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Jubileusz 60-lecia CHEMARU to wa-

¿ne wydarzenie, które stwarza niepow-

tarzaln¹ okazjê do podsumowania boga-

tego dorobku zak³adu, do z³o¿enia po-

dziêkowañ za wieloletni¹ pracê, do prze-

kazania ¿yczeñ dla pracowników Spó³ki.

Z wielk¹ dum¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e

jesteœmy kontynuatorami dziedzictwa

kilku pokoleñ „rodziny chemarowskiej”,

która na przestrzeni lat wypracowa³a

markê znan¹ w Europie i na œwiecie.

Marka CHEMAR kojarzona jest

z najwy¿sz¹ jakoœci¹, solidnoœci¹, fa-

chowoœci¹ i jest efektem ciê¿kiej pracy

wszystkich pracowników.

Wartoœci¹ najwy¿sz¹ 60-letniego

Chemaru byli i s¹ ludzie, którzy budowa-

li zak³ad, dbali o jego rozwój i pracowali

na jego sukces.

Rozwój Chemaru by³ e fektem

wspó³pracy z partnerami krajowymi i za-

granicznymi, których zamówienia sk³a-

dane w naszym zak³adzie by³y potwier-

dzeniem wysokiej jakoœci wyrobów.

Pomoc Ministerstwa Skarbu Pañs-

twa, szczególnie w trudnym okresie po

2000 roku, w trakcie realizacji programu

restrukturyzacji, zapewni³a stabilne fun-

kcjonowanie Spó³ki.

Realizacja projektów i wszystkich

przedsiêwziêæ nie by³aby mo¿liwa bez

pomocy w³adz samorz¹dowych, w³adz

miasta i instytucji finansowych.

Za pomoc i wsparcie wszystkim

sk³adamy serdeczne podziêkowania.

Transformacja gospodarcza nasze-

go kraju przyczyni³a siê równie¿ do dia-

metralnej zmiany charakteru naszego

przedsiêbiorstwa. Z firmy produkcyjnej,

specjalizuj¹cej siê w produkcji urz¹dzeñ

chemicznych i armatury przemys³owej

przekszta³ciliœmy siê w przedsiêbiors-

two handlowo-us³ugowe.

Dzisiaj Chemar - Przedsiêbiorstwo

Energetyczne gwarantuje bezpieczne

i stabilne dostawy energii elektrycznej

i gazu dla firm, które prowadz¹ dzia³al-

noœæ na terenie dawnego przedsiêbiors-

twa pañstwowego.

Inwestyc je , k tóre rea l izu jemy

w Chemarze zmierzaj¹ do implementacji

Prawa Energetycznego na warunki no-

wej sieci energetycznej i gazowej.

Przysz³oœci¹ Chemaru SA jest bu-

dowa bezpieczeñstwa energetycznego

naszej „ma³ej ojczyzny”, któr¹ jest prze-

mys³owa czêœæ Kielc.

Prezes Zarz¹du

CHEMARU SA

Miros³aw Marcinkowski

� We wrzeœniu 2014 r. przypada 60. rocznica powstania „Chemaru” - firmy, która wielu kielczanom

jest dobrze znana, poniewa¿ albo sami byli pracownikami firmy, albo ktoœ z rodziny lub znajomych pracowa³

lub pracuje w CHEMARZE. Z okazji Jubileuszu przypominamy czytelnikom „Echa Dnia” historiê CHEMARU.

Chcielibyœmy tak¿e przybli¿yæ aktualn¹ sytuacjê naszej Spó³ki.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia skladamy wszystkim Pracownikom

CHEMARU gratulacje oraz podziêkowania za trud i wysilek wlo¿ony

w rozwój naszej firmy wraz z ¿yczeniami dalszych sukcesów

zawodowych oraz dlugich lat ¿ycia w zdrowiu i pomyœlnoœci.

