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Prezentuję Państwu czwarte wydanie Magazynu „Polska Chemia”. To numer „nadpro-
gramowy”, specjalny - publikujemy go poza planem wydawniczym, obejmującym 
dwa numery w roku (numery „zwyczajne” ukazują się w czerwcu i na przełomie li-

stopada i grudnia).

Tematem Magazynu jest handel międzynarodowy. Przygotowując się do pracy nad 
wydaniem, śledziliśmy statystyki nt. udziału chemikaliów w eksporcie - to  jedna z waż-
niejszych kategorii produktów eksportowanych z  Polski. Analiza innych kategorii dóbr 
eksportowych uświadamia, że udział sektora chemicznego w handlu międzynarodowym 
jest większy niż wynika ze statystyk, bo chemikalia są surowcem lub półproduktem dla 
innych branż, które sprzedają swoje wyroby za granicę - motoryzacji, budownictwa itd. W numerze znajdą 
Państwo tekst omawiający te statystyki (autorstwa dr inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC). 

Polecam Państwu lekturę artykułu nt. rynku chemicznego w  krajach GCC (region Zatoki Perskiej) - 
to rynek, który obecnie trzeba obserwować. Tekst - w ramach naszej współpracy z polskimi placówkami 
dyplomatycznymi (Magazyn „Polska Chemia” trafia do każdej z nich) - został przygotowany przez Wydział 
Promocji Handlu i Inwestycji z Abu Dhabi. 

W  numerze znajdą Państwo również podsumowanie roku w  ramach Programu „Odpowiedzialność 
i Troska”, a także artykuł nt. Konwencji o zakazie broni chemicznej (w tym roku obchodzimy 20-lecie wej-
ścia Konwencji w życie. Artykuł zgodził się przygotować dla nas dr Jan Borkowski, Ambasador tytularny, 
Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze).

Życzę miłej lektury!

Paweł Kwiecień
Redaktor Magazynu „Polska Chemia”
Główny Specjalista 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

    D
bając o środowisko  

      
      

Budujemy w
 stali

www.mostostal-pulawy.com.pl



Magazyn „Polska Chemia”  1/2017 Magazyn „Polska Chemia”  1/20174 5

Powstał Parlamentarny Zespół 
ds. Przemysłu Chemicznego
30 listopada 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. – Powstanie Zespołu 
jest odpowiedzią na potrzeby sektora chemicznego w zakresie umacniania 
pozycji konkurencyjnej – komentuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Na  posiedzeniu wybrano prezydium zespołu. Przewodni-
czącym został poseł Piotr Cieśliński, wiceprzewodniczącymi 
posłowie: Sylwester Chruszcz, Jolanta Hibner, Kazimierz Ma-
tuszny, Paweł Pudłowski oraz Krzysztof Paszyk.

Zespół składa się z 14 członków. Pełny skład Zespołu: Piotr 
Cieśliński, Paweł Bańkowski, Andrzej Czerwiński, Waldy Dzikow-
ski, Artur Gierada, Jolanta Hibner, Alicja Kaczorowska, Włodzi-
mierz Karpiński, Leszek Korzeniowski, Józef Lassota, Jerzy Ma-
terna, Kazimierz Matuszny, Krzysztof Paszyk, Paweł Pudłowski.

Członkowie Zespołu stanowią niepolityczną grupę, zainte-
resowaną problematyką polskiego przemysłu chemicznego. 
Celem powołania Zespołu jest stymulowanie rozwoju i inno-
wacyjności sektora, w szczególności poprzez:
a. stworzenie warunków implementacji najlepszych prak-

tyk biznesowych zagranicznych firm oraz rozwiązań 

wspomagających akwizycje i inwestycje polskiego prze-
mysłu chemicznego na świecie,

b. skoordynowanie działań legislacyjnych z  rozwojem 
przemysłu chemicznego w  celu zapewnienia bezpie-
czeństwa żywnościowego, energetycznego oraz klima-
tycznego Polski,

c. konsultacje ze  polskimi i  europejskimi środowiskami 
i organizacjami branżowymi w celu diagnozowania po-
trzeb i rozwiązywania problemów krajowego przemysłu 
chemicznego.
Na pierwszym posiedzeniu Zespół powołał ekspertów: 

dr inż. Tomasza Zielińskiego oraz Tomoho Umedę z Tomo 
Group.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się na początku lu-
tego 2017 r. 

