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wiadomoÊci

W lutym br. mija 60 lat dzia∏alnoÊci PROCHEMU

i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. 

Z tej okazji chcieliÊmy przypomnieç w jubileuszowym

wydaniu „WiadomoÊci z PROCHEMU”, najwa˝niejsze

wydarzenia i osiàgni´cia z historii firmy…



1948 r. – utworzone zosta∏o Cen-
tralne Biuro Studiów i Projektów Budow-
nictwa Przemys∏owego,
1951 r. – nastàpi∏o wydzielenie 
z tego biura tzw. Ekspozytury Warszawskiej,
a nast´pnie utworzenie samodzielnego
niezale˝nego przedsi´biorstwa pod nazwà:
Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa
Przemys∏owego,
1963 r. – firma zmieni∏a nazw´ na
Biuro Projektów Budownictwa Przemys∏u
Chemicznego „PROCHEM”. Biuro by∏o naj-
wi´ksze w resorcie i powierzono mu rol´
biura kierujàcego dla projektów budow-
lano-instalacyjnych w zak∏adach i obiek-
tach przemys∏u chemicznego,
1971 r. – firma kolejny raz zmieni∏a
nazw´ na Przedsi´biorstwo Projektowania
i Realizacji Inwestycji Przemys∏u Chemicz-
nego “PROCHEM”,
1991 r. – to poczàtek nowego etapu
w historii PROCHEMU. W lipcu tego roku
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Od poczàtku dzia∏alnoÊci firma zmienia∏a swojà siedzib´ 7 razy. Najd∏u˝ej, bo a˝ 28 lat
sp´dzi∏a w budynku na ul. Marsza∏kowskiej 82/86. Poni˝ej wykaz wszystkich dotychcza-
sowych siedzib:
1. ul. Lwowska 15, w latach 1947-48,
2. ul. ˚urawia 1, w 1948 r.,
3. Pl. Trzech Krzy˝y (budynek Paƒstwowej Komisji Planowania Gospodarczego), w 1948 r.,
4. ul. D∏uga 52  (budynek „Arsena∏u”), w latach 1949 – 1952,
5. ul. Marsza∏kowska 82/86 (budynek Centralnej Sk∏adnicy Harcerskiej), w latach 1953 –

1981,
6. ul. Ostrobramska 103, w latach 1982 – 2001,
7. ul. Powàzkowska 44c, (budynek „Irydion”), od 2002 r. do chwili obecnej.
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CZY WIESZ, ˚E…

Wi´kszoÊç z nas pami´ta przeprowadzk´ do IRYDIONA. By∏ to 

styczeƒ 2002 r. kiedy PROCHEM zaczà∏ dzia∏aç w nowej siedzi-

bie. Poczàtkowo firma nasza by∏a jedynym lokatorem tego

budynku, ale wkrótce pozosta∏a powierzchnia zosta∏a wynaj´ta

w 100% i obecnie IRYDION jest siedzibà 13 firm o ró˝nej

wielkoÊci i charakterze dzia∏alnoÊci. PROCHEM w dalszym ciàgu

jest g∏ównym najemcà.
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HISTORIAHISTORIA PROCHEMU
W SKRÓCIE

Na dzisiejszy obraz PROCHEMU z∏o˝y∏o si´
wiele przeobra˝eƒ – od pracowni projek-
towej do biura in˝ynierskiego, funkcjonu-
jàcego wed∏ug modelu biur in˝ynierskich
dzia∏ajàcych w Europie Zachodniej. Prze-
obra˝enia te poczàtkowo wynika∏y z po-
trzeb inwestycyjnych w dobie gospodarki
planowej, póêniej by∏y one odpowiedzià 
na rodzàce si´ mo˝liwoÊci gospodarki wol-
norynkowej. W ostatnim okresie - wraz 
z przystàpieniem Polski do Unii Europej-
skiej, przeobra˝enia te zwiàzane by∏y z wy-
równaniem poziomu technicznego i orga-
nizacyjnego firmy z poziomem najlepszych
firm zagranicznych o podobnym profilu
dzia∏ania.
W skrócie przedstawiamy najwa˝niejsze
etapy w 60-letniej historii naszej firmy:
1947 r. – zalà˝kiem biura projekto-
wego budownictwa przemys∏owego by∏a
powo∏ana i utworzona przez architekta
Jana Pàgowskiego pracownia projektowa,

akt notarialny uprawomocni∏ powstanie
Spó∏ki Akcyjnej PROCHEM, której akcjona-
riuszami zostali pracownicy firmy,
1994 r. – mia∏o miejsce pierwsze
notowanie akcji Spó∏ki na Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych w Warszawie,
1994 r. – inwestorem strategicznym
PROCHEMu zosta∏a amerykaƒska firma
in˝ynierska FLUOR DANIEL, która zakupi∏a
35% akcji Spó∏ki (od kilku lat FD nie jest ju˝
akcjonariuszem),
1995 r. – jako pierwsza firma in˝ynier-
ska PROCHEM uzyska∏ certyfikat ISO 9001,
1996 r. – PROCHEM rozpoczà∏
budow´ Grupy Kapita∏owej. Poczàtkowo
do Grupy tej nale˝a∏y 4 firmy, obecnie
PROCHEM ma udzia∏y w kilkunastu firmach,
2003 r. – System Zarzàdzania
JakoÊcià w firmie zosta∏ dostosowany do
wymagaƒ NATO i spó∏ka uzyska∏a zinteg-
rowany certyfikat ISO i AQAP.
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W lutym br. mija 60 lat dzia∏alnoÊci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji

chcieliÊmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu „WiadomoÊci z PROCHEMU”, najwa˝niejsze

wydarzenia i osiàgni´cia z historii firmy – przesz∏oÊç i teraêniejszoÊç PROCHEMU, a przede wszystkim ludzi

którzy go tworzyli. Liczby sà imponujàce – ponad 3000 inwestycji zaprojektowanych lub zrealizowanych

przez PROCHEM i ponad 7000 pracowników zatrudnionych w firmie. Nadal pracujà razem z nami osoby,

które zwiàzane sà z PROCHEMEM od ponad 40 lat, a rekordziÊci znacznie przekroczyli 50 lat pracy –

zas∏ugujà oni na szczególne podzi´kowania. Ale dzisiaj du˝à grup´ w firmie stanowià tak˝e ludzie m∏odzi,

od których w du˝ym stopniu zale˝y przysz∏oÊç PROCHEMU. Historycznie bowiem klucz do sukcesu firmy

zawsze by∏ taki sam – PRACOWNICY z pomys∏ami i inwencjà, silnie identyfikujàcy si´ z firmà i jej strategià

dzia∏ania, nie l´kajàcy si´ ponoszenia odpowiedzialnoÊci. Tylko najlepsi.

Jubileusz obchodzimy w firmie, która jest w dobrej kondycji i ma du˝e perspektywy rozwoju.

˚yczmy wi´c PROCHEMOWI nast´pnych udanych lat, umiej´tnoÊci rozwiàzywania kryzysowych sytuacji

(oby jednak nas one omija∏y), aby nie opuszcza∏o Go tak wa˝ne w ˝yciu szcz´Êcie i by∏a w nim jak doty-

chczas otwartoÊç na „nowe”.

Mi∏ej lektury ˝yczy
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Mówiàc o jubileuszu firmy nie sposób pominàç tych, którzy kierowali nià przez lata,
zapewniajàc stabilnoÊç  i przyczyniajàc si´ do najwi´kszych jej sukcesów. Dzi´ki klarownej
strategii dzia∏ania kolejnych kierownictw firmy oraz sprawnemu zarzàdzaniu, firma ciàgle
„par∏a” do przodu, dokona∏a ogromnego post´pu technicznego i organizacyjnego. W his-
torii PROCHEMU mieliÊmy 7 (znów szcz´Êliwa cyfra 7) „wodzów”,  i jak do tej pory,
najd∏u˝ej funkcj´ t´ sprawowa∏ Stanis∏aw Srokowski.

