
LERG SA
– wyróżnia nas tradycja i doświadczenie

LERG SA TO FIRMA DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ. JEJ PRODUKTY WYKORZYSTYWANE SĄ NIE-
MAL W KAŻDEJ DZIEDZINIE PRZEMYSŁU. FIRMĘ WYRÓŻNIA JAKOŚĆ PRODUKCJI, A JEDNYM Z JEJ 
CELÓW JEST DBANIE O ŚRODOWISKO NATURALNE. TO WAŻNY ASPEKT, KIEDY JEST SIĘ PRODUCEN-
TEM W DZIALE PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, A PRODUKTAMI SĄ ŻYWICE. O FIRMIE, JEJ ROZWOJU, 
INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH, WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED FIRMAMI Z BRANŻY CHE-
MICZNEJ ORAZ WIZJACH NA PRZYSZŁOŚĆ Z AGNIESZKĄ KOZUBEK-BESPALENKO, WICEPREZES FIR-
MY LERG SA Z PUSTKOWA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM, ROZMAWIA WOJCIECH STEPANIUK.



Firma LERG SA ma bardzo bogatą histo-
rię. Proszę ją przybliżyć.

Tak, historia LERG sięga roku 1937, kiedy 
to w ramach Spółki Akcyjnej „Lignoza” po-
wstał zakład w Pustkowie. Poprzez kolejne 
lata jako Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG 
oddawaliśmy do produkcji nowe instala-
cje, które wytwarzały towary zgodne z za-
potrzebowaniem rynku. Niektóre z nich już 
dziś nie występują w obrocie. Najnowsza 
historia przyniosła w roku 2004 zmianę 
struktury właścicielskiej – firma została za-
kupiona przez Pana Mariana Kwietnia, któ-
ry do dziś jest głównym akcjonariuszem. 
Wynikiem tych przemian była zmiana na-
zwy na LERG w 2009 roku. Poprzez połą-

czenie „L” jak Lignoza oraz „ERG” staramy się 
podkreślić świadomość czerpania z wielu 
lat doświadczeń zarówno w zakresie myśli 
technicznej, jak również wiedzy na temat 
rynku. Nasza historia stanowi solidną pod-
stawę dla dalszego rozwoju.

Waszym głównym produktem są żywice. 
Proszę coś więcej powiedzieć na temat 
ich produkcji.

Obecnie produkujemy żywice w oparciu 
o takie surowce jak styren, fenol, meta-
nol, mocznik i formalina. Na ich bazie do-
starczamy wyroby dla bardzo szerokiego 
przemysłu: gumowego, meblowego czy 
budowlanego. Tak obszerny zakres zasto-

sowań sprawia, że musimy dysponować 
dużą gamą linii produkcyjnych. Nasza pro-
dukcja charakteryzuje się różnorodnością 
technologii, ponieważ staramy się każde-
mu odbiorcy dostosować produkt do jego 
potrzeb. Takie podejście wymusza na nas 
permanentne inwestowanie w najnowo-
cześniejsze linie produkcyjne, dzięki cze-
mu możemy poszczycić się wyróżnieniami 
w zakresie innowacyjności czy jakości pro-
duktów. 

Wszystkie wyroby produkowane są na 
trzech oddzielnych wydziałach zlokalizo-
wanych na terenie firmy. Wiele procesów 
produkcyjnych jest skomplikowanych, cza-
sochłonnych, a większość odbywa się pod 
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Firma DADA prowadzi działalność doradczą, serwis techniczny oraz 
konsulting w kraju i na całym świecie, a w szczególności w: 

• Ameryce Południowej, 
• Rosji, 
• Białorusi, 
• Chinach, 
• Litwie 
• i Estonii. 

Prowadzimy prace badawcze i rozwojowe na potrzeby własne i na-
szych klientów. Współpracujemy także ze znanymi jednostkami ba-
dawczo naukowymi zajmującymi się przetwórstwem drewna i tworzyw 
sztucznych. Know-how w zakresie żywic impregnacyjnych UF i MUF 
dla branży drzewnej oraz produkcji materiałów drewnopochodnych 
jest naszą specjalnością, jak również optymalizacja procesów produk-
cyjnych oraz zwiększanie wydajności z pomocą chemii specjalistycz-
nej firmy Würtz GmbH, której jesteśmy przedstawicielem. 

