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Mamy przyjemność zaprezentować Państwu in-
teresującą publikację, która podsumowuje naj-
ważniejsze dane i trendy w Polskiej Chemii, jakie 
odnotowaliśmy w 2019 roku. Dodatkowo zdecy-
dowaliśmy się także zamieścić wybrane wskaźniki 
dotyczące 2020 r., które pozwoliły na zobrazowa-
nie aktualnych procesów, jakie zachodzą w bran-
ży. Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie 
sektora jest zauważalny, dlatego też poświęciliśmy 
mu więcej miejsca. Raport „Przemysł chemiczny 
w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy” to 
z pewnością wartościowa lektura, która pomoże 
czytelnikowi lepiej zrozumieć strategiczną rolę 
Polskiej Chemii w gospodarce kraju.

Branża chemiczna potrzebuje partnerskiego trak-
towania oraz dialogu z administracją i innymi in-
teresariuszami. Rola Polskiej Chemii jest kluczowa 
dla innych branż, które korzystają z produktów 
dostarczanych przez sektor. Chemia leczy, żywi, 
ubiera, chroni – co zwłaszcza w obecnych, trud-
nych czasach pandemii COVID-19 pokazuje naj-
celniej jakie znaczenie sektor odgrywa dla całej 
gospodarki i codziennego życia każdego Polaka. 
Nasz raport został opracowany przez Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego, aby opierając się na wia-
rygodnych danych, pokazać kluczowe funkcje sek-
tora. Analizujemy szanse i wyzwania, które stoją 
przed branżą, ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian regulacyjnych, które są jednym z czynników 
najsilniej wpływających na Polską Chemię.

Polski przemysł chemiczny od lat podejmuje licz-
ne działania wynikające z troski o konsumentów 
i środowisko naturalne. Firmy z sektora niejedno-
krotnie wdrażają wewnętrzne regulacje, które są 
znacznie bardziej restrykcyjne niż obowiązujące 
prawnie normy. Niewątpliwie duży wpływ na bran-
żę chemiczną, mają kwestie związane z ochroną 
środowiska naturalnego, a zwłaszcza europejskie 
prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności 
klimatycznej na 2050 r., strategia w zakresie che-
mikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy 
plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu 

zamkniętym. Polska Chemia oczywiście dostosuje 
swoje działania do obowiązujących regulacji, jed-
nak przemysł chemiczny potrzebuje konkretnych 
i uproszczonych aktów prawnych, które w racjo-
nalny sposób będą stymulować rozwój nie tylko 
branży, ale i całej gospodarki.

W naszym raporcie postanowiliśmy także przed-
stawić wspomniany już wpływ pandemii COVID-19 
na branżę chemiczną. Od początku lockdownu 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego uważnie mo-
nitoruje sytuację na rynku. Nastroje w całym sekto-
rze nie są najlepsze, negatywny wpływ pandemii 
COVID-19 jest zauważalny. W pierwszym półroczu 
najtrudniejszym miesiącem był kwiecień, wtedy 
zaobserwowano największe spadki sprzedaży. 
Obecnie powoli wskaźniki się poprawiają. Część 
firm jednak ograniczyła lub planuje ograniczyć in-
westycje, a także wprowadzono plany racjonaliza-
cji kosztów.

Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozy-
cja, wyzwania i perspektywy” kierujemy przede 
wszystkim do przedstawicieli administracji, par-
lamentarzystów, europosłów, dziennikarzy eko-
nomicznych i branżowych, organizacji pozarządo-
wych, analityków, a także przedstawicieli sektora 
chemicznego i sektorów powiązanych.

Nasza publikacja została opracowana w ramach 
Kampanii „Polska Chemia”, która jest autorskim 
projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
i jedynym tego typu przedsięwzięciem promu-
jącym tak istotny dla polskiej gospodarki sektor. 
Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest 
umocnienie wizerunku branży jako dbającej o śro-
dowisko, promującej rozwój i innowacyjność, two-
rzącej atrakcyjne miejsca pracy oraz respektującej 
zasady zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy przekonani, że niniejsza publikacja przy-
bliży każdemu czytelnikowi rolę i znaczenie Polskiej 
Chemii, a także zachęci do wspólnego opracowania 
najlepszych rozwiązań wspierających innowacyj-
ność i konkurencyjność narodowej gospodarki.

Szanowni Państwo!

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce
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Zapraszamy do lektury
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Inicjator i Koordynator Kampanii „Polska Chemia”

Przygotowanie i redakcja Raportu: Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Raport powstał w ramach Kampanii „Polska Chemia”
Warszawa, 2020 r. 
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275,6
mld PLN

Wartość produkcji sprzedanej 
przemysłu chemicznego  

w 2019 r.

Produkcja sprzedana przemysłu 

chemicznego w 2019 r. 

 odnotowała wzrost o

Polska Chemia w pigułce

Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego 
[mld PLN]
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5,5%
w odniesieniu do 2018 r.

264,8
275,6

113,6

2018 20192009

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020



Nakłady inwestycyjne ogółem w przemyśle chemicznym 
w latach 2012–2019 [mld PLN]

Produkcja przemysłu che micznego w  Polsce jest rozproszona. 

Zakłady produkcyjne największych krajowych producentów 

są zlokalizowane na terenie całego kraju. W celu ograni czenia 

kosztów transportu  i zwiększenia konkurencyjności zakłady 

przetwórstwa są często lokalizowane w pobliżu przedsiębiorstw 

wytwarzających wykorzystywane przez nie chemikalia  

w formach podstawowych.

Struktura podmiotowa 

przemysłu chemicznego
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Polska Chemia w pigułce

Przeciętne zatrudnienie 

w przemyśle  

chemi cznym w 2019 r. 

było wyższe o

12 tys.
w porównaniu z 2018 r.

Przemysł chemiczny 

to ponad

13 tys.
przedsiębiorstw

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

327 tys.

Zatrudnienie  

w przemyśle  

chemicznym to

pracowników

2012

8,28

2013

8,78

2014

10,85

2015

11,59

2016

12,11

2017

13,14

2018 2019*

12,1

CAGR 7,5%

CAGR 5,5%

CAGR –2,0%

12,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020

*dane dotyczą niepełnej zbiorowości (nie są jeszcze dostępne dane obejmujące pełną zbiorowość za 2019 r. 

Dane zostały oszacowane na podstawie danych częściowych)
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51,76  

8,45  

66,67  

75,31  

49,63 

9,43  

48,12  

73,08  

Przemysł ogółem

2019 (I–IX)

 Przemysł chemiczny
ogółem

Produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych

Produkcja wyrobów
farmaceutycznych

Produkcja koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej

Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

202,19  180,26  

1 138,60  1093,90  

2020 (I–IX)

Wartość produkcji sprzedanej Polskiej Chemii w pierwszym półroczu 2020 r. spadła aż 
o 16 mld PLN, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Sytuacja jest trudna,
wpływ pandemii COVID-19 na sytuację ekonomiczną branży chemicznej jest większy
niż wskazywały na to ekspertyzy części ekspertów. Spadki zanotowały trzy z czterech
głównych gałęzi Polskiej Chemii, jedynie produkcja wyrobów farmaceutycznych
osiągnęła wzrost. Od lipca do września 2020 sytuacja stopniowo zaczęła się poprawiać.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku z czterech podsektorów składających 
się na Polską Chemię jedynie wartość produkcji sprzedanej wyrobów farmaceutycznych 
zanotowała wzrost. Największe spadki produkcji zaobserwowano w kwietniu 2020 r.

