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z udziałem m.in. wspomnianych A. Brouhnsa (Solvay) i K. Foerstera 
(PlasticsEurope) oraz Prezesa P. Jarczewskiego (Grupa Azoty) i Wła-
ściciela M. Sołowowa (Synthos). W panelu drugim „Polski przemysł 
chemiczny w obliczu europejskich wyzwań” prowadzonym przez 
dyrektora z The Boston Consulting Group pana Marcina Jędrzejew-
skiego, uczestniczyli m.in.: dyrektor z BGK Michał Dymicki; wicepre-
zes z Grupy Azoty Marek Kapłucha; Prezes Selena SA pan Jarosław 
Michniuk oraz prezes Anwil SA pan Jacek Podgórski. Panel trzeci: 
„Innowacje jako źródło konkurencyjności europejskiej chemii”, który 
prowadził Prezes z GA ZA Kędzierzyn pan Adam Leszkiewicz, za-
bierali głos m.in.: prezes Fluor Gliwice pan Grzegorz Czul; dyrektor 
z BASF Polska pan Marek Jagieła oraz wiceprezes Agencji Rozwoju 
Przemysłu pani Patrycja Zielińska.

Wystąpienia merytoryczne panelistów i pozostałych uczestników 
dyskusji były nadzwyczaj liczne i nie sposób przytoczyć ich wszystkich 
nawet w syntetycznym ujęciu. Pozostańmy przy wybranych, chociaż 
niektórych, poruszonych problemach i stwierdzeniach, które padły 
w trakcie obrad:

Trwa dalszy proces słabnącego globalnego udziału potencjału eu-
ropejskiej chemii przemysłowej, na tle szybciej rozwijającego się tego 
przemysłu w innych regionach świata, a głównie Chin i Indii. Udział 
procentowy struktury światowego przemysłu chemicznego, w ostat-
nim 10-leciu uległ znaczącym zmianom. W minionym 2014 r. potencjał 
światowy przemysłu chemicznego, liczony wartością produkcji, wy-
niósł ok. 3.230 bln EUR. Najwyższe udziały w świecie stanowią aktu-
alnie Chiny ok. 34%, Unia Europejska ok. 17% i Ameryka Północna 
ok. 16%. Dla porównania warto przytoczyć, że udział w potencjale 
światowej chemii, jeszcze kilka lat temu, w 2007 r., wynosił dla Unii Eu-
ropejskiej 30,4%, a dla Chin 10,5%. Światowe prognozy przewidują, 
że trend spadku udziału „europejskiej chemii” w skali globalnej będzie 
się utrzymywał; w 2030 r. udział ten spadnie do ok. 12%.

Czynników wpływających na regres europejskiej chemii jest kilka; 
do najważniejszych należą:
• obserwowana deindustrializacja ogółem przemysłu europejskiego 

w poprzednich latach
• mimo znaczącego obniżenia energochłonności procesów (w nie-

których branżach do 50%), wysokie, nieproporcjonalne do innych 
regionów świata ceny surowców energetycznych i energii

• coraz bardziej rygorystyczne, niejednokrotnie wprowadzane jedynie 
w Europie, wymagania ochrony środowiska, w tym związane z pro-
blematycznymi uwarunkowaniami globalnych zmian klimatycznych

• niejednokrotnie mniejsze udziały nakładów na działalność innowa-
cyjną oraz w sferze B+R, szczególnie w niektórych krajach europej-
skich oraz w porównaniu do potentatów światowych w tym zakre-
sie (Chiny, Japonia, USA).

Niektóre problemy z wymienionych powyżej, które rzutują, naj-
częściej negatywnie, na sytuacje ogólną europejskiej chemii, w wydaniu 
krajowym Polski ulegają dalszej radykalizacji i negatywne oddziaływa-
nie jest jeszcze bardziej znaczące; dotyczy to m.in. cen gazu ziemne-
go, poważnie zróżnicowanych na niekorzyść Polski nawet w Europie, 

Konferencje • wystawy • spotkania
Conferences, exhibitions, meetings

Międzynarodowy Kongres Chemii ,,Chemical Industry  
Summit & Awards Gala” w Warszawie
Wręczenie nagród „Diamenty Polskiej Chemii” 
Warszawa, 12 października 2015 r.

12 października 2015 r. w Hotelu InterContinental w Warszawie 
odbyła się kolejna, czwarta już edycja, Międzynarodowego Kongresu 
Chemii organizowana przez Executive Club we współpracy z firmą 
doradczą PwC Polska. Należy nadmienić, że renomowany Executive 
Club, działający już od dziesięciolecia w Polsce, grupuje największe 
i najbardziej prestiżowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, 
który poprzez liczne spotkania, wymianę poglądów oraz określone 
inspiracje i działania kształtuje główne nurty gospodarczej działal-
ności. Stało się już tradycją, że klub, obok innych branżowych im-
prez, na jesieni organizuje uroczystą galę poświęconą problematyce 
chemii, w wydaniu krajowym i międzynarodowym. W tegorocznej, 
jak zawsze świetnie zorganizowanej, „Chemical Industry Summit & 
Awards Gala” wzięli udział liczni przedstawiciele chemicznej profesji. 
Patronów i partnerów gali było bardzo wielu; nie sposób wszystkich 
wymienić; pozostańmy wybiórczo przy kilku – były to Ministerstwa 
Gospodarki oraz Skarbu Państwa; Fertilizers Europe oraz PlasticsEu-
rope; Agencja Rozwoju Przemysłu; Grupa Azoty, Ciech SA, Anwil; 
BASF Polska, DOW; PKO BP i BGK oraz wiele dalszych renomowa-
nych firm i organizacji. Do grona wielu patronów medialnych zapro-
szono również miesięcznik CHEMIK, o czym wspominamy z uzna-
niem dla Organizatorów. Wśród wyłożonych w salach recepcyjnych 
Kongresu fachowych czasopism, nasze tradycyjnie piękne okładki 
były widoczne.