Oferujemy pełną gamę dodatków procesowych dla praktycznie każ-
dego polimeru. Uzupełnieniem naszej oferty dla branży drzewnej i nie 
tylko są matryce grawerowane firmy Sandvik Surface Solutions. 

Zadowolenie klienta i ekologiczna eksploatacja zasobów natural-
nych są naszym celem.
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poszczycić, to fakt, że niezależnie od wymie-
nionych zastosowań dostarczamy je do lide-
rów w tych kategoriach. Jeśli przyjdzie Panu 
do głowy znany z reklam producent w danej 
grupie, to jest on najprawdopodobniej na-
szym partnerem handlowym.

Proszę powiedzieć kilka słów na temat ka-
dry, jaka zatrudniana jest w firmie. Wiemy, 
że Wasi pracownicy mogą korzystać ze 
szkoleń poszerzających ich kwalifikacje.

Dbanie o pracowników jest wpisane w stra-
tegię naszego działania. W ramach tych po-
czynań staramy się również o podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Każdego roku 
realizujemy cykl szkoleń pracowniczych. Po 
pierwsze, w aspekcie biznesowym wpływa 
to na osiągane rezultaty, a w efekcie koń-
cowym na zadowolenie klienta. Po drugie, 
zależy nam na zadowoleniu pracowników, 
ponieważ zdajemy sobie sprawę, że usatys-
fakcjonowany pracownik ma odpowiednią 
motywację, chętnie angażuje się w pracę 
i lepiej ją wykonuje. 

A jak wygląda sprawa konkurencji? Czy 
trudno jest działać w branży chemicznej?

Ależ oczywiście. Wśród naszych konku-
rentów są firmy zagraniczne o działaniu 
globalnym, uporządkowanych strukturach 
i czerpiące z doświadczeń wielokulturo-
wych. Dysponują one ogromnymi budżeta-
mi, a ze względu na konsumpcję surowców 
korzystają ze znacznych upustów na zakup 
surowców. Jest to ważny czynnik, ponieważ 
udział kosztów surowców w cenie naszych 
żywic jest spory. Na szczęście często korpo-
racyjność konkurentów stanowi dla nich sa-
mych niebezpieczny balast. To co wymaga 
u nich czasochłonnych procedur, u nas jest 
organizowane dużo szybciej. Staramy się 
działać w oparciu o filozofię myślenia, że nie 
duży pokonuje małego, ale szybki powolne-
go. Stąd też wzięło się nasze hasło: „Faster 
can more”.

Ważnym aspektem w działalności każdej 
firmy jest ochrona środowiska. Sami o so-
bie mówicie, że jesteście firmą proekolo-
giczną. Zatem stosujecie odpowiednie 
technologie i instalacje, które pomagają 
Wam chronić środowisko. Proszę uzupeł-
nić informacje na ten temat.

Faktem jest, że oprócz wprowadzania na 
rynek wyrobów proekologicznych, jak np. 
żywice produkowane na bazie recyklatu 
PET (zużyte butelki), także w firmie podej-
mujemy szereg działań mających za zadanie 
chronić środowisko. W ramach podjętych 
inicjatyw działa nasza oczyszczalnia ście-
ków. Warto zaznaczyć, że oczyszczamy ście-
ki nie tylko wynikające z naszej działalności, 
ale również świadczymy usługi oczyszczania 
ścieków bytowo-gospodarczych z okolicz-
nych miejscowości. W trosce o środowisko 

LERG SA to lider wśród polskich producentów branży chemicznej pod względem 
wartości sprzedaży oraz osiąganych zysków. Firma przoduje w produkcji proekolo-
gicznych, nowoczesnych produktów spełniających potrzeby klientów. Rozwija swoją 
produkcję nie tylko w kierunku żywic syntetycznych, ale także innych produktów da-
jących zadowolenie klientów oraz wysoką marżę dla spółki. Nowoczesne rozwiązania 
i dostosowywanie profilu produkcji do potrzeb klientów sprawiają, że LERG doskonale 
rozwija się na rynku surowców i półproduktów chemicznych.