Produkcja sprzedana przemysłu i Polskiej Chemii w okresie styczeń–wrzesień 2019 i 2020 r. 
[mld PLN]

Produkcja sprzedana przemysłu i Polskiej Chemii w poszczególnych miesiącach w okresie 
styczeń–wrzesień 2020 r. [mld PLN]

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 9/2020

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 9/2020

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I Przemysł chemiczny
ogółem

Produkcja chemikaliów 
i wyrobów chemicznych

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych

Produkcja koksu 
i produktów rafinacji 
ropy naftowej

Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw 
sztucznych

19,17

20,98

19,71

21,7

21,3

21,72

16,11

17,4

5,11

5,17

5,34

5,68

5,23

5,72

3,69

6,37 5,31

5,59 6,31 8,39

8,55

6,38

7,15

8,21

8,68

8,06

9,39

21,64 5,49 7,090,96 8,1

1,01

1,49

0,93

0,88

1,06

1,06

0,9

1,13

4,56

4,2

5,56

5,52

5,46

WPŁYW COVID-19 NA POLSKĄ CHEMIĘ
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Pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na całą gospodarkę. Zatrudnienie  
w przemyśle w okresie od stycznia do września 2020 r. zmalało o 50 tys. osób w porównaniu  
z analogicznym okresem rok wcześniej. W sektorze chemicznym w tym czasie ubyło  
ok. 4 tysiące etatów, z czego największą redukcję zatrudnienia zaobserwowano w obszarze 
produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku największe spadki zatrudnienia, 
zarówno w przemyśle, jak i w Polskiej Chemii, zaobserwowano w maju i czerwcu 2020 r. 
Od lipca sytuacja zaczęła się stopniowo normalizować. 

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle i Polskiej Chemii w okresie styczeń–wrzesień 2019 i 2020 r. 
[tys. osób]

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle i Polskiej Chemii w poszczególnych miesiącach  
w okresie styczeń–wrzesień 2020 r. [tys. osób]

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 9/2020

Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 9/2020

78

24

14

211

79

25

14

205

Przemysł ogółem

2019 (średnia I–IX)

 Przemysł chemiczny
ogółem

Produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych

Produkcja wyrobów
farmaceutycznych

Produkcja koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej

Produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

327 323

2771 2721

2020 (średnia I–IX)

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I Przemysł ogółem

Przemysł chemiczny ogółem

2660

2687

2708

2713

2781

2765

2703

2654 315

319

328

329

2777 328

314

319

323

324

WPŁYW COVID-19 NA POLSKĄ CHEMIĘ 
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WPŁYW COVID-19 NA POLSKĄ CHEMIĘ

Wpływ pandemii COVID-19 na cały przemysł jest niezaprzeczalny. Wiele firm na nowo będzie musiało 
budować swoją konkurencyjność na rynku. Pandemia pokazała także jak wiele zależy od produktów 
wywodzących się z sektora chemicznego, uwzględniając choćby tak ważne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa towary jak preparaty do dezynfekcji, środki ochrony osobistej czy leki.

Zmniejszenie wolumenu produkcji ma wpływ na kondycję sektora chemicznego – a co za tym 
idzie – całej narodowej gospodarki. Aż 66% ankietowanych firm na początku pandemii planowało 
zmniejszenie własnego wolumenu produkcji.

Zmniejszenie wolumenu produkcji w przemyśle chemicznym, wyniki badania PIPC

Redukcja zamówień w przemyśle chemicznym, wyniki badania PIPC

nie dotyczy

wolumen produkcji pozostanie 
na tym samym poziomie

powyżej 50%

o 35–50%

o 20–35%

o 10–20%

do 10%

10%

28%

15%

16%

18%

8%

5%

ilość zamówień pozostanie
na dotychczasowym poziomie

powyżej 50%

o 35–50%

o 20–35%

o 10–20%

do 10%

20%

23%

23%

26%

3%

5%

Źródło: Wyniki ankiety PIPC przeprowadzonej wśród jej członków w kwietniu 2020 r.

Źródło: Wyniki ankiety PIPC przeprowadzonej wśród jej członków w kwietniu 2020 r.
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Redukcje inwestycji mają wpływ na kondycję sektora chemicznego –  
a co za tym idzie – całej narodowej gospodarki. Aż 21% ankietowanych 
spółek zapowiada redukcję na poziomie 20–35%. Ponad połowa  
ankietowanych spółek (59%) podejmie działania mające na celu  
redukcję inwestycji.

Od początku pandemii Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
(PIPC) uważnie monitoruje sytuację na rynku. Początkowo 
nie zaobserwowaliśmy drastycznych zmian. Firmy 
realizowały jeszcze wcześniejsze zamówienia. Pierwsze 
problemy pojawiły się, gdy transport został utrudniony 
przez zamknięcie granic, a firmy wysłały znaczną część 
swoich pracowników na tzw. postojowe. Należy pamiętać, 
że Polska Chemia to złożone procesy produkcyjne, 
których nie można nagle wyłączyć. Najgorszą sytuację 
zaobserwowaliśmy w kwietniu tego roku, wtedy wartość 
produkcji sprzedanej w porównaniu z analogicznym 
okresem rok wcześniej spadła aż o ok. 7 mld PLN, czyli 
prawie o 30 proc.

Redukcja inwestycji w przemyśle chemicznym, wyniki badania PIPC

nie dotyczy

planowane i bieżące
inwestycje pozostaną
bez zmian

powyżej 50%

o 35–50%

o 20–35%

o 10–20%

do 10%
5%

15%

10%

21%
31%

10%8%

Źródło: Wyniki ankiety PIPC przeprowadzonej wśród jej członków w kwietniu 2020 r.



Źródło: Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym. Analiza sytuacji w Europie. PlasticsEurope, 2019 r.

„Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym” to zamknięty 
modelowy system, w którym promowane jest powtórne  
i wielokrotne użycie wyrobów plastikowych, w którym można 
odzyskać wartościowy materiał i unika się kierowania surowców 
wtórnych na wysypiska.
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Odzysk energii

SortowanieRecykling**

Surowce
Ponowne użycie 

i naprawa

Produkcja
tworzyw sztucznych 

w formie podstawowej 

Wytworzenie
plastikowych 

wyrobów lub części

Faza użytkowania
wyrobów z tworzyw 

i zawierających tworzywa

Składowanie

Surowce 
pierwotne 
(virgin)*

Regranulat
do produkcji 

nowych wyrobów

otrzymane 
w recyklingu 
chemicznym

Zbiórka
odpadów

*   Surowce do produkcji tworzyw otrzymywane z surowców kopalnych, CO2 lub surowców odnawialnych
** Recykling łącznie, w tym recykling mechaniczny, chemiczny oraz metody rozpuszczalnikowe

TWORZYWA SZTUCZNE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym 
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Pozostałe

