
Kolejny etap inwestycji

PDH Polska S.A.
w Grupie Azoty POLICE

Została nim Firma ILF Consulting Engi-
neers Polska. W wyniku przeprowadzo-
nych przetargów, Spółka wyłoniła także 
wykonawców projektu wstępnego. Są to 
dwie włoskie spółki: Tecnimont i Technip. 

- Instalacja do produkcji propyle-
nu metodą PDH to jedna z najbardziej 
skomplikowanych instalacji proceso-
wych i technicznych istniejących na 
świecie. W związku z tym prowadzenie 
projektu, jego organizacja i wymogi 
techniczne wymagają od fi rm bardzo 
wysokich kompetencji - wyjaśnia Ro-
man Grzelczak, prezes PDH Polska S.A. 

Inwestycja warta co najmniej 1,7 mld 
zł wkroczyła w kolejną fazę realizacji. 
Produkt, który powstanie w polickiej 
Spółce znajdzie zastosowanie w wielu 
gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle 
chemicznym. Jego odbiorcami mają być 
zarówno fi rmy polskie jak i zagraniczne.  

Zadaniem Inżyniera Kontraktu jest 
czuwanie nad bezpieczeństwem prowa-
dzonego projektu, jego organizacją jak 
również monitorowaniem i oceną prac 

inżynierskich, zakupowych i montażo-
wych.

Po zakończeniu projektu podstawo-
wego, wykonanego przez globalnego 
dostawcę najbardziej innowacyjnych 
technologii przemysłowych - amery-
kańską fi rmę UOP, rozpoczęły się prace 
nad projektem wstępnym. Zajmą się 
nim fi rmy Tecnimont i Technip, posia-
dające duże doświadczenie w budowie 
instalacji petrochemicznych. W ramach 
zawartych z tymi spółkami umów opra-
cowane zostaną projekty techniczne in-
stalacji wraz z całą infrastrukturą.  Szcze-
gólnie istotne będą te elementy, które 
zapewnią integrację nowego zakładu z 

istniejącymi instalacjami m.in. poprzez 
dostarczanie wartościowych półproduk-
tów, takich jak wodór czy gaz opałowy. 

- Cała procedura skupia się na tym, 
żeby zagwarantować w procesie pro-
jektowania wysoką konkurencję mię-
dzy fi rmami, które w nim uczestniczą. 
W związku z tym dokonaliśmy osta-
tecznie wyboru dwóch fi rm, które mają 
bardzo mocne referencje jeżeli chodzi 

o wykonanie projektów dużych in-
stalacji petrochemicznych na świecie. 
Kompetencje inżynierskie i doświad-
czenia wybranych fi rm gwarantują nam 
wykonanie projektów nowej instala-
cji w najwyższych standardach jako-
ści – dodaje prezes Roman Grzelczak. 

Jednym z ważniejszych projektów re-
alizowanych przez Tecnimont w Polsce 
jest EFRA czyli pogłębiona przeróbka 
ropy naftowej w gdańskiej Grupie Lo-
tos. Także Technip może się pochwalić 
współpracą z największymi spółkami 
branży petrochemicznej w naszym kraju, 
m.in. z Lotosem czy płocką Grupą Orlen.

Budowa instalacji do produk-
cji propylenu metodą PDH to jed-
na z kluczowych inwestycji Gru-
py Azoty Police. Roczna produkcja 
propylenu ma wynieść ok. 400 tys. ton.  

W szczytowym momencie realizacji 
inwestycji, na placu budowy praco-
wać będzie ok. 1000 pracowników, a 
po uruchomieniu instalacji zatrudnie-
nie znajdzie ok. 200 osób.  Pierwsza 
tona propylenu ma zostać wyprodu-
kowana w drugiej połowie 2019 roku.

Grupa Azoty Police rozpoczyna kolejny etap realizacji in-

westycji PDH. W ostatnich dniach spółka celowa PDH Polska 

S.A. rozstrzygnęła przetarg na Inżyniera Kontraktu dla fl ago-

wej inwestycji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., 

to jest budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. 

XX Jubileuszowa Konferencja

w Przemyśle Chemicznym
Trendy Ekorozwoju 

Odpowiedzialność za eko-

system zaczyna się w labora-

toriach. Współczesne koncerny 

chemiczne dokładają wszelkich 

starań, aby tworzona przez 

nie chemia była bezpieczna 

a ludzie przemysłu i nauki nie-

ustannie szukają coraz to no-

wych rozwiązań. Nie byłoby 

to jednak możliwe bez współ-

pracy tych środowisk, dlatego 

od 20 lat  Stowarzyszenie Inży-

nierów i Techników Przemysłu 

Chemicznego Oddział w Tar-

nowie wspólnie z Grupą Azoty 

S.A. jako Głównym Partnerem 

już organizuje ogólnopolską 

konferencję Trendy Ekorozwo-

ju w Przemyśle Chemicznym.