W konkursie „Jakość Roku” organizowanym przez Redakcję Biznes Raport w Dzienniku Gazecie Prawnej, firma LERG 
uhonorowana została w kategorii „Produkt” za żywice Estromal®. Konkurs merytorycznie wspierany jest przez Pol-
skie Centrum Badań i Certyfikacji SA, najstarszą polską instytucję państwową zajmującą się kwestiami związanymi 
z jakością w Polsce. 

Żywice poliestrowe Estromal® produkowane są na bazie wyselekcjonowanych pod względem jakości surowców, a ponad 50-letnie do-
świadczenie w produkcji tych żywic daje firmie możliwość szybkiej reakcji na potrzeby Klientów. Nad całym procesem produkcyjnym 
i sprzedażowym czuwa wprowadzony system zarządzania ISO 9001:2008. LERG jest firmą, która od początku swojej działalności szcze-
gólną uwagę zwraca na jakość oferowanych wyrobów. Firma posiada własne zaplecze badawczo – rozwojowe, a wyspecjalizowana 
kadra cały czas czuwa nad zapewnieniem najlepszych parametrów produkowanych żywic. 

To dla firmy bardzo ważna informacja, jednak firma stawia na zadowolenie klientów, bo to jest wyznacznikiem doskonałej jakości 
wszystkich produktów w tym nienasyconych żywic poliestrowych Estromal®. Żywica poliestrowa Estromal® jest jednym z wiodących 
produktów w programie produkcyjnym firmy Lerg. Ponad 50% produkcji trafia do odbiorców zagranicznych w tym do większości 
państw europejskich. Głównym odbiorcami są producenci laminatów poliestrowo-szklanych, przede wszystkim wielkogabarytowych 
elementów do produkcji jachtów, ale też elementów karoserii do samochodów, wiatraków, wentylatorów, rur kanalizacyjnych. Żywica 
poliestrowa stosowana jest również jako lepiszcze w produkcji sztucznego marmuru, szpachlówek poliestrowych, figur ozdobnych czy 
wyrobów akrylowych tj. wanny, brodziki. 

LERG SA

Kolejna nagroda dla LERG

specjalnym rygorem, gdyż muszą spełniać 
wysokie wymagania bezpieczeństwa. Nad 
wszystkim czuwają odpowiednie służby. 

Wspomina Pani o technologii. Warto tutaj 
nadmienić, że dysponujecie własnym no-
woczesnym zapleczem badawczym, gdzie 
ciągle unowocześniacie swoje produkty, 
wychodząc naprzeciw wymaganiom klien-
tów. Proszę więc powiedzieć naszym Czy-
telnikom coś więcej na temat badań nad 
produktami, które dopiero mają trafić na 
rynek. 

Konieczność ciągłego doskonalenia wyrobów 
stawiają przed nami nasi odbiorcy, a my, ro-
zumiejąc ich potrzeby, chętnie odpowiadamy 
na nie, mając na uwadze, że w ostateczno-
ści dbamy o klienta detalicznego, czyli nas 
wszystkich. Wśród produkowanej gamy wy-
robów te nowe stanowią około 30% portfolio. 
Biorąc pod uwagę ich mnogość, jak i potrze-
bę stałego poprawiania jakości, nieodzow-
nym jest posiadanie własnych laboratoriów. 

Dbamy o to, ażeby ich wyposażenie było naj-
wyższej jakości. Dzięki temu jesteśmy w sta-
nie opracowywać innowacyjne rozwiązania. 
Zdajemy sobie również sprawę, że istotną 
wartością jest transfer technologii, dlatego 
korzystamy z pomysłów zewnętrznych jed-
nostek badawczych w kraju i za granicą. Takie 
podejście sprawia, że śledzimy trendy w roz-
woju przemysłu, a klient otrzymuje nowocze-
sne rozwiązania. Obecnie prowadzimy kilka 
projektów ukierunkowanych na ograniczenie 
emisji czy to styrenu, czy formaldehydu. Zwią-
zane jest to ze światowym trendem inwestycji 
w ekologię. Po zaakceptowaniu wyników prac 
przez klientów będziemy informować o tych 
produktach. 