Fot. Sejm RP, http://www.sejm.gov.pl/

Aktualności

Wnioski o  dofinansowanie projektów będą 
przyjmowane od  1 marca do  28 kwietnia 
2017 r. Dofinansowanie udzielane będzie na re-
alizację projektów, które obejmują badania 
przemysłowe i eksperymentalne prace rozwo-
jowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. 
Alokacja środków w  II Konkursie wyniesie 180 
mln PLN. To o 60 mln PLN więcej niż przyzna-
no w  pierwszym konkursie, prowadzonym 
w  2016  r. Wydłużono także termin składania wniosków 
z jednego do dwóch miesięcy.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja 
przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifiko-
wanych wynosi 1 mln złotych, a maksymalna to 20 mln zł. 
W tym roku NCBR uprościł procedurę aplikowania o dofi-
nansowanie projektów zmniejszając liczbę wymaganych 
załączników.

W  ramach programu wspierane są innowacyjne pro-
jekty związane z  pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem 
produktów podstawowych oraz specjalistycznych, no-
wymi technologiami i  tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. 
optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi 
technologiami wytwórczymi.

Poprzedni, pilotażowy konkurs w  ramach Programu 
INNOCHEM prowadzony był w 2016 r. Konkurs został do-
brze przyjęty w branży. Spośród złożonych 49 projektów, 
do  dofinansowania zarekomendowano 31. Wskaźnik suk-
cesu w I Konkursie wyniósł więc ok. 63 proc. Warto również 
zauważyć, że alokacja środków w I Konkursie wyniosła ok. 
91proc. tj. ok. 110 z przewidzianych 120 mln PLN. Te wskaź-
niki są pozytywną prognozą dot. wyników II Konkursu.

– Wyniki I  Konkursu i  jego powodzenie pokazało, jak 
potrzebny był INNOCHEM. Trafił w sedno, zarówno z per-
spektywy firm, które były w  stanie wygenerować szereg 
projektów zarekomendowanych do  dofinansowania, jak 
i  z  perspektywy całej gospodarki, na  której kondycję ma 
wpływ innowacyjność sektora chemicznego – mówi dr inż. 
Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego przygotowała stu-
dium wykonalności dla INNOCHEM-u. Po  sukcesie I  Kon-
kursie Izba wnioskowała o przyspieszenie kolejnego. – We-
dług początkowych założeń ogłoszenie II Konkursu miało 
nastąpić w drugiej połowie roku. Udało nam się przekonać 

Wystartował II Konkurs 
w Programie INNOCHEM
10 stycznia br. 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju ogłosiło II Konkurs 
w ramach Programu 
Sektorowego INNOCHEM.

partnerów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, że im 
szybciej będą wdrożone innowacje, tym lepiej nie tylko dla 
sektora chemicznego, ale  i  dla całej gospodarki – mówi 
dr  Zieliński. – Innowacyjność jest nierozłącznym elemen-
tem funkcjonowania branży chemicznej. Jednak mechani-
zmy wsparcia innowacyjności takie jak INNOCHEM istotnie 
wpływają na poprawę poziomu konkurencyjności nie tyl-
ko w samym sektorze, ale także w powiązanych branżach, 
a w efekcie wpływają pozytywnie na całokształt gospodar-
ki Polski.

– Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej per-
spektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, a dzięki wspar-
ciu z  programu INNOCHEM polskie przedsiębiorstwa 
chemiczne mają szansę szybciej uzyskać znaczącą prze-
wagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac B+R. Wierzę, 
że podjęta przez PIPC inicjatywa stanie się krokiem milo-
wym w  rozwoju polskiego sektora chemicznego – mówi 
prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

INNOCHEM to jeden z prowadzonych przez NCBiR pro-
gramów, które mają wzmocnić innowacyjność kluczowych 
sektorów gospodarki. INNOCHEM jest jednocześnie pierw-
szym w historii prowadzonym na skalę kilkuset milionów 
PLN programem związanym z dofinansowaniem innowa-
cyjnych projektów w przemyśle chemicznym.

Więcej informacji nt. Programu Sektorowego INNO-
CHEM znajduje się na stronach internetowych Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl) i Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego (www.pipc.org.pl).

Projekty z programu sektorowego INNOCHEM są finan-
sowane z  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
(PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju. Inicjatorem i autorem studium wy-
konalności Programu Sektorowego INNOCHEM jest Polska 
Izba Przemysłu Chemicznego. 
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– Polska chemia potrzebuje takiego działania organów 
administracji krajowej i unijnej, które będzie umacniało naszą 
pozycję konkurencyjną. Znaczenie sektora chemicznego jest 
kluczowe nie tylko dla gospodarki, ale również dla codzienne-
go życia – mówił podczas I Forum Kampanii „Polska Chemia” 
dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego.

Jako najważniejsze potrzeby branży chemicznej Tomasz 
Zieliński wymienia budowę takiego otoczenia legislacyjne-
go, które nie będzie stwarzało dla sektora niepotrzebnych 
kosztów, a  także wskazanie opinii publicznej charakterystyki 
sektora jako dbającego o środowisko, promującego innowa-
cyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

– Pozycja konkurencyjna polskiego przemysłu chemicz-
nego to  sprawa ponad podziałami. Rozwój branży oznacza 
rozwój całej gospodarki – przyznał podczas Forum Kampa-
nii „Polska Chemia” Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego. Ryszard Czarnecki poinformował, 
że  prowadzi w  Brukseli rozmowy nt. planów ograniczenia 
zawartości kadmu w  nawozach sztucznych. – To rozmowy 
wczesnego reagowania, obecnie toczy się walka o  opłacal-
ność produkcji – mówił.

Spotkanie zgromadziło najważniejszych przedstawicieli 
resortów odpowiedzialnych za rozwój gospodarki oraz przed-
siębiorstw chemicznych. W rozmowie o znaczeniu przemysłu 
chemicznego dla gospodarki oraz produktów chemicznych 

I Forum Kampanii 
„Polska Chemia” za nami
28 listopada 2016 r. w Warszawie odbyło się I Forum Kampanii „Polska 
Chemia”. W spotkaniu wzięli udział najważniejsi przedstawiciele 
administracji publicznej, przedsiębiorstw działających w branży chemicznej 
oraz świata nauki, a także dziennikarze zainteresowani sytuacją branży.

dla codziennego życia oprócz Ryszarda Czarnec-
kiego wzięli udział: Mariusz Orion Jędrysek, Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Adam 
Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, Jan Staniłko, Zastępca Dyrektora Depar-
tamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Woj-
ciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen , a także 
liczni przedstawiciele administracji publicznej 
(m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju oraz 
Ministerstwa Środowiska), przedsiębiorstw i  or-
ganizacji działających w  sektorze chemicznym 
(m.in. Grupy Azoty, PKN Orlen, EY, CMS Cameron 
McKenna), świata nauki i mediów.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i  jedyne 
tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny 
dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. – Po-
trzebujemy, żeby na potrzeby naszej branży pa-
trzeć z perspektywy jej znaczenia dla gospodarki 

i codziennego życia – mówili uczestnicy Forum.
W ramach Kampanii „Polska Chemia” Polska Izba Przemysłu 

Chemicznego wyróżnia firmy, instytucje i  osoby zasłużone 
dla budowy i umacniania wizerunku sektora. Podczas I Forum 
wyróżnienie przyznano PKN Orlen S.A. Wyróżnienie z rąk To-
masz Zielińskiego odebrał Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu 
PKN Orlen S.A. – Tytuł Ambasadora Polskiej Chemii to dla nas 
wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz 
sektora – mówił Jasiński.