Rolnictwo

Gospodarstwo domowe, sport i rekreacja

Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Motoryzacja

Budownictwo

Opakowania

39,9%

19,8%

9,9%

6,2%

4,1%

3,4%

16,7%

Sektory generujące zapotrzebowanie na wyroby z tworzyw sztucznych w Europie w 2018 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PlasticsEurope, Plastics – the Facts 2019

Źródło: Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym. Analiza sytuacji w Europie. PlasticsEurope, 2019 r.
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Zbiórka
odpadów

29,1 mln ton

Su
ro

w
ce

 d
o 

pr
od

uk
cj

i t
w

or
zy

w

Eksport

Import

Eksport

Import

Eksport regranulatu

Wsad do zakładów recyklingu w Europie 7,5 mln ton

Import regranulatu

Odzysk energii
12,4 mln ton

Materiał 
do recyklingu
9,4 mln ton

1,9 mln ton

Dodatnie saldo handlu 
zagr. – nadwyżka 
eksportu materiału 
do recyklingu

Produkcja
recyklatu
4,9 mln ton

Produkcja 
tworzyw 
w formie 

podstawowej 1

56,1 mln ton

Składowanie
7,2 mln tonWytworzenie 

plastikowych 
wyrobów lub części2

55,2 mln ton

55,4 mln ton

Zapotrzebowanie 
na tworzywa 
w wyrobach

(Wyroby konsumenckie 
i przemysłowe)

Faza 
użytkowania

Powyższe dane zostały zaokrąglone
Niniejsze opracowanie koncentruje się na produktach recyklingu otrzymanych wyłącznie z pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych, nie są tu publikowane żadne 
pojedyncze dane dotyczące odpadów poprodukcyjnych
1. Polimer pierwotny, łącznie z regranulatem poprodukcyjnym
2. W tym 51,2 mln t polimeru pierwotnego oraz 3,98 mln ton regranulatu z pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych

Cykl życia tworzyw sztucznych
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PRZEMYSŁ CHEMICZNY 
W POLSCE

Według klasyfikacji GUS na przemysł 
chemiczny składają się: produkcja 
chemikaliów i wyrobów chemicznych, 
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, produkcja wyrobów 
farmaceutycznych oraz produkty 
rafinacji ropy naftowej. Przemysł 
chemiczny to jeden z największych, 
kluczowych sektorów całego 
polskiego przemysłu.

Przemysł chemiczny zajmuje bardzo 
wysoką pozycję wśród sektorów 
polskiej gospodarki. Wytwarza obecnie 
produkty o wartości ok. 275,6 mld PLN, 
co stanowi 16,7% wartości sprzedanej 
polskiej produkcji przemysłowej.

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

113,6

167,3

211,2

224,4

219,1 217,6

209,4 210,0

230,5

260,5
275,6

16,5%
17,0%

18,6%
19,0%

18,5% 18,0%

16,7% 16,7%
16,1% 16,3%

17,1%

Wartość producji sprzedanej  przemysłu chemicznego [mld PLN]

Udział przemysłu chemicznego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem

Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego [mld PLN]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020



275,6
mld PLN

Wartość produkcji  
sprzedanej przemysłu 

chemicznego  
w 2019 r.

5,5%
Wzrost wartości 

produkcji sprzedanej 
w odniesieniu  

do 2018 r.

16,7%
Udział przemysłu  

chemicznego  
w produkcji  

sprzedanej przemysłu 
ogółem w 2019 r.

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

2009 20092019 2019

140,7

275,6

896,3

CAGR segmentu chemicznego i przemysłu ogółem 2009–2019

+6,95%

+6,27%

Dane za lata 2009–2019 pokazują, że segment chemiczny to jeden z najszybciej rozwijających się 
obszarów polskiej gospodarki. Średnie roczne tempo wzrostu produkcji sprzedanej segmentu 
chemicznego w latach 2009–2019 wyniosło 6,95 % w porównaniu do 6,27% wzrostu produkcji 
sprzedanej przemysłu w analogicznym okresie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020

Segment chemiczny i paliwowy Przemysł ogółem

1645,8



 
Polski przemysł chemiczny dzieli się na cztery podstawowe obszary:

16

Chemia masowa, tzw. wielka chemia – produkty wysokotonażowe i masowo stosowane  
(z wyłączeniem paliw); 

Przetwórstwo chemiczne – wytwarzanie produktów końcowych na bazie produktów  
wysokotonażowych;     

Paliwa i produkty rafinacji ropy naftowej;

Chemia niskotonażowa – stosowane w niewielkich ilościach produkty wysokomarżowe;

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

Chemia masowa 41,74

Tworzywa sztuczne 13,22

Nawozy i związki azotowe 8,19

Gazy techniczne 1,87

Włókna chemiczne 0,42

Barwniki i pigmenty 0,98

1,54Kauczuk syntetyczny

11,93Pozostałe podstawowe chemikalia organiczne

3,59Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne

Przetwórstwo chemiczne 99,14

Wyroby z tworzyw sztucznych 66,45

Wyroby z kauczuku syntetycznego 18,32

Farby, lakiery, kleje 7,4

Substancje zapachowe 0,21

Pozostałe wyroby chemiczne 7,12

Paliwa i produkty rafi nacji ropy naftowej 91,5

Chemia niskotonażowa 24,72

Farmaceutyki 10,87

Chemi domowa (m.in. mydła , kosmetyki) 13,05

Środki ochrony roślin 0,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Produkcja Wyrobów Przemysłowych w 2019, GUS

Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych przemysłu chemicznego w Polsce 
w podziale na segmenty [mld PLN, wartości dla 2019 r.]



Czerwiec 2019

328 tys.

–14 tys.

Czerwiec 2020

314 tys.

Przemysł chemiczny to trzeci pod względem 

zatrudnienia sektor przemysłowy w Polsce.

W 2019 r. przemysł chemiczny zatrudniał  

327 tys. pracowników, co stanowi 12% całkowitego 

zatrudnienia w polskim przemyśle. Jest to więcej 

zatrudnionych pracowników niż m.in. w sektorach 

motoryzacyjnym, meblarskim czy górniczym.

17
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2771
Zatrudnienie w przemyśle  

ogółem

produkcja artykułów  
spożywczych i napojów

produkcja metali i wyrobów  
z metali

przemysł chemiczny

produkcja motoryzacyjna

produkcja mebli

górnictwo i wydobywanie

produkcja odzieży  
i wyrobów tekstylnych

406

354

327

210

162

130

111

15%

13%

12%

8%

6%

5%

4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020

Przeciętne zatrudnienie w 2019 r. [tys. osób]

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle chemicznym 

w czerwcu 2020 r. wynosiło 314 tys. pracowników. 

Zanotowano spadek zatrudnienia o 14 tys.  

w porównaniu z czerwcem 2019 roku. Wpływ  

na spadek zatrudnienia miało spowolnienie 

gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. 

Udział w przemyśle ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020



Handel zagraniczny odgrywa 
bardzo ważną rolę w przemyśle 
chemicznym w Polsce. Duża 
część surowców i półproduktów 
jest importowana w celu 
przetworzenia i zużycia w kraju 
lub eksportu za granicę. 

