium Zarządu Głównego SITPChem członkowie Oddziału otrzymali Honorowe Odznaki SITPChem wręczone podczas obchodów Dnia Chemika 30 czerwca 2006 r.: Kol. Andrzej Tatar, Kol. Daniel Pawłowski, Kol. Grażyna Cwojdzińska, Kol.
Mariusz Augustyniak, Kol. Piotr Antecki.
W związku z 30-leciem powstania Oddziału SITPChem, Obchody Dnia Chemika miały
uroczystą oprawę. Uroczystość odbyła się w Hotelu Aleksander. Swoją obecnością obchody zaszczycili Prezes ANWIL SA Benedykt Michewicz, Krzysztof Kaczorowski, Stefan Oborski, Zdzisław Krupa. Kol. Józef Trzaska, były Prezes SITPChem omówił historię Oddziału
SITPChem we Włocławku.
Na mocy decyzji Prezydium Zarządu Głównego SITPChem członkowie Oddziału otrzymali Honorowe Odznaki SITPChem wręczone podczas obchodów Dnia Chemika 15.06.2008 r.:
Kol. Izabela Bożenda, Kol. Aleksandra Polachowska, Kol. Rafał Trzebiński.
W związku z Jubileuszem 80-lecia SITPChem, Obchody Dnia Chemika miały uroczystą
oprawę. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Zarzeczewie.
Statutowe władze Oddziału SITPChem we Włocławku wybrane przez
Walny Zjazd Oddziału SITPChem w dniu 11.05.2010 r. na kadencję 2010-2014
Zarząd Oddziału SITPChem we Włocławku: Prezes – Piotr Antecki; Wiceprezes
– Dariusz Borejko; Skarbnik – Mariusz Augustyniak; Sekretarz – Eugeniusz Lewandowski; Członkowie: Roman Klepczarek i Tomasz Dziwulski.
Komisja Rewizyjna Oddziału SITPChem we Włocławku: Przewodniczący – Daniel Pawłowski; Sekretarz – Sławomir Mądrzycki i Członek – Jacek Białecki.

1990 – 2010

527

Sąd Koleżeński Oddziału SITPChem we Włocławku: Przewodniczący – Czesław Zarzeczny; Sekretarz – Cezary Fijałkowski; Członek – Remigiusz Bregier.
Delegatami Oddziału SITPChem we Włocławku na Walny Zjazd SITPChem zostali Koledzy: Piotr Antecki; Dariusz Borejko; Eugeniusz Lewandowski.
Za aktywne działanie w ramach SITPChem Oddział Włocławek oraz Włocławskiej Rady
Federacji SN NOT w 2010 r. Kol. Krzysztof Trzeciakowski został odznaczony Złotą Odznaką
Honorową NOT, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Za aktywne działanie w ramach Włocławskiej Rady Federacji SN NOT i SITPChem
Oddział Włocławek w 2011 r. Kol. Piotr Antecki został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową NOT, uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
W 2011 r. odbyło się 8 spotkań technicznych dla kadry inżynieryjno-technicznej ANWIL SA, firm grupy ANWIL oraz firm zewnętrznych. Podczas spotkań popularyzowano
nowatorskie rozwiązania techniczno-technologiczne oferowanych przez liderów rynku
w różnych branżach: aparatura kontrolno-pomiarowa, elektryczna, mechaniczna, budowlana. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wśród uczestników spotkań
była zapraszana młodzież szkolna z Zespołu Szkół Chemicznych i Technicznych. Od wielu
lat Zarząd Oddziału SITPChem we Włocławku współpracuje z młodzieżą szkolną w celu
zainteresowania przyszłej kadry tematyką rodzimego przemysłu chemicznego.
10 września 2011 r. odbyły się obchody Dnia Energetyka w Ośrodku Sportowym COLT.
Spotkania integracyjne SITPChem cieszą się dużą popularnością, pozwalają na wymianę
fachowej wiedzy, rozmowy na tematy luźne, niezwiązane z pracą.
Uczestnikami obchodów Energetyka są również zapraszani członkowie SITPChem
z Oddziałów: Płocka, Torunia oraz członkowie Włocławskiej Rady Federacji SNT-NOT.
Zebrał i opracował Piotr Antecki, Prezes Zarządu SITPChem Oddział Włocławek.
Opr. Józef Trzaska
(listopad 2001 r.)
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SITPChem/Oddział Wrocław
Zarząd Oddziału
ul. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
Prezes: dr inż. Andrzej Puszyński