Wasze wyroby wykorzystywane są w wielu 
gałęziach przemysłu. Do jakich konkretnie 
dziedzin trafiają i do czego najczęściej są 
wykorzystywane?

Jak już wspominałam, produkujemy dla 
bardzo szerokiego grona odbiorców. Nasze 

wyroby adresujemy do producentów sklejki 
i pilśni, wełny mineralnej i szklanej oraz two-
rzyw warstwowych. Dla branży meblarskiej 
oferujemy wyroby do impregnacji papierów 
i produkcji obrzeży meblowych. Znaczna 
część elementów samochodów może być wy-
konana z użyciem naszych wyrobów, np. opo-
ny, klocki hamulcowe, elementy tłumików, 
akumulatorów, wygłuszeń i tapicerki oraz 
owiewek dla samochodów ciężarowych i do-
stawczych. Dla motoryzacji oferujemy rów-
nież materiały naprawcze pod marką Polfill, 
których naprawę można wykonać z użyciem 
materiałów ściernych, przygotowanych oczy-
wiście na bazie naszych żywic. Dostarczamy 
produkty dla odlewnictwa. Najszersze zasto-
sowanie znajdują żywice poliestrowe wyko-
rzystywane do produkcji łodzi, zbiorników 
z laminatów, rur kanalizacyjnych i do przesyłu 
różnorodnych mediów z polimerobetonu, ko-
szy na śmieci, figur ogrodowych, parapetów 
ze sztucznego marmuru, wanien i umywalek 
akrylowych, jak również guzików, które ma 
Pan na swojej koszuli. To, czym możemy się 

Eurochem Service Polska Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4/52
02-796 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 54 47 898
tel.: +48 77 47 21 548, +48 77 47 21 560
        
fax: +48 77 40 56 014, +48 22 54 47 899 

E-mail: biuro@eurochemservice.pl

Eurochem Service Polska Sp. z o.o. to 
przedsiębiorstwo specjalizujące się w hur-
towym obrocie surowcami chemicznymi, 
stosowanymi w przemyśle farb i lakierów, 
tworzyw sztucznych, metalurgicznym, 
kosmetycznym i chemii gospodarczej, 
a także w przemyśle chemicznym, w pro-
cesach syntezy innych substancji che-
micznych. 

Działamy szybko, rzetelnie i bezpiecznie. 
Zapraszamy do współpracy!

+48 77 47 21 534

Spółka dostarcza surowce chemiczne do największych odbiorców  w Pol-
sce, zajmuje się również WDT oraz eksportem chemikaliów poza kraje UE. 
Surowce dostarczane odbiorcom krajowym (aromaty, bezwodniki, gliko-
le, rozpuszczalniki i inne) pochodzą m. innymi ale nie tylko z rafinerii MOL 
i Slovnaft. 

W uznaniu dynamiki działania Spółki Puls Biznesu przyznał jej tytuł „Gazeli 
Biznesu” a w 2011 wytypowano ją do grupy „Małych Diamentów” Forbsa. 

Z LERGiem współpracujemy od kilku lat a obecnie zaliczamy go do na-
szych głównych odbiorców w Polsce. Lista dostarczanych surowców zmie-
nia się ale niektóre są stałe i niezmienne od początku naszej współpracy. 
Nasze dostawy są regularne, a ich wartość wykazuje tendencję wzrosto-
wą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z  partnerskiego charakteru wzajemnych 
kontaktów oraz wyników współpracy.  Podzielamy filozofię naszych part-
nerów, iż podstawą sukcesu są dobre relacje z dostawcami i odbiorcami.