Panel dyskusyjny, który prowadził Prezes  GA  ZA Kędzierzyn pan 
Adam Leszkiewicz - pierwszy z lewej

Merytoryczne obrady Kongresu, które trwały do późnego wie-
czora, polegały na kilku wiodących wystąpieniach, wybitnych w świe-
cie, reprezentantów przemysłu i biznesu oraz przeprowadzonych 
w trzech tematycznych panelach z udziałem równie renomowanych 
uczestników. Wspomniane referaty wygłosili: Dyrektor Generalny 
Solvay Europe pan Alexis Brouhns: „Europejski przemysł chemicz-
ny – na rozstaju dróg”; Dyrektor Zarządzający PlacticsEurope pan 
Karl H. Foerster: „The European Plastics Industry – Konkurencyj-
ność i wyzwania” oraz Prezes Silica Global Business Unit, Solvay Pani 
An Nuyttens: „Energia i klimat – wyzwania i szanse”. Kolejne trzy 
odbyte panele, to: pierwszy pt. „Globalna chemia – w solidarności 
siła” prowadzony przez Wiceprezesa PwC w Polsce pana Jacka Sochę 



ko
nf

er
en

cj
e 

• 
w

ys
ta

w
y 

• 
sp

ot
ka

ni
a

790 • nr 11/2015 • tom 69

znacząco mniejszych nakładów na B+R, oraz zwielokrotnionych opłat 
„klimatycznych” z racji na dominującą rolę węgla kamiennego w pol-
skim krajowym bilansie energetycznym.

Mimo, generalnie mało korzystnych uwarunkowań dla euro-
pejskiej i krajowej chemii, o których m.in. powyżej, wyniki, jakie 
osiągnął krajowy przemysł chemiczny w ostatnim czasie są opty-
mistyczne i budzą korzystne prognozy. Przykładowo w I półroczu 
br., gdy w wartości produkcji sprzedanej krajowa chemia stanowiła 
13,4% całości przemysłu przetwórczego, to wypracowane przez 
tę branżę zyski osiągnęły 19,4% zysków całego przemysłu. Dobre, 
a nawet bardzo dobre wyniki, mierzone wzrostem wypracowa-
nych w omawianym czasie zysków, w porównaniu do I płr 2014 r., 
osiągnęły również poszczególne większe podmioty przemysłu che-
micznego, np. Grupa Azoty – wzrost o 90%, Synthos SA o 46%, 
a Grupa Ciech wypracowała zyski wyższe aż 4-krotnie. Optymizm 
dotyczący przyszłości wynika m.in. z bardzo wysokiego w ostatnim 
czasie zaangażowania się poszczególnych chemicznych inwestorów 
w znaczące inwestycje produkcyjne i energetyczne; te ostatnie 
również proekologiczne. Dotyczy to m.in. wytwórni poliamidów 
i nowej granulacji nawozów w Tarnowie, propylenu w Policach, 
granulacji saletry w Puławach, nowych kauczuków w Oświęcimiu 
oraz znaczącej przebudowy i rozbudowy elektrociepłowni m.in. 
w Kędzierzynie i Puławach.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego i goście Chemical Industry Summi-
t&Awards Gala w Warszawie

Bardzo istotnym problemem jest, i będzie w przyszłych latach, dla 
Polski relacja cen paliw węglowodorowych (ropa, gaz ziemny) do cen 
węgla kamiennego. Gdy różnice będą znaczne na korzyść tego ostat-
niego, dla kraju będzie uzasadnione angażowanie się w kosztowne 
inwestycje stosowania węgla kamiennego przy jednoczesnych proce-
sach ograniczających emisję CO2. W przeciwnym wypadku, a niejedno-
krotnie trudnym do przewidzenia, brak będzie uzasadnienia dla bardzo 
kosztownych inwestycji związanych z gospodarką węglową.

Krajowy przemysł chemiczny, będąc największym konsumentem 
gazu ziemnego w Polsce, angażuje się coraz bardziej w działalność zdy-
wersyfikowanych kierunków zaopatrzenia w ten surowiec, z zamiarem 
coraz mniejszego uzależniania się od dostaw gazu rosyjskiego. Sympto-
mami tej działalności „dziś i jutro” są m.in. planowane powiązanie Polic 
z terminalem LNG w Świnoujściu, gaz koksowniczy oraz zgazowanie 
węgla w Kędzierzynie, pobór gazu ze źródeł lokalnych w Mościcach 
i inne podobne.