W 2019 r. zanotowano 
nieznaczny wzrost korzystnego 
salda handlowego przetwórstwa 
chemicznego. Wzrosło ono 
o 0,1 mld PLN względem roku
poprzedniego. Z kolei w tym
samym czasie zmniejszyło się
niekorzystne saldo handlowe
chemii masowej. Jest to dobry
znak, ponieważ świadczy
o tym, że zwiększona produkcja
przetwórstwa chemicznego
nie przełożyła się na wzrost
importu półproduktów, a wręcz
przeciwnie, zwiększyło się
wykorzystanie półproduktów
wytworzonych w kraju.

Szczegółowa analiza wskazuje, 
że sztandarowym produktem 
eksportowym obszarów chemii 
masowej i przetwórstwa 
chemicznego są wyroby 
z tworzyw sztucznych, których 
nadwyżka nad importem 
w 2019 r. wyniosła 9,8 mld PLN.

Największą nadwyżkę 
w obszarze chemii 
niskotonażowej osiągały wyroby 
kosmetyczne oraz mydła 
i detergenty (4,0 mld PLN). 
Pozostałe grupy wyrobów, 
które w 2019 r. uzyskały 
nadwyżkę handlową, to artykuły 
z kauczuku, kosmetyki i wyroby 
perfumeryjne. Grupy produktów 
o największym ujemnym
saldzie handlowym w 2019 r. to:
tworzywa sztuczne w  formach
podstawowych, farmaceutyki
oraz pozostałe podstawowe
chemikalia organiczne.

HANDEL ZAGRANICZNY
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Chemia masowa

2012
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Chemia masowa
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Chemia masowa

2012

–18,7

–0,6

–8,3

–19,8

–7,4

–23

1,2

–7,3

3,3

–8,3
–5,6

9,9

14,1 14,2

–4,5 –9,7 –9,1

–37,3
–35,7

–38,7

–26,1

4,9
1,7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Przetwórstwo chemiczne Chemia niskotonażowa

Saldo wymiany handlowej chemii masowej, przetwórstwa chemicznego  
oraz chemii niskotonażowej w Polsce w latach 2012–2019 [mld PLN]

Saldo wymiany handlowej chemii masowej, przetwórstwa chemicznego  
oraz chemii niskotonażowej w rozbiciu na poszczególne grupy produktów  
w 2019 r. [mld PLN]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. EU trade since 1988HS2-HS4 (DS-016894) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. EU trade since 1988HS2-HS4 (DS-016894) 



Ogółem: 1422 mln EUR (6100 mln zł)

Ogółem: 3628 mln EUR (15 564 mln zł)

Ogółem: 664 mln EUR (2849 mln zł)

Ogółem: 322 mln EUR (1381 mln zł)

Ogółem: 55 mln EUR (236 mln zł)

Ogółem: 40 mln EUR (172 mln zł)

Ogółem: 95 mln EUR (408 mln zł)

Ogółem: 231 mln EUR (991 mln zł)

spoza UE-27

Ogółem: 1101 mln EUR (4723 mln zł)

Ogółem: 3484 mln EUR (14 946 mln zł)

Ogółem: 2214 mln EUR (9498 mln zł)

Ogółem: 2428 mln EUR (10 416 mln zł)

UE-27

Chemikalia nieorganiczne 

Chemikalia organiczne 

Produkty farmaceutyczne 

Nawozy 

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby, lakiery 

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, 
kosmetyczne i toaletowe 

Mydła i preparaty piorące 

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy

Materiały wybuchowe

Materiały fotograficzne i kinematograficzne

Produkty chemiczne różne 

Tworzywa sztuczne w formach 
podstawowych 

Artykuły z tworzyw sztucznych 

Kauczuk syntetyczny

Artykuły z kauczuku

Włókna chemiczne ciągłe

Włókna chemiczne cięte 

Suma eksport

215

345

1166

223

438

147

422

225

8784

1112

385

1888

12

62

36

9

1457

641

Ogółem: 2174 mln EUR (9326 mln zł)

Ogółem: 9289 mln EUR (39 850 mln zł)

Ogółem: 4447 mln EUR (19 078 mln zł)

Ogółem: 33 000 mln EUR (141 571 mln zł)

Ogółem: 421 mln EUR (1807 mln zł)

Ogółem: 985 mln EUR (4226 mln zł)

663

175

43

169

59

31

2027

1573

2006

196

3335

24 217

1789

7401

770

1077

2462

441

Głównym miejscem eksportu polskiego segmentu 
chemicznego są kraje europejskie. Najważniejszym 
importerem dla polskiej produkcji chemicznej 
są Niemcy, które odbierają produkty o wartości 
ponad 4 razy większej niż zajmujące drugie 
miejsce w zestawieniu Czechy. W ostatnich latach 

notuje się bardzo dynamiczny wzrost eksportu 
polskiej chemii na Ukrainę oraz do Belgii. Bardzo 
dynamicznie zwiększa się również eksport do 
krajów będących ich głównymi odbiorcami, czyli 
Niemiec i Czech, który przez ostatnie pięć lat 
wzrósł prawie o połowę.

Eksport

Wartość eksportu polskiego segmentu chemicznego w 2019 r. [mln Euro, PLN] w rozbiciu  
na poszczególne grupy produktów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. EU trade since 1988HS2-HS4 (DS-016894) 
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Ogółem: 2992 mln EUR (12 836 mln zł)

Ogółem: 6689 mln EUR (28 696 mln zł)

Ogółem: 895 mln EUR (3840 mln zł)

Ogółem: 685 mln EUR (2939 mln zł)

Ogółem: 64 mln EUR (275 mln zł)

Ogółem: 129 mln EUR (535 mln zł)

Ogółem: 460 mln EUR (1973 mln zł)

Ogółem: 711 mln EUR (30 050 mln zł)

spoza UE-27

Ogółem: 1813 mln EUR (7778 mln zł)

Ogółem: 2524 mln EUR (10 828 mln zł)

Ogółem: 1269 mln EUR (5444 mln zł)

Ogółem: 3276 mln EUR (14 054 mln zł)

UE-27

Chemikalia nieorganiczne 

Chemikalia organiczne 

Produkty farmaceutyczne 

Nawozy 

Barwniki, garbniki, pigmenty, farby, lakiery 

Olejki eteryczne, preparaty perfumeryjne, 
kosmetyczne i toaletowe 

Mydła i preparaty piorące 

Substancje białkowe, skrobie, kleje i enzymy

Materiały wybuchowe

Materiały fotograficzne i kinematograficzne

Produkty chemiczne różne 

Tworzywa sztuczne w formach 
podstawowych 

Artykuły z tworzyw sztucznych 

Kauczuk syntetyczny

Artykuły z kauczuku

Włókna chemiczne ciągłe

Włókna chemiczne cięte 

Suma import

1016

1048

969

493

268

117

616

278

9142

870

726

1525

42

305

231

18

449

171

1545

568

22

406

229

111

2075

1098

2660

259

2213

30 997

5622

5471

652

1944

5720

402

Ogółem: 6348 mln EUR (27 233 mln zł)

Ogółem: 6996 mln EUR (30 013 mln zł)

Ogółem: 3083 mln EUR (13 225 mln zł)

Ogółem: 40 139 mln EUR (172 197 mln zł)

Ogółem: 537 mln EUR (2305 mln zł)

Ogółem: 1668mln EUR (7156 mln zł)

Polska Chemia ma najbliższe relacje importowe 
z krajami europejskimi. Największym źródłem 
produktów importowanych w 2019 r. były 

niezmiennie Niemcy. Największy natomiast 
wzrost importu w ciągu ostatnich pięciu lat 
zanotowano z Chin.