Historia Oddziału w latach 1980-2010
W latach 80. XX w. nastąpił duży spadek liczby członków Stowarzyszenia, a nie potrafiliśmy przełamać niechęci, zwłaszcza ludzi młodych, do pracy społecznej. W tym czasie spiętrzyły się wszystkie możliwe trudności, zarówno gospodarcze jak i polityczne, ale
przede wszystkim etyczne.
Zarząd Oddziału pod kierunkiem Prezesa Kol. Tadeusza Kochanka starał się prowadzić działalność i inspirować prace w Kołach Zakładowych. Mimo to, wiele przygotowanych imprez technicznych z konieczności ograniczono a nawet zaniechano; niektóre
przesunięto do realizacji w przyszłości.
Kryzys, w jakim znalazły się stowarzyszenia techniczne w okresie transformacji gospodarczej pogłębia się. Zmniejszenie liczby członków indywidualnych (mimo przyjmowania
nowych) oraz zmniejszenie liczby kół spowodowane jest likwidacją kół zakładowych na terenie niektórych przedsiębiorstw przejętych przez kapitał zagraniczny, zaś w zakładach,
w których koła zakładowe jeszcze istnieją, działalność ta jest ograniczona.
Przyczyny takiego stanu rzeczy są różne.
Zasadniczą sprawą jest widoczny brak wpływu środowisk technicznych na gospodarkę. Kondycja psychiczna i sytuacja materialna kadry technicznej są w większym stopniu niż innych grup społecznych zależne od stanu gospodarki – jej rozwoju lub regresu.
W zakładach o dużym udziale kapitału zagranicznego nie ma zapotrzebowania na stowarzyszenia techniczne. Dokształcanie odbywa się głównie wg programów współwłaściciela
– a przecież dokształcanie jest jednym z głównych zadań statutowych Stowarzyszenia.
W latach 80. XX ub.w. w Oddziale było 740 członków indywidualnych, zrzeszonych
w 15 Kołach oraz 12 Członków Zbiorowych. W następnych latach malała zarówno liczba
zrzeszonych członków jak i działających Kół, a także Członków Zbiorowych (przedstawiono w załączonej tablicy).
Stowarzyszenie nie ma już możliwości oddziaływania na inżynierów i techników w zakładach przemysłowych. W 2007 r. rozwiązały się ostatnie Koła Zakładowe. Szereg byłych
członków z tych firm wyrażała zainteresowanie działalnością stowarzyszeniową, i dla nich
a także emerytowanych chemików przy Zarządzie Oddziału utworzono Koło Miejskie.
W tym czasie równolegle powstały i rozwinęły swoją działalność koła uczelniane.
Od 2008 r. Oddział Wrocławski liczy: 3 koła na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej; 1 koło na Wydziale Chemii Uniwersytetu i 1 Koło Miejskie przy ZO SITPChem
Wrocław.
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Rok