Wracając do spraw chemii europejskiej (tematyka europejska i kra-
jowa w trakcie paneli właściwie stale się nawzajem przenikała, co uznać 
należy za zjawisko nadzwyczaj pozytywne), ale również i krajowej, 
w dyskusjach bardzo mocno eksponowano konieczność, poprzez 
innowacje i restrukturyzacje, utrzymywania stałego procesu unowo-
cześniania przemysłu i niepozwolenia na wyrugowanie się z konku-
rencyjnych rynków przez światowe firmy pozostałych regionów, 
a przytaczane przykłady potwierdzają, że niebezpieczeństwo takie jest 

bardzo realne. Spektakularnym przykładem takiej polityki jest sytuacja 
w Chinach. W kraju tym, przy ogromnym tempie wzrostu nakładów 
na inwestycje przemysłowe, jednocześnie w okresie minionych 10 lat 
zwiększono 10-krotnie nakłady w innowacyjnej sferze B+R. Podane 
przez jednego z panelistów hasło: „Nie ma rozwoju bez innowacyj-
ności, ale też nie ma innowacyjności bez rozwoju” uznać należy jako 
obowiązujące, szczególnie w przemyśle chemicznym i aktualne przez 
wiele następnych lat.

Laureaci „Diamentów Polskiej Chemii” wyróżnieni podczas tegorocz-
nej Chemical Industry Summit&Awards Gala w Warszawie

Ważną, prestiżową częścią relacjonowanej gali było tegorocz-
ne przyznanie tradycyjnych „Diamentów Polskiej Chemii” dla naj-
lepszych, wybijających się podmiotów i osób, które tworzą coraz 
bardziej chlubny i wydajny obraz przemysłu chemicznego w Polsce. 
Zasłużonych i nagrodzonych było w tym roku wielu, nawet nieco 
więcej niż w poprzednich latach. Z konieczności więc wymieńmy 
jedynie nagrodzonych i obszary działalności (kategorie nagród), 
w których, zgodnie z decyzją Kapituły, okazali się w ostatnim czasie 
najlepsi. Warto dodać, że wspomniane gremium Nagradzających, 
to wybitni przedstawiciele nauki i przemysłu chemicznego, obra-
dujący pod przewodnictwem Prezesa Polskiej Akademii Nauk w la-
tach 2007-2015 r., prof. Michała Kleibera. A oto kategorie działań 
i diamentowi laureaci:
1. LIDER CSR – ANWIL
2. LIDER EKOLOGII – ALWERNIA
3. PRODUKT ROKU – DOW POLSKA
4. LIDER INNOWACJI ROKU – Grupa Azoty Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn
5. PODMIOT FINANSUJĄCY ROKU – PKO Bank Polski
6. INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI – FLUOR S.A.
7. DORADCA STRATEGICZNY ROKU – PwC Polska
8. DORADCA PRAWNY ROKU – CMS
9. INWESTYCJA ROKU – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”

10. OSOBOWOŚĆ ROKU – Michał Sołowow
11. TOP EXECUTIVE ROKU – Paweł Jarczewski.

Przyznano również nagrody dodatkowe:
•  Za wybitny wkład w rozwój polskiej chemii – śp. Jan KULCZYK 

(pośmiertnie)
• Za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce – 

BASF Polska.
Na zakończenie relacji warto dodać, że organizacja tegorocznego 

Kongresu była profesjonalna pod każdym względem, zasługująca rów-
nież na wyróżnienie, co Redakcja CHEMIKA pragnie spełnić niniejszym 
zapisem.

 Jerzy Paprocki
Foto; J. Romanowski - dziękujemy
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aXXII Konferencja Modyfikacja Polimerów

Kudowa Zdrój, 21 – 23 września 2015 r.

V Konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo” w Puławach 
Prezentacja Raportu „ Polska atrakcyjnym producentem  
i dostawcą żywności”
Puławy, 15 października 2015 r.

XXII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów odbywała się 
pod patronatem J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza 
Więckowskiego, Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wro-
cławskiej prof. Andrzeja Trochimczuka, Fundacji Rozwoju Politechniki 
Wrocławskiej oraz Zarządu Oddziału Wrocławskiego SITPChem.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Inżynierii 
i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Wro-
cławskiej pod przewodnictwem prof. Ryszarda Stellera i prof. Jacka 
Pigłowskiego. Sekretarzem Konferencji była dr inż. Grażyna Kędziora, 
a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr inż. Konrad Szu-
stakiewicz. W skład Komitetu Naukowego weszli profesorowie: Ewa 
Andrzejewska, Zbigniew Czech, Zbigniew Florjańczyk, Henryk Galina, 
Andrzej Gałęski, Barbara Gawdzik, Józef Haponiuk, Jarosław Janicki, 
Regina Jeziórska, Halina Kaczmarek, Jacek Kijeński, Jan Pielichowski, 
Krzysztof Pielichowski, Stanisław Rabiej, Zbigniew Rosłaniec, Włady-
sław Rzymski, Janusz Zieliński, Marian Żenkiewicz, Danuta Żuchowska 
oraz dr inż. Jerzy Polaczek i mgr inż. Barbara Witkowska-Mocek.