Kandydatów do  tytułu Ambasadora Polskiej Chemii wy-
znacza Zarząd PIPC w  porozumieniu z  Kapitułą Kampanii 
w składzie: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Rozwoju, Michał Kurtyka, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Energii, prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak, Przewodniczą-
cy Komitetu Chemii PAN, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu 
PKN Orlen S.A., dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy 
Azoty S.A. Łukasz Zalicki, Partner w EY. Przewodniczącym Kapi-
tuły jest dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Partner Strategiczny Kampanii „Polska Chemia”: 
PKN Orlen S.A.
Partner Merytoryczny: EY
Patroni Honorowi: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo 
Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Dozoru 
Technicznego, Krajowa Izba Gospodarcza
Patroni Naukowi: Politechnika Warszawska, Politechnika 
Wrocławska, Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk 

fot. PIPC

PIPC wspólnie z KPK wspiera 
potencjał badawczo-rozwojowy 
sektora chemicznego
4 listopada 2016 r. dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego oraz prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, 
Dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w strukturę 
którego wchodzi Krajowy Punkt Kontaktowy do Programu Ramowego 
Horyzont 2020 podpisali porozumienie o współpracy. Dokument 
ma usystematyzować wspólne działania na rzecz udziału polskich 
przedsiębiorstw chemicznych w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 
i innych programach badawczych UE.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 
2020 jest największym w  historii Unii Europejskiej 
programem w  zakresie badań naukowych i  inno-
wacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas 
odrębne programy wspierania badań na poziomie 
unijnym. Są to:
•	 7. Program Ramowy UE w  zakresie badań, 

rozwoju technologicznego i demonstracji
•	 dedykowaną innowacyjności część Progra-

mu Ramowego na  Rzecz Konkurencyjności 
i Innowacji (CIP)

•	 działania Europejskiego Instytutu Innowacji 
i Technologii (EIT).

W  ramach współpracy, Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym, 
Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej oraz Biu-
rem Promocji Nauki „PolSCA” PAN w Brukseli zorganizowały Stu-
dy visit to Brussels on Sustainable Process Industry (w dn. 9-10 
listopada 2016  r.). Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęły wydarzenie swoimi pa-
tronatami.

W wydarzeniu brał udział prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Podczas 
sesji otwierającej wizytę studyjną zaznaczył, że bez nowocze-
snego podejścia do przemysłu i innowacyjności nie możemy 
być konkurencyjni w globalnej skali. Podkreślił wagę udziału 
polskich firm w programach europejskich i Horyzoncie 2020.

Dr inż. Zygmunt Krasiński z KPK podkreślił, że podczas wi-
zyty polskie firmy i instytuty badawcze z sektora chemicznego 
nawiązały współpracę z polskimi i zagranicznymi partnerami 
oraz kontakty z przedstawicielami Komisji Europejskiej, przed-
stawicielami inicjatyw SPIRE i Parlamentu Europejskiego.

Największe możliwości udziału sektora chemicznego w Ho-
ryzoncie 2020 daje inicjatywa. Sustainable Process Industry 
– SPIRE. Jej założenia i  sposób działania przedstawił przed-
stawiciel SPIRE dr Martin Winter. SPIRE jest partnerstwem pu-
bliczno-prywatnym (PPP) powołanym wspólnie przez Komisję 

Europejską oraz osiem sektorów przemysłu procesowego: 
przemysł chemiczny, cementowy, ceramiczny, stalowy, meta-
li nieżelaznych, surowców mineralnych, wody przemysłowej 
oraz inżynierii procesowej.