Liczba członków

Liczba kół

Liczba członków zbiorowych

1990

697

15

12

1994

438

14

7

1998

225

8

4

2002

130

5

4

2006

89

5

3

2010

105

5

0

Pod koniec lat 80. ub.w. Zarząd Oddziału przygotował do druku i wydał zarys monograficzny pt. „40 lat Zakładów Chemicznych Dolnego Śląska, Kół Zakładowych i Oddziału
Wrocławskiego SITPChem” – obejmuje okres do 1980 r.
W wydawnictwie przedstawiony został dorobek techniczny zakładów produkcyjnych,
spółdzielni i innych instytucji, w których działały koła zakładowe Stowarzyszenia. Przedstawiono rozwój ruchu stowarzyszeniowego chemików na Dolnym Śląsku oraz sylwetki
zasłużonych działaczy. Wiele pracy i serca nad opracowaniem i wydaniem monografii
włożyła nieżyjąca już nasza wspaniała Koleżanka Ludmiła Zawadzka.
W 1990 r. odbył się kolejny Zjazd Delegatów Kół Zakładowych. Po 30. latach działalności stowarzyszeniowej, Kol. Tadeusz Kochanek rezygnuje z kandydowania na prezesa ZO.
W wyniku uchwały Zjazdu, Kolega T. Kochanek zostaje Honorowym Prezesem Zarządu
Oddziału SITPChem.
Nowym Prezesem Oddziału zostaje wybrany Kol. Edward Płatek, a nowo wybrany Zarząd kontynuuje pracę podjętą przez poprzedników.
Zgodnie z sugestią Walnego Zjazdu, Zarząd Oddziału w 1991 r. rozpoczął działalność
gospodarczą – sprzedaż wyrobów chemicznych produkowanych na Dolnym Śląsku. Punkt
sprzedaży umiejscowiono w holu gmachu NOT. Początki były bardzo trudne. Oddział nie
posiadał potrzebnych funduszy za zakup towarów. Z pomocą pospieszyły zakłady: „Polifarb” SA Wrocław, „Viscoplast” – Wrocław, „Pollena” – Jawor, „Pollena” – Wrocław, Zakłady
Tworzyw Sztucznych „Erg” w Oławie i Zakłady Tworzyw Sztucznych w Mąkolnie.
W 1993 r. po wprowadzeniu podatku VAT następuje spadek obrotów. Przedsiębiorstwa
będące płatnikami VAT, które dotychczas zaopatrywały się w niektóre towary w naszym
kiosku, zrezygnowały z zakupów. Inną przyczyną była zmiana lokalizacji kiosku. W tej
sytuacji Zarząd Oddziału postanowił zlikwidować działalność gospodarczą.
Utrzymano zasadę comiesięcznych zebrań ZO poświęconych z reguły realizacji planów pracy. Zajmowano się również innymi zadaniami zlecanymi przez ZG SITPChem
i WR FSNT NOT. Wiele czasu poświęcano organizacji posiedzeń plenarnych oraz przygotowaniu do Wrocławskich Dni Nauki i Techniki.
Posiedzenia plenarne, tj. zebrania poszerzone o przewodniczących kół zakładowych,
dyrektorów zakładów – Członków Zbiorowych i innych zaproszonych gości (przedstawicieli
PTChem, naukowców uczelni wrocławskich i działaczy zaprzyjaźnionych stowarzyszeń
technicznych). Spotkania te odbywają się z reguły dwa razy w roku, pod koniec roku kalendarzowego – podsumowujące działalność w minionym okresie i w połowie roku (zwykle
wyjazdowe) – z okazji Dnia Chemika.
Wyjazdowe posiedzenia plenarne w latach 80. i 90. ub.w. odbywały się w zakładach
przemysłowych (Zakłady Tworzyw Sztucznych i Farb „Złoty Stok”, Zakłady Chemiczne
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„Złotniki”, Fabryka Farb i Lakierów „Polifarb” Wrocław). Organizowano również zebrania w plenerze, które miały charakter nie tylko szkoleniowy, ale również integracyjnorekreacyjny.
W Domu Technika NOT organizowano otwarte spotkania o tematyce chemicznej
i przemysłowej. W programach zebrań odbywających się w zakładach, głównym tematem
dyskusji były problemy nurtujące dane przedsiębiorstwa i kadrę techniczną. Stanowiło to znakomitą platformę wymiany doświadczeń i przemyśleń. Trzeba pamiętać, że był