Przypomnijmy w∏adze spó∏ki, od momentu jej powstania do chwili obecnej, w kolejnoÊci
chronologicznej (w archiwum firmy nie posiadamy zdj´ç pierwszych trzech prezesów):
1. mgr in˝. Jan Pàgowski, w latach 1947 - 48,
2. prof. in˝. Wieƒczys∏aw Poni˝, w latach 1948 – 1950,
3. mgr in˝. Jerzy Neuberg, w latach 1950 – 1955,
4. mgr in˝. Samuel Neftalin, w latach 1955 – 1968,
5. in˝. Józef Ceran, w latach 1969 – 1977,
6. mgr in˝. Stanis∏aw Srokowski, w latach 1977 – 1997,
7. mgr in˝. Marek Garliƒski, od 1997 r. do chwili obecnej, 

który kieruje trzyosobowym Zarzàdem Spó∏ki wspólnie z Jaros∏awem St´pniewskim
(wiceprezesem od 1997 r.) i Markiem Kiersznickim (cz∏onkiem Zarzàdu od 2000 r.)

Przez 60 lat swojej dzia∏alnoÊci PROCHEM
poczàtkowo jako biuro projektowe, 
a nast´pnie firma in˝ynierska, wykonujàca
kompleksowo zadania inwestycyjne od
koncepcji po realizacje „pod klucz”, mia∏
swój wk∏ad w kilka tysi´cy zadaƒ
inwestycyjnych – w tym ponad 300 
w Warszawie. ByliÊmy na placach budów
w odbudowujàcej si´ po zniszczeniach
wojennych Warszawie, odbudowywaliÊmy,
a nast´pnie projektowaliÊmy nowe zak∏ady
przemys∏owe w ca∏ej Polsce, uczestni-
czyliÊmy w wi´kszoÊci inwestycji „wielkiej
chemii”, majàc swój wk∏ad równie˝ przy
budowie najwi´kszych zak∏adów z innych
bran˝ przemys∏owych.
Obszarem dzia∏ania firmy by∏a nie tylko
Polska, ale i szereg krajów Europy 
i Êwiata. PROCHEM Êwiadczy∏ us∏ugi 
w takich krajach (podajemy dawne nazwy),
jak: NRD, RFN, Jugos∏awia, Bu∏garia,
Czechos∏owacja, W´gry, Zwiàzek Radziecki,
a tak˝e Chiny, Tajlandia, Irak, Iran, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie, Francja, Norwe-
gia, Arabia Saudyjska, Gruzja, czy Turkme-
nistan.

CZY WIESZ, ˚E…

Najwi´kszà inwestycjà eksportowà w his-
torii PROCHEMU by∏a rozbudowa Zak∏adów
Chemicznych Duslo w Sali (d. Czechos∏owa-
cja). Nasza wspó∏praca z tym klientem
rozpocz´∏a si´ w 1979 r. i trwa∏a bez ma∏a 
15 lat. PROCHEM zaprojektowa∏, a nast´pnie
zrealizowa∏ kilka kontraktów, m.in. Wytwór-
ni´ Êrodków ochrony roÊlin Agro II, Wytwór-
ni´ Antioxydantu, Wytwórni´ Inhibitora,
Wytwórni´ tlenku magnezu MgO, Instalacj´
PVAC, Wytwórni´ ekofolii, oczyszczalni´ Êcie-
ków, modernizacj´ budynków biurowych. 
Budow´ t´ realizowa∏o 18 przedsi´biorstw
wykonawczych. W szczycie budowa zatrud-
nia∏a ponad 1000 pracowników z Polski.
Przez budow´ w ró˝nym czasie przewin´∏o si´
równie˝ liczne grono naszych pracowników –
∏àcznie oko∏o 200 osób, pe∏niàc tam funkcje
kierownicze, techniczne i administracyjne.
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S∏owo PROCHEM pojawi∏o si´ 
w nazwie firmy 1 stycznia 1963 r.,
tj. od dnia przekazania Warszaw-
skiego Biura Projektów Budow-
nictwa Przemys∏owego pod nadzór
resortu Ministra Przemys∏u Che-
micznego, a pe∏na nazwa firmy
brzmia∏a: Biuro Projektów Budow-
nictwa Przemys∏u Chemicznego
PROCHEM.

Logo firmy w obecnej postaci
graficznej obowiàzuje w firmie ju˝
od 34 lat. W 1973 r. zosta∏ og∏o-
szony wewn´trzny konkurs na znak
firmowy (logo), którego zwyci´zcà
zosta∏ architekt Zbigniew Przy-
bylski. W 1990 r. znak ten zosta∏
oficjalnie zastrze˝ony w Urz´dzie
Patentowym, a kolorystyka grana-
towo-˝ó∏ta obowiàzuje od 1998 r.

PROCHEM posiada swój w∏asny
sztandar, a nawet dwa. Pierwszy
zosta∏ wykonany z okazji 30-lecia
firmy, drugi zaÊ na jubileusz 40-
lecia. Autora pierwszego nie
znamy, zaÊ  autorem drugiego jest
architekt Marek Rowicki.

CZY WIESZ, ˚E…

Aktualny sk∏ad Rady Nadzorczej (od lewej): Krzysztof Ob∏ój, Henryk Kamionka,
Maria Garbecka, Andrzej Karczykowski - Przewodniczàcy, Stanis∏aw Srokowski
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NRD, RFN

Jugos∏awia

Bu∏garia

Czechos∏owacja

W´gry

Zwiàzek Radziecki

Chiny

Tajlandia

Irak

Iran

Zjed. Emiraty Arabskie

Francja

Norwegia

Arabia Saudyjska

Gruzja

Turkmenistan

Polska



Do grona najwa˝niejszych klientów krajo-
wych ostatnich lat mo˝emy zaliczyç, m.in.:
Grupa LOTOS, PKN Orlen, Rafineria Trze-
binia, Naftobazy, ZCh Anwil, ZCh Police,
Petrochemia Blachownia, POLFA Tarcho-
min, PP Porty Lotnicze, Szko∏a G∏ówna
Gospodarstwa Wiejskiego i wiele innych. 
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Opracowania projektowe i inwestycje zrea-
lizowane przez PROCHEM znajdowa∏y
uznanie w∏adz paƒstwowych, resortowych
oraz organizacji technicznych. W 60-letniej
dzia∏alnoÊci PROCHEM otrzyma∏ liczne
nagrody, a wsród nich 4 nagrody paƒ-
stwowe, 50 nagród resortowych oraz 
w najnowszej historii firmy ponad 20
nagród przyznanych przez organizacje
techniczne i biznesowe.

O firmie Êwiadczà jej klienci – tak w prze-
sz∏oÊci, jak i obecnie PROCHEM Êwiadczy
us∏ugi dla czo∏owych firm krajowych i za-
granicznych. Wraz z otwarciem polskiego
rynku dla firm zagranicznych PROCHEM
wyspecjalizowa∏ si´ w obs∏udze tych, które
chcà ulokowaç swoje inwestycje w Polsce.
Do najwi´kszych klientów w ostatnich
kilkunastu latach nale˝à: Procter & Gamble,
Lever Polska, Henkel, Daewoo, Pepsi Food,
Coca Cola, Shell, Pilkington Sandoglass,
Delphi, Podravka, Toyota Motor Manufac-
turing, Bridgestone, LG Philips LCD,
Michelin, Toshiba, Vetco Aibel, Wydaw-
nictwo Bauer Druck i wielu innych. 
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CZY WIESZ, ˚E…

Najwi´kszà inwestycjà krajowà by∏a rozbudowa Tarchomiƒskich

Zak∏adów Farmaceutycznych „Polfa” w Warszawie. Inwestycja 

ta by∏a realizowana w latach 1978-86. By∏y okresy kiedy w opra-

cowanie dokumentacji Wytwórni Antybiotyków zaanga˝owany 

by∏ prawie ca∏y pion projektowania, a na budowie jednoczeÊnie

pracowa∏y 33 przedsi´biorstwa wykonawcze. W sumie zaprojek-

towaliÊmy i zrealizowaliÊmy budow´ 115 obiektów produkcyjno-

us∏ugowych, o ∏àcznej kubaturze 870.000 m3, zajmujàcych obszar

ok. 88 ha.