Zarz¹d i Rada Nadzorcza

1. Stanis³aw Kopystyñski (1954 r.-1969 r.)

2. Stanis³aw Wilkoñski (1969 r.-1975 r.)

3. Tadeusz Kucharzyk (1975 r.-1982 r.)

4. Henryk Zaborowski (1982 r.-1990 r.)

5. Marek Eberhardt (1990 r.-1998 r.)

6. Mieczys³aw Spychaj (1998 r./1999 r.)

7. Ludwik Kusiñski (1999 r./2000 r.)

8. Piotr Faruga (2000 r./2001 r.)

9. Miros³aw Malinowski (2001 r.-2006 r.)

10. Tomasz Bogucki (2006 r./2007 r.)

11. Zbigniew Zem³a (2007 r.-2010 r.)

12. Miros³aw Marcinkowski (2010 r.-nadal)

Dyrektorzy Zak³adu (od 1992 r. Prezesi Zarz¹du):

1.06. - 31.12.1954 r. - rozruch Wydzia³u Mechanicznego

3.09.1954 r. - rozpoczêcie produkcji armatury kot³owej

1957 r. - oddano do eksploatacji Wydzia³ KuŸnia

1958 r. - oddano do eksploatacji Wydzia³ Odlewnia

1959 r. - oddano stacjê prób armatury

1964 r. - oddano do eksploatacji Wydzia³ Rurownia

1966 r. - rozruch czêœciowy Wydzia³u Aparatury Chemicznej

1969 r. - zakoñczenie budowy i wyposa¿enie Wydzia³u Aparatury Chemicznej

09.1967 r. - oddano do eksploatacji Wydzia³ T³ocznia

30.09.1973 r. - oddano do eksploatacji czêœæ II Wydzia³u Mechanicznego

12.1974 r. - dalsze uruchomienie II Wydzia³u Mechanicznego

31.12.1991 r. - utworzenie Spó³ki „Chemar” S.A.

1999 r. - uzyskanie koncesji na obrót i dystrybucjê energii elektrycznej

2001 r. - uzyskanie koncesji na obrót i dystrybucjê paliwami gazowymi

2000 r.-2004 r. - utworzenie spó³ek ze 100% udzia³em „Chemaru” SA

2001 r. - nadal - restrukturyzacja organizacyjna, maj¹tkowa, finansowa,

zatrudnienia

2007 r.-2012 r. - prywatyzacja utworzonych spó³ek

2011 r. - uzyskanie statusu operatora sieci elektrycznych i operatora sieci

gazowych

Historia ZUCHiAP „Chemar”S.A. w skrócie:

i uruchomiono trzy nowe wydzia³y pro-

dukcyjne:

- Pierwszym by³a oddana do u¿ytku

w 1957 roku kuŸnia.

- W nastêpnym roku pracê zaczê³a

odlewnia.

- W 1963 roku rozpoczêto produk-

cjê na kolejnym wydziale - rurowni.

Dziêki temu rozszerzono asorty-

ment oferowanych wyrobów o odlewy

staliwne, odkuwki i ruroci¹gi wysoko-

prê¿ne.

Rok 1960 mia³ du¿e znaczenie

dla dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa -

uzyska³o ono zgodê z Centrali Handlu

Zagranicznego na samodzieln¹ sprze-

da¿ eksportow¹. Nawi¹zano stosunki

firmami z Francji, Grecji, Norwegii

i Turcji.

W latach 1966-1970 wielkoœæ eks-

portu znacznie wzros³a. Dziêki osi¹gniê-

ciom w handlu zagranicznym „CHE-

MAR” zosta³ zakwalifikowany przez mi-

nistra przemys³u ciê¿kiego do II grupy

przedsiêbiorstw specjalizuj¹cych siê

w produkcji eksportowej. W roku 1972

„CH E M A R ” z o s t a ³ u h o n o r o w a n y

tytu³em cz³onka Klubu Eksportowego

w Polsce.

W 1964 r. zmieniono nazwê przed-

siêbiorstwa na Zak³ady Urz¹dzeñ Che-

micznych i Armatury Przemys³owej.

Dwa lata póŸniej rozpoczêto wytwarza-

nie aparatów i linii technologicznych dla

przemys³u chemicznego na nowo wybu-

dowanym Wydziale Aparatury Chemicz-

nej. G³ównie by³ on nastawiony na wy-

twarzanie zbiorników wysokociœnienio-

wych, wymienników ciep³a, aparatów

kolumnowych. Zak³ady sta³y siê przed-

siêbiorstwem mog¹cym dostarczyæ

kompletnego wyposa¿enia rafinerii,

fabryk nawozów azotowych, amoniaku,

kwasu siarkowego i innych. Rozpoczêto

równie¿ realizacjê dostaw dla przemys³u

cukrowniczego. Kolejnym etapem roz-

budowy przedsiêbiorstwa by³o urucho-

mienie Wydzia³u T³oczni (1967). G³ów-

nymi elementami produkowanymi na

tym wydziale by³y dennice i wyt³oczki do

zbiorników kulistych.