21

Import

Wartość importu polskiego segmentu chemicznego w 2019 r. [mln Euro, PLN] w rozbiciu  
na poszczególne grupy produktów

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. EU trade since 1988HS2-HS4 (DS-016894) 



KLUCZOWE SUROWCE NATURALNE  
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. 
IMPORT GAZU ZIEMNEGO

22

Krajowe wydobycie gazu ziemnego na poziomie 44 292 GWh (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) 
w 2019 r. stanowiło ok. 21% krajowego bilansu dostaw gazy ziemnego. Wielkość importu wielokrotnie 
przewyższa poziom całkowitych zasobów wydobywanego gazu ziemnego ze złóż zagospodarowanych 
na terenie kraju. Zużycie gazu ziemnego w 2019 r. wyniosło 210 TWh, co oznacza, że w stosunku do roku 
poprzedniego zwiększyło się o 5,6%.  
W 2019 r. krajowe wydobycie gazu ziemnego wyniosło 44 292 GWh, co stanowiło ok. 21% krajowego 
zużycia gazu ziemnego. W stosunku do roku poprzedniego całkowite wydobycie wzrosło o 0,1%.

Bilans dostaw gazu ziemnego na potrzeby krajowe w 2019 r. [GWh] 
(w przeliczeniu na gaz wysokometanowy)

44 292 
Krajowe wydobycie

3,95 mld m3

188 110
Import

17 mld m3 

7379

0,67 mld m3

Export

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych  
za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Ministerstwo Klimatu
*do wyliczeń przyjęto współczynnik konwersji, który w przybliżeniu wynosi 11,1 m3 na 1 kWh.

*



Struktura importu gazu ziemnego GWh %

Rosja, Azerbejdżan, kraje środkowoazjatyckie 102 489 54,5%

Niemcy 43 051 22,9%

Katar 25 079 13,3%

USA 10 259 5,5%

Pozostałe kraje UE 4988 2,7%

Norwegia 2244 1,2%

W 2019 r. dostawy paliw gazowych do krajowych odbiorców pochodziły  
z coraz bardziej zdywersyfikowanych źródeł. Za zróżnicowanie odpowiada  
głównie LNG, którego udział w bilansie dostaw z roku na rok rośnie.  
W 2019 r. import paliw gazowych przez terminal LNG w stosunku do roku poprzedniego 
wzrósł o 26%, a dostawy były realizowane z Kataru, Norwegii i USA.

Wzrostowi udziału LNG w strukturze dostaw towarzyszy systematyczny spadek importu  
z kierunku wschodniego. W 2019 r. udział ten spadł do 44,10%.

Struktura importu gazu ziemnego w 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z wyników monitorowania  
bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.  
do dnia 31 grudnia 2019 r., Ministerstwo Klimatu
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Nakłady inwestycyjne ogółem w przemyśle chemicznym w latach 2012–2019 [mld PLN]

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

8,28 8,78 10,85 11,59 12,11 13,14 12,8 12,1

CAGR 7,5%

CAGR 5,5%

CAGR –2%

Inwestycje

*dane dotyczą niepełnej zbiorowości (Nie są jeszcze dostępne dane obejmujące pełną zbiorowość za 2019 r. Dane zostały oszacowane 
na podstawie danych częściowych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS. Biuletyn Statystyczny 9/2020.

Od 2012 r. do 2017 r., nakłady inwestycyjne w polskim przemyśle chemicznym notowały stały 

wzrost, aż osiągnęły wartość 13,14 mld PLN. Z kolei w 2018 r. nakłady inwestycyjne Polskiej Chemii 

zmalały o 0,34 mld PLN i wyniosły 12,8 mld PLN. Według dostępnych danych częściowych trend 

spadkowy utrzymywał się również w 2019 r. Nakłady inwestycyjne firm z sektora zmalały  

o 0,7 mld PLN i wyniosły 12,1 mld PLN.
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INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE

Polska Chemia przeznacza największe nakłady inwestycyjne na dostosowanie procesów 
technologicznych do regulacji środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe. 
Na przestrzeni ostatnich 10 lat ceny emisji dwutlenku węgla, koszty energii i bezpieczeństwa pracy 
zwiększyły się ponad dwukrotnie. Mimo to, firmy chemiczne nie przestały inwestować. Same nakłady 
przeznaczone na środki trwałe związane z ochroną środowiska przekroczyły poziom 30 proc. 
wszystkich inwestycji firm z sektora.

Wśród inwestycji proekologicznych zauważalny jest dominujący kierunek – aż 85 proc. tej kategorii 
inwestycji związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Sektor potrzebuje jednak 
wsparcia administracji unijnej i państwowej. Dynamiczny wzrost innowacji środowiskowych Polskiej 
Chemii wymaga większej przejrzystości i przewidywalności rozwiązań regulacyjnych, a także ułatwień 
związanych z dostępnością instrumentów wsparcia finansowego.
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Źródło: Biuletyn Statystyczny GUS nr 7/2020 

*dane dotyczą niepełnej zbiorowości (Nie są jeszcze dostępne dane obejmujące pełną zbiorowość za 2019 r. Dane zostały oszacowane  

na podstawie danych częściowych)

Chemia ogółem

produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych

produkcja wyrobów
farmaceutycznych

produkcja chemikaliów
i wyrobów chemicznych

produkcja koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej

Przemysł ogółem 159 598,3

2379,2

3499,6

786

5471,9

12 136,7

Nakłady inwestycyjne w czterech podsektorach Polskiej Chemii w 2019 r. [mln PLN]



REGULACJE

EKOLOGIA

INNOWACYJNOŚĆ

PRZEMYSŁ 4.0  

NOWE MODELE 
BIZNESU

GEOPOLITYKA

CUSTOMIZACJA  
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TRENDY W POLSKIEJ CHEMII

Przemysł chemiczny, podobnie jak inne sektory gospodarki, jest kształtowany przez światowe 
trendy. Najważniejszymi czynnikami determinującymi te zmiany są zarówno kierunki nowych 
rozwiązań regulacyjnych, jak i aktualne zmiany zachowań konsumenckich.

Kierunki nowych regulacji w niespotykanym dotąd stopniu wpływają na kształt i ścieżki 
rozwoju sektora chemicznego zarówno w Polsce, jak i Europie. Państwa należące do UE są 
najbardziej doregulowanym, jak również ponoszącym z tego tytułu największe koszty, obszarem 
gospodarczym na świecie. 

Globalne trendy konsumenckie znajdują także silne odzwierciedlenie w trendach branżowych. 
Równocześnie przedsiębiorcy wyznaczają dodatkowe, często specyficzne dla danego obszaru 
działalności, kierunki rozwoju. 

Do najważniejszych trendów kształtujących przemysł chemiczny należą m.in. regulacje, ekologia, 
customizacja, geopolityka, nowe modele biznesu, przemysł 4.0 i innowacyjność. 