to okres transformacji ustrojowej.
Na przykład na spotkaniach w:
• ZCh „Złotniki” – Dyrektor przedstawił historię i sytuację prawno-gospodarczą zakładu
• „Polifarb” Wrocław – Dyrektor omówił drogę prywatyzacji Polifarbu
• ZTiF „Złoty Stok” – o problemach przedsiębiorstw chemicznych mówili Prezes i Główny
Technolog Zakładu.
Poza sprawami bezpośrednio dotyczącymi zakładów, ZO starał się zapraszać prelegentów, znawców problemów gospodarczych kraju; tematyka odczytów przedstawiała się
następująco:
• 1995 r. – „Projekty celowe – tryb przygotowań, realizacji i rozliczeń oraz korzyści dla
zakładów pracy wynikające z ich prowadzenia”, prelekcja dr M. Obłój-Muzaj z IChP
Warszawa przedstawiony w FFiL „Polifarb” Wrocław
• 1997 r. – „Metody odsiarczania spalin przemysłowych z prezentacją technologii wdrożonej przez RAFAKO” – przedstawiciele Firmy RAFAKO z Raciborza
• Spotkanie z przedstawicielami holenderskiej Firmy KEYSTONE – znanego producenta
armatury przemysłowej, spotkanie połączone było z prezentacją programu produkcyjnego Firmy
Obydwa referaty przedstawiono na zebraniu w Gmachu NOT we Wrocławiu
• 1999 r. – „Problemy przemysłu chemicznego w czasie transformacji europejskiej” – Kol.
J. Chodziński. Zebranie wyjazdowe w Lewinie Kłodzkim
• 2000 r. – „Stan przemysłu chemicznego na Dolnym Śląsku” – Kol. T. Kochanek – informacja przekazana na zebraniu plenarnym w Dusznikach Zdroju
• 2001 r. – „Sytuacja Politechniki Wrocławskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału
Chemicznego” – Kol. A. Puszyński – przedstawiono na zebraniu w Lewinie Kłodzkim
• 2002 r. – „Aktualny stan przemysłu chemicznego” przedstawił mgr inż. Zenon Wysłouch – dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa. Spotkanie w Gmachu NOT
we Wrocławiu
• 2004 r. – „Nowe tworzywa polimerowe” – Kol. A. Puszyński – przedstawiono na spotkaniu
z okazji Dnia Chemika w ZCh „Złotniki”
• 2005 r. – „Kształcenie młodzieży na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej”
omówił prof. A. Matynia – Prodziekan Wydziału Chemii – na spotkaniu na Politechnice
Wrocławskiej.
W związku z prywatyzacją oraz przejęciem zakładów przez kapitał obcy brak zainteresowania właścicieli działaniem Stowarzyszenia na terenie firm. Koła przestały działać,
brak było klimatu dla pracy organizacyjnej. W związku z tym nie ma możliwości zorganizowania zebrań plenarnych na terenie zakładów przemysłowych – ostatnie takie zebranie
odbyło się w 2004 r. w Zakładach Chemicznych w Złotnikach.
W 2004 r. Zarząd Oddziału przy współudziale członków Kół Zakładowych opracował
historię zakładów chemicznych:
• „Polifarb C – W SA”
• „3 – M Viscoplast” Wrocław
• Zakłady Chemiczne „Złotniki SA”
• Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Jelfa SA”.
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Opracowanie obejmuje lata 1980-2000, w tym informacje gospodarcze, ekonomiczne
oraz wspomnienia o wyróżniających się pracownikach – członkach SITPChem.
W omawianym okresie, na wiosek naszego Oddziału, Zarząd Główny przyznał Honorową Odznakę SITPChem Członkom Zbiorowym – zakładom pracy związanym i współpracującym z naszym Stowarzyszeniem (2005 r.):
• Zakłady Chemiczne 3M Poland we Wrocławiu
• Polifarb Cieszyn – Wrocław we Wrocławiu
• Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku.
Zarząd Oddziału działał na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy inżynierskiej przez aktywny udział we Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki i odpowiedni dobór tematów
