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Chemiczny bieg 
ku przyszłości 
Po latach marazmu polski przemysł chemiczny wstaje z kolan i wreszcie stawia 
na innowacje. Czy mamy jeszcze szansę dogonić zagranicznych gigantów? 

MIŁOSZ WACHOWSKI 

P otrafiliśmy spiąć potęgę wynalaz
ku, energię finansistów i pomoc 
państwa. To jest historyczny 
moment - powiedział premier 
Donald Tusk podczas grudniowej 

konferencji prasowej z okazji rozpoczęcia 
produkcji polskiego grafenu. Nazywany 
materiałem przyszłości, ma zastąpić krzem 

i trafić do niemal wszystkich urządzeń elek
tronicznych. Jest kilkaset razy mocniejszy od 
stali. Giętki, świetnie przewodzi prąd i ciepło. 
Przez lata naukowcy głowili się, jak tanio 
pozyskiwać grafen. Chociaż wydawało się 
to niemożliwe, nowoczesną technologię opra
cowali inżynierowie z Instytutu Technologii 
Materiałów Elektronicznych w Warszawie. 

Polski grafen to solidny krok naprzód E 

dla całej branży. Dowód na to, że innowacje g 
w polskim przemyśle chemicznym wychodzą = 
z wieloletniej stagnacji. Przecież do niedawna | 
największym osiągnięciem polskiej chemii, £ 
którym chcieliśmy zawojować zachodnie ryn- £ 
Id, było wytwarzanie substancji potrzebnych | 
do produkcji nylonowych rajstop. ^ 
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Polska chemia na innowacje nie miała 
czasu. Od transformacji modernizowaliśmy 
sprzęt, dostosowywaliśmy się do europejskich 
wymogów, usprawnialiśmy procesy produk
cyjne, żeby dogonić zachodnią konkurencję. 
- Obecnie sytuacja sektora chemicznego 
zaczyna się stabilizować. Jest to dobry czas 
na intensyfikację działań innowacyjnych. 
Duży p o t e n c j a ł może wykazać o b e c n i e 
skonsolidowana Grupa Azoty. Orlen to już 
dziś międzynarodowy koncern o dużych 
możliwościach w zakresie badań i rozwoju. 

W tej działalności króluje małopolski 
Synthos, który za ponad 1 0 0 min zł b u 
duje duże centrum badawczo-rozwojowe 

w Oświęcimiu. Mamy też wiele małych firm, 
które nie chwaląc się swoimi innowacjami, 
w zaciszach laboratoriów tworzą przełomowe 
technologie. - mówi dr inż. Tomasz Zieliń
ski, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego. 

CHEMIA OD PRYWACIARZA 

Jednym z takich czarnych koni polskiej chemii 
jest Termo Organika. Producent styropianu 
z Krakowa walczy o rynek z Niemcami - o j 
czyzną popularnego izolatora, który w 1951 r. 
wymyślili właśnie nasi zachodni sąsiedzi. 
Kilka lat temu krakowska firma opracowała 
innowacyjny składnik, który lepiej spaja 

styropianowe kulki. Co za tym idzie? S ty
ropian Termo Organiki jest odporniejszy 
na uszkodzenia mechaniczne i czynniki 
środowiska. Od innych izolatorów odróżnia 
się charakterystycznymi kropkami, przez co 
z wyglądu przypomina sierść dalmatyńczyka. 
Nie tak dawno inżynierowie z Termo Organiki 
zaczęli dodawać do swojego sztandarowego 
produktu pomarańczowy pigment, dzięki 
któremu klej lepiej przylega do styropianu, 
a to ułatwia montaż i wytrzymałość całej 
konstrukcji. 