Wizualizacja fabryki telewizorów
ciek∏okrystalicznych TOSHIBA,
Kobierzyce

Fabryka podzespo∏ów
samochodowych 

TOYOTA, Wa∏brzych

Wytwórnia Zwiàzków
Fosforu dla  AKZO Nobel,

Niemcy

Instalacje na platformie
wydobywczej TROLL A

Magazyn Spedycyjny 
dla PEKAES Autotransport, B∏onie Zak∏ad Produkcji Druków WartoÊcio-

wych Drukarni Skarbowej, Warszawa
Instalacja ekstrakcji aromatów dla
PKN ORLEN, P∏ock

Magazyn wysokiego sk∏adowania
POLFA, Warszawa

Zbiorniki ropy naftowej dla PERN „Przyjaêƒ” Adamowo Instalacja hydrorafinacji parafin w Rafinerii Trzebinia



Do historii nale˝à ju˝ czasy, gdy podsta-
wowym narz´dziem pracy projektanta by∏
o∏ówek, suwak i kr´cio∏ek (tak popu-
larnie nazywano arytmometr). Natomiast
podstawowym wyposa˝eniem kreÊlarza
by∏a deska kreÊlarska (rajzbret) z zesta-
wem przyk∏adnic, a ponadto grafiony,
grafosy, piórka kreÊlarskie, krzywiki, 
no i tusz. Przez lata niewiele zmienia∏y si´
narz´dzia pracy, a˝ nadesz∏a era kompu-
terów. Ju˝ dwie dekady PROCHEM u˝ytku-
je oprogramowanie, które jest synonimem
komputeryzacji pracy in˝yniera. Poczàtki
AutoCAD’a w PROCHEMIE to 1986 rok.
Ca∏y system informatyczny naszej firmy
powstawa∏ wed∏ug dobrych wzorców
zaczerpni´tych od partnerskich firm. IloÊç
wyszkolonych fachowców, wolumen akty-
wnych licencji oprogramowania, stopieƒ
integracji systemów – to si∏a firmy, umo˝-

liwiajàca realizowanie zaawansowanych
technologicznie tematów. W∏aÊnie te para-
metry sà miernikiem mo˝liwoÊci: 300 kom-
puterowych stanowisk pracy, z czego 120
to stacje graficzne wysokiej wydajnoÊci,
oko∏o 30 dwumonitorowych stanowisk
dedykowanych do prac trójwymiarowych,
50 komputerów przenoÊnych dla kadry
mened˝erskiej i kierowników projektów.
Wszystkie stanowiska pracy majà
zapewniony dost´p do firmowej sieci,
wspólnych zasobów, poczty, internetu.
Najwi´kszym wyzwaniem ostatnich lat
by∏o wdro˝enie projektowania trójwy-
miarowego. DziÊ znów jesteÊmy liderem 
w bran˝y. Przy oko∏o 40 przeszkolonych
operatorach i 30 pracujàcych stacjach 3D

stanowimy jeden z najwi´kszych oÊrodków
in˝ynierskich w Polsce, realizujàcych pro-
jekty w technologii projektowania trójwy-
miarowego. Model 3D to nie tylko wy˝sza
jakoÊç pracy projektanta, lepsza koordy-
nacja, mniej b∏´dów, wizualna kontrola
przyj´tej koncepcji. DziÊ ta technologia
wkracza równie˝ na budowy. Przyst´pujàc
do realizacji w∏asnych projektów, wyniki
pracy in˝yniera przenosimy na budow´.
Stacja graficzna z kopià zaprojektowanego
modelu konstrukcji i instalacji jest
instalowana w biurze budowy. Dzi´ki temu
wykonawcy realizujàcy swe zadania mogà
na bie˝àco zapoznawaç si´ z kompute-
rowym modelem tego, co budujà. 
Najlepszy sprz´t i oprogramowanie, z któ-
rego korzystamy to tylko fragment sukcesu.
Najwa˝niejsi sà ludzie, ich pasja tworzenia
i wizja.
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CZY WIESZ, ˚E…

Co to jest grupa zadaniowa? Po raz pierwszy w systemie grupy zadaniowej

(„task force”) pracowaliÊmy dla firmy Procter & Gamble. Wspó∏praca ta roz-

pocz´∏a si´ w  1993 r. i trwa∏a do 2001 r. Formu∏a „task force” polega∏a na dele-

gowaniu do realizacji kontraktu przedstawicieli poszczególnych specjalnoÊci

projektowych, którzy zajmowali si´ tylko i wy∏àcznie tym tematem. Grupa pra-

cowa∏a w siedzibie klienta, a rezultaty tej pracy by∏y tak dobre, ˝e wszelkie

nast´pne tematy zwiàzane z modernizacjà poszczególnych linii produkcyjnych

oraz rozbudowà zak∏adów, by∏y projektowane i nadzorowane w czasie realiza-

cji przez naszych pracowników. By∏a to pierwsza grupa zadaniowa, która pra-

cowa∏a w tym systemie, ale wkrótce sta∏ si´ on standardem przy realizacji

du˝ych tematów. Póêniej wielokrotnie pracowaliÊmy ju˝ w tym systemie dla

innych klientów – ostatnio dla Vetco Aibel w ich siedzibie w Norwegii.

OSIÑGNI¢CIANAJWA˚NIEJSZE
OSIÑGNI¢CIA NARZ¢DZIANARZ¢DZIA PRACY

Baza paliw PKN ORLEN, Szczecin

Zak∏ad Utylizacji Odpadów,
Warszawa

Wytwórnia saletrzaka 
w ZCh Anwil, W∏oc∏awek 

Dwumonitorowa 
stacja graficzna, 

2007 r.

