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BASF Polska nagrodzona za zasługi dla rozwoju 
przemysłu chemicznego podczas Chemical 
Industry Summit & Awards Gala 
 
 W dniu 12 października 2015 r. w Warszawie odbyła się IV 

edycja międzynarodowego kongresu branży chemicznej 

„Chemical Industry Summit & Awards Gala”. Firma BASF 

została wyróżniona za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu 

chemicznego w Polsce.  

Nagrodę odebrał Marek Jagieła, dyrektor działu Chemii Przemysłowej 
i Tworzyw Sztucznych BASF Polska, który wziął udział także w 
jednym z paneli dyskusyjnych. Wystąpił on jako prelegent w panelu 
pod tytułem „Innowacje jako źródło konkurencyjności europejskiej 
chemii”. Temat innowacji jest szczególnie aktualny dla BASF, który w 
ramach obchodów 150-lecia na całym świecie poszukuje 
innowacyjnych rozwiązań współczesnych wyzwań ludzkości w trzech 
obszarach – inteligentnej energii, życia w miastach i żywienia. W 
swoich wypowiedziach Marek Jagieła skupił się przede wszystkim na 
roli innowacji w strategii rozwojowej firmy. 
 
Innowacyjność dla BASF jest koniecznym warunkiem utrzymania 
przewagi konkurencyjnej. Definicja innowacji według nas to odważne 
podejmowanie wyzwań zmieniającego się świata i wytyczanie nowych 
trendów konsumpcyjnych.  Do współczesnych wyzwań, które 
dostrzega BASF należą: dynamicznie rosnąca liczba ludności, 
urbanizacja i związane z nimi problemy żywnościowe, środowiskowe 
i surowcowe. Jako globalna firma mamy istotny wpływ na 
funkcjonowanie świata i naszą rolę widzimy w rozwiązywaniu tych 
problemów właśnie za pomocą innowacji – opisał wizję firmy Marek 
Jagieła. 
 
Moderatorem panelu był Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu i 
Dyrektor Generalny Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn, a 
całość dyskusji skupiła się wokół roli innowacji w działalności i rozwoju 
przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i na świecie. 
 
W dyskusji na temat innowacji na rynku europejskim wzięli udział 
także m.in. Grzegorz Czul, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny 
FLUOR; Mariusz Grochowski, Członek Zarządu i Dyrektor Pionu 
Serwisu ERBUD INDUSTRY oraz Michał Bieniek, Prezes Zarządu 
Apeiron Synthesis.  
 
Tegoroczna IV edycja „Chemical Industry Summit & Awards Gala” 
zgromadziła przedstawicieli kadry zarządzającej największych 
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przedsiębiorstw branży chemicznej. Jednym z partnerów wydarzenia 
była firma BASF, która w tym roku świętuje 150-lecie swojego 
istnienia. Podczas trzech paneli dyskusyjnych omawiane były 
najistotniejsze zagadnienia dla europejskiego i globalnego przemysłu 
chemicznego. Konferencję uświetniła ceremonia wręczania nagród 
"Diamenty Polskiej Chemii". Stanowiła ona drugą część „Chemical 
Industry Summit & Awards Gala”. Firma BASF została nagrodzona za 
znaczące zasługi dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce. 
Odbierając nagrodę, w krótkim przemówieniu Marek Jagieła 
podziękował za uznanie dla wkładu firmy w rozwój krajowego 
przemysłu chemicznego. Podczas gali wieczornej przedstawiciele 
branży chemicznej uczcili również jubileusz 150-lecia BASF, który 
firma świętuje w 2015 roku. 
 
„Chemical Industry Summit & Awards Gala” istnieje od czterech lat. 
Jego organizatorem jest Executive Club, który zrzesza przedstawicieli 
kadry menedżerskiej związanych z rozmaitymi sektorami gospodarki. 
Jej celem jest umożliwienie integracji oraz wymiany doświadczeń 
świata biznesu. „Chemical Industry Summit & Awards Gala” co roku 
skupia reprezentantów największych polskich i zagranicznych firm i 
organizacji chemicznych oraz przyznaje nagrody „Diamenty Polskiej 
Chemii”, których celem jest docenienie pozytywnych praktyk w 
branży. 
 
O BASF w Polsce 
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, 
środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), 
lakiery oraz katalizatory samochodowe. 
Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony 
klimatu i promującą inteligentną energię (smart energy). W 2015 roku 
świętujemy w Polsce i na świecie 150 lat istnienia. To dla nas szczególny rok, 
podczas którego chcemy zainicjować dyskusje na temat największych 
wyzwań ludzkości. Odwiedź nas w związku z tym na Creator Space Online 
(creator-space.basf.com) i podziel się swoimi pomysłami.  
W 2015 roku świętujemy nasz jubileusz wspólnie z czterema polskimi 
uczelniami. Uniwersytety Warszawski i Wrocławski oraz Politechniki 
Warszawska i Wrocławska w 2015 również świętują okrągłe rocznice swoich 
wydziałów chemicznych. Wspólnie połączyliśmy siły i "inteligentną energię" 
na rzecz promocji chemii w Polsce. Konferencje naukowe, wykłady, kontakt 
z kołami naukowymi oraz obecność w mediach społecznościowych jak 
również wspólnie organizowane wydarzenia dla studentów są podstawą tej 
współpracy. 
Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu gałęzi przemysłu. 
Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w Polsce w 2014 
roku wyniosły 770 milionów Euro. Prowadzimy m.in. zakłady w Środzie 
Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa. 
Jesteśmy dumni ze współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i 
Ogrodami Doświadczeń Humanitarium we Wrocławiu. Od 2010 roku BASF 
jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży 
w CNK odwiedzanego rocznie przez 10 tys. osób. W Humanitarium na 
terenie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ analogiczne laboratorium 
zostało otwarte we wrześniu 2015 r. 
Więcej informacji na basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy na 
Facebook. 


