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Kry sty na Wi śniew ska: W ma ju br.
mi nę ło 10 lat od re je stra cji Związ ku
„SI PUR”. Ja ki był cel po wo ła nia tej or -
ga ni za cji i kto był głów nym ini cja to rem?

Maciej Kubanek: Pod sta wo wym ce -

le m utwo rze nia Związ ku „SI PUR” by -

ło re pre zen to wa nie wspól nych in te re -

sów dzia ła ją cych w Pol sce firm, któ re

pro du ku ją wy ro by izo la cyj ne z po li ure -

ta nu, oraz firm ofe ru ją cych su row ce

prze zna czo ne do wy twa rza nia pro duk -

tów PUR i PIR sto so wa nych w bu dow -

nic twie. Chcie li śmy, aby głos sze ro ko

ro zu mia nej bran ży po li ure ta no wej był

spój ny, pro fe sjo nal ny i sku tecz ny.

Głów ny mi ini cja to ra mi utwo rze nia

„SI PUR” by li ma na ge ro wie fir my

Bayer (Co ve stro), Hunt sman, King span

In su la tion (EcoTherm), Po ly chem Sys -

tems, PCC Pro de x i  Rec ti cel. W tym

miej scu na le ży za zna czyć, że nie by ła to

pierw sza te go ty pu pró ba pod ję ta przez

bran żę po li ure ta no wą. Wcze śniej sze 

ini cja ty wy nie przy nio sły nie ste ty po -

zy tyw ne go re zul ta tu. A szko da, po nie -

waż or ga ni za cje o po dob nym cha rak te -

rze (naj czę ściej sto wa rzy sze nia, a nie

związ ki pra co daw ców), re pre zen tu ją ce

in ne bran że funk cjo nu ją w Pol sce od

dwudziestu lat, a na wet dłu żej. Część

z nich sku tecz nie wy ko rzy sta ła ten czas

i wpły nę ła na ry nek oraz je go oto cze nie. 

KW: Kto na le ży do Związ ku, ja ka jest
obec nie struk tu ra człon ków i jak ewo -
lu owa ła na prze strze ni dzie się ciu lat?

MK: Do na sze go Związ ku na le ży

obec nie dwa dzie ścia osiem firm o od -

mien nym cha rak te rze, róż nej ska li, for -

mie pro duk cji i ofer cie. Są wśród nich

pro du cen ci su row ców do wy twa rza nia

PUR i PIR, pro du cen ci izo la cji tech nicz -

nych, pro du cen ci płyt izo la cyj nych oraz

apli ka to rzy sys te mów na try sko wych.

„SI PUR” roz po czy nał dzia łal ność

z dzie się cio ma fir ma mi człon kow ski mi.

Od mo men tu po wsta nia Związ ku zwięk -

sza się sys te ma tycz nie li czeb ność na szej

or ga ni za cji i po sze rza za kres pro duk tów.

Od kil ku lat człon ka mi „SI PU RU” są tak -

że fir my ofe ru ją ce na trysk in si tu po li ure -

ta nu otwar to ko mór ko we go. Pier wot nie

za kres Związ ku był ogra ni czo ny do po li -

ure ta nu za mknię to ko mór ko we go wy twa -

rza ne go za rów no fa brycz nie, jak i in si tu.

Je ste śmy go to wi na po sze rze nie „SI PUR”

o ko lej ne gru py pro duk tów, któ re z ra cji

spo so bu funk cjo no wa nia na sze go Związ -

ku bę dą się cie szyć du żą au to no mią. Ko -

rzy sta jąc z oka zji, po na wiam ser decz ne

za pro sze nie do wszyst kich firm wy twa -

rza ją cych wy ro by bu dow la ne z po li ure ta -

nu, aby do łą czy ły do „SI PUR”.

KW: Czy i jak zmie niał się kie ru nek
dzia ła nia or ga ni za cji „SIPUR” i ja kie
by ły uwa run ko wa nia tych zmian (od
cze go za le ża ły)?

MK: W po cząt ko wym okre sie funk -

cjo no wa nia Związ ku fir my człon kow -

skie naj więk szą wa gę przy kła da ły

do dzia łań pro mo cyj nych. Wy ni ka ło to

przed wszyst kim z bra ku wie dzy wśród

pol skich pro fe sjo na li stów z dzie dzi ny

bu dow nic twa i kon su men tów o za le tach,

a czę sto na wet o ist nie niu (sic!) bo ga tej

pa le ty spe cja li stycz nych wy ro bów z po -

li ure ta nu prze zna czo nych do izo la cji

ciepl nej. Z te go wzglę du du ży na cisk po -

ło żo no w pierw szym okre sie dzia ła nia

na udział Związ ku w tar gach i kon fe ren -

cjach bu dow la nych, a tak że na pu bli ka cję

ar ty ku łów in for ma cyj nych w róż ne go ro -

dza ju cza so pi smach bran żo wych, m.in.

w mie sięcz ni ku „Ma te ria ły Bu dow la ne”. 