Podczas spotkania głos zabierał również dr  inż. Tomasz 
Zieliński. Prezes Zarządu PIPC przedstawił potencjał polskiego 
przemysłu chemicznego oraz wskazał, że sektor chemiczny jest 
najszybciej rozwijającą się branżą polskiego przemysłu i więk-
szość firm chętnie wprowadza różnego rodzaju innowacje.

Study visit to Brussels on Sustainable Process Industry była 
również okazją do zaprezentowania potencjału i osiągnięć pol-
skiego sektora chemicznego przedstawicielom Komisji Euro-
pejskiej oraz europejskim interesariuszom programu Horyzont 
2020. Spotkanie dało też przestrzeń do dyskusji o tym, jak firmy 
sektora chemicznego mogą efektywnie wykorzystać dla swo-
jego rozwoju europejskie inicjatywy.

Nawiązana współpraca ma szansę zaowocować wspólnymi 
projektami badawczo-rozwojowymi w Horyzoncie 2020 oraz 
w ramach inicjatywy SPIRE. Liczymy, że wizyta studyjna przy-
czyni się do zwiększenia udziału polskiego sektora chemiczne-
go w programach europejskich. Jest to jednym z priorytetów 
Rządu RP zaprezentowanym w projekcie Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju. 

fot. KPK

Wojciech Jasiński po odebraniu tytułu Ambasadora Polskiej Chemii 
dla PKN Orlen S.A., Fot. PIPC
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Celem spotkania było przedstawienie i omówienie zna-
czenia i roli sektora chemicznego w gospodarce UE. Wyda-
rzenie miało również zwrócić uwagę na potrzeby branży, 
zwłaszcza na  przyjazne i  nie rodzące zbędnych kosztów 
otoczenie legislacyjne.

Współgospodarzem spotkania był Wiceprzewodniczący 
Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. – Przemysł 
chemiczny odgrywa kluczową rolę dla rozwoju gospodarki 
zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej – podkreślił pod-
czas wystąpienia otwierającego. Wiceprzewodniczący PE 
Ryszard Czarnecki mówił również o wkładzie Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego i jej projektów, w tym w szczegól-
ności działań w ramach Kampanii „Polska Chemia” w umac-
nianie pozytywnego wizerunku sektora chemicznego oraz 
zwracanie uwagi na  potencjał i  rolę, jaką w  gospodarce 
odgrywa branża.

Podczas spotkania głos zabrał również prof. Jerzy Buzek, 
Przewodniczący Komisji ITRE zajmującej się w PE przemy-
słem, badaniami naukowymi i  energią. W  swoim wystą-
pieniu prof. Buzek zwrócił uwagę na  konieczność podej-
mowania wszelkich możliwych działań mających na  celu 
poprawę konkurencyjności przemysłu chemicznego w Eu-
ropie i w Polsce. Według prof. Buzka, działania te powinny 
przede wszystkim polegać na  odpowiedzialnej legislacji, 
racjonalnej wspólnej polityce surowcowej i  energetycz-
nej UE. Prof. Buzek podkreślił również wkład PIPC w polską 
innowacyjność, a  także jej kluczową rolę w  uruchomie-

POLSKA CHEMIA w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu
Kolejne działania w ramach Kampanii „Polska Chemia”. 14 grudnia 
2016 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu spotkanie robocze pt. „Polska Chemia dla 
przyszłości europejskiej ekonomii”.

niu przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju Programu Sektorowego IN-
NOCHEM.