Po zakoñczeniu drugiego etapu roz-

budowy „CHEMAR” z ka¿dym rokiem

rozszerza³ dostawy dla energetyki zawo-

dowej (do bloków energetycznych

50-600 MW).Ju¿ wtedy nawi¹zano

wspó³pracê z takimi firmami jak „Foster

Wheeler”, Nuovo Pignone”, „Snampro-

getti”, „Krupp” czy „Babcock”.

Do roku 1980 oddano równie¿ do

u¿ytku Drugi Wydzia³ Mechaniczny oraz

zmodernizowano rurowniê i odlewniê.

Zakoñczono prace budowlano-monta-

¿owe elektrociep³owni.

W 1978 r. przedsiêbiorstwo otrzy-

ma³o now¹ nazwê - Zak³ady Urz¹dzeñ

Chemicznych i Armatury Przemys³owej

„CHEMAR”.

Lata osiemdziesi¹te to dalszy roz-

wój przedsiêbiorstwa. Zakupiono nowe

urz¹dzenia produkcyjne, rozwijano pro-

dukcjê napêdów elektromechanicznych,

uruchomiono dostawy dla elektrowni

atomowych, doskonalono armaturê o-

raz poszerzano jej asortyment, zgodnie

z sugestiami i potrzebami naszych

klientów.

„CHEMAR” zacz¹³ samodzielnie

podpisywaæ pierwsze kontrakty zagra-

niczne. Równolegle prowadzono prace

nad udoskonaleniem rozwi¹zañ techni-

cznych i technologicznych, uzyskano

liczne uprawnienia, dopuszczenia i cer-

tyfikaty, stale podnoszono kwalifikacje

pracowników.

Chemar w swojej ofercie posiada³

szerok¹ gamê urz¹dzeñ dla energetyki,

przemys³u chemicznego i petrochemi-

cznego (m.in.zbiorniki ciœnieniowe, wy-

mienniki ciep³a, aparaty kolumnowe,

zbiorniki kuliste, reaktory), wie¿e wia-

trowe, armaturê przemys³ow¹ (zawory

i zasuwy na ciœnienia 4-50 MPa), ruro-

ci¹gi wysokociœnieniowe, pó³fabrykaty

(odlewy, odkuwki i dennice). Œwiadczy³

równie¿ us³ugi z zakresu pow³ok

ochronnych (g³. gumowania) oraz rege-

neracji i diagnostyki technicznej arma-

tury.

W latach 90. CHEMAR poszerzy³

ofertê handlow¹ o kilka nowych wyro-

bów, jak chocia¿by urz¹dzenia steruj¹ce

do zaworu bezpieczeñstwa, nowy zawór

regulacyjny, armatura gazowa i rafine-

ryjna, armatura wykonana ze stali P 91,

armatura na media agresywne, opano-

wano równie¿ spawanie tytanu.

CHEMAR przy produkcji wszystkich

wyrobów w pierwszej kolejnoœci stawia³

na jakoœæ. W³asne laboratoria umo¿li-

wia³y przeprowadzenie wiêkszoœci ba-

dañ i testów produkowanych wyrobów.

Potwierdzeniem wysokie j jakoœci

produktów CHEMARU by³o uzyskanie

ponad 30 ró¿nych œwiadectw i certyfika-

tów jakoœciowych.

W 1993 roku „CHEMAR’ jako jedna

z pierwszych firm w Polsce, uzyska³

Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakoœ-

ci wed³ug normy ISO 9001, przyznany

przez TÜV-Cert z Berlina. Na pocz¹tku

1999 roku w naszym przedsiêbiorstwie

zosta³ wdro¿ony System Sterowania Ja-

koœci¹ wed³ug przepisów ASME dla pro-

dukcji elementów kot³ów (stempel S)

oraz urz¹dzeñ ciœnieniowych (stempel

U). Uprawnienia te stworzy³y CHEMA-

ROWI mo¿liwoœci wejœcia na nowe rynki

zbytu.

Do roku 1990 w przemyœle domino-

wa³ rynek producenta. Dziêki du¿ym zy-

skom osi¹ganym na sprzeda¿y „CHE-

MAR” móg³ dalej siê rozwijaæ. Przyszed³

jednak rok 1989 i lata 90. Sytuacja na

rynku d iamet ra ln ie s iê zmien i ³ a .