przedstawianych prelekcji.
Wygłoszono między innymi następujące referaty:
• 1990 r. – „Ochrona środowiska – składowanie odpadów” – Kol. G. Lisewska
• 1992 r. – „Polski przemysł farb i lakierów w aspekcie trendów światowych” – Kol.
W. Rospond
• 1995 r. – „Nowoczesne technologie kolorowania wyrobów lakierowych – Polifarb C-W”
– Kol. B. Cząstka
• 1999 r. – „Tworzywa sztuczne – stan aktualny i perspektywy” – Kol. A. Puszyński
• 2000 r. – „Surfaktanty w produktach chemii gospodarczej i kosmetycznej” – Kol.
R. Janik
• 2000 r. – „Wpływ polimerów na rozwój cywilizacji i losy ludzkości” – Kol. A. Puszyński
• 2001 r. – „Nowoczesne formulacje kosmetyczne” – Kol. R. Janik
• 2002 r. – „Od lampy Łukasiewicza do petrochemii” – Kol. T. Kochanek
• 2002 r. – „Przetwarzanie, magazynowanie i wykorzystanie energii słonecznej, stan
obecny i perspektywy” – Kol. T. Słonka
• 2006 r. – „Zielona chemia” – prof. B. Burczyk
• 2006 r. – „Chemia dla urody” – Kol. R. Janik
• 2007 r. – „Ultrafiolet (UV) a kosmetyki” – prof. K. Wilk
• 2007 r. – „Od spadochronu do samorozpadającej się butelki, czyli polimery są wśród
nas” – Kol. A. Puszyński
• 2008 r. – „Hydrożele” – Kol. A. Humerska-Dudra
• 2008 r. – „Nośniki leków na poziomie nanoskopowym” – Kol. K. Zielińska
• 2009 r. – „Trzy, cztery a może więcej żywiołów” – prof. A. Sokołowski
• 2009 r. – „Tajemnice oddychania” – prof. A. Sokołowski
• 2009 r. – „Neuroprzekaźniki i ich funkcje w sterowaniu emocjami i motywacją” – Kol.
M. Kubala
• 2010 r. – „Opalanie pod kontrolą UVAGA słońce” – Kol. A. Jarzycka
• 2010 r. – „Nanocząsteczki w kosmetyce i farmacji” – Kol. P. Bunio i Kol. K. Zielińska
• 2010 r. – „Surfaktanty silikonowe” – Kol. Ł. Lamch.
Za aktywne włączanie się w obchody Wrocławskich Dni Nauki i Techniki oraz popularyzowanie działalności statutowej Stowarzyszenia, Oddział nasz otrzymywał corocznie
podziękowania od WR FSNT NOT. Podziękowania otrzymują również prelegenci.
W ramach działalności statutowej, Zarząd Oddziału wziął udział w przygotowaniu tez
do dyskusji na XXII Kongres Techników Polskich (recenzowanie tez do dyskusji przygotowanych przez przedkongresowe zespoły problemowe).
W latach 1990-2005 Prezesem Oddziału był Kol. Edward Płatek, zasłużony działacz
Stowarzyszenia, jak niewielu rozumiejący ideę i sens naszej organizacji.
Był to okres intensywnego rozwoju współpracy z Politechniką, w tym czasie tylko
na uczelniach praca stowarzyszeniowa miała szanse rozwoju. Dla zabezpieczenia tego
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kierunku pracy Stowarzyszenia, w skład władz weszli wybitni naukowcy Politechniki
z Prodziekanem Kol. A. Matynią jako wiceprezesem. W 2002 r. już ośmiu pracowników
Politechniki weszło w skład władz Oddziału, co w znacznym stopniu ułatwiło współpracę.
Taki skład Zarządu upoważniał do dokonania oceny programów nauczania na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej. Zespół zaproponował zmiany, w rezultacie których
student kończący naukę byłby lepiej przygotowany do pracy w zakładzie produkcyjnym.
Od tamtego czasu praktykuje się wzajemne zapraszanie się na inaugurację roku akademickiego Prezesa ZO, a na imprezy stowarzyszeniowe dziekanów Wydziałów Chemii
Politechniki i Uniwersytetów.
Po śmierci Prezesa Kol. E. Płatka w 2005 r., Wiceprezes Kol. A. Matynia pełni obowiązki
prezesa do Walnego Zjazdu w 2006 r., utrzymując dotychczasową politykę działania. Następnym Prezesem wybranym w 2006 r. został Kol. A. Mazur, zasłużony działacz Zarządu