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce
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TRENDY W POLSKIEJ CHEMII

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

Ekologia 
• zwiększenie efektywności wykorzystywania surowców i zasobów naturalnych;
• konieczność zmniejszania oddziaływania na środowisko;
• zwiększanie skali wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
• rosnące znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego;
• proekologiczne zachowania konsumentów;

Customizacja
• zwiększenie udziału „niemasowych” produktów i usług – dostosowanych  

do indywidualnych potrzeb klientów;
• rosnąca partycypacja klientów w tworzeniu finalnych rozwiązań;
• uelastycznianie łańcucha dostaw, poprzez tworzenie nowych form dystrybucji;
• zwiększanie znaczenia wykorzystywania technologii cyfrowych; 
• dostosowanie produktów do trendów rynkowych;

Przemysł 4.0
• rozwiązania 4.0 jako nieodłączny element rozwoju przemysłu;
• wykorzystywanie, np. Internetu Rzeczy (IoT), technologii w chmurze,  

sztucznej inteligencji (AI) umożliwiające budowanie przewag konkurencyjnych;
• zmiana form współpracy człowiek-maszyna, m.in. poprzez powszechne 

wykorzystywanie rozszerzonej rzeczywistości (AR); 
• ogólnodostępna robotyka; 

Innowacyjność
• istotny wzrost znaczenia innowacji w rozwoju przemysłu; 
• innowacje jako kluczowy element pozwalający budować przewagi konkurencyjne;
• dostosowanie do wymogów regulacyjnych, zwłaszcza w obszarach 

środowiskowych, jako silny impuls innowacyjności;
• wzrost nakładów na wdrażanie innowacji;

Geopolityka
• zmniejszanie znaczenia Europy i Stanów Zjednoczonych w stosunkach 

międzynarodowych;
• zaostrzenie konkurencji ekonomicznej największych gospodarek świata;
• rosnące znaczenie gospodarcze i polityczne Chin oraz Indii;
• globalizacja rynków w poszczególnych regionach świata;
• nowe konflikty geopolityczne;

Nowe modele biznesu
• powstawanie nowych kierunków rozwoju przedsiębiorstw;
• rosnący wpływ trendów rynkowych na zachowania przemysłu;
• konieczność szybszego dostosowywania modelu biznesu  

do aktualnych trendów i zachowania konkurencji; 
• wzrost znaczenia fuzji i przejęć dla rozwoju biznesu;

Regulacje
• jeden z najważniejszych czynników wytyczających kierunki dla przyszłości 

przemysłu che micznego;
• roczny koszt implementacji poszczególnych regulacji UE szacowany jest  

na ok. 10 mld EUR;
• 1/3 regulacji UE dotyczących sektora chemicznego odnosi się do prawodawstwa  

w obszarze emisji i procesów przemysłowych;



EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

W czerwcu 2020 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego przeprowadziła wśród 
stowarzyszonych podmiotów ankietę dotyczącą wyzwań, szans oraz obecnego 
i przewidywanego wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na funkcjonowanie 
i rozwój przedsiębiorstw branży chemicznej w Polsce.

Kluczowymi inicjatywami dla funkcjonowania i rozwoju ankietowanych firm chemicznych są: 
Europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r., strategia 
w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy plan działania UE dotyczący  
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zdecydowana większość ankietowanych wskazuje, że realizacja założeń i inicjatyw Europejskiego 
Zielonego Ładu stwarza szanse rozwoju i pobudzenia innowacji, a także inwestycji w przemyśle 
chemicznym w Polsce, ale równocześnie może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń.

Nowy plan działania UE dotyczący 
gospodarki o obiegu zamkniętym

Strategia od pola do stołu

Plan w zakresie celów klimatycznych
na 2030 r.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Europejskie prawo o klimacie ustanawiające 
cel neutralności klimatycznej na 2050 r.

Planowana rewizja ETS

Strategia w zakresie chemikaliów
na rzecz zrównoważoności

26,5%

2,9%

2,9%5,9%

8,8%

26,5%

26,5%

Która z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu z perspektywy funkcjonowania 
i rozwoju Państwa firmy jest najważniejsza?
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Liczba regulacji jest tak duża, że może stanowić zagrożenie. Utrudnia ona normalne funkcjonowanie, 
zwłaszcza w czasie pandemii, gdy firmy muszą podjąć niezbędne działania, aby ochronić swój biznes  
i miejsca pracy. Ekologiczne trendy unijne, dobrze zaadaptowane, mogą przyczynić się do rozwoju  
i wdrażania innowacji. Muszą jednak być wprowadzane w sposób uwzględniający aktualną sytuację 
gospodarczą. 

Osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu wymaga uruchomienia odpowiednich instrumentów 
wsparcia ze strony administracji unijnej i krajowej oraz skutecznych mechanizmów osłonowych, 
chroniących konkurencyjność europejskich firm chemicznych, mając na uwadze strategiczną rolę 
Polskiej Chemii.

Jakie dostrzegają Państwo szanse dla polskiego przemysłu chemicznego związane  
z realizacją Eropejskiego Zielonego Ładu?

Jakie dostrzegają Państwo zagrożenia  dla polskiego przemysłu chemicznego związane  
z realizacją Eropejskiego Zielonego Ładu?

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

Nie dostrzegam szans

Zwiększenie dostępności środków
na „zielone inwestycje”

Stymulowanie rozwoju
nowych produktów i usług

Możliwość tworzenia nowych rynków (17,6%)

(61,8%)

(8,8%)

(50%)

Pobudzenie rozwoju przedsiębiorstw (38,2%)

Zwiększenie środków na innowacje (58,8%)

Nie dostrzegam zagrożeń

Konieczność całkowitej zmiany
strategii działalności

Utrudnienia inwestycyjne

Zwiększenie liczby regulacji prawnych
i nowych obostrzeń

Utrata konkurencyjności
na rynkach pozaeuropejskich

Dodatkowe koszty związane
z dostosowaniem się

Redukcja miejsc pracy (8,8%)

(82,4%)

(47,1%)

(94,1%)

(26,5%)

(29,4%)

(0%)



Kluczowe  
długofalowe obszary regulacyjne

Liczne trendy konsumenckie znajdują odzwierciedlenie w nowych 
propozycjach rozwiązań regulacyjnych zmuszając przedsiębiorców 
do ich wdrożenia w swojej działalności.