Prywatnie świetnie sobie radzi również 
Synthos. W zeszłym roku spółka należąca 
do miliardera Michała Sołowowa rozpoczęła 
realizację inwestycji o wartości 568 min zł 
służącej wdrożeniu innowacyjnej technologii 
wytwarzania kauczuków SSBR. Opony wyko
nane z użyciem tego materiału w porównaniu 
z tymi wytworzonymi z użyciem tradycyjnych 
kauczuków lepiej się trzymają nawierzchni, 
nawet po ulewnym deszczu. Zapewniają 
bardzie j k o m f o r t o w ą jazdę i powodują 
zmniejszenie zużycia paliwa. Rocznie Synthos 
chce produkować 9 0 tys. ton kauczuku SSBR, 
który ma trafiać do czołowych światowych 
producentów opon. 

Podkarpacki producent farb Śnieżka do 
swoich farb zaczął dodawać teflon. Mate 
riał wcześniej znany z kuchennych patelni 
albo części statków kosmicznych trafił do 
puszek z białą farbą. Dzięki temu ściany są 

Mamy wiele małych 
firm, które nie chwalą 
się innowacjami 
i w zaciszach 
laboratoriów tworzą 
przełomowe technologie 

odporniejsze na zmywanie i zabrudzenia, 
a pomalowana powierzchnia - trwalsza. 

Prężnie działa również polska branża 
kosmetyczna. W zeszłym roku w Przemyślu 
wynaleziono pierwszy oddychający lakier 
do paznokci. 0 2 M od Inglota odróżnia się 
t y m od innych lakierów, że przepuszcza 
powietrze, dotleniając i nawilżając skórę. 
- Muzułmanie przed każdorazową m o 
dlitwą muszą dokonać obrzędu abdestu, 
k tóry polega na rytualnym obmywaniu 
pewnych części ciała wodą - mówi Musa 
Czachorowski, rzecznik polskiego muftie -
go. Muzułmanki nie mogą więc malować 
paznokci tradycyjnym lakierem, bo ten nie 
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przepuszcza żadnych płynów. Wynalazek 
Inglota ma szansę to zmienić, dzięki czemu 
kobiety w burkach nie będą musiały pięć 
razy dziennie szorować paznokci zmywa
czem. 

- Dla mnie to zaskakująca sprawa. Jeżeli 
lakier rzeczywiście przepuszcza wodę, to 
abdest i wszystkie inne obrzędy będą ważne 
- mówi Tomasz Miśkiewicz, mufti RP. 

Z kolei sopocka firma kosmetyczna Ocea -
nic właśnie opatentowała dwie innowacyjne 
substancje, które mają pomóc w łagodzeniu 

skalę świa tową. I n w e s t y c j e w badania 
i rozwój wymagają zaangażowania dużych 
środków współgrających z koniecznością 
p o d j ę c i a podwyższonego ryzyka. O t o 
czenie konkurencyjne jest bardzo trudne. 
Rynek i klienci coraz bardziej wymagający. 
- t łumaczy Zieliński. Kogo obarczać winą 
za brak innowacj i w polskim przemyśle 
chemicznym? 

Część odpowiedzia lności jak zwykle 
spadnie na kilkadziesiąt lat komuny, kiedy 
nie mieliśmy szans na równe konkurowanie 

i Kosmetyki 
f i rmy Inglot robią 

^ • h i ę d z y n a rodową 
karierę. Oddychający 
lakier do paznokci tej 

• w m y stał się h f t e m y ' 
edaży w krajach 

oskich j : 

zmian skórnych powstałych w wyniku alergii 
i podrażnień. Firma ma kilka linii wyspecjali
zowanych kosmetyków, m.in. dla osób cier
piących na chorobę nowotworową, których 
skóra jest narażona na działanie intensywnej 
radio - czy chemioterapii. 

Kiedy polskie prywatne firmy już dawno 
temu zdały sobie sprawę, że innowacje są 
kluczem do zdobycia portfeli i umysłów 
klienta, w państwowych molochach z branży 
chemicznej nowatorskie pomysły to niestety 
ciągle odległa egzotyka. 