Plotery, 2007 r. Pracownia projektowa TB2 - lata 50-te

Grupa zadaniowa w Procter & Gamble

Grupa zadaniowa w Vetco Aibel

Pracownia projektowa TB1 
- lata 50-te



Najistotniejszym êród∏em sukcesu PRO-
CHEMU od poczàtku dzia∏alnoÊci byli i sà
ludzie – ich doÊwiadczenie, wysokie kwa-
lifikacje zawodowe i profesjonalizm. 
W 1947 r. zalà˝ek firmy stanowi∏o 28 osób.
Wraz z rozwojem dzia∏alnoÊci i rozszerze-
niem zakresu pracy wzrasta∏o zatrudnienie
i w 1949 r. wynosi∏o ju˝ 376 osób.
Powsta∏o wiele zespo∏ów projektowych,
nowe pracownie, a dla poprawy jakoÊci 
i poprawnoÊci opracowaƒ projektowych
specjalne komórki weryfikacji. W 1951 r.
stan zatrudnienia wzrós∏ do ok. 700 osób.
Wraz z rozszerzeniem zakresu dzia∏ania 
o nadzory oraz pe∏nienie funkcji general-
nego realizatora inwestycji nastàpi∏ dalszy
znaczny wzrost zatrudnienia i w 1976 r.
wynosi∏o ono 1030 osób. 
W nast´pnych latach wskutek spadku iloÊci
inwestycji w Polsce, iloÊç zadaƒ dla naszej
firmy znacznie zmala∏a i zatrudnienie 
w sposób naturalny stopniowo zmniejsza∏o
si´. W latach 90-tych XX w., zatrudnienie
w firmie wynosi∏o ponad 300 osób, 
na poczàtku XXI w. spad∏o do ponad 200
osób, ale w ostatnim okresie zanoto-
waliÊmy ponowny wzrost liczby pracow-
ników. Wraz ze zwi´kszonà iloÊcià zleceƒ,
zatrudnienie poczàwszy od 2004 r. ros∏o 
i na koniec 2006 roku wynosi∏o 272 osoby.
W ciàgu ca∏ej dzia∏alnoÊci firmy pracow-
nikami jej by∏o ponad 7000 osób!!!
Obecnie firma zatrudnia wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów z bran˝y techno-
logicznej, architektonicznej, konstruk-
cyjnej, orurowania, mechanicznej,  elektry-
cznej i akp, instalacyjnej, drogowej oraz
kosztorysowej. Dysponujemy kadrà in˝y-
nierskà z uprawnieniami nadawanymi
przez odpowiednie instytucje i gwarantu-
jàcà wysokà jakoÊç oraz krótkie terminy
Êwiadczonych us∏ug.
SpoÊród ogólnej liczby zatrudnionych
oko∏o 70% to pracownicy z wy˝szym 
wykszta∏ceniem, g∏ównie in˝ynierowie.
WÊród pracowników in˝ynieryjno-tech-
nicznych ponad 100 posiada uprawnienia
projektowe lub do kierowania robotami
budowlanymi.
Wielu z pracowników zwiàza∏o z PROCHE-
MEM ca∏e swoje ˝ycie zawodowe. 
Tu zaczynali prac´, tu osiàgali swe najwi´-
ksze sukcesy zawodowe, nierzadko przy-
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prowadzali swoich synów czy córki, stàd
tak˝e przechodzili na emerytur´.
WÊród wielopokoleniowych rodzin wy-
mieniç mo˝na m.in. rodziny Sobczyków,
Rybarczyków, Wowkonowiczów, Roczków,
M∏ynarzy, Biedrzyckich, Orzechowskich,
Milczarczyków, Wróblów, Zawadzkich,
Maszczaków, Grzybowskich, Dublów,
Ochenkowskich, Kaczorów, Or∏owskich,
Kowaliƒskich, itd., itd.
WÊród nas sà tak˝e osoby, które przepra-

cowa∏y 40, a nawet 50 lat w naszej firmie.
Wspominajàc tych „d∏ugodystansowców”
nale˝y podkreÊliç, ˝e PROCHEM jest dziÊ
miejscem pracy tak˝e licznej grupy ludzi
m∏odych, dobrze wykszta∏conych, goto-
wych stawiç czo∏a nowym wyzwaniom.
Ârednia wieku pracowników naszej firmy
nie zmienia si´ od 20 lat i wynosi oko∏o 44
lata – to bardzo dobre po∏àczenie doÊ-
wiadczenia, rutyny i m∏odoÊci.

11
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CZY WIESZ, ˚E…

Pierwszym w PROCHEMIE pracownikiem, który

uzyska∏ w 2002 r. zawodowy tytu∏ „In˝ynier

Europejski” jest Jerzy Hiszpaƒski. Tytu∏ ten przyz-

nawany jest przez mi´dzynarodowà organizacj´

FEANI (Europejskà Federacj´ Narodowych

Stowarzyszeƒ In˝ynierskich). Wpis do rejestru tej

organizacji oznacza, ˝e in˝ynier osiàgnà∏ okreÊlony wymaganiami poziom

umiej´tnoÊci zawodowych, poÊwiadczonych przez kompetentne gremia

in˝ynierskie, tak na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

CZY WIESZ, ˚E…

Najd∏u˝ej pracujàcymi w PROCHEMIE (54 lata) sà Ludwik S∏odkowski oraz

Józef Bechta. WÊród rekordzistów jest jeszcze Edmund SkoÊkiewicz (50 lat),

Jerzy Hiszpaƒski (48 lat), Kazimierz Miszczak (43 lata), Henryk Kamionka 

(42 lata). Wszyscy ci Panowie, pomimo osiàgni´cia ju˝ wieku emerytalnego

nadal sà bardzo czynni zawodowo i wspó∏pracujà z firmà do dnia dzisiejszego.

W grupie aktualnie etatowo zatrudnionych osób, o sta˝u pracy w PROCHEMIE

co najmniej 40 lat, sà nast´pujàcy pracownicy: Tadeusz Badowski (41 lat),

Kazimierz Stefaniak (40 lat), Krzysztof Âciuba (40 lat) oraz Leszek Wiertlewski

(blisko 40 lat).

WÊród by∏ych pracowników, którzy przepracowali w PROCHEMIE ponad 

40 lat sà nast´pujàce osoby: Jan Rybarczyk, Marek Ambroziewicz, Jerzy

G∏owacki, Franciszek Hochman, Roman Kalicki, Jerzy Krajewski, Tadeusz

M∏ynarz, Eugeniusz Siemiatycki, Zdzis∏aw Szarzyƒski, Tadeusz Ku∏akowski,

Tadeusz Lis, Mieczys∏aw ˚urawski, Roman Chomaç, Zygmunt Luziƒski, Józef

Kuczyƒski, Jerzy Kadziƒski, Ryszard Darkowski, Irena WiÊniowska, Jan Gàsior,

Jerzy Jakoniuk oraz Bogdan Kazimierczuk. 

Ponadto 58 osób zatrudnionych obecnie w firmie na etacie przepracowa∏o 

w PROCHEMIE ponad 20 lat.

PRACOWNICYPRACOWNICY PRACOWNICYPRACOWNICY

Ludwik
S∏odkowski

Pracownia projektowa TB1 - lata 50-te
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FIRMY

1. Nagroda Ministra Budownictwa za
rozbudow´ zak∏adów P&G w War-
szawie, 1995 r.

2. Wr´czenie certyfikatu ISO 9001,
1995 r. 

3. Oddanie do u˝ytku magazynu
spedycyjnego PEKAES Autotrans-
port w B∏oniu, 1996 r.

4. Nagroda w konkursie „Najlepszy
projekt X lecia IPB” za projekt CZRL
w Warszawie, 2000 r.

5. Nagroda w konkursie „Budowa
Roku 1999” za central´ STO w War-
szawie

6. Nagroda w konkursie „Budowa
Roku 1998” za Walcowni´ Gumy 
w STOMIL Olsztyn

7. Oddanie do u˝ytku magazynu dla
Renault, 1997 r. 

8. PROCHEM zdobywcà statuetki „Lider
Biznesu 2005” 

9. Wr´czenie „Medalu Europejskiego”,
2001 r. 

10. Prezes Marek Garliƒski laureatem 
I nagrody w konkursie „Pracodawca
Roku w Budownictwie”, 2004 r.  

11. Podpisanie aktu erekcyjnego na
budowie CZRL w Warszawie, 1996 r. 

12. Oddanie do u˝ytku Wytwórni
P∏ynów Infuzyjnych w LZF Polfa,
1998 r.

13. PROCHEM laureatem Srebrnego Or∏a
w konkursie „Mazowiecka Firma
Roku 2003” 

14. Spotkanie karnawa∏owe pracow-
ników, 2005 r.

15. Nagroda w konkursie „Budowa
Roku 2001” za magazyn wysokiego
sk∏adowania dla WZF Polfa 
w Warszawie

PROCHEM S.A.

Z èYCIA FIRMY
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30 czerwca 1994 roku mia∏o miejsce pier-
wsze notowanie akcji PROCHEMU na War-
szawskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊcio-
wych. PROCHEM by∏ 25-tà z kolei firmà,
która zadebiutowa∏a na parkiecie GPW.
W 1998 r. firma zosta∏a wyró˝niona
nagrodà „Bràzowego Byka” za jednà 
z najwy˝szych stóp zwrotu na rynku pod-
stawowym, uzyskanych w 1997 roku. 
W ciàgu tych kilkunastu ostatnich lat
zmieniali si´ akcjonariusze, wartoÊç akcji, 
a tak˝e ulega∏ zmianie kapita∏ akcyjny.
PROCHEM jest spó∏kà, która regularnie

dzieli si´ zyskiem z akcjonariuszami. Pod
tym wzgl´dem nale˝y wi´c do grona elitar-
nych firm spoÊród tych, których akcje znaj-
dujà si´ w publicznym obrocie.
Przez wiele lat cena akcji utrzymywa∏a si´
na sta∏ym poziomie i oscylowa∏a wokó∏ 
10 z∏.  W ciàgu trzech ostatnich lat wartoÊç
ta dynamicznie zacz´∏a rosnàç i na dzieƒ
31.12.2006 roku wynosi∏a 70,00 z∏ za
akcj´. Do tej pory maksymalna w historii
notowaƒ cena akcji PROCHEMU wynosi∏a
84,30 z∏ (koniec notowaƒ w dniu
15.11.2006 r.).