30

Gospodarka obiegu zamkniętego, ocena śladu środowiskowego,  
niskoemisyjne i neutralne produkty, finansowanie nowych technologii

Unijna strategia przemysłowa – długoterminowy plan transformacji 
przemysłu energochłonnego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej 
i cyrkularnej

Zrównoważone finansowanie, redukcja emisji, EU ETS

Długoterminowe kierunki zmian polityki energetyczno-klimatycznej

Cyfryzacja, automatyzacja, Internet Rzeczy, kadry

Przemysł 4.0

Gospodarka odpadami, strategia ds. tworzyw sztucznych: plastiki i mikroplastiki, 
zrównoważona gospodarka wodna

Ochrona środowiska naturalnego

REACH, CLP, klasyfikacja substancji chemicznych

Bezpieczeństwo zarządzania chemikaliami

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce



Kluczowe  
długofalowe obszary regulacyjne

Wśród kluczowych obszarów regulacyjnych, które mogą wywierać wpływ na funkcjonowanie sektora 
chemi cznego i zachowanie jego konkurencyjności znajdują się, m.in. gospodarka niskoemisyjna, GOZ, 
zrównoważone finansowanie, gospodarka odpadami, bezpieczeństwo zarządzania chemikaliami, 
jak również cyfryzacja i automatyzacja. Celem podejmowanych działań regulacyjnych jest przede 
wszystim ochrona środowiska naturalnego, jak również rozwój przedsiębiorstw, w tym zwiększenie 
ich potencjału innowacyjnego. Jednakże należy mieć na uwadze, aby tworzone regulacje były 
rozwiązaniami systemowymi, uwzględniającymi specyfikę działalności sektora chemicznego.

A

B

C

D

E
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Środowisko

Przemysł chemiczny od lat podejmuje liczne działania wynikające z nieustającej troski  

o konsumentów, środowisko naturalne oraz lokalną społeczność. 

Zaangażowanie całego sektora jest widoczne w wielu 
obszarach, jednak do najważniejszych należą:

1.  działania mające na celu tworzenie i utrzymywanie 
miejsc pracy;

2. inwestycje;
3. działania proekologiczne;
4. działania prospołeczne.

Branża chemiczna jest obarczona jednymi z największych kosztów wynikających ze zmian  

w regulacjach prawnych. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat ceny emisji CO
2
, koszty energii 

i bezpieczeństwa pracy zwiększyły się ponad dwukrotnie. Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego, nakłady zainwestowane przez polski przemysł chemiczny w środki trwałe służące 

ochronie środowiska w 2018 roku stanowiły 26% wszystkich nakładów na ochronę środowiska  

w przetwórstwie przemysłowym w Polsce.

Kluczowym kierunkiem inwestowania przez podmioty branży chemicznej  
są działania związane z ochroną powietrza, na które kierowanych jest aż  
82% środków wszystkich ekologicznych inwestycji. Niezwykle istotny jest  
również obszar ochrony wód, na który jest przeznaczone 15% środków.

Transparentność działania przemysłu jest 

ważnym elementem polityki zrównoważonego 

rozwoju, którą branża z sukcesem wdraża. 

Jednym z jej elementów jest realizowane  

od 25 lat badanie prowadzone wśród 

największych podmiotów produkcyjnych 

zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu 

Chemicznego. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 

łącznie ponad 25 tysięcy pracowników.

Uzyskane dane dotyczą prowadzonych działań 

proekologicznych oraz wpływu przedsiębiorstw 

na środowisko m.in. w zakresie wskaźników 

różnego rodzaju zanieczyszczeń. Na stronie 

obok prezentujemy kluczowe informacje.



EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ 

W 2019 r. prawie 50% ankietowanych podmiotów sektora chemicznego ograniczyło wielkość 
emisji zanieczyszczeń do powietrza. Sukcesywne ograniczanie oddziaływania na środowisko 
jest wieloletnim trendem w branży chemicznej wynikającym zarówno ze stałego ulepszania 
i modernizacji instalacji, rosnącej świadomości środowiskowej, jak i dostosowania się do 
zmieniających się wymogów prawnych.

Największe poziomy redukcji wielkości emisji zostały osiągnięte w przypadku dwutlenku siarki 
(SO

2
). 63% przedsiębiorstw zmniejszyło ich emisję do powietrza. Największy spadek został 

odnotowany w emisji ze spalania paliw, gdzie 80% podmiotów zmniejszyło ich emisję. Obniżenie 
poziomów SO

2
 z procesów technologicznych odnotowało 42% zakładów. Dane poprawiają 

się każdego roku. Średnia wartość emisji SO
2
 jest o ponad 7% niższa w porównaniu z rokiem 

poprzednim.

Widoczne ograniczenia emisji zanieczyszczeń dotyczą również dwutlenku węgla (CO
2
), gdzie  

53% badanych zakładów zmniejszyło jego emisję, przy czym o 44% zmniejszyły emisję z procesów 
spalania paliw oraz o 40% z procesów technologicznych. 

Zanotowano również zmniejszenie emisji NO
x
 – w porównaniu z rokiem poprzednim średnia emisja 

została zmniejszona o 4%. 47% zakładów zmniejszyło emisję substancji do atmosfery, 47% z emisji 
spalania paliw, 38% z procesów technologicznych. 

W 2019 r. 59% przedsiębiorstw ograniczyło również emisję lotnych związków organicznych 
(LZO). Zostały obniżone także poziomy emisji pyłów – średnie wskaźniki są o 11% niższe niż w roku 
poprzednim.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Głównym źródłem wody dla przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu chemicznego są zakładowe 
ujęcia wody. Dostarczają one większość wykorzystywanej wody. Ilość pobranej wody przez zakłady 
zmniejszyła się względem poprzedniego roku. 35% przedsiębiorstw ograniczyło w 2019 r. ilość 
pobranej wody. Ponadto 40% ograniczyła zużycie wody z ujęć zakładowych.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2019 r. odnotowano znaczne zmniejszenie całkowitej ilości odpadów wytworzonych przez 
ankietowane podmioty. 62% zakładów zredukowało ich poziom. Ilość wytworzonych odpadów 
niebezpiecznych także została obniżona, osiągając średnią wartość mniejszą o 7,6% w stosunku 
do roku poprzedniego. Spośród podmiotów składujących odpady, ponad 40% zmniejszyła ilość 
odpadów przekazywanych na składowisko. 
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PROGRAM  
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA”

Program funkcjonuje w ponad 
60 krajach świata. Oparty 
jest na spójnych i jednolitych 
założeniach. Jednakże, 
każdy kraj  zachowuje swoją 
odrębność w szczegółach 
realizacji programu 
dostosowaną do potrzeb 
kra jowych realizatorów. 
Wspólną i nadrzędną wartością 
przy świecającą wszystkim 
Realizatorom Programu jest 
transparentność prowadzonych 
działań oraz ciągły rozwój 
i dążenie do poprawy, 
szczególnie w obszarze 
ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa procesowego, 
bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia.

Udział w Pro  gramie 
„Odpowiedzialność i Tro ska” 
jest wyrazem olbrzymiej 
świadomości danego 
przedsiębiorstwa  wpływu 
na bliższe i dalsze otoczenie, 
pracowników oraz całe 
środowisko.

Świadomość ta wyrażana 
jest w dobrowolnych 
zobowiązaniach:

• ciągłej aktualizacji
posiadanej wiedzy dotyczącej
środowiska naturalnego,
zdrowia i bezpieczeństwa
procesowego w zakresie
technologii, procesów
oraz produktów,

• efektywnego zużycia
surowców i minimalizacji
wytwarzanych odpadów,
a tym samym minimalizacji
negatywnego wpływu na
bliższe i dalsze środowisko,

• otwartego raportowania
o prowadzonej działalności,
osiągnięciach, sukcesach ale
również o mankamentach
i przeciwnościach,

• aktywnej współpracy
i komunikacji z pracownikami,
administracją publiczną
oraz innymi organizacjami
w celu wielokierunkowej
koordynacji prowadzonych
działań,

• dzielenia się wiedzą
i doświadczeniami w celu
właściwego zarządzania
chemikaliami przez
wszystkich, którzy je stosują
i używają w całym łańcuchu
produkcyjnym.