AWT INTERNATIONAL (POLSKA) Spółka z o.o.
02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 22/90
Tel.: 0048 (22) 4464401  Fax: 0048 (22) 4464402  
Tel. kom.: 0048-601336165, e-mail: awt@plusnet.pl
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zrealizowaliśmy inwestycję instalacji do spa-
lania odpadów niebezpiecznych i odgazów. 
Wynikiem tego spalania jest uzysk ciepła, co 
wpływa korzystnie na ogólną gospodarkę 
energetyczną. 

Mówi się, że przed branżą chemiczną stoi 
wiele wyzwań, a to przez to, że w tej dzie-
dzinie przemysłu zaczynają obowiązywać 
nowe trendy, jak chociażby ten, który za-
kłada wycofanie ropy naftowej z produk-
cji. Jakie jest Pani zdanie na ten temat?

Tak, wiele się mówi w ramach ekologii 
o redukcji substancji szkodliwych, a w wyniku 
tego o eliminowaniu niektórych surowców. 
Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele przed-
miotów codziennego użytku zostało wypro-
dukowanych w oparciu o wspomnianą ropę 
naftową. Różne działania w kierunku ogra-
niczenia substancji szkodliwych już zostały 
podjęte poprzez wprowadzenie systemu RE-
ACH, który monitoruje obrót tymi surowcami. 
Dużym wyzwaniem może okazać się utwo-
rzenie platformy porozumienia branży che-
micznej w kierunku obrony dotychczasowej 
produkcji przed wprowadzaniem substytu-
tów. W ramach takiej działalności moglibyśmy 
np. przekonywać społeczeństwo, że „nasza” 
chemia może być również ekologiczna i war-
to z niej korzystać. Faktem jest, że trend eko-
logiczny mocno się zakorzenił i będzie jeszcze 
przez długi czas obecny w naszym życiu.

Jaką wizję na przyszłość ma firma 
LERG?

Naszym celem jest dynamiczny rozwój. Chce-
my należeć do grona liderów w polskiej bran-
ży przemysłu chemicznego, dlatego ciągle 
myślimy o nowych inwestycjach. Mówiąc 
inwestycje, mam na myśli dalszą rozbudowę 
naszego zakładu o nowe, dotąd nieprodu-
kowane wyroby. Jak wynika z naszego do-
świadczenia, taka dywersyfikacja produkcji 
dla naszych klientów oznacza większą sta-
bilność LERG-u i bezpieczeństwo dostaw. 
Przeżyliśmy już „kryzysy” w poszczególnych 
branżach. W chwilach trudnych dla jednej 
z nich, pozostałe branże pozwalają nam spo-
kojnie funkcjonować. Nasza wizja przewiduje 
również dalszy rozwój poprzez zakup akcji 
innych ciekawych przedsiębiorstw. Nie jest 
przecież tajemnicą, że staraliśmy się niedaw-
no o zakup od Ministerstwa Skarbu Państwa 
akcji jasielskiego Gamratu. Rozważamy obec-
nie kilka pomysłów, które pomogą nam pod-
wyższyć status w polskiej chemii.

Warto również wspomnieć, że w grud-
niu 2010 r. firma LERG SA, po zdobyciu 
prestiżowego tytułu Lidera Innowacji 
w regionalnej edycji konkursu, została wy-
różniona i jako jedna z wielu firm awanso-
wała do pierwszej trójki w ogólnopolskim 
konkursie o tytuł Krajowego Lidera Inno-
wacji. Jak ważny jest to dla firmy konkurs?

Bardzo ucieszyliśmy się z przyznania tytułu. 
Od wielu lat staramy się ciężką pracą i nie-
małymi nakładami finansowymi oferować 
najlepsze i innowacyjne wyroby. Teraz na-
sze wysiłki zostały docenione. Jest to dla 
nas potwierdzeniem, że należycie dbamy 
o swoich partnerów handlowych, oferując 
im to co najlepsze. Tytuł ten jest dla nas tym 
bardziej znaczący, że z branży przemysłu 
chemicznego zostaliśmy wyróżnieni jako 
jedyni.

