
 

 

Warszawa, 18 lutego 2015 r. 

Informacja Prasowa 

 

Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna SA (Grupa Ciech) i SGGW 

będą wspólnie rozwijać nowoczesne rolnictwo 

 

Dzisiaj przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Zakładów Chemicznych 

Organika Sarzyna SA podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Strony uzgodniły, że 

będą prowadzić wspólne badania naukowe, wspierać działalność dydaktyczną i naukowo-

badawczą SGGW, organizować kursy i szkolenia rozwojowe oraz praktyki i staże dla 

studentów. 

 

- Produkcja środków ochrony roślin jest jednym z najważniejszych filarów Grupy Ciech. Nasza 

strategia zakłada intensywny rozwój tego obszaru. Chcemy, żeby nasze środki ochrony roślin 

jeszcze lepiej odpowiadały na zapotrzebowanie nowoczesnego rolnictwa. Cieszę się, że dzięki 

rozpoczynającej się współpracy z tak szacowną uczelnią jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego będziemy mogli czerpać inspirację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w naszej 

produkcji i  jednocześnie wspierać rozwój nauki – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu 

Ciech. 

 

W imieniu SGGW umowę podpisali Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec oraz Dziekan 

Wydziału Rolnictwa i Biologii, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Garbaczewska. 

 

- Jest mi niezmiernie miło rozpocząć współpracę pomiędzy największym w Polsce uniwersytetem 

przyrodniczym i największym krajowym producentem Środków Ochrony Roślin. Nasze jednostki 

oprócz pozycji krajowego lidera łączą przede wszystkim obszary badawcze. Mam nadzieję, że 

dzięki wspólnym cechom  takim jak innowacyjność i kreatywność, nasza współpraca przyczyni się 

do wspólnych sukcesów. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, iż 200-letnia tradycja 

kształcenia rolniczego w Polsce pielęgnowana przez naszą Uczelnię jest zawsze aktualna  – 

powiedział prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. 



 

 
Bezpośrednim partnerem umowy z SGGW jest wiodący na polskim rynku producent środków 

ochrony roślin - Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, spółka z Grupy Ciech. Firmę reprezentował 

Prezes Zarządu Andrzej Kopeć.  

- Wierzę, że połączenie sił, wymiana wiedzy i doświadczenia przysłuży się rozwojowi zarówno 

nauki jak i naszych produktów z korzyścią dla polskiego rolnictwa – skomentował Andrzej Kopeć, 

Prezes Zarządu Z. CH. Organika Sarzyna SA. 

 

 

Grupa Chemiczna Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Posiada dobrze rozwiniętą strukturę produkcyjną (6 spółek) i 
sieć handlową w kraju oraz Europie i na świecie. Głównymi produktami Grupy są: soda kalcynowana (drugie miejsce jako dostawca 
w Europie), soda oczyszczona, sól, nawozy, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, poliestrowe i inne produkty chemii organicznej, mające 
zastosowanie w przemysłach szklarskim, meblowym, chemicznym, budownictwie i rolnictwie. Z rocznymi przychodami na poziomie ok. 4 mld zł 
Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw. Od lutego 2005 roku Ciech SA jest 
notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Największymi akcjonariuszami spółki są: KI Chemistry s. à r. l. 
z siedzibą w Luksemburgu (51,14 proc. akcji i głosów na WZ), a także ING Otwarty Fundusz Emerytalny (9,49 proc.). Więcej informacji 
znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.  
 
Kontakt dla mediów 

Maciej Powroźnik, Rzecznik Grupy Chemicznej Ciech 
tel. (+48 22) 639 17 70, kom. 505 050 426, e-mail: maciej.powroznik@ciechgroup.com 
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Informacje uzupełniające: 

Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA to jeden z wiodących w Polsce producentów środków ochrony roślin 

(herbicydów, fungicydów i zapraw nasiennych) z ponad 40. letnią tradycją. Zakłady produkują także żywice 

epoksydowe, utwardzacze żywic, żywice poliestrowe nasycone i inne. Do najbardziej znanych znaków 

handlowych spółki należą herbicydy Chwastox i Agrosar oraz żywice epoksydowe Epidian. Pełny asortyment 

produkcji obejmuje ponad tysiąc pozycji i ich odmian, w różnych postaciach chemicznych, formach użytkowych, 

opakowaniach, stosownie do rynku docelowego i aplikacji. Produkty Z.Ch. Organika-Sarzyna SA stosowane są 

m.in. w przemyśle chemicznym, elektronicznym, budownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie. 