MIKSTURA SUKCESU 

- Polska chemia wypracowała wiele ważnych 
rozwiązań technologicznych, które do dziś 
pracują na świecie. Przez wiele lat jednak był 
zastój w tej materii, gdyż priorytetem było 
przetrwanie zakładów w nowej rzeczywi
stości po 1989 r. Obecnie w sektorze chemii 
przemysłowej t r u d n o jes t wypracować 
nowoczesne rozwiązanie i innowacyjne 
produkty mogące stanowić rewolucję na 

Zarządy zaczęły 
rozumieć potrzebę 
inwestowania 
w badania i rozwój. Nie 
muszą się już bać, że 
mogą wylecieć z pracy 

z Zachodem. Tuż po transformacji polskie 
ńrmy trafiły w ręce prywatnych inwesto -
rów. Ci bardziej walczyli z wizją upadłości, 
s tarając się modernizować przestarzałe 
radzieckie technologie, niż snuli kosmiczne 
wizje o wielkich innowacjach. Koncerny, 
które nie zostały sprywatyzowane, ulegały 
kaprysom zmieniających się ekip rządo
wych. Gabinety prezesów opróżniały się 
momentalnie po nowych wyborach, więc 
żaden z dyrektorów nie miał na tyle o d 

wagi, żeby podejmować ryzyko i wydawać 
f i rmowe pieniądze na z natury przecież 
ryzykowne inwestycje w badania i rozwój. 

Problemem był również brak współpracy 
między nauką abiznesem. Polskie jednostki 
badawczo-rozwojowe przez lata wolały 
i n w e s t o w a ć w swój dorobek naukowy, 
publikując książki, prace badawcze i zdo
bywając tytuły naukowe, niż rzeczywiście 
zająć się tworzeniem nowoczesnych techno -
logii, których potrzebowałaby nasza branża 
chemiczna. 

Sytuację pogorszyły też nieudane próby 
konsolidacji polskiego przemysłu chemiczne -
go i ciągłe wahania, czy firmy z branży spry
watyzować, czy jednak pozostawić w rękach 
Skarbu Państwa. Połączenie najważniejszych 
ośrodkówprodukcyjnych nawozów chemicz -
nych doszło do skutku dopiero wtedy, kiedy 
do muru nas przycisnęli Rosjanie, którzy 
chcieli przejąć zakłady azotowe w Tarnowie. 

Od tamtego czasu coś jednak zaczęło 
się zmieniać . Grupa Azoty, bo pod taką 
nazwą występuje teraz kilku największych 
polskich producentów nawozów, zyskała 
duży potencjał międzynarodowy. Zarządy 
zaczęły rozumieć potrzebę inwestowania 
w badania i rozwój. Nie muszą się już bać, że 
za chwilę mogą wylecieć z pracy. Nareszcie 
mamy stabilizację. 

W grudniu Lotos właśnie z Grupą Azoty 
podpisały porozumienie w sprawie budowy 
fabryki petrochemicznej w Gdańsku. Koszt 
inwestycji szacuje się na 12 mld zł.Oprócz 
tego obydwie firmy mają wybudować również 
na terenach należących do Lotosu linię do 
produkcji tiosiarczanu amonu, wykorzysty
wanego przy produkcji nawozów azotowych. 
Otwarcie jest planowane na 2016 r. 

Nie możemy mieć jednak złudzeń, że 
nagle w Polsce wyrośnie gigant na miarę 
niemieckiego BASF czy amerykańskiego 
Dow Chemical. 

- Ich możliwości w zakresie f inanso
wania badań i rozwoju są większe niż suma 
wszystkich wydatków w kraju. Nasz sektor 
boryka się z brakiem taniego gazu ziemnego 
czy energii, nie wspominając już o skutkach 
regulacyjnych z UE - ucina dyskusję Zieliński. 

Jednak jego zdaniem do pełni sukcesu da
lej nam brakuje odwagi. - Innowacje wiążą 
się z ryzykiem, że produkt czy technologia 
nie znajdą dla siebie rynku. Ale nagrodą za 
podjęcie ryzyka są wyższe marże i dochody. 
Niezbędne jest jednak stworzenie całego 
systemu wsparcia innowacyjności. Musimy 
przyglądać się uważnie konkurencji, rozpo
znawać potrzeby rynków i na nie odpowia
dać - puentuje prezes zarządu Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, m 
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