LERG SA może pochwalić się kilkoma cer-
tyfikatami, wyróżnieniami i nagrodami. 
Proszę wymienić te najważniejsze i dla-
czego są one tak ważne dla firmy?

Naszą domeną jest produkcja żywic, 
a nie zdobywanie nagród. Jednak jak Pan 
wspomniał posiadamy wiele certyfikatów 
i wyróżnień, takich jak wspomniany Lider 
Innowacji, Jakość Roku 2010, KEMA ISO 
9001:2008, Certyfikat Wiarygodności Finan-
sowej, Lider Województwa Podkarpackie-
go, Gepardy Biznesu 2011 i wiele innych. 
Wszystkie one wynikają z tego, że staramy 
się być firmą otwartą, dlatego często pod-
dajemy się weryfikacji przez różne gremia 
fachowców. Na szczęście liczba zdoby-
tych wyróżnień potwierdza, że idziemy 
w dobrym kierunku, a dla naszych klientów 
oznacza, że jeśli wystartowali w rajdzie, to 
wybrali najlepszych serwisantów. ■

Nasza Firma powstała w 1995 roku. Siedziba Firmy mieści się w zabytkowym 
dworku w Maliniu koło Mielca w województwie podkarpackim. Zajmujemy 
się odzyskiem przez recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucz-
nych tj. butelek PET, pojemników po chemii gospodarczej (HDPE) .oraz fo-
lii LDPE. Jesteśmy również producentem paliw alternatywnych z odpadów 
stałych (RDF). Misją firmy jest przetwarzanie odpadów opakowaniowych  
z tworzyw sztucznych takich jak: PET, PP, PE i inne na surowce o przeznacze-
niu pierwotnym, tzw. recykling oraz komunalnych, przemysłowych odpadów 
jako odzysk na paliwo zastępcze dla przemysłu cementowego tzw. RDF.
Najbardziej zaszczytnym uhonorowaniem naszej działalności jest przyznanie 
nam przez miesięcznik FORBES wyróżnienia „Diamenty FORBESA 2011”.

Z firmą LERG S.A. - następcą ERG-u Pustków S.A. - współpracujemy od 1997 r. 
Byliśmy pierwszym dostawcą płatka PET do nowego produktu - żywicy po-
liestrowej za którą ERG Pustków S.A. w 2000 roku otrzymał Złoty Medal na 
Targach POLEKO 2000.

Firma Handlowo - Usługowo - Produkcyjna  
„WIBO RECYKLING” Sp. z o.o.
39-331 Chorzelów, Malinie 317
Tel./Faks: 17 586 34 13, 17 774 35 73, 17 586 34 13
E-mail: wibo@wibo.com.pl
www.wibo.com.pl

ERGPET
RECYKLING ODPADÓW 

TWORZYW SZTUCZNYCH 
(PET)

PPHU “ERGPET” Sp. z o.o.
Pustków - Osiedle 59F, 39-206 Pustków 6

tel./fax 14 68 06 308; 14 68 16 030
www.ergpet.pl; ergpet@ergpet.pl

www.polskiprzemysl.com.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNO – HANDLOWY 
„CERPLAST” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 50, 39-100 Ropczyce
tel./fax: 017 2217-090
sekretariat@cerplast.pl
www.cerplast.pl

OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE
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Od wielu lat mamy zaszczyt współpracować z LERG SA, jako 
dostawca szeregu surowców chemicznych mających strate-
giczne znaczenie dla naszego klienta. Jesteśmy dumni z fak-
tu, iż nasze surowce pochodzące z linii produkcyjnych grupy 
Helm AG oraz z systemu dystrybucji naszego koncernu przy-
czyniają się do budowy silnej pozycji rynkowej LERG-u – firmy 
o długiej tradycji oraz najwyższych standardach produkcji 
i profesjonalizmu w swojej branży.

- Zarząd Helm Polska Sp. z o.o.