Tegoroczna Konferencja Modyfikacja Polimerów zgromadziła 105 
osób. Wygłoszono 39 referatów, w tym 4 referaty plenarne, 8 refera-
tów z zakresu modyfikacji chemicznej i reaktywnego przetwarzania 
polimerów, 8 – z modyfikacji chemicznej i polimerów specjalnych, 
19 – z zakresu modyfikacji fizycznej i kompozytów polimerowych. 
Odbyły się również dwie sesje plakatowe: modyfikacji chemicznej (36 
posterów) i modyfikacji fizycznej (35 posterów). Komitet Naukowy 
Konferencji zorganizował konkurs na najlepsze wystąpienie postero-
we: I miejsce uzyskał plakat z zakresu modyfikacji fizycznej polimerów 
prezentowany przez Rafała Malinowskiego, Tomasza Żuka, Magdalenę 
Stepczyńską, Anetę Reszkowską-Kaczor i Sławomira Mieszewskiego 
pt. „Nowe materiały jednorazowego użytku wytworzone z kompozy-
tów z otrąb pszennych oraz polilaktydu”.

Wyróżnienia otrzymali autorzy plakatów: 
z zakresu modyfikacji chemicznej• : 1) Adrian K. Antosik, Paulina 
Bednarczyk, Jagoda Kowalska i Zbigniew Czech za plakat „Self – 
adhesives label”.
Piotr Czub, Magdalena Klimek – „Badania podatności na de-

gradację enzymatyczną usieciowanych kompozycji epoksydowych 
otrzymanych z udziałem produktów recyklingu chemicznego odpa-
dowego PET”; 2) Piotr Czub, Anita Oleś – „Zastosowanie produk-
tów chemicznej degradacji odpadowego poli(tereftalanu etylenu) 
jako surowców do syntezy polimerów”; 3) Jolanta Konieczkowska, 
Mariola Siwy, Anna Kozanecka-Szmigiel, Wiktor Piecek i Ewa Schab-
Balcerzak – „Nowe poliimidoimidy zawierające pochodne azoben-
zenu dla potencjalnych zastosowań jako warstwy orientujące ciekłe 
kryształy”; 4) Renata Lubczak „Żywice fenolowo-formaldehydowe 
o zwiększonej odporności chemicznej” i 5) Jacek Lubczak, Ewelina 
Chmiel, Marzena Barcikowka i Natalia Bułdak – „Nowe oligoeterole 
i pianki poliuretanowe wytworzone z zastosowaniem pochodnych 
kwasów krzemowego i borowego”.

z zakresu modyfikacji fizycznej• : 1) Barbara Pilch-Pitera, Małgo-
rzata Walczak, Ryszard Stagraczyśki – „Polimerowe lakiery prosz-
kowe modyfikowane hiperrozgałęzionymi poliestrami”; 2) Joanna 
Rokicka, Ryszard Ukielski – „Właściwości termiczne i struktura 
fazowa TPEEA” 3) Anna Sienkiewicz, Piotr Czub – „Właściwości 
mechaniczne usieciowanego MDI produktu reakcji epoksydowego 
oleju sojowego z bisfenolem A; 4) Aleksandra Smejda-Krzewicka, 
Władysław M. Rzymski i Paulina Dmowska-Jasek – „Mączka drzew-
na jako napełniacz kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego”.
Następna Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów” odbę-

dzie się za 2 lata – we wrześniu 2017r.
Andrzej Puszyński

Branża rolno-spożywcza  
motorem wzrostu polskiego eksportu

Prezentacja raportu pt. „Polska atrakcyjnym producentem 
i dostawcą żywności”, kierunki kształcenia w sektorze rolno-spo-
żywczym oraz kwestie związane z Dyrektywą Azotanową były 
najważniejszymi zagadnieniami rozpatrywanymi podczas V Konfe-
rencji „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, która odbyła się w Puławach 
15 października br. 

Głównym wydarzeniem konferencji była oficjalna publikacja 
drugiego już raportu Centrum Kompetencji Puławy: „Polska atrak-
cyjnym producentem i dostawcą żywności”. – Tym raportem chcemy 
wywołać dyskusję nad modelem rozwoju polskiego rolnictwa w przy-
szłości. Właśnie rolnictwo, wraz z przemysłem spożywczym, tworzą 
dziś kluczowy sektor naszej gospodarki. To biznes, który ma ogromny 
potencjał.  – mówił prof. Janusz Igras, dyrektor naukowy w Insty-
tucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, redaktor nauko-
wy raportu. Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, gość specjalny tegorocz-
nej konferencji, dodawał: – To bardzo ważny temat, który z pewnością 
wpisuje się w nasze oczekiwania i w to, co powinniśmy robić na szczeblu 
i krajowym i europejskim. Myślę, że to dobre podsumowanie celów dla 
współczesnego rolnictwa.