Głównego SITPChem i znany menedżer przemysłu chemicznego.
Staraniem Prezesa Kol. A. Mazura, we współpracy z Dziekanem Wydziału Chemii Politechniki i ZO SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu, zorganizowano trzy wycieczki techniczne
dla studentów: dwie do Zakładów Chemicznych „Blachownia” i jedną do Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu, oraz dwudniowy wyjazd techniczny do ww. Zakładów – dla
profesorów i wykładowców Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej. W ramach tego
wyjazdu wygłoszono referaty na temat technologii paliw płynnych i gazowych z węgla
– prof. W. Kotowski – Kędzierzyn i prof. J. Machnikowski z Wrocławia.
Obecnie wyjazdy techniczne studentów stanowią obowiązkowy punkt programu nauczania i są organizowane przez Politechnikę.
Zarząd Oddziału wspiera konferencje naukowe, sympozja i seminaria organizowane
przez Uczelnie. Był niejednokrotnie współorganizatorem i obejmował patronatem takie
przedsięwzięcia:
• 1986 r. – Międzygórze – „Wymiana masy i ciepła w inżynierii procesowej” – Instytut
Inżynierii Cieplnej i Urządzeń Cieplnych PWr. Była to konferencja międzynarodowa
• 1995 r. – Seminarium w ramach Dni Techniki „Oczyszczanie ścieków za pomocą
oczyszczalni gruntowo-korzennych” połączone z prezentacją filmu pokazującego osiągnięcia duńskie w tym zakresie
• 1995 r. – Sobótka – seminarium – „Postęp technologii nieorganicznej” – omawiano
problemy ekologiczne bezpiecznych chemicznych procesów przemysłowych, unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów przemysłowych oraz problemy jakości w produkcji chemicznej
• 1999 r. w Szklarskiej Porębie – konferencja „Destylacja, ekstrakcja i absorpcja w przemyśle chemicznym” – Instytut Inżynierii Chemicznej PWr.
• 2001 r. w dniach 19-21.09. w Świerardowie odbyła się XV Konferencja Naukowa „Modyfikacja polimerów”, zorganizowana m.in. przez Instytut Technologii Organicznej
i Tworzyw Sztucznych PWr. pod patronatem honorowym Dziekana Wydziału Chemicznego i Oddziału Wrocławskiego SITPChem. Konferencja międzynarodowa. Istotnym
akcentem konferencji była dyskusja okrągłego stołu na temat: „Kierunków rozwoju
materiałów polimerowych w XXI w.”, którą prowadził prof. dr hab. L. Ślusarski –
przewodniczący Sekcji Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN.
Wprowadzeniem do dyskusji był referat Kol. Tadeusza Kochanka – Honorowego Prezesa Oddziału SITPChem we Wrocławiu na temat „Oceny stanu techniczno-produkcyjnego i finansowego zakładów chemicznych na Dolnym Śląsku”.
Zarząd Oddziału patronował również kolejnym konferencjom pod nazwą „Modyfikacja
polimerów” w latach 2003, 2005, 2007 i 2009.
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Członkowie ZO brali również udział w zorganizowaniu Krajowej Konferencji Naukowej
pt. „Surfaktanty i układy zdyspergowane w teorii i praktyce”. Konferencja ta połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin profesora Bogdana Burczyka, odbyła
się w dniach 19-20.10 2000 r. i Zarząd Oddziału miał nad nią honorowy patronat.
W 2007 r. patronował trzem konferencjom naukowym:
• „SURUZ” – Surfaktans and Dispersed Systems in Theory and Practice” (w maju)
• „Modyfikacja polimerów” (we wrześniu)
• „Podstawy proekologiczne u progu XXI wieku” (wrzesień).
Ceniąc sobie bardzo dobrą współpracę z Wydziałem Chemii Politechniki Wrocławskiej, Zarząd Oddziału wystąpił do Zarządu Głównego o przyznanie Honorowej Odznaki SITPChem.