Z upły wem cza su na sze dzia ła nia zo -

sta ły po sze rzo ne o spe cja li stycz ne pre -

zen ta cje pt. „Po li ure tan izo lu je le piej”

dla człon ków Okrę go wych Izb In ży nie -

rów Bu dow nic twa na le żą cych do Pol -

skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

oraz kół Pol skie go Związ ku In ży nie rów

i Tech ni ków Bu dow nic twa. Do te go do -

szły re gu lar ne wy kła dy dla stu den tów

wyż szych uczel ni. Po nad to or ga ni zu je my

kon kurs na naj lep sze pra ce dy plo mo we,

ma gi ster skie i in ży nier skie, do ty czą ce

za sto so wa nia w bu dow nic twie izo la cji

ciepl nej z po li ure ta nu. Je ste śmy ak tyw ni

w me diach tra dy cyj nych i elek tro nicz -

nych. Ma my swo ją stro nę in ter ne to wą,

któ rą sys te ma tycz nie ak tu ali zu je my. 

Obec nie bar dzo du żą uwa gę po świę -

ca my kwe stiom le gi sla cyj nym i stan da -

ry za cyj nym. Po dej mo wa ne na prze -

strze ni ostat nich lat pró by for mal ne go

ogra ni cza nia moż li wo ści sto so wa nia

po li ure ta nu i in nych ma te ria łów izo la -

cyj nych spo wo do wa ły ko niecz ność sta -

łe go mo ni to ro wa nia sze ro kie go spec -

trum dzia łań sta wia ją cych so bie te go ty -

pu ce le. Nad uży wa nie po zor nie do brze

brzmią cych ha seł ro dzi ry zy ko ogra ni -

cza nia ryn ku. W prak ty ce jest to co raz

więk sze wy zwa nie dla du żej gru py pro -

du cen tów, branż i re pre zen tu ją cych je

sto wa rzy szeń oraz związ ków. Z tych

wła śnie wzglę dów utrzy mu je my kon -

tak ty z mi ni ster stwa mi oraz ich ofi cjal ny -

mi agen da mi od po wie dzial ny mi za bu -

dow nic two, ener ge ty kę, przed się bior -

czość, che mię itp. Du żą wa gę przy kła da -

my do współ pra cy z naj waż niej szy mi 

in sty tu ta mi ba daw czy mi dzia ła ją cy mi

w ob sza rze bu dow nic twa. Utrzy mu je my

ro bo cze kon tak ty z wie lo ma or ga ni za cja -

mi re pre zen tu ją cy mi po krew ne bran że.

Wspie ra my fi nan so wo i uczest ni czy my

w wie lu kon fe ren cjach, kon gre sach

i warsz ta tach  bu dow la nych or ga ni zo wa -

nych przez prak ty ków, na ukow ców i stu -

den tów. Po nad to ja ko Pre zes i Se kre tarz

Ge ne ral ny re pre zen tu ję „SI PUR” w pię -

ciu Ko mi te tach Tech nicz nych Pol skie go

Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go, a do dat ko -

wo je den z ko le gów z fir my człon kow -

skiej jest na szym przed sta wi cie lem

w dwóch Ko mi te tach Tech nicz nych PKN.
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Wiele jeszcze wyzwań
przed Związkiem „SIPUR”
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Jak wi dać, znacz nie po sze rzył się 

za kres dzia ła nia i zmie nił prio ry tet

naszego Związ ku. Po wo dem tych mo dy -

fi ka cji był nie tyl ko fakt, iż co raz wię cej

osób po zy tyw nie i wła ści wie ko ja rzy po -

li ure tan (z cze go się bar dzo cie szy my),

ale przede wszyst kim  to, że nie któ re pod -

mio ty z oto cze nia ze wnętrz ne go co raz

bar dziej pró bu ją od dzia ły wać na ry nek

bu dow la ny  przez pro po zy cje wpro wa -

dze nia róż ne go ro dza ju for mal nych ogra -

ni czeń i za ka zów. To smut na kon klu zja,

bę dą ca w mo im od czu ciu w sprzecz no ści

z wol nym ryn kiem i kon ku ren cją, o któ -

re jesz cze nie tak daw no pol skie spo łe -

czeń stwo gło śno się do po mi na ło. W ob -

sza rze bu dow nic twa, któ ry jest przed mio -

tem mo ich roz wa żań, nad mier ne po sze -

rze nie czy za ostrze nie prze pi sów wpły nę -

ło by ne ga tyw nie m.in. na koń co we kosz -

ty  in we sty cji i ce ny na ryn ku, a jak wia -

do mo da le ko nam jesz cze do za spo ko je -

nia po trzeb miesz ka nio wych Po la ków.