Program „Odpowiedzialność i Troska”  
(Responsible Care) to koncept dedykowany 
wszystkim przedsiębiorcom branży chemicznej, 
a także branżom pokrewnym. 

W sumie podczas 17 polskich 
edycji:

• zebrano ponad

32,5 mln 
sztuk butelek

• posadzono

34 tys. 
drzewek

• zebrano

33 tony 
różnego rodzaju 
innych śmieci

• zaangażowano

ok. 250 tys.
dzieci, pracowników 
i wolontariuszy

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

https://www.rc.com.pl/drzewko-za-butelke
https://www.rc.com.pl
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Podczas XVII edycji akcji „Drzewko za butelkę” przeprowadzonej w 2019 r.:

 ● zebrano  ponad 2,5 mln sztuk butelek;
 ● posadzono  ponad  2000 drzewek;
 ● zebrano  ponad 8 ton śmieci;
 ● do akcji włączyli się jako woluntariusze – pracownicy, rodziny, społeczność lokalna  

oraz  ponad 10 000 dzieci.
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Corporate Social Responsibility
Polskie przedsiębiorstwa branży chemicznej podejmują szereg działań, których celem jest 
realizowanie głównych filarów polityki Zrównoważonego Rozwoju.

To szereg inicjatyw mających na celu 
ochronę środowiska, rozwój miejsc pracy, 
bezpieczeństwo pracowników,  
a także wsparcie społeczności lokalnych. 
Aktywności, które dobrowolnie podejmują 
przedstawiciele Polskiej Chemii pozwalają 
realizować 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju  i 169 zadań, które zostały zawarte  
w Rezolucji ONZ „Agenda 2030 na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju” podpisanej  
we wrześniu 2015 r. przez 193 kraje. 
Polska była jednym z nich. Cele oficjalnie 
wprowadzono w 2016 r. i zastąpiły Milenijne 
Cele Rozwoju, które miały być zrealizowane 
do 2015 r.

Agenda 2030 skupia się na pięciu aspektach 
o najistotniejszym znaczeniu dla ludzi
i naszej planety (tzw. 5xP).
• Ludzie (People), a więc równość szans oraz

życie w zdrowym środowisku;
• Planeta (Planet), a zatem rozsądne

wykorzystanie zasobów naturalnych,
zrównoważona produkcja oraz
konsumpcja, a także działania w obszarze
klimatu, które umożliwią ochronę planety
przed degradacją;

• Dobrobyt (Prosperity), czyli poprawa
jakości życia. To edukacja, opieka
zdrowotna oraz infrastruktury
w powiązaniu z przyjaznym
środowisku postępem gospodarczym
i technologicznym pozwalającym na
korzystanie z dobrodziejstw dostatniego
i satysfakcjonującego życia;

• Pokój (Peace) oznacza, że osiągnięcie
celów Agendy 2030 jest możliwe
w społeczeństwach wolnych od lęku,
przemocy, pośród ludzi tolerancyjnych;

• Partnerstwo (Partnership) to współpraca
wszystkich krajów, przedsiębiorców,
rządów oraz społeczeństwa.

Globalną platformą na rzecz realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju jest 
Forum Polityczne Wysokiego Szczebla na 
Temat Zrównoważonego Rozwoju. Podczas 
pierwszego tego typu spotkania  
od czasu przyjęcia Agendy 2030 kluczowym 
tematem forum była: „Transformacja  
w kierunku zrównoważonych i odpornych 
społeczeństw”. 

Realizacja działań z zakresu  
Agendy 2030 jest jednym  
z elementów stabilnego rozwoju 
i wzrostu biznesowego  
Polskiej Chemii

pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce
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pozycja, wyzwania, perspektywyPrzemysł Chemiczny w Polsce

Zapewnić wszystkim 
edukację wysokiej 

jakości oraz promować 
uczenie się przez  

całe życie

Budować stabilną 
infrastrukturę, 

promować 
zrównoważone 

uprzemysłowienie 
oraz wspierać 

innowacyjność

Zapewnić wszystkim 
ludziom dostęp do 
wody i warunków 

sanitarnych 
poprzez zrównoważoną 

gospodarkę  
zasobami wodnymi

Zapewnić wzorce 
zrównoważonej 

konsumpcji i produkcji

Promować stabilny, 
zrównoważony  

i inkluzywny wzrost 
gospodarczy, pełne 

i produktywne 
zatrudnienie oraz  
godną pracę dla 
wszystkich ludzi

Chronić, przywrócić oraz 
promować zrównoważone 
użytkowanie ekosystemów 

lądowych, 
zrównoważone 

gospodarowanie lasami, 
zwalczać pustynnienie, 

powstrzymywać  
i odwracać proces 
degradacji gleby 

oraz powstrzymać 
utratę różnorodności 

biologicznej

Cele Agendy 2030 najczęściej realizowane przez Polską Chemię

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój są nieodłącznym elementem działalności 
podmiotów branży chemicznej. Niemalże połowa ankietowanych przedsiębiorstw wdrożyła strategię 
w zakresie CSR i/lub zrównoważonego rozwoju, przy czym wśród przedsiębiorstw, które nie wdrożyły 
strategii, 35% planuje to w najbliższym czasie zrobić.

43% przedsiębiorstw sukcesywnie publikuje raporty społeczne i/lub zrównoważonego rozwoju.  
25% podmiotów publikuje raporty zintegrowane, a 50% przekazuje informacje do opracowania 
raportów zintegrowanych w ramach całej grupy kapitałowej. Natomiast, najczęściej wykorzystywane 
normy i standardy w zakresie raportowania danych pozafinansowych to wytyczne GRI (Global Reporting 
Initiative), wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz zasady Global Compact. 
Przedsiębiorstwa chemiczne biorące udział w ankietyzacji otrzymały liczne nagrody za działalność  
na rzecz ekologii, ochrony środowiska naturalnego i społeczności lokalnej.



Izba w gronie 
Członków zrzesza 

m.in.

Główne cele 
i przedmiot 
działalności

Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży  
chemicznej

Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa 
gospodarczego i socjalnego wspierającego 
zrównoważony rozwój przemysłu  
chemicznego oraz uwzględniającego prawa  
i interesy członków

Ochrona praw i reprezentowanie interesów 
Członków wobec organów władzy i administracji 
państwowej, organów samorządu terytorialnego 
i innych władz, związków zawodowych 
pracowników i innych organizacji

Reprezentowanie interesów gospodarczych  
i społecznych Członków na szczeblu 
ogólnokrajowym i międzynarodowym

• Największych producentów chemikaliów
• Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
• Firmy transportowe, dystrybucyjne
• Przedstawicielstwa firm zagranicznych
• Biura projektowe, firmy konsultingowe
• Instytuty naukowe
• Kancelarie prawne

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec  

organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska 

organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC  

– ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

ul. Śniadeckich 17 

00-654 Warszawa

tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07 

e-mail: pipc@pipc.org.pl

www.pipc.org.pl
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