Autorzy raportu poddali analizie dochodowość polskiego rol-
nictwa, możliwości finansowania przedsiębiorców rolnych oraz wa-
runki zdynamizowania sektora rolno–spożywczego, w tym działań 
promujących polską markę. – Dzięki takim inicjatywom jak Centrum 
Kompetencji Puławy mamy wpływ na mądre kształtowanie polskiego 
rolnictwa. Cieszmy się z tego, bo to rolnictwo jest dziś motorem roz-
woju polskiej gospodarki. Mamy nadwyżkę eksportową. Skoncentrujmy 
się też na bezpieczeństwie żywnościowym i na dyskusji na ten temat 
– podkreślał Paweł Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty, naj-
większej polskiej firmy produkującej nawozy.

Uczestnicy konferencji debatowali także na temat kształcenia 
w sektorze rolno–spożywczym i nowych regulacji dotyczących dyrek-
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tywy azotanowej. Rekordową frekwencję oraz jubileusz konferencji 
podsumował dr Zenon Pokojski, koordynator Centrum Kompetencji 
Puławy. Jego zdaniem już teraz powinna odbyć się poważna debata, jak 
polskie rolnictwo powinno wyglądać w przyszłości: – Tu, w Puławach 
chcemy zaproponować trochę inne spojrzenie na sektor rolno–spożywczy. 
I zadać sobie pytanie: w jakim miejscu chcemy być w 2025 roku  – powie-
dział dr Pokojski.

V jubileuszowa Konferencja z cyklu “Nauka – Biznes – Rolnictwo” 
była zorganizowana przez Centrum Kompetencji PUŁAWY; wydarze-
nie objęte było honorowymi patronatami: Czesława Siekierskiego, 
przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Eu-
ropejskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji 
Fertilizers Europe. Patronami medialnymi konferencji oraz raportu są: 
TVP, Polskie Radio oraz Kurier Lubelski.

Centrum Kompetencji PUŁAWY – pierwszy polski think-tank 
rolniczy, skupia w sobie trzy różne punkty widzenia: wrażliwość 
i doświadczenie przedsiębiorców rolnych, know-how producentów 
środków produkcji oraz wiedzę i wizję instytucji naukowych zajmu-
jących się tematyką AGRO. Instytucja powstała w 2011 r. i stanowi 
dziś prężną platformę dla współpracy nauki i biznesu w rolnictwie. 
Misją Centrum Kompetencji PUŁAWY jest promowanie modelu 
nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego oraz dostarczanie wymier-
nych korzyści wszystkim uczestnikom rynku rolnego. To nowocze-
sny ośrodek współpracy, a przede wszystkim wymiany informacji 
i doświadczeń dla rolników, doradców, instytucji nauki oraz szeroko 
rozumianego biznesu.

(Komunikat prasowy Zespołu Organizacyjnego Konferencji, Puławy, 
15  października 2015 r.)

Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców  
„Młodzi dla Techniki – 2015”
Płock, 5–6 listopada 2015 r.

W dniach 5–6 listopada br. w murach Politechniki Warszawskiej 
Filii w Płocku, w ramach obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji 
Politechniki Warszawskiej, odbyła się druga Konferencja Doktorantów 
i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2015. Wydarzenie to zor-
ganizowane zostało przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petro-
chemii PW, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 
Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Geodezji i Kartografii 
macierzystej Uczelni głównego organizatora. Do współpracy włączyły 
się również, działające w płockiej Filii PW, studenckie koła naukowe 
„Konstruktor”, „Rotor”, „Płockie Koło Naukowe Chemików”, a także 
„Koło Naukowe Inżynierii Środowiska”. Konferencji patronowali JM 
Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. Jan Szmidt oraz Prezydent 
Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski.

Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 
otwiera konferencję „Młodzi dla Techniki 2015”

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, z szerokim spek-
trum zagadnień lokowanych w naukach technicznych. Przedmiotem 
dyskusji naukowych były bowiem problemy budownictwa i materiałów 
budowlanych, mechaniki, inżynierii mechanicznej, inżynierii materia-
łowej, energetyki, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i fizyki 
budowli, technologii chemicznej, geodezji, urbanistyki, a także inne 
zagadnienia, które nie zawsze dokładnie się wpisują w takie ramy dys-
cyplin naukowych i obszarów wiedzy.

Szeroki zakres problemowy Konferencji podjęty został przez jed-
nostkę naukową o wielokierunkowej działalności dydaktyczno-nau-

kowej. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii płockiej filii 
Politechniki Warszawskiej, który prowadzi kształcenie na czterech 
kierunkach studiów, a także badania związane z tymi kierunkami, dys-
ponując kadrą naukową.

Poziom i prestiż Konferencji określili jej Uczestnicy. Na konfe-
rencję przyjęto 110 prac z 29 ośrodków naukowych, w tym zagra-
nicznych: czeska Politechnika w Brnie, Gomelski Uniwersytet Trans-
portowy z Białorusi, węgierski Uniwersytet Technologii i Ekonomii 
w Budapeszcie, Uniwersytet Ropy Naftowej i Minerałów z Arabii 
Saudyjskiej, algierski Uniwersytet w Biskirze i wydziały krajowych 
Politechnik: Białostockiej, Gdańskiej, Częstochowskiej, Lubelskiej, 
Opolskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Wrocławskiej 
i Warszawskiej, a także inne ośrodki naukowe: Akademia Górniczo-
Hutnicza w Krakowie, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny w Radomiu, Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie, Przemysłowy Instytut Motoryzacji i Instytut 
Techniki Budowlanej.