Mam na dzie ję, że do te go nie doj dzie.

KW: Ja kie ro dza je wy ro bów po li u-
re ta no wych są naj czę ściej sto so wa ne
i dla cze go?

MK: Wśród naj bar dziej po pu lar nych

wy ro bów z po li ure ta nu dla bu dow nic twa

na le ży wy mie nić pły ty war stwo we

w okła dzi nach me ta lo wych, któ re są

w Pol sce zna ne od ok. czter dzie stu pię -

ciu lat. Po dob ną bu do wę (rdzeń i dwie

nie me ta lo we okła dzi ny), ale in ny cha -

rak ter (ele ment prze gro dy bu dow la nej,

a nie go to wy frag ment ścia ny lub da chu),

od mien ny spo sób mon ta żu itp. ma ją pły -

ty izo la cyj ne PUR i PIR sto so wa ne w na -

szym kra ju od ok. dwu dzie stu lat. Po dob -

nie jak wspo mnia ne pły ty izo la cyj ne

w okła dzi nach ela stycz nych, tak że in ne

gru py pro duk to we, ta kie jak izo la cje

tech nicz ne oraz na trysk in si tu zwięk sza -

ją od dwóch de kad swój udział w ryn ku.

W przy pad ku na try sku mo że my wręcz

mó wić o za in te re so wa niu i po py cie, któ -

re prze kro czy ły pier wot ne ocze ki wa nia.

Pod sta wo wym po wo dem co raz więk -

sze go za in te re so wa nia wy ro ba mi PUR

i PIR jest bar dzo do bra izo la cyj ność po -

li ure ta nu (ma ły współ czyn nik prze wo -

dze nia cie pła λ). W wy ni ku co raz więk -

szej świa do mo ści pro jek tan tów, wy ko -

naw ców, in we sto rów i użyt kow ni ków

bu dyn ków zwięk sza się za po trze bo wa -

nie na efek tyw ne ma te ria ły izo la cyj ne,

któ rych za sto so wa nie umoż li wia zmniej -

sze nie gru bo ści prze gro dy. Do dat ko wym

czyn ni kiem zwięk sza ją cym sprze daż

wy ro bów po li ure ta no wych są za pi sy

w pol skich prze pi sach bu dow la nych,

w któ rych suk ce syw nie pod no szo ne są

wy ma ga nia do ty czą ce izo la cyj no ści ciepl -

nej  prze gród. Oprócz bar dzo do brych pa -

ra me trów ciepl nych, wy ro by po li ure ta no -

we cha rak te ry zu ją się ma łą ma są, do syć

du żą wy trzy ma ło ścią me cha nicz ną i od -

por no ścią na wil goć. W tym miej scu na -

le ży za zna czyć, że wy ro by za mknię to-

i otwar to ko mór ko we róż nią się nie któ ry -

mi pa ra me tra mi i dla te go de cy zja o za -

sto so wa niu pro duk tu po li ure ta no we go

po win na za wsze uwzględ niać je go pod -

sta wo we ce chy i ro dzaj. Po dob nie wy glą -

da sy tu acja, je śli cho dzi o po li ure tan

PUR i PIR. Po lii zo cy ja nu ran PIR to co -

raz po wszech niej sto so wa na od mia na po -

li ure ta nu o zmo dy fi ko wa nej bu do wie

i lep szych pa ra me trach ognio wych. Gdy

weź mie my pod uwa gę tak że bardzo sze -

ro ki za kres gę sto ści po li ure tanu, od 7 kg/m3

(w na try sko wych sys te mach otwar to ko -

mór ko wych) do na wet 1100 kg/m3 (wy -

ro by o struk tu rze li tej, elastomerowej),

to zro zu mie my ko niecz ność każ do ra zo -

we go do pre cy zo wa nia, o ja kim  wy ro bie

i ro dza ju po li ure ta nu roz ma wia my, po -

nie waż od te go wła śnie bę dą za le ża ły je -

go pa ra me try, re ko men do wa na apli ka cja,

sku tecz ne użyt ko wa nie itp.

KW: Czy „SI PUR” współ pra cu je
na szcze blu eu ro pej skim i ja kie są efek -
ty tej współ pra cy?

MK: Je ste śmy je dy ną pol ską or ga ni za -

cją, któ ra jest człon kiem PU Eu ro pe z sie -

dzi bą w Bruk se li, kon ty nu ują cej dzia łal -

ność za ło żo nej w 1983 r. or ga ni za cji BING

i zrze sza na ro do we or ga ni za cje re pre zen -

tu ją ce bran żę po li ure ta no wą oraz naj więk -

szych pro du cen tów su row ców do wy twa -

rza nia PUR i PIR. Oprócz „SI PUR” do

PU Eu ro pe na le żą tak że sto wa rzy sze nia

bran żo we z Bel gii, Da nii, Fin lan dii, Fran -

cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Nie miec, Ro sji,

Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii i Włoch.