Wbrew obiegowej i nie do końca praw-
dziwej opinii, współpraca biznesu, prze-
mysłu i instytucji działających na rzecz 
ochrony środowiska jest możliwa. Przy 
woli współpracy każdej ze stron może 
być nawet owocna. I nie chodzi tu tylko 
o wypracowane zyski, ale o wzajemne 
poszerzanie horyzontów. Taki też cel 
– wspólne działania na rzecz polskiej 
chemii – przyświeca konferencji Tren-
dy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicz-
nym. Owe znaczenie i potrzebę współ-
działania różnych środowisk poruszył 
w swoim wystąpieniu prezes Grupy 
Azoty Mariusz Bober. W trakcie otwar-
cia konferencji prezes Bober mówił o 
potrzebie integracji przemysłu che-
micznego oraz zwrócił uwagę na fakt, 
że przedstawiciele przemysłu, nauki i 
administracji, także ci, którzy uczestni-
czyli w konferencji powinni być forpocz-
tą innowacji. Jednocześnie, deklarując 
swoją otwartość do współpracy, prezes 
Bober zachęcił wszystkich do wspólne-
go aktywnego wyznaczania przyszłych 
trendów i współpracy, również w za-

kresie integrowania polskiej chemii.
To już 20 lat!

W tym roku Trendy Ekorozwoju w Prze-
myśle Chemicznym odbywały się po raz 
20. Ich historię przybliżył prezes tarnow-
skiego oddziału SITPChem Zbigniew 
Paprocki. – Pierwsza konferencja trendy 
ekorozwoju odbyła się w 1997 r. Począt-
kowo konferencje adresowane były do 
osób odpowiedzialnych za ochronę śro-
dowiska w przedsiębiorstwach chemicz-
nych. Z biegiem lat, dzięki znaczącemu 
wsparciu Grupy Azoty S.A., tematyka 
konferencji była sukcesywnie poszerza-
na. Aktualnie podczas prezentacji, wy-
kładów i paneli dyskusyjnych omawiane 
są szeroko rozumiane problemy prze-
mysłu chemicznego, szczególnie sektora 
Wielkiej Syntezy Chemicznej. Poruszana 
jest m.in. tematyka korzystania ze śro-
dowiska, zmian w przepisach dotyczą-
cych ochrony środowiska, czy zrówno-
ważonego rozwoju. Stałym elementem 
konferencji jest też dyskusja o szansach 
i zagrożeniach, uwarunkowaniach ma-
kroekonomicznych biznesu chemicz-
nego, nowych technologiach – mówił. 

Problematyka tegorocznej konfe-
rencji była skupiona wokół gospodarki 
odpadami. Tematowi przewodniemu 
„Odpady – zagrożenia czy potencjal-
ne korzyści?” w dniu otwarcia poświę-
cono dwa panele dyskusyjne, których 
moderatorem był prof. Jacek Kijeński 
– prezes zarządu głównego SITPChem. 
W pierwszym panelu uczestniczyli 
przedstawiciele zakładów przemysło-
wych wytwarzających, utylizujących 
bądź zagospodarowujących odpady, 
a w drugim – przedstawiciele uczelni 
i placówek badawczych. Drugiego dnia 
kontynuowano zagadnienia związane 
z tematyką odpadów. Omawiano m.in. 
możliwość wykorzystania fosfogipsu 
do produkcji nawozów azotowo-siar-
kowych, przedstawiono nowe trendy 
w wykorzystaniu odpadów polimero-
wych oraz koncepcję circular-economy 
na przykładzie przemysłu chemiczne-

go. Wykładom w drugim dniu przy-
słuchiwali się bacznie uczniowie klas 
chemicznych z Zespołu Szkół Technicz-
nych w Tarnowie-Mościcach, którzy 
w ramach zawartej umowy o współpra-
cy z SITPChem zostali zaproszeni przez 
zarząd oddziału. Po czwartkowych ob-
radach zorganizowano wycieczkę do 
Kamiannej, a wieczorem rozpoczęła się 
uroczysta kolacja, na której nie zabrakło 
jubileuszowego tortu. Prezes zarządu 
głównego SITPChem podziękował tar-
nowskiemu oddziałowi za duży wkład 
w organizację konferencji na przestrzeni 
lat. W piątkowe przedpołudnie rozma-
wiano m.in. o spalarniach odpadów oraz 
instalacjach do zagospodarowywania 
osadów ściekowych (w tym planowanej 
budowie takiej instalacji w Tarnowie). 

Niezmiennie wysoki poziom!

Jak co roku konferencja cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem, a jej 
uczestnicy podkreślali wysoki poziom 
merytoryczny poszczególnych wystą-
pień. – Dbamy nie tylko o atmosferę, 
ale także to merytorykę. W konferen-
cjach uczestniczy rokrocznie ok. 150 
przedstawicieli przemysłu chemicznego 
i innych branż, nauki oraz organów ad-
ministracji państwowej i samorządowej. 
Każdorazowo patronat nad konferen-
cją obejmuje Minister Środowiska, nie 
możemy obniżać wypracowanych stan-
dardów – dodaje Zbigniew Paprocki.

W jubileuszowej XX konferencji Trendy 
Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym 
z ramienia Grupy Azoty uczestniczyli: 
prezes zarządu Mariusz Bober, wicepre-
zesi Witold Szczypiński i Józef Rojek oraz 
członek zarządu Artur Kopeć. Wśród 
gości znaleźli się również prezesi zarzą-
dów pozostałych spółek wchodzących 
w skład  Grupy Azoty, reprezenta-
cje innych spółek chemicznych oraz 
przedstawiciele ministerstwa śro-
dowiska, świata nauki, mediów, za-
kładów przemysłowych i sponsorzy. 
Konferencję prowadzili Zbigniew 
Paprocki oraz Stanisław Oczkowicz. 