Prace dyskutowane były w ramach ośmiu sesji audytoryjnych i pię-
ciu sesji posterowych, a wszystkie teksty naukowe opublikowane zo-
stały w monografii konferencyjnej „Wybrane problemy techniki” oraz 
w anglojęzycznym specjalnym wydaniu czasopisma „Applied Mecha-
nics and Materials”.

Konferencja w znacznym stopniu obejmowała problematykę 
naukową z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej. 
W trakcie dwóch dni obrad przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in. 
paliw płynnych i gazowych; zwrócono uwagę na aspekty ekologiczne, 
np. wykorzystanie procesu pirolizy biomasy do produkcji paliw. Pod-
jęto również problemy biokomponentów oleju napędowego i wpływu 
dodatku wody na proces spalania LPG i związaną z nim emisję spalin, 
wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom związanym z ochro-
ną środowiska i wykorzystaniem produktów odpadowych z procesów 
technologicznych. Prezentowano zarówno wyniki badań praktycznych, 
np. wpływu obecności odpadowego katalizatora glinokrzemianowego 
na mikrostrukturę zaczynu cementu glinowego, czy możliwości utyli-
zacji ścieków przy zastosowaniu nadtlenku wodoru, jak również prace 
teoretyczne, np. Ocena wybranych metod obliczeniowych wyznacza-
nia wartości współczynnika wnikania ciepła podczas wrzenia czynni-
ków chłodniczych w kanałach poziomych.
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Trzy dobre kwartały 2015 r. w Grupie Azoty 
Konferencja prasowa
Warszawa, 9 listopada 2015 r.

Konferencja spełniła oczekiwania młodych naukowców. W atmos-
ferze koleżeńskiej dyskusji naukowej, odbywały się nie tylko prezen-
tacje osiągnięć naukowych, promocje wyników badań, ale również 
spotkania towarzyskie i kulturalne. Pierwszego dnia Konferencji, 
Uczestnicy spędzili wieczór zwiedzając zabytkową część jednej z naj-
starszych szkół w Polsce – Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego w Płocku. Przewodnikiem po gmachu 
szkoły była Pani Profesor Małgorzata Szymczak, która w niezwykły 
sposób przybliżyła historię „Małachowianki”, Wzgórza Tumskiego 
i Płocka. Na zakończenie wieczoru, Uczestnicy wysłuchali w pięknie 
odrestaurowanej auli liceum, specjalnie przygotowany występ Kame-
ralnego Zespołu Wokalnego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pod 
kierownictwem p. Sławomira Gałczyńskiego.

Organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom Konferencji 
za ich wkład rzeczowy (w postaci wystaw, wykładów i promocji) 

9 listopada 2015 r. odbyła się w Warszawie, zorganizowana przez 
Grupę Azoty, konferencja prasowa poświęcona wynikom gospodar-
czym i finansowym wypracowanym przez ten przemysł w 3. kwartale 
br. oraz łącznym za 3 kwartały 2015 r., jak również pozostałym towa-
rzyszącym im najważniejszym wydarzeniom. Generalnie, był to dobry 
kolejny okres pracy największej grupy przemysłowej krajowego prze-
mysłu chemicznego, stanowiący optymistyczną prognozę, że wyniki 
całego 2015 r. będą kolejnym sukcesem, na przestrzeni ostatnich lat. 
Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowo osiągnięcia we wspo-
mnianych przedziałach czasowych.

Wyniki 3. kwartału br. w całej Grupie okazały się lepsze od uzy-
skanych w identycznym okresie ub. roku. Przychody ze sprzedaży 
wzrosły o ok. 100 mln. do 2,4 mld PLN; wynik EBITDA (zysk przed-
siębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, 
podatków oraz amortyzacji) wyniósł 223 mln PLN rosnąc o 95 mln, 
a zysk netto osiągnął poziom 82 mln PLN, wzrastając aż o 73 mln Wy-
pracowane wyniki w rozbiciu na najważniejsze podmioty w Grupie 
przedstawiamy w Tablicy 1.

Tablica 1
Wyniki 3. kwartału 2015 r. w głównych podmiotach Grupy Azoty, 

mln PLN

Wyszczegól-
nienie

Grupa Azoty 
Wynik skonsoli-

dowany

GK Azoty

Puławy

GK Azoty

Police

GK Azoty

Kędzierzyn

Przychody 
ze sprzedaży

2.401 935 600 435

EBITDA 223 118 39 35

Zysk netto 82 65 15 14

Również sumaryczne wyniki za 3 kwartały 2015 r. wykazują 
systematyczną poprawę pracy Grupy, szczególnie w porównaniu 
do efektów pracy w tym samym okresie 2014 r. Przychody ze sprze-
daży w omawianym okresie wzrosły o 2%, tj. o 179 mln PLN; wynik 
EBITDA wzrósł o 44,0%, tj. o 306 mln PLN, a zysk netto był wyższy 
od ubiegłorocznego (3 kwartały) aż o 116%, tj. o 290 mln PLN. Tak 
znakomite wyniki trzech kwartałów br. przyniosły w rezultacie po-
ważny wzrost, w omawianym okresie br., syntetycznego wskaźnika 