AKCJONARIAT

Wg stanu na dzieƒ 01.01.2007 r., najwi´k-
szymi akcjonariuszami (posiadajàcymi
ponad 5% akcji) sà:

PROCHEM Holding Sp. z o.o. –
1.000.000 akcji, co stanowi 25,62 %
kapita∏u,
ING TFI S.A. – 506.174 akcji, co
stanowi 12,97 % kapita∏u,
Steve G.Tappan – 382.751 akcji, co
stanowi 9,8 % kapita∏u, 
UNION INVESTMENT TFI S.A. –
345.000 akcji, co stanowi 8,84 % kapi-
ta∏u, 
OFE PZU „Z∏ota Jesieƒ” – 294.441
akcji, co stanowi 7,54 % kapita∏u,
Commercial Union Investment Mana-
gement S.A. – 272.508 akcji, co sta-
nowi 6,98 % kapita∏u
Pozostali akcjonariusze.
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W 1996 r. Spó∏ka rozpocz´∏a budow´ Grupy Kapita∏owej PROCHEM S.A. Poczàtkowo
Grup´ tworzy∏y cztery firmy: PROCHEM S.A., Mostostal Stalowa Wola S.A., INSTAL –
Gdaƒsk Sp. z o.o. oraz ZET-PEB z Bi∏goraja k/Be∏chatowa. Utworzenie takiej grupy by∏o jed-
nym z najwa˝niejszych punktów opracowanej przez zarzàd strategii firmy na lata 1996-
2000. Poczàtkowo zak∏adano, ˝e b´dzie ona z∏o˝ona z firm projektowych i wykonawczych,
co mia∏o znacznie zwi´kszyç wspólny potencja∏ przy realizacji du˝ych przedsi´wzi´ç
inwestycyjnych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat kierunki inwestowania oraz sk∏ad grupy
ulega∏y modyfikacji, znacznie zwi´kszy∏a si´ liczba firm. Aktualnie w Grupie sà firmy, 
w których PROCHEM posiada nast´pujàce udzia∏y: 

PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o., Warszawa 100%
IRYD Sp. z o.o., Warszawa 100%
PROCHEM SERWIS Sp. z o.o., Warszawa 99%
PRO-INHUT Sp. z o.o., Dàbrowa Górnicza 98%
ASI POLSKA Sp. z o.o., Gliwice 75%
PKI PREDOM Sp. z o.o., Wroc∏aw 80 / 68% 
PROMIS Sp. z o.o., Warszawa 98 / 45% 
ELPRO Sp. z o.o., Kraków 50%
PRO-PLM Sp. z o.o., Warszawa 50%
ATUTOR I.C. Sp. z o.o., Warszawa 50%

IRYDION Sp. z o.o., Warszawa 100%

PROORGANIKA S.A., Warszawa 91%

PROCHEM – ZACHÓD Sp. z o.o., S∏ubice 60%

ELEKTROMONTA˚ KRAKÓW S.A., Kraków 51%

PROCHEM – RPI S.A. ,Warszawa 50%

ITEL Sp. z o.o. , Gdynia 35%

BP PROZACH Sp. z o.o., OÊwi´cim 25%

TEOMA S.A., Warszawa 20%

¸àcznie w spó∏kach Grupy Kapita∏owej PROCHEM S.A. zatrudnionych jest ponad 800 osób.

NA PARKIECIENA PARKIECIE 

GRUPAGRUPA
KAPITA¸OWA
PROCHEM S.A.

Na zdj´ciach:  inwestycje, w których udzia∏ mia∏y spó∏ki Grupy Kapita∏owej

28,25% 25,62%
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7,54%
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Ju˝ w latach 50-tych XX w. organizowane
by∏y turnieje pi∏karskie pomi´dzy pra-
cowniami projektowymi o mistrzostwo
PROCHEMU. Nawiàzujàc do tych tradycji 
w ostatnim okresie powsta∏a dru˝yna
pi∏karska PROCHEMU, która reprezentuje
firm´ w ró˝nych turniejach i bierze udzia∏
w rozgrywkach Ligi Biznesu.
Podobne reprezentacje mieliÊmy w siat-
kówce i koszykówce. Du˝e sukcesy
odnosili w przesz∏oÊci (i obecnie równie˝)
nasi reprezentanci w bryd˝u sportowym
i regatach ˝eglarskich. W ostatnim okre-
sie do ulubionych przez naszych pracow-
ników dyscyplin do∏àczy∏o kolarstwo.
Coraz wi´cej osób wybiera rower jako
Êrodek lokomocji, propagujàc w ten
sposób zdrowy tryb ˝ycia. Zach´camy
naszych pracowników do nowych inicja-
tyw i organizowania rozgrywek sporto-
wych, bo …”nie samà pracà ˝yje cz∏owiek”.

17
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Od poczàtku dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
powstawa∏y ró˝ne grupy zainteresowaƒ
sportem i turystykà. Firma zawsze
udziela∏a wsparcia i pomocy finansowej
ciekawym inicjatywom. Przez wiele lat
organizowane by∏y wycieczki krajowe
i zagraniczne, wielu pracowników korzys-
ta∏o z basenu p∏ywackiego, kortów
tenisowych i lodowiska. Przez sekcje
sportowe organizowane by∏y turnieje 
szachowe, tenisa ziemnego i sto∏owego
oraz regaty ˝eglarskie i sp∏ywy kaja-
kowe. Wiele lat z du˝ym sukcesem dzia-
∏a∏o ko∏o w´dkarskie zrzeszajàce w naj-
lepszym okresie nawet 100 cz∏onków.
Przez kilkanaÊcie lat w naszym oÊrodku
wypoczynkowym w Tleniu regularnie
odbywa∏y si´ zawody w´dkarskie.

16
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SPORTSPORT
TURYSTYKA
REKREACJA

SPORTSPORT
TURYSTYKA
REKREACJA

Turniej pi∏karski pracowni projektowych, lata 50-te

Dru˝yna pi∏karska PROCHEMU, 2006 r.

Kolarze - amatorzy, 2006 r.

Turniej bryd˝owy o Puchar
Przewodniczàcego KPWiG, 2003 r.

Zawody w´dkarskie w Tleniu

Turniej koszykówki,
Lublin 1998 r.

Motorowodne Mistrzostwa Warszawy, 2001 r.

Wycieczka 
pracowników, 
lata 60-te XX wieku

Regaty ˝eglarskie na Zalewie Zegrzyƒskim, 2005 r.
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Opieka zdrowotna
Od kilkudziesi´ciu lat w PROCHEMIE zwracano szczególnà uwag´ na opiek´ zdrowotnà.
Niezale˝nie od mo˝liwoÊci korzystania z lecznictwa publicznego, od 1954 r. do chwili
obecnej, bie˝àcà opiek´ nad zdrowiem pracowników pe∏nili lekarze zak∏adowi i piel´gniar-
ki. Obecnie wszyscy pracownicy Spó∏ki oraz emeryci majà zapewnionà sta∏à pomoc lekarza
i ambulatorium, w ramach istniejàcego od 1997 r. Niepublicznego Zak∏adu Opieki
Zdrowotnej przy PROCHEM S.A. W ciàgu roku gabinet lekarski Êrednio przyjmuje prawie
2000 pacjentów i wykonuje ponad 1000 zabiegów ambulatoryjnych (w tym: badania 
laboratoryjne, iniekcje, EKG, pomiary ciÊnienia, itp.). Od kilku lat na jesieni w sezonie
zachorowaƒ na gryp´ firma finansuje zakup szczepionek przeciwgrypowych dla ch´tnych,
którzy chcà poddaç si´ temu szczepieniu. Nad zdrowiem naszym od 1991 r. opiek´
sprawujà lekarz Wies∏aw Salach i piel´gniarka Bogus∏awa Zawrzykraj.