CHEMICALS IN MOTION
 
feedstocks * petrochemikalia * środki ochrony roślin *
chloroalkalia * tworzywa sztuczne * farmacja 
 
Marketing międzynarodowy
• Dystrybucja
• Logistyka
• Produkcja
• Serwis naukowo-techniczny

HELM POLSKA Sp. z o.o. * ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa * tel.: +48/22/6543500 * faks +48/22/6542950
e-mail: hps@helmpolska.pl * www.helmpolska.pl * www.helmag.com

Firma LERG S.A wprowadziła tak zwany system REACH, czyli realizuje zapisy rozporządzenia w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. System REACH nakłada na przemysł 
większą odpowiedzialność związaną z zarządzaniem zagrożeniami, które substancje chemiczne mogą stwarzać 
w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i środowiska. 

System REACH zastępuje około czterdziestu różnych aktów prawnych usprawnionym i ulepszonym rozporządzeniem. Inne przepisy 
odnoszące się do substancji chemicznych (np. dotyczące kosmetyków, detergentów) lub przepisy powiązane (np. dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy dla pracowników mających do czynienia z chemikaliami, bezpieczeństwa produktów, produktów budowla-
nych), które nie zostały zastąpione przez system REACH, nadal obowiązują. System REACH został zaprojektowany tak, aby nie nakładać 
się na inne przepisy dotyczące substancji chemicznych ani nie kolidować z nimi. 

System ten powoduje, że przemysł ponosi główną odpowiedzialność za zarządzanie zagrożeniami stwarzanymi przez substancje che-
miczne i za udostępnianie użytkownikom odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Równolegle przewiduje on, że Unia 
Europejska może wdrożyć dodatkowe środki dotyczące bardzo niebezpiecznych substancji. Zgodnie z założeniami systemu wszyscy 
producenci i importerzy substancji chemicznych muszą zidentyfikować zagrożenia związane z produkowanymi i wprowadzanymi na 
rynek substancjami, jak również zapewnić odpowiednie zarządzanie tymi zagrożeniami. 

Celem systemu REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska oraz propagowanie nowoczesnych metod 
oceny ryzyka stwarzanego przez substancje przy jednoczesnym zagwarantowaniu ich swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym 
i wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

Rozporządzenie REACH wprowadziło liczne zmiany w prawodawstwie dotyczącym chemikaliów. Zasadniczym zwrotem w podejściu 
do kwestii nadzoru nad bezpieczeństwem chemicznym jest przeniesienie ciężaru wykonywania oceny ryzyka dla substancji chemicz-
nych z państw członkowskich na przedsiębiorców. Zmieniły się przepisy odnośnie wprowadzania substancji chemicznych na rynek. 
Pojawił się między innymi obowiązek rejestrowania substancji chemicznej w jej postaci własnej, w preparacie, czy w wyrobie, jeżeli 
wielkość jej produkcji lub importu wynosi co najmniej 1 tonę na rok. Jednym z nowych wymogów rozporządzenia REACH dotyczących 
przedsiębiorców jest sporządzanie raportów bezpieczeństwa chemicznego, oraz scenariuszy narażenia.

System REACH, przewiduje także szereg obowiązków dla państw członkowskich. Przede wszystkim, zgodnie z artykułem 121, konieczne 
jest powołanie właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań przydzielonych państwom członkowskim 
na mocy rozporządzenia oraz za współpracę z Komisją Europejską i Europejską Agencją Chemikaliów we wdrażaniu rozporządze-
nia. Obliguje również państwa członkowskie do zapewnienia właściwym organom odpowiednich zasobów gwarantujących termi-
nowe wypełnianie zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia. Ponadto w art. 125 zapisany jest obowiązek zapewnienia przez 
państwa członkowskie odpowiedniego systemu kontroli urzędowych i innych działań oraz w art. 124 utworzenia krajowych centrów 
informacyjnych, zapewniających zainteresowanym stronom porady dotyczące ich odpowiedzialności i obowiązków wynikających 
z rozporządzenia.

Co to jest REACH?