Rynkiem zaw³adnêli klienci, którzy za-

czêli dyktowaæ nam swoje warunki. Po-

jawi³o siê wielu konkurentów, którym

firma musia³a stawiæ czo³a. W 1991 ro-

ku, czyli w okresie transformacji ustro-

jowej „CHEMAR” zosta³ przekszta³cony

w spó³kê Skarbu Pañstwa (CHEMAR

SA). To otworzy³o drogê do prywatyzacji

zak³adu.

W latach 90. podjêto szereg dzia³añ

maj¹cych na celu prywatyzacjê przed-

siêbiorstwa jako ca³oœci, jednak¿e nie

znaleziono inwestorów zainteresowa-

nych prywatyzacj¹ firmy, gdy¿ poten-

cjalni inwestorzy zainteresowani byli

poszczególnymi bran¿ami, a nie przed-

siêbiorstwem wielobran¿owym, jakim

by³ wówczas CHEMAR.

W celu ratowania firmy przed upad-

³oœci¹ powsta³a koniecznoœæ przepro-

wadzenia g³êbokiej restrukturyzacji or-

ganizacyjnej, maj¹tkowej i zatrudnienia.

Przekszta³cono poszczególne wy-

dzia³y produkcyjne w niezale¿ne pod-

mioty. W latach 2000-2004 powsta³y

nastêpuj¹ce spó³ki:

� Zak³ad Aparatury „Chemar” Spó³ka.

z o.o.

� Zak³ad T³ocznia „Chemar” Spó³ka

z o.o.;

� Zak³ad Armatury „Chemar” Spó³ka

z o.o.;

� Zak³ad Ruroci¹gów „Chemar” Spó³ka

z o.o.;

� „Chemarbel” Spó³ka z o.o.;

� „Odlewnia Chemar” Spó³ka z o.o.;

W 2005 r. maj¹tek spó³ki Zak³ad

Aparatury „Chemar” Spó³ka z o.o. zosta³

sprzedany w³oskiej firmie Sices Polska

Sp. z o.o., która kontynuuje dzia³alnoœæ

Spó³ki i zatrudnia jej by³ych pracowni-

ków. W wyniku prowadzonych proce-

sów prywatyzacyjnych sprzedane zos-

ta³y Spó³ki: Zak³ad Ruroci¹gów „Che-

mar” Spó³ka z o.o. (w 2007 r.), Zak³ad

T³ocznia „Chemar” Spó³ka z o.o.

(w 2010 r.) i Zak³ad Armatury „Chemar”

Spó³ka z o.o. (w 2012 r.) W 2012 r. na-

st¹pi³o po³¹czenie „Chemaru” SA ze

spó³k¹ „Chemarbel” Sp. z o.o.

Sprywatyzowane Spó³ki kontynuuj¹

dawn¹ dzia³alnoœæ, rozwijaj¹ siê i inwes-

tuj¹. Wiêkszoœæ kadry stanowi¹ pracow-

nicy przejêci z Chemaru. Trzy Spó³ki

z kapita³em zagranicznym zachowa³y

w nazwie s³owo „CHEMAR”, co œwiad-

czy o znaczeniu marki wypracowanej

przez lata.

TeraŸniejszoœæ

„CHEMARU” SA
Po dokonanych przekszta³ceniach

organizacyjnych i w³asnoœciowych Spó³ka

Zak³ady Urz¹dzeñ Chemicznych i Armatu-

ry Przemys³owej „Chemar” SA z przedsiê-

biorstwa produkcyjnego przekszta³ci³a siê

w przedsiêbiorstwo handlowo-us³ugowe.

Restrukturyzacja przynios³a oczekiwane

efekty polegaj¹ce na obni¿eniu kosztów

dzia³alnoœci, generowaniu zysków i suk-

cesywnym obni¿aniu straty z lat ubieg-

³ych. Pocz¹wszy od 2007 r. Spó³ka gene-

ruje zyski na sprzeda¿y.

W obecnym kszta³cie Chemar SA

jest przedsiêbiorstwem energetycz-

nym, w znaczeniu ustawy Prawo Ener-

getyczne. G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ Spó³ki

jest sprzeda¿ i dystrybucja energii

elektrycznej oraz sprzeda¿ i dystrybu-

cja gazu ziemnego w oparciu o posia-

dane koncesje, a ponadto w 2011 r.

Spó³ka uzyska³a status operatora sys-

temu dystr ybucy jnego gazowego

i operatora sytemu dystrybucyjnego

elektroenergetycznego. W Spó³ce po-

zosta³o Laboratorium Badawcze, które

œwiadczy specjalistyczne us³ugi dla

przemys³u.