Wypoczynek i pomoc socjalna
W ramach dzia∏alnoÊci socjalnej wa˝ne miejsce zajmuje zorganizowany, dofinansowywany
wypoczynek pracowników i ich rodzin. W zak∏adowym oÊrodku w Tleniu, dzia∏ajàcym 
od ponad 40 lat, rokrocznie wypoczywajà pracownicy i ich rodziny, a tak˝e w ramach wol-
nych miejsc osoby spoza firmy. Ârednio w ciàgu roku wypoczywa 400 osób. Firma dofi-
nansowuje wypoczynek pracowników i ich rodzin, w zale˝noÊci od ich dochodów.
Pracownicy od kilku lat obowiàzywania stosownych przepisów, otrzymujà równie˝ bony
Êwiàteczne. 
W siedzibie firmy - budynku IRYDION dzia∏a bufet, w którym pracownicy firmy mogà
spo˝ywaç posi∏ki. Firma od 2002 roku dofinansowuje posi∏ki dla pracowników o ni˝szych
dochodach (zasady przyznawania dop∏aty okreÊla Regulamin). Ârednio w ciàgu roku
Êwiadczeniem tym obj´tych jest ponad 100 osób.

Fundusz mieszkaniowy
W ramach pomocy socjalnej pracownikom udzielane sà na korzystnych warunkach
d∏ugoterminowe po˝yczki mieszkaniowe. Jako pomoc w zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych, PROCHEM S.A. nawiàza∏ równie˝ wspó∏prac´ z Bankiem Inicjatyw
Spo∏eczno-Ekonomicznych. W zakresie tej wspó∏pracy Bank zobowiàza∏ si´ do udzielania
pracownikom wskazanym przez Zarzàd Spó∏ki d∏ugoterminowych kredytów hipotecznych
na preferencyjnych warunkach. Mogà byç one przeznaczone na zakup mieszkaƒ i domów.
W miar´ mo˝liwoÊci finansowych firmy z po˝yczek mieszkaniowych rokrocznie korzysta
kilka osób. (Na zdj´ciu obok: budynek mieszkalny SMB PROCHEM wybudowany w 1988 r.)

Szkolenia
W celu podniesienia jakoÊci naszych us∏ug
prowadzimy systematycznà dzia∏alnoÊç,
majàcà na celu doszkalanie pracowników.
Sà to szkolenia bran˝owe w poszczegól-
nych specjalnoÊciach in˝ynierskich,
komputerowe, mened˝erskie, jak rów-
nie˝ j´zykowe.
Kursy j´zyka angielskiego sà prowadzone
w firmie od 1994 roku. Grupa  ch´tnych
pracowników jest obj´tych programem
nauczania j´zyka angielskiego, którego
koszty w po∏owie pokrywane sà przez
firm´.
Kadra kierownicza wzbogaca swojà
wiedz´ w zakresie zarzàdzania na studiach
MBA, finansowanych równie˝ przez firm´.
Obecnie w firmie zatrudnionych jest kilka-
naÊcie osób, które uzyska∏y tytu∏ MBA, 
a nast´pna grupa m∏odych pracowników
jest w trakcie nauki.

Przynale˝noÊç 
do  Polskiej Izby 
In˝ynierów Budownictwa 
Od 2003 r. in˝ynierowie posiadajàcy
uprawnienia projektowe lub wykonawcze,
majà obowiàzek przynale˝noÊci do Polskiej
Izby In˝ynierów Budownictwa i ich regio-
nalnych oddzia∏ów, a architekci odpo-
wiednio do Izby Architektów. Sk∏adki
cz∏onkowskie wynikajàce z tej przyna-
le˝noÊci (o ile pracownik pracuje tylko 
w PROCHEMIE) oraz sk∏adki ubezpieczenia
od odpowiedzialnoÊci cywilnej, sà op∏a-
cane przez firm´, po potràceniu nale˝nych
podatków, które op∏aca sam pracownik. 
Pracownicy, którzy zdali egzamin zwiàzany
z otrzymaniem uprawnieƒ projektowych
równie˝ otrzymujà zwrot kosztów tego
egzaminu.

CZY WIESZ, ˚E…

OÊrodek Wczasowy w Tleniu rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç w 1959 r. Po∏o˝ony 

w sercu Borów Tucholskich, nad rozlewiskiem rzeki Wdy przyciàga∏ entuzjastów urlopu

w ciszy i spokoju, na skraju lasów pe∏nych grzybów i wody pe∏nej ryb. Poczàtkowo

sk∏ada∏ si´ z 19 drewnianych domków, Êwietlicy, budynku sanitarnego oraz przystani

nad rzekà. W 1980 roku dotychczasowe domki zosta∏y rozebrane, a powsta∏

ca∏kowicie nowy oÊrodek z nowà infrastrukturà i zagospodarowaniem terenu. 

Od tego czasu oÊrodek by∏ ciàgle modernizowany w ramach przydzielonych Êrodków

finansowych, ale czas nieub∏aganie mija i zmieniajà si´ mody na sp´dzanie wolnego

czasu. Niemniej stali bywalcy OÊrodka w Tleniu na pewno jak zawsze dopiszà.

CZY WIESZ, ˚E…

Klub Seniora zrzeszajàcy by∏ych pracowników dzia∏a w PROCHEMIE od 27 lat.

Za∏o˝ycielem Ko∏a by∏ W∏adys∏aw Zarudzki. Obecnie Klub Seniora przy 

PROCHEMIE zrzesza oko∏o 380 cz∏onków. Ko∏o kultywuje tradycj´ ∏àcznoÊci

by∏ych pracowników z obecnymi. Zarzàd ko∏a kontaktuje si´ z administracjà

firmy, a raz w miesiàcu organizuje - przy czynnym udziale sekcji socjalnej -

spotkania otwarte. Raz w roku odbywa si´ równie˝ spotkanie noworoczne

wszystkich emerytów z Prezesem Zarzàdu PROCHEM S.A. Wa˝nym elementem

∏àcznoÊci firmy z „seniorami” jest równie˝ przesy∏anie im gazetki firmowej

„WiadomoÊci z PROCHEMU”.

Od ponad 30 lat na terenie firmy dzia∏a po∏àczone Ko∏o Zwiàzku Kombatantów

Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, firmy PROCHEM S.A.

i BIPROWOD, które w chwili obecnej zrzesza oko∏o 40 cz∏onków. Cz∏onkowie tego

ko∏a spotykajà si´ kilka razy do roku, z okazji wa˝niejszych Êwiàt paƒstwowych,

a Zarzàd Ko∏a ma równie˝ comiesi´czne spotkania w siedzibie firmy.

Organizacja zwiàzkowa NZZZ „SolidarnoÊç” dzia∏a∏a w PROCHEMIE przez 26 lat.