Głów ną ko rzy ścią wy ni ka ją cą z przy -

na leż no ści do PU Eu ro pe jest do stęp

do wie lu in for ma cji do ty czą cych róż nych

kwe stii zwią za nych z po li ure ta na mi.

Mam tu na my śli dys ku to wa ne,  pla no -

wa ne, re ali zo wa ne i za koń czo ne pra ce

Ko mi sji Eu ro pej skiej, Par la men tu Eu ro -

pej skie go i ich agend, a tak że Eu ro pej -

skiej Or ga ni za cji Stan da ry za cyj nej CEN

i Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Stan da -

ry za cyj nej ISO. Dzię ki współ pra cy z ko -

le ga mi i ko le żan ka mi z PU Eu ro pe ma -

my moż li wość za po zna nia się na róż nym

eta pie (rów nież bar dzo wcze snym) z wie -

lo ma pro po zy cja mi i pro jek ta mi ure gu lo -

wań do ty czą cych PUR i PIR. Bie rze my

udział w opi nio wa niu róż nych do ku men -

tów, któ re bez po śred nio lub po śred nio

do ty czą po li ure ta nów. Bar dzo cie ka we

i waż ne in for ma cje do cie ra ją też do nas

z ko mi te tów tech nicz nych CEN i ISO,

w któ rych to czą się pra ce do ty czą ce wy -

ro bów izo la cyj nych, ochro ny ciepl nej,

bez pie czeń stwa po ża ro we go, po kryć da -

cho wych, aku sty ki, zrów no wa żo ne go bu -

dow nic twa, wy dzie la nia nie bez piecz nych

sub stan cji z wy ro bów bu dow la nych itp.

KW: Ja kie wy zwa nia sto ją przed
Związ kiem w naj bliż szych la tach?

MK: Naj waż niej szy mi ob sza ra mi

działania Związ ku „SI PUR”, a tak że

mo im zda niem ca łej bran ży po li ure ta no -

wej, powinny być kwe stie le gi sla cyj ne

i stan da ry za cyj ne. For mal ne ogra ni cze -

nie moż li wo ści sto so wa nia po li ure ta nu

przez np. nie uza sad nio ne, nad mier ne

zwiększenie wy ma gań bez pie czeń stwa

po ża ro we go, zmia nę spo so bu pro wa -

dze nia nie któ rych ba dań lub kla sy fi ko -

wa nia wy ro bów itp. mo gło by za ha mo -

wać roz wój te go ma te ria łu izo la cyj ne go. 

Li sta wy zwań sto ją cych przed bu dow -

nic twem, izo la cja mi, bran żą po li ure ta -

no wą i na szym Związ kiem jest dość dłu -

ga i obej mu je kwe stie zdro wot ne, śro do -

wi ska na tu ral ne go, efek tyw no ści ener -

ge tycz nej, zrów no wa żo ne go, pra wie ze -

roener ge tycz ne go bu dow nic twa itp. Bez

wąt pie nia bar dzo waż nym za gad nie niem

jest zmia na eu ro pej skich dy rek tyw, np.

w spra wie cha rak te ry sty ki ener ge tycz -

nej bu dyn ków EPBD (ang. Ener gy Per -
for man ce of Bu il dings Di rec ti ve), efek -

tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków EED

(ang. Ener gy Ef fi cien cy Di rec ti ve) i od -

na wial nych za so bów ener gii RED (ang.

Re ne wa ble Ener gy Di rec ti ve). In ny mi

istot ny mi te ma ta mi dla bran ży po li ure ta -

no wej są dłu go ter mi no we stra te gie Unii

Eu ro pej skiej  do ty czą ce re duk cji emi sji

ga zów cie plar nia nych oraz two rzyw

sztucz nych, a tak że prze pi sy RE ACH

oraz tzw. Wa ste Pac ka ge obej mu ją cy

kwe stie che micz ne, pro duk to we i go spo -

dar kę od pa da mi. Nie mo że my oczy wi -

ście za po mi nać o przy szłych zmia nach

CPR (ang. Con struc tion Pro duct Re gu -
la tion), śro do wi sko wym śla dzie wy ro -

bu PEF (ang. Pro duct Envi ron men tal
Fo ot print) oraz go spo dar ce o obie gu za -

mknię tym (ang. Cir cu lar Eco no my).

KW: Bardzo dzię ku ję za roz mo wę 
i życzę dalszego rozwoju działalności
Związku SIPUR.