Aktualnie w Spó³ce znajduje zatrud-

nienie 84 pracowników.

G³ównym celem Chemaru SA jest

zapewnienie bezpieczeñstwa dostaw

mediów dla naszych odb iorców.

Pocz¹wszy od 2010 r. Spó³ka inwestuje

w modernizacjê infrastruktury elektroe-

nergetycznej, by dostosowaæ j¹ do stan-

dardów wymaganych przez prawo ener-

getyczne.

W przysz³oœci zamierzamy posze-

rzyæ kr¹g naszych odbiorców, co bêdzie

wymaga³o du¿ych nak³adów w rozbudowê

sieci elektroenergetycznych.

Spó³ka zale¿na „Odlewnia
Chemar” Sp. z o.o.
CHEMAR SA jest nadal 100% udzia-

³owcem Spó³ki „Odlewnia Chemar”

Sp. z o. o., dla której poszukujemy inwe-

stora. Odlewnia zatrudnienia 121 praco-

wników.

Odlewnia Chemar Sp. z o.o. jest pro-

ducentem odlewów staliwnych wêglo-

wych, stopowych oraz wysokostopowych,

które znajduj¹ zastosowanie w przemyœle:

energetycznym, chemicznym, petroche-

micznym, cementowo-wapienniczym, wy-

dobywczym, maszynowym.

Odlewnia Chemar Sp. z o.o. oferuje

nastêpuj¹ce typy odlewów:

� ze staliw wêglowych konstrukcyjnych

� do pracy w podwy¿szonej temperaturze

� odporne na korozjê

� odporne na dzia³anie wód kopalnia-

nych (wg patentu)

� ¿aroodporne i ¿arowytrzyma³e

� odporne na œcieranie

Podstawowym asortymentem produ-

kowanych odlewów s¹:

� czêœci do produkcji armatury prze-

mys³owej

� elementy ruroci¹gów energetycznych

� elementy pomp

� odlewy maszynowe (np. do przemys³u

kolejowego i wydobywczego)

� p³yty wyk³adzinowe (odporne na

œcieranie i ¿arowytrzyma³e)

� elementy konstrukcji noœnych (zaczepy)

Spó³ka posiada w³asn¹ modelarniê,

co umo¿liwia wykonywanie oprzyrz¹do-

wania modelowego na miejscu, dziêki

temu mo¿liwa jest produkcja odlewów

z oprzyrz¹dowania wykonanego zarów-

no przez Spó³kê, jak i oprzyrz¹dowania

dostarczonego przez klienta. Spó³ka

œwiadczy równie¿ us³ugi w zakresie: ob-

róbki cieplnej, obróbki mechanicznej

oraz œrutowania.

Rys historyczny Zak³adów
Urz¹dzeñ Chemicznych
i Armatury Przemys³owej
„CHEMAR” SA
Historia zak³adu zaczyna siê we

wrzeœniu 1951 r., kiedy to minister prze-

mys³u ciê¿kiego podpisa³ rozporz¹dze-

nie dotycz¹ce powstania Zak³adów

Budowy Przewodów i Armatury w Budo-

wie. Prace budowlane rozpoczêto w ma-

ju 1952 roku, nad którymi nadzór prze-

jê³o Ministerstwo Przemys³u Maszyno-

wego. Kierownictwo instytucj¹ powie-

rzono Alfredowi Sitko.

Po dwóch latach wytê¿onej pracy,

we wrzeœniu 1954 roku nast¹pi³ roz-

ruch technologiczno-produkcyjny

Wydzia³u Mechanicznego. Dyrekto-

rem zak³adów zosta³ mgr in¿. Stani-

s³aw Kopystyñski. Rozpoczê³a siê pro-

dukcja pierwszych wyrobów armatu-

rowych na potrzeby przemys³u ener-

getycznego i chemicznego. W tym

okres i e w pr zeds i êb io rs tw i e

pracowa³o106 osób. Produkowano

g³ównie armaturê œrednioprê¿n¹ o ni-

skich parametrach techniczno-eks-

ploatacyjnych. Z biegiem czasu opa-

nowano produkcjê armatury wysoko

wyspecjalizowanej.

I etap budowy zakoñczono w 1963

roku. W okresie tym wybudowano

� Budowa zak³adu, lata 60.

� Odlewnia - ekspozycja na Targach Kielce

� Biurowiec
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