oraz wsparcie finansowe. W wydarzeniu wzięli udział przedstawicie-
le: Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Urzędu 
Miasta Płocka, Starostwa Powiatowego Płockiego, Polskiego Kon-
cernu Naftowego ORLEN, Stowarzyszenia „Białe Murowanie”, firm 
EMIT, BAUMIT, BUD MAT Bogdan Więcek, CNH Polska, SoftHard, 
SZKŁO-BUD i OPEUS. Obecni byli również zaproszeni przedstawi-
ciele: Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Izby Gospo-
darczej Regionu Płockiego, Federacji Stowarzyszeń N-T NOT oraz 
Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja. Organizatorzy 
dziękują również patronom medialnym za pomoc w rozpropagowa-
niu informacji o konferencji, a także wszystkim Uczestnikom Kon-
ferencji Młodzi Dla Techniki 2015 – za ich wkład w przygotowanie 
i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia. Trzecia edycja konferencji 
odbędzie się w 2017 r.

Organizatorzy Konferencji Młodzi dla Techniki

rentowności z 4,0 do 8,5%, co uznać należy za znaczące osiągnięcie 
tej ważnej części przemysłu chemicznego w Polsce. Wyniki sumarycz-
ne za okres trzech kwartałów br. Grupy Azoty, w rozbiciu na główne 
podmioty, prezentujemy w Tablicy 2.

Tablica 2
Wyniki za 3 kwartały 2015 r. w głównych podmiotach 

Grupy Azoty, mln PLN

Wyszczegól-
nienie

Grupa Azoty 
Wynik skonsolido-

wany

GK Azoty 
Puławy

GK Azoty 
Police

GK Azoty 
Kędzierzyn

Przychody 
ze sprzedaży

7.521 2.854 2.040 1.375

EBITDA 1.001 490 217 156

Zysk netto 540 334 122 87

Prezentując całkowite przychody ze sprzedaży, warto przedsta-
wić ich strukturę pochodzenia w podziale na podstawowe segmenty 
produkcji Grupy, z jednoczesnym porównaniem struktury wypraco-
wanych w tym okresie zysków (EBITDA), które tworzą podziały dość 
zróżnicowane (Tab. 3).

Tablica 3
Struktura przychodów ze sprzedaży i wypracowanych zysków 

(EBITDA) Grupy Azoty, w podziale na segmenty produkcji, 
za 3 kwartały 2015 r.

Segment produkcji
Przychody ze sprzedaży EBITDA

mln PLN % mln PLN %

Grupa Azoty 7.521 100,0 1.001 100,0

Nawozy 4.522 60,1 725 72,4

Tworzywa 967 12,9 8 0,8

Chemikalia 1.744 23,2 112 11,2

Energetyka 151 2,0 58 5,8

Pozostałe 137 1,8 98 9,8
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W uzupełnieniu warto dodać, że w wymienionych w (Tab. 3) segmen-
tach produkcyjnych, dominujący asortyment produkcji stanowią dla:
–  nawozów: amoniak i nawozy azotowe oraz wieloskładnikowe
–  tworzyw: kaprolaktam i poliamidy
–  chemikaliów: produkty OXO, melamina, biel tytanowa i mocznik 

(pozanawozowy).

Konferencja Prasowa Grupy Azoty z udziałem członków kierownictw 
podmiotów Grupy Azoty. Od lewej siedzą: pani Anna GOL – ZA Puławy, 
oraz panowie Andrzej SKOLMOWSKI – Grupa Azoty, Dariusz Bednorz  

– ZA Kędzierzyn, Wojciech NARUCIA – ZCh Police. (Foto: Grzegorz Kulik)

Na relacjonowanej konferencji przedstawiciele kierownictw Gru-
py Azoty i poszczególnych podmiotów przedstawili wiele istotnych 
informacji dotyczących funkcjonowania Grupy, z których wybrane 
przedstawiamy poniżej:

Za ważne wydarzenia, istotne dla funkcjonowania omawianego 
przemysłu, które wystąpiły w omawianym okresie uznano m.in.:
–  zróżnicowane zmiany cen, m.in. surowców (gaz ziemny, węgiel) 

jak i produktów (szczególnie nawozów wieloskładnikowych oraz 
tworzyw sztucznych), rzutujących na wyniki ekonomiczne pod-
miotów i Grupy

–  realizację kilku strategicznych inwestycji, w tym zakończenie bu-
dowy nowego kompleksu nawozowego w Puławach; podjęcie 
decyzji lub budowy m.in. wytwórni propylenu w Policach, poliami-
dów 6 w Tarnowie, granulacji nawozów w Tarnowie i Puławach, 
elektrowni Kędzierzyn oraz Puławy i innych;

–  toczące się negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu UE – 
USA (TTIP), które mogą okazać się bardzo ważne dla Grupy, tak 
na terenie rynków międzynarodowych, ale również krajowym

–  współpracę z AGH Kraków w zakresie czystych technologii prze-
twórstwa węgla

–  zmienną sytuację podmiotów Grupy (ZA Puławy, ZCh Police) 
na GPW.
Mocna pozycja Grupy jako dostawcy ważnych wyrobów przemy-

słu chemicznego nie tylko na rynki krajowe (54% wartości sprzedaży), 
ale również na rynkach globalnych, w tym dominująca pozycja odbior-
ców zagranicznych wśród krajów UE, ale, aczkolwiek w mniejszym 
stopniu, również Azji, Ameryki i Afryki.