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Za-
rządu PIPC zwrócił uwagę na  istot-
ny ok. pięciokrotny wzrost wartości 
produkcji sprzedanej polskiej chemii 
w okresie ostatnich 20 lat przy jedno-
czesnej istotnej redukcji energochłon-
ności i  emisyjności – według pro-
gnoz, do 2035 roku wzrost sprzedaży 
polskiego przemysłu chemicznego 
wyniesie ok.  3  proc. w  odniesieniu 
do 1,9 proc. dla UE. Dr Zieliński stwier-
dził również, że rozwój gospodarki UE 
mógłby skorzystać z  potencjału pol-
skiego przemysłu chemicznego, który, 
mimo dobrych prognoz, potrzebuje 
wsparcia w  zakresie ochrony pozycji 

konkurencyjnej, w  tym zwłaszcza w  zakresie złagodzenia 
ryzyka regulacyjnego. Dr Zieliński zaznaczył, że  ochrona 
pozycji konkurencyjnej oznacza ochronę miejsc pracy 
i tempa rozwoju inwestycji.

Potencjał rozwojowy sektora chemicznego w UE to po-
zycja i rola polskich przedsiębiorstw. Na spotkaniu branże 
reprezentowali przedstawiciele firm zrzeszonych w Polskiej 
Izbie Przemysłu Chemicznego. Maciej Kropidłowski, Dyrek-
tor Biura Rozwoju i Technologii PKN Orlen S.A. przedstawił 
rozwój koncernu na  przestrzeni ostatnich lat, wskazując 
jednocześnie, jak w tym okresie zmieniał się charakter Gru-
py Orlen z  lokalnego na  międzynarodowy. Obecnie PKN 
Orlen jest największym podmiotem w  branży w  Europie 
Środkowo-Wschodniej. Maciej Kropidłowski podkreślił 
znaczenie innowacyjności dla rozwoju koncernu, a tym sa-
mym dla całego sektora.

Dr Igor Korczagin, Dyrektor ds. Badan i Rozwoju w PCC 
Rokita S.A. przedstawił pozycje Grupy PCC , dla globalnej 
skali działań, Polska nadal jest kluczowym miejscem dzia-
łalności operacyjno-produkcyjnej. Dr Korczagin zwrócił 
również uwagę na potrzeby branży, takie jak tania energia, 
przyjazne otoczenie regulacyjne oraz wspieranie innowa-
cyjności.

W  spotkaniu wzięło udział ponad czterdziestu Posłów 
do Parlamentu Europejskiego, a także przedstawiciele firm 
zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, pra-
cownicy PE i dziennikarze. 

Przemysł chemiczny podstawą 
polskiego eksportu

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Polska Chemia jest coraz bardziej obecna na świecie, a nasze produkty można 
kupić w większości regionów. Czy to oznacza, że nasza pozycja konkurencyjna 
jest mocna?

Wartość eksportu wyrobów polskiego przemysłu che-
micznego ogółem w  2015  r. wyniosła ponad 24 mld EUR 
– to ponad 17 proc. eksportu krajowego. Po 11 miesiącach 
roku 2016 eksport z sektora stanowił ok. 23,58 mld EUR, to o 5 
proc. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2015. Oznacza 
to, że sektor chemiczny umacnia swoją pozycję jako jeden 
z filarów polskiej sprzedaży za granicę. Inne sektory kluczo-
we dla handlu zagranicznego to między innymi branża spo-
żywcza, hutnictwo i metalurgia, produkcji maszyn i sprzętu 
transportowego.

Dane finansowe nie mówią wszystkiego o znaczeniu sek-
tora chemicznego w  handlu zagranicznym, ponieważ nie 
uwzględniają międzysektorowych powiązań i  zależności. 
Należy wziąć pod uwagę, że ok. 3/4 produkcji zakładów che-
micznych trafia do innych sektorów gospodarki, gdzie pełni 

funkcję surowca do  dalszej obróbki. Bez produktów che-
micznych nie byłaby możliwa działalność przedsiębiorstw 
budowlanych, farmaceutycznych, spożywczych, rolnictwa, 
motoryzacji i innych. Warto