Odznaka została przyznana i wręczona na ręce Dziekana prof. L. Komorowskiego
na uroczystości inauguracji roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale Chemicznym.
Oddział rozwija bardzo dobrą współpracę z Wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, co wyraża się m.in.:
• wzajemnym udziałem w posiedzeniach statutowych
• organizowaniem olimpiad i konkursów o tematyce chemicznej
• przygotowaniem wspólnego Zjazdu PTChem i SITPChem we Wrocławiu we wrześniu 1998 r.
Kontynuowany jest dobry zwyczaj wzajemnego informowania się o ważnych wydarzeniach w życiu naszych organizacji.
Efektem tej współpracy były m.in. informacje o działalności naszego Zarządu Oddziału
i Kół Zakładowych SITPChem, które regularnie były publikowane w Biuletynie informacyjnym PTChem do czasu jego ukazywania się.
W 2007 r. poparliśmy inicjatywę PTChem w sprawie ustanowienia Medalu im. B. i W.
Trzebiatowskich.
Współpracujemy również z Sekcją Dydaktyki PTChem – Kol. K. Gaus.
Uczestniczymy przy organizacji corocznych Olimpiad Chemicznych, Kol. A. Puszyński
i Kol. H. Wójtowicz-Młochowska są wiceprzewodniczącymi Okręgowego Komitetu Olimpiady, zaś Kol. K. Chmieleńska – sekretarzem.
W 2010 r. odbyła się już LVII Olimpiada Chemiczna.
Ważną formą podnoszenia kwalifikacji są odczyty. Na podkreślenie zasługuje działalność członków Koła przy I-27 Politechniki Wrocławskiej, którzy popularyzują wiedzę
wśród nauczycieli i uczniów szkół średnich w celu pozyskania przyszłej kadry dla przemysłu chemicznego.
Podobne cele propagowania wiedzy z zakresu historii, i ciekawostek z chemii miały
poniższe referaty:
• 2009 r. – „Historia przemysłu chemicznego na ziemiach polskich” – Kol. A. Mazur.
Odczyt zorganizowany dla młodzieży szkół średnich w Liceum nr 1 we Wrocławiu
• 2006 r. – „Od płaczącego drzewa do samochodu – rzecz o kauczuku” – kol. A. Puszyński
– odczyt w ramach Dni Techniki oraz dla młodzieży w Liceum Salezjańskim we
Wrocławiu.
Młodzież szkół średnich i studenci Wydziałów Chemicznych Politechniki i Uniwersytetu są corocznie zapraszani na odczyty z zakresu chemii prezentowane na Wrocławskich
Dniach Nauki i Techniki NOT.
Organizowane były konkursy na najlepszą pracę magisterską, głównie w latach
80. i 90. XX w., kiedy ZO mógł ufundować znaczące nagrody.
Obecnie w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową, Komisja Oddziału z województw dolnośląskiego i opolskiego przesyła wytypowane prace do Zarządu Głównego.
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Doceniając pracę stowarzyszeniową naszych działaczy staraliśmy się uhonorować ich
odznaczeniami.
W okresie opisywanych 30 lat:
Odznakę Honorową SITPChem otrzymało 44 członków; Srebrną Odznakę Honorową
NOT 29 członków, a Złotą Odznakę Honorową NOT 21 członków.
Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego uhonorowano: Kol. T. Kochanka,
Kol. A. Nowotarskiego, Kol. K. Stemler-Korczak, Kol. A. Mazura, Kol. A. Matynię, Kol.
Z. Kawalę, Kol. A. Puszyńskiego, Kol. Z. Zielińskiego, Kol. H. Góreckiego, Kol. R. Janika
i Kol. K. Wilk.
Tytułem Członka Honorowego SITPChem wyróżniono: Kol. A. Nowotarskiego,
Kol. T. Kochanka, Kol. A. Mazura, Kol. A. Matynię i Kol. K. Stemler-Korczak.
Tytuł Prezesa Honorowego Oddziału Wrocławskiego SITPChem otrzymali: Kol.
T. Kochanek i Kol. A. Mazur.
Medal 60-lecia NOT w 2008 r. otrzymali: Kol. K. Hebdzińska, Kol. T. Kochanek,
Kol. A. Matynia, Kol. B. Łoś-Kuchta i Kol. K. Stemler-Korczak.
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