Bardzo istotna dla efektów pracy Grupy jest sytuacja na rynku 
podstawowego surowca jakim jest gaz ziemny. Obserwowane spad-
ki cen gazu przy jednoczesnej nowej polityce cenowej PGNiG, jak 
również zmienna sytuacja możliwości uzyskiwania gazu spoza syste-
mu, stwarzają dynamicznie zmieniające się warunki pracy przemysłu 
azotowego, wymagające stałego śledzenia i dostosowywania taktyki 
i strategii jego zakupów.

O dobrej sytuacji ekonomicznej wypracowanej w ostatnim czasie 
przez Grupę Azoty świadczy pośrednio stan notowań Spółki na Gieł-
dzie Papierów Wartościowych. Akcje Spółki, które minimum wartości 
w wysokości 6,00 PLN osiągnęły w lutym 2009 r., aktualnie odnotowu-
ją znaczące zwyżki. Wartość maksymalną uzyskały w sierpniu 2015 r. 
– 96,60 PLN. Aktualny, w przede dniach konferencji prasowej kurs 
akcji, niewiele niższy od maksymalnej, w stosunku do wartości z 2008 r. 
wzrósł o 475%, a wobec 01.01.2015 r. o 45%. Jeszcze „gorące” mel-
dunki z Warszawskiej Giełdy z 10.11.2015. przytaczają aktualną war-
tość akcji GA na 100,00 zł. Gratulujemy.

Szereg informacji przedstawionych na relacjonowanej konferen-
cji prasowej, częściowo przytoczone powyżej, świadczą o dobrej, 
technicznej i ekonomicznej sytuacji, wypracowanej w ostatnim czasie 
w przedsiębiorstwach Grupy Azoty. W reasumpcji należy za to złożyć 
zasłużone wyrazy uznania dla Załóg i Kierownictw wymienianych w ni-
niejszej relacji podmiotów gospodarczych.

Jerzy Paprocki

Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów 
Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® są cyklicznym wydarze-
niem w Europie Środkowej, organizowanym od 2010 r. w Krakowie. 
Dedykowane są branży kompozytów; zapewniają swoim klientom 
bezpośredni dostęp do rynków lokalnych i globalnych, pozwalają 
tworzyć nowe relacje biznesowe, a także stwarzają wiele możliwo-
ści promocji. Towarzyszące Targom seminaria i strefa prezentacji 
technicznych umożliwiają przedstawienie i poznanie najnowszych 
osiągnięć, a także potwierdzają wielkie znaczenie kompozytów 
na rynku. Aby dotrzymać kroku nowym trendom, zakres tema-
tyczny Targów jest każdego roku uaktualniany, dzięki współpracy 
ze specjalistami z polskich uczelni technicznych. Rosnąca liczba 
zagranicznych wystawców na KOMPOZYT-EXPO pozwala skupić 
w sercu Europy nowości dotyczące kompozytów z różnych zakąt-
ków świata, czyniąc Kraków polską stolicą światowych trendów 
kompozytowych.

Targi KOMPOZYT-EXPO dedykowane są dostawcom surow-
ców, producentom materiałów kompozytowych, maszyn i narzędzi, 
dostawcom oprogramowania umożliwiającego projektowanie i mo-

delowanie materiałów, a także usługodawcom. W jednym miejscu 
gromadzą decydentów, kadrę zarządzającą, inżynierów, technologów, 
projektantów, konstruktorów z branży motoryzacji, transportu, lotnic-
twa, inżynierii lądowej, budownictwa, energetyki wiatrowej, przemy-
słu stoczniowego, sportowej czy medycznej.

Podczas ubiegłorocznych Targów ofertę zaprezentowało 200 
firm (wystawcy, współwystawcy, firmy reprezentowane) z 18 krajów. 
W 2015 r. wystawcy z zagranicy wynajęli o 20% więcej powierzchni 
niż w 2013 r., a Targi odwiedziło 2,7 tys. specjalistów. Co ciekawe, aż 
41 firm wśród Wystawców, to przedsiębiorcy z Niemiec.

Obecnie KOMPOZYT-EXPO uznawane są za jedno z ważniej-
szych wydarzeń branży w Europie Środkowo-Wschodniej, co znajduje 
potwierdzenie w stale zwiększającej się frekwencji zwiedzających. Wy-
darzenie jest przede wszystkim platformą do prezentowania nowości, 
nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i informacji. Służyła 
temu m.in. zlokalizowana w centralnym punkcie hali Strefa Prezentacji 
Technicznych, gdzie eksperci z Polski i z zagranicy dzielili się z uczest-
nikami Targów wiedzą.

Informacje i szczegółowy program: www.kompozyty.krakow.pl

Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów 
Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO® 
Kraków, 25-26 listopada 2015 r.   