Powsta∏a we wrzeÊniu 1980 roku. Zosta∏a wpisana do rejestru Regionu Mazowsze

pod kolejnym numerem 9. Komitet za∏o˝ycielski liczy∏ 50 osób, a przynale˝noÊç 

do zwiàzku zadeklarowa∏o 90% za∏ogi (ok. 500 osób). Dzia∏alnoÊç zwiàzku nie

zosta∏a przerwana w okresie stanu wojennego. W latach 80-tych prowadzony by∏

intensywny kolporta˝ podziemnej prasy i wydawnictw. Po 26 latach dzia∏ania 

na terenie PROCHEM S.A., walne zebranie NSZZ „SolidarnoÊç” podj´∏o w dniu 

9 paêdziernika 2006 r. uchwa∏´ o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci zwiàzku.
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W okresie przed akcesyjnym, kierownictwo
firmy podj´∏o wspó∏prac´ i zainicjowa∏o
wiele spotkaƒ dwustronnych z zachodnio-
europejskimi firmami konsultingowymi 
i in˝ynierskimi w celu poznania procedur
wykorzystywania unijnych funduszy pomo-
cowych (ISPA, SAPARD i inne). Na pod-
stawie tych doÊwiadczeƒ, od kilku lat
firma Êwiadczy us∏ugi w zakresie kon-
sultingu dot. realizacji kontraktów finan-
sowanych z funduszy pomocowych Unii
Europejskiej, w tym opracowywaniu
wniosków o dofinansowanie, jak rów-
nie˝ pe∏nieniu funkcji in˝yniera kontrak-
tu FIDIC.
Obecnie PROCHEM bierze udzia∏ w realiza-
cji dwóch programów dofinansowywanych
przez fundusz ISPA, jako In˝ynier Kontraktu
wg FIDIC: dla miasta Rybnika – moderniza-
cja systemu kanalizacji sanitarnej oraz
Lublina – modernizacja oczyszczalni Êcie-
ków i budowa instalacji osuszania osadów
Êciekowych.
PROCHEM by∏ równie˝ beneficjentem
programu PHARE 2000. W 2003 r. firma
otrzyma∏a dofinansowanie, ze Êrodków
przeznaczonych na „Innowacje i technolo-
gie dla rozwoju przedsi´biorstwa” - na
opracowanie i wdro˝enie elektronicznego
obiegu korespondencji. Po kilkumiesi´cz-
nym testowaniu, obecnie wszystkie doku-
menty przychodzàce do firmy sà ewi-
dencjonowane w systemie i ich obieg jest
ÊciÊle kontrolowany, zgodnie z przyj´tymi
procedurami.
Przedstawiciele firmy aktywnie uczestniczà
w badaniach w ramach Europejskiego
Panelu Testów Biznesowych (European
Business Test Panel), funkcjonujàcego 
w ramach Komisji Europejskiej przy
Dyrekcji Generalnej „Rynek Wewn´trzny”.
Celem badaƒ jest pozyskiwanie przez
Komisj´ Europejskà informacji na temat
wp∏ywu tych regulacji na prowadzonà
przez przedsi´biorstwa dzia∏alnoÊç gospo-
darczà. Zadaniem cz∏onków tego panelu
jest przekazywanie opinii na temat projek-
towanych lub istniejàcych regulacji unij-
nych lub polityki prowadzonej na szczeblu
wspólnotowym.
Poczàwszy od 2004 r. przedstawiciele firmy

uczestniczà równie˝ w pracach Euro-
pejskiej Platformy Technologicznej
Budownictwa, w zespole tematycznym
„Infrastruktura”. Wraz z partnerem nauko-
wym – Politechnikà Wroc∏awskà, PROCHEM
jest liderem tego zespo∏u tematycznego.
PROCHEM S.A. w grudniu 2005 roku pod-
pisa∏ umow´ konsorcjum, w którego sk∏ad
wchodzi 16 partnerów z Unii Europejskiej:

Hiszpanii, Francji, Litwy, Polski i S∏owenii.
Liderem konsorcjum jest LABEIN Techno-
logical Center z Hiszpanii, który w imieniu
konsorcjum zawar∏ kontrakt z Komisjà
Europejskà na prace badawcze - projekt
„e-NVISION”. Projekt ten dotyczy inte-
gracji i automatyzacji procesów bizne-
sowych przedsi´biorstw. Zakoƒczenie prac
przewidziano na 2008 r.
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CZY WIESZ, ˚E…

Tradycja wydawania wewn´trznych biuletynów si´ga roku 1950. Wtedy ukaza∏ si´

pierwszy numer „Biuletynu Technicznego” – wydawnictwa zawierajàcego materia∏y

pomocnicze do projektowania, normogramy, tablice, rysunki przyk∏adowych

rozwiàzaƒ technicznych. Nast´pcà tego Biuletynu by∏ wydawany w latach 80-tych

„Informator Techniczny” tak˝e dla wewn´trznych potrzeb projektantów i o podob-

nej treÊci jak poprzednik. Obecnie nasta∏a era komputerów i wszelkie poradniki,

instrukcje, normy, itd. pracownicy mogà znaleêç w sieci, na wewn´trznej stronie

intranetowej.

Pierwszy numer „WiadomoÊci z PROCHEMU” zosta∏ wydany w grudniu 1994 r.

Inicjatorem wydawania wewn´trznej gazety firmowej by∏ ówczesny Prezes

Stanis∏aw Srokowski. Poczàtkowo gazeta ukazywa∏a si´ w cyklu dwumiesi´cznym 

i mia∏a obj´toÊç 4 stron. Obecnie ukazuje si´ co kwarta∏, w obj´toÊci 16 stron.

Gazeta, w ramach ∏àcznoÊci firmy z by∏ymi pracownikami, rozsy∏ana jest równie˝ do

wszystkich cz∏onków Klubu Seniora. Oprócz wydania papierowego, gazeta opra-

cowywana jest równie˝ w postaci cyfrowej i zamieszczana na naszej stronie inter-

netowej, jak równie˝ przesy∏ana do prenumeratorów, którzy preferujà takà postaç

gazety. 

Od poczàtku dzia∏alnoÊci firmy pracownicy tworzyli ko∏a zwiàzkowe i stowarzyszenia
zawodowe. W firmie reprezentowane by∏y nast´pujàce ko∏a: Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budowlanych, Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Póêniej utworzone by∏o ko∏o Polskiego Zwiàzku In˝ynierów 
i Techników Sanitarnych oraz Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji. 
Z up∏ywem lat powstawa∏y nowe organizacje i stowarzyszenia reprezentujàce Êrodowisko
in˝ynierskie, biznesowe i mened˝erskie.

Aktualnie PROCHEM S.A. jest cz∏onkiem nast´pujàcych organizacji pracodawców, izb, 
stowarzyszeƒ, itd.:

Izba Projektowania Budowlanego (od 1990 r.),

Business Centre Club (od 1991 r.), 

Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa (od 1992 r.),

Stowarzyszenie Mened˝erów w Polsce (od 1994 r.), 

Stowarzyszenie Emitentów Gie∏dowych (od 1994 r.) 

Polska Izba Przemys∏u Chemicznego (od 1995 r.), 

Polskie Stowarzyszenie Mened˝erów
Budownictwa (od 2005 r.)

FIRMA
W ÂRODOWISKUFIRMA

W ÂRODOWISKU

PROGRAMY 
UNIJNYCH UDZIA¸ 

W PROGRAMACH 
UNIJNYCH 

Spotkanie przedstawicieli konsorcjum realizujàcego projekt e-Nvision, 2006 r.

Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w mieÊcie i gminie Rybnik



INWESTYCJE
* Kompleks 03 w Kombinacie

Petrochemicznym w Schwedt (NRD),
* Zak∏ady Chemiczne Duslo n.p. Sala

(Czechos∏owacja),
* Wytwórnia Antybiotyków 

w Neubrandenburgu (NRD),
* Zak∏ad unieszkodliwiania odpadów oraz

Zak∏ad produkcji izotopów w Instytucie
Badaƒ Jàdrowych w Âwierku

Lata 1991-2000

* Rozbudowa zak∏adów Lever Polska 
w Bydgoszczy,

* Huta szk∏a dla Pilkington Sandoglass 
w Sandomierzu,

* Rozbudowa zak∏adów Procter & Gamble
w Warszawie,

* Wytwórnia zwiàzków fosforu dla AKZO
Nobel w Bitterfeld (Niemcy),

* Rozbudowa i modernizacja Rafinerii
Gdaƒskiej w Gdaƒsku,

* Centrum Zarzàdzania Ruchem Lotniczym
w Warszawie

* Rozbudowa zak∏adów Daewoo FSO
Motor w Warszawie,

* Zak∏ad podzespo∏ów samochodowych
Delphi w Tychach,

* Zak∏ad produkcji przypraw „Podravka” 
w Kostrzynie,

* Wytwórnia saletrzaka w ZCh Anwil 
we W∏oc∏awku

Lata 2000-2007

* Zak∏ady podzespo∏ów samochodowych
dla Toyota Motor Manufacturing Poland
w Wa∏brzychu,