Jeden z surowców do produkcji żywic, pozyskiwany jest przez firmę LERG z recyklingu butelek typu PET. Butelki 
PET pojawiły się na polskim rynku na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zalety tych butelek zosta-
ły szybko dostrzeżone przez lokalnych producentów napojów. Rozpoczęli oni import pustych butelek. Udział kosz-
tów transportu w cenie opakowania skłonił polskich przetwórców do rozważenia możliwości produkcji butelek PET 
w Polsce. Pierwsza rozdmuchiwarka został uruchomiona w 1992 roku. 

W ciągu 20 lat praktycznie od zera powstał w Polsce rynek PET i nadal się on rozwija. W 2010 roku przekroczył wielkość 200 tys. ton 
zużywanego PET. Zużycie tego tworzywa na głowę statystycznego Polaka sięga ponad 6 kg.

PET jest materiałem opakowaniowym łatwym do recyklingu. Wprowadzane w życie przepisy Waste Management and Product Charge 
Act wpłynęły na zainteresowanie recyklingiem tego tworzywa. Według szacunków ok. 10 procent rocznej produkcji butelek PET jest 
poddawane w Polsce recyklingowi.

Z recyklatu PET korzysta także firma LERG do produkcji tereftalowych żywic poliestrowych. I bardzo dobrze, bo odpady typu PET są po-
ważnym zagrożeniem dla środowiska. Warto jednak zauważyć, że recykling PET w Polsce jest znacznie większy niż ogólny cel recyklin-
gowy. W stosunkowo wielu gminach naszego kraju zbiera się selektywnie PET, istnieje wiele zakładów przetwarzających to tworzywo. 
Cena pozyskanego produktu jest dość wysoka i przekracza 2 tys. zł za tonę. 

Produktem finalnym powstałym w wyniku recyklingu odpadowych butelek PET są płatki PET, różnokolorowe służące do produkcji folii 
regranulatu, taśm, włókien, żywic i wyrobów formowanych metodą wtryskową.

LERG korzysta z recyklatu PET

Tytan Sp. z o. o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w dystrybucji 
opakowań transportowych.

Nasza oferta zawiera:
opakowania transportowe: o pojemności od 3 l. do 1000 l.
- kanistry
- beczki
- kontenery

Oferowane produkty charakteryzują się wysoką jakością. 
Nasza firma dąży do zaspokajania potrzeb Klientów poprzez ciągłe posze-
rzanie oferty, solidną i fachową obsługę, krótkie terminy dostaw, konkuren-
cyjne ceny oraz dogodne warunki płatności.

TYTAN Sp. z o. o., ul. Pyskowicka 20, 41-807 Zabrze
tel. 032/389-71-17, info@tytan.net.pl

Firma powstała w 1993 roku. Działalność nasza opiera się na obsłudze krajowej i międzynarodowej 
transportu w zakresie przewozu towarów chemii płynnej głównie niebezpiecznych. Wśród naszych 
klientów są zarówno firmy, jak i instytucje oraz osoby prywatne. Obsługujemy większość transportu 
dla LERG S.A. Siedziba firmy znajduje się w Ociece, a nasze biura dla sprawniejszej współpracy z dzia-
łem logistyki i transportu znajdują się na terenie zakładu LERG S.A.

Dzięki miłej, rzetelnej i fachowej obsłudze klienci chwalą sobie współpracę z nami. Zapewnia-
my atrakcyjne ceny, rabaty i zniżki dla stałych klientów. W naszej ofercie znajdują się przewozy 
materiałów niebezpiecznych, w cysternach i samochodach skrzyniowych o różnym tonażu i ga-
barytach.

Oferujemy przewozy chemii płynnej materiałów neutralnych i niebezpiecznych o różnych gabarytach w:
- cysternach do poj. 32 000 litrów, lub 25 ton
- samochodami skrzyniowymi krytymi od 4 do 24 ton
 

F.U.H "TRANS-STAR" s.c., Zbigniew, Halina Rokosz
39-104 Ocieka 223, tel./fax: (17) 22 30 900 lub (14) 680 65 59, kom. 601 512 245
e-mail: biuro@transstar.pl, www.transstar.pl

TRANS-STAR Przewozy międzynarodowe
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