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Dzień Otwarty w zakładzie produkcji katalizatorów 
BASF w Środzie Śląskiej 
 

 Najnowocześniejszy magazyn wysokiego składowania BASF 

na świecie, zaawansowane technologie produkcji 

innowacyjnych materiałów dla branży motoryzacyjnej, 

najwyższe standardy bezpieczeństwa – 23 kwietnia zakład 

produkcyjny katalizatorów samochodowych BASF w Środzie 

Śląskiej otworzył swoje drzwi dla wszystkich sąsiadów oraz 

mieszkańców Powiatu Średzkiego.  

W zwiedzaniu wzięło udział w sumie 100 gości (m.in. przedstawicieli 
lokalnej administracji, mediów, studentów Politechniki Wrocławskiej, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych), którzy mieli okazję zobaczyć jak 
na co dzień funkcjonuje największy zakład produkcji katalizatorów 
BASF w Europie. W ramach prezentacji i filmów przedstawionych 
między innymi przez Jacka Lisa, dyrektora fabryki oraz Annę 
Tarasewicz, odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi, 
goście mogli poznać specyfikę zarówno globalnych działań firmy, jak 
i jej lokalnych aktywności.  
 
„Fabryka w Środzie Śląskiej jest najbardziej nowoczesnym zakładem 
produkcji katalizatorów BASF i jednym z najbardziej nowoczesnych 
tego typu zakładów na całym świecie. Zatrudniamy tu ponad 400 
wysokowykwalifikowanych pracowników. Udało nam się stworzyć 
miejsce pracy o najwyższych światowych standardach, do którego 
pracownicy chętnie przychodzą i, w którym pracuje im się bardzo 
bezpiecznie” – powiedział do Gości Jacek Lis, dyrektor zakładu 
produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej. 
 
Pod okiem wykwalifikowanych ekspertów (inżynierów zarządzania 
jakością procesów produkcyjnych) siedem piętnastoosobowych grup 
zwiedziło obszar produkcyjny oraz część logistyczną zakładu. 
Szczególne zainteresowanie wzbudził magazyn wysokiego 
składowania – najnowocześniejszy tego typu obiekt BASF na świecie. 
W ramach godzinnego cyklu zwiedzania Goście mogli spotkać się  
także z przedstawicielami firmy, aby porozmawiać na interesujące ich 
tematy (m.in. dotyczące możliwości zatrudnienia oraz programów 
stażowych kierowanych do studentów). BASF przygotował dla 
zwiedzających także specjalną ankietę, w ramach której każdy z gości 
mógł wyrazić swoją opinię na temat zakładu.  
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Podsumowując wyniki ankiet można dostrzec duże zainteresowanie 
lokalnej społeczności procesami produkcyjnymi oraz standardami 
bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie fabryki. Oto kilka 
przykładów udzielonych w ankiecie opinii: 
  
 „Serdecznie dziękuję za prezentację zakładu, w szczególności  
za demonstrację pracy układnic w magazynie wysokiego 
składowania. Dla absolwenta logistyki to jak wylanie miodu na serce.”  
 
„Piękny zakład o fascynującej organizacji, technologii i automatyzacji. 
Świetne warunki pracy dla Pracowników. Z uwzględnieniem 
szczególnych zasad bezpieczeństwa BHP”.  
 
„Dobrze przygotowane działy produkcji. Dużo przestrzeni. Sterylnie 
oraz bezpiecznie”. 
 
Dzięki przeprowadzeniu ankiety przedstawiciele BASF uzyskali także 
możliwość zrealizowania ważnych i innowacyjnych pomysłów, które 
pozwolą firmie jeszcze lepiej wychodzić naprzeciw oczekiwaniom 
lokalnej społeczności. Między innymi dlatego firma chce skorzystać z 
rady jednej z odwiedzających, by wokół zakładu, w celu zapewnienia 
bioróżnorodności biologicznej, wysiać specjalną mieszankę nasienną, 
która ma za zadanie takie procesy wspomagać. W najbliższym czasie 
zakład produkcji katalizatorów ze wsparciem Działu Środków Ochrony 
Roślin BASF Polska, wcieli pomysł w życie.  
 
Poprzez uruchomienie zakładu produkcji katalizatorów 
samochodowych w Środzie Śląskiej w 2014 roku, firma BASF trwale 
zaznaczyła swoją obecność w powiecie średzkim i województwie 
dolnośląskim. Wytwarzane tam katalizatory samochodowe są 
dostarczane producentom aut w całej Europie. We wrześniu 2015 
roku ich produkcja przekroczyła pierwszy milion. Poprzez działalność 
biznesową i aktywności kierowane do społeczności lokalnej, firma 
promuje innowacje oraz zrównoważony rozwój, a także wspiera 
edukację chemiczną. Jesteśmy dumni ze współpracy z uznanymi 
Partnerami w regionie Dolnego Śląska. W ubiegłym roku wspólnie 
świętowaliśmy 150-lecie firmy BASF na terenie Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+. W tamtejszym Humanitarium we wrześniu 2015 
otworzyliśmy laboratorium chemiczne dla dzieci i młodzieży, które 
odwiedziło już ponad 10 tys. uczniów z Dolnego Śląska (w maju br. 
uruchomimy tam drugie, analogiczne laboratorium). Wspólnie z 
mieszkańcami Środy Śląskiej włączamy się w tradycyjne obchody 
„Święta Wina w Mieście Skarbów”. Zrealizowaliśmy także edukacyjny 
program ekologiczny „Ekoedukacja”, w którym wzięło udział aż 700 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych w Środzie Śląskiej.  
 
 

O BASF Polska 
 
Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, tworzywa sztuczne, 
środki ochrony roślin, chemię budowlaną (w tym domieszki do betonu), lakiery 
oraz katalizatory samochodowe. Firma prowadzi dwa zakłady produkcyjne, w 
Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory) i w Myślenicach koło Krakowa 
(domieszki do betonu). Jesteśmy w Polsce partnerem firm z bardzo wielu 
gałęzi przemysłu. Zatrudniamy tu ponad 600 pracowników, a obroty grupy w 
Polsce w 2015 roku wyniosły 760 milionów Euro.  
 
Więcej informacji na http://www.basf.pl oraz na naszym profilu chemiatomy  
na Facebook. 

http://www.basf.pl/
https://www.facebook.com/chemiatomy/