* Budynek biurowy IRYDION 
w Warszawie,

* Instalacja ekstrakcji aromatów oraz
modernizacja kilku baz magazynowych
paliw dla PKN ORLEN,

* Instalacja hydrorafinacji parafin 
w Rafinerii Trzebinia,

* Drukarnia wkl´s∏odrukowa dla
Wydawnictwa Bauer w Wykrotach,

* Instalacja petrokarbochemiczna 
w Petrochemii Blachownia 
w K´dzierzynie Koêlu,

* Instalacja granulacji nawozów oraz 
neutralizacji w zak∏adach nawozowych
Nitrogenmuvek w Petfurdo (W´gry),

* Fabryka modu∏ów ciek∏okrystalicznych 
i monitorów LG Philips LCD w
Biskupicach Podgórnych.
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archiwa pracowników

z PROCHEMU
wiadomoÊci

Pomoc finansowa firmy przeznaczona na cele spo∏eczne ma charakter sta∏y. Od wielu
lat PROCHEM S.A., poprzez liczne stowarzyszenia i fundacje, przekazuje znaczne kwoty
pieni´˝ne na ró˝ne cele charytatywne. W 2006 r. by∏o to 77.000 z∏.

W dzia∏alnoÊci tej preferowane sà trzy kierunki:
* ochrona zdrowia w Polsce, za poÊrednictwem fundacji i stowarzyszeƒ powo∏anych do

prowadzenia tej dzia∏alnoÊci oraz na rzecz osób prywatnych,
* pomoc dzieciom chorym i specjalnej troski,
* wspomaganie instytucji prowadzàcych dzia∏alnoÊç charytatywnà.

Co roku wi´kszoÊç z tych Êrodków przekazywana jest na pomoc w sfinansowaniu skomp-
likowanych operacji, leczenia i rehabilitacji dzieci autystycznych, z pora˝eniem móz-
gowym, zespo∏em Dawna i innych. 
Oprócz prowadzenia dzia∏alnoÊci charytatywnej PROCHEM S.A. wspiera finansowo
równie˝ Êrodowiska naukowe oraz artystyczne. W 2002 roku przekazano darowizn´
dla Centrum Badaƒ i Kszta∏cenia Ustawicznego Politechniki Warszawskiej o wartoÊci
∏àcznej 670.000 z∏. Równie˝ w ostatnich latach firma wykona∏a nieodp∏atnie na zasadzie
darowizny dokumentacj´ technicznà obiektu rehabilitacyjnego Instytutu Kardiologii 
w Warszawie. Wielokrotnie PROCHEM sponsorowa∏ imprezy kulturalne i koncerty (m.in.
koncerty  upami´tniajàce rocznice wa˝nych wydarzeƒ historycznych), a tak˝e instytucje
propagujàce dzia∏ania proekologiczne (m.in. Fundacj´ „Czysta Woda”).
Firma wspomaga tak˝e finansowo cz∏onków Ko∏a Seniora oraz Zwiàzku Kombatantów. 
W 1997 roku, w∏àczajàc si´ w akcj´ pomocy mieszkaƒcom po∏udniowej Polski
poszkodowanym w wyniku powodzi, firma nasza przekaza∏a na konto CARITAS POLSKA
kwot´ 25 000 z∏ i ponownie w 2001 r. 10 000 z∏.

Lata 1947-50

* Zak∏ady Mechaniczne URSUS 
w Warszawie - projekt Nr 1,

* Zak∏ady Radiowe im. Kasprzaka 
w Warszawie,

* Fabryka Samochodów na ˚eraniu 
w Warszawie,

* Zak∏ady Maszyn Budowlanych 
im. Waryƒskiego w Warszawie,

* Centralny Dom Towarowy w Warszawie

Lata 1951-60

* Fabryka Samochodów Ci´˝arowych 
w Lublinie,

* Warszawskie Zak∏ady Fotochemiczne
FOTON w Warszawie,

* Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego 
w Âwidniku,

* Zak∏ady Radiowe DIORA 
w Dzier˝oniowie,

* Zak∏ady Przemys∏u Farmaceutycznego 
w Grodzisku

Lata 1961-70

* Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
w Warszawie,

* Instytut Elektrotechniki w Mi´dzylesiu,
* Zak∏ady W∏ókien Sztucznych ELANA 

w Toruniu,
* Zak∏ady W∏ókien Sztucznych 

w Tomaszowie
* Zak∏ady Opon Samochodowych 

w Olsztynie,
* Tarchomiƒskie Zak∏ady Farmaceutyczne

w Warszawie
* Zak∏ady Azotowe we W∏oc∏awku

Lata 1971-80

* Zak∏ady Sztucznej Skóry „Polcorfarm” 
w Pionkach,

* Zak∏ady Przemys∏u Gumowego „Stomil”
w Sanoku,

* Fabryka Proszków „Pollena” 
w Bydgoszczy,

* Zak∏ady Aparatury Chemicznej
„Metalchem” w Opolu,

* Zak∏ady Wkl´s∏odrukowe RSW Prasa 
w Warszawie,

* Wytwórnia chloru w Zak∏adach
Azotowych we W∏oc∏awku

Lata 1981-90

* Wytwórnia Antybiotyków w TZF „Polfa”
w Warszawie,

* Browar Trebjesa w Niksic (Jugos∏awia),

ZM URSUS w Warszawie

CDT „SMYK” w Warszawie

Oddanie do u˝ytku Zak∏adów Sztucz-
nej Skóry „Polcorfarm” w Pionkach

Kombinat Petrochemiczny
w Schwedt (NRD)

Procter & Gamble w Warszawie
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GALERIA 
IRYDION

Galeria

W budynku IRYDION, siedzibie firmy od
2002 r., g∏ówny hall zosta∏ udost´pniony
na galeri´ artystycznà, w której swoje
prace malarskie, grafiki, rzeêby, jak rów-
nie˝ gobeliny i kilimy, prezentujà artyÊci.
We wrzeÊniu 2002 roku odby∏a si´ pier-
wsza wystawa prac artystów, która zapo-
czàtkowa∏a sta∏y cykl ekspozycji pod opiekà
Business Service oraz PROCHEM S.A. 
Przez ponad 4 lata w Galerii Irydion
goÊciliÊmy ponad 50 wystaw, zarówno
autorskich jak i ekspozycji zbiorowych.
MieliÊmy okazj´ poznaç twórczoÊç m∏o-
dych, obiecujàcych artystów oraz podzi-
wiaç dzie∏a znanych i cenionych twórców.
Autorzy zaprezentowali odmienne techniki
swych prac, m.in. obrazy olejne,
akwarele, pastele, pokryte kropelkami
wosku egzotyczne  „batiki”, a tak˝e
grafiki, zdj´cia, collage, czy prace wr´cz
„wyczarowane” z haftów i kompozycji
tkanych. Galeria goÊci∏a równie˝ zach-
wycajàce ekspozycje gobelinów, p∏ócien,
patchworków, a tak˝e rzeêb i p∏asko-
rzeêb. W swoim przes∏aniu promowania
ró˝norodnej sztuki, podziwialiÊmy równie˝
prace artystów plastyków, m.in. prezen-
tacja specjalnie zaprojektowanej bi˝u-
terii, okazjonalnych wyrobów, zegarów,
lamp, itp.
Szczególnym zainteresowaniem cieszà si´
zawsze wystawy fotograficzne, na któ-
rych swoje prace prezentujà pracownicy
PROCHEM S.A. Rok temu zapoczàtko-
waliÊmy cykl ekspozycji prac fotogra-
ficznych naszych Kole˝anek i Kolegów -
amatorów, jednak zami∏owanych fotogra-
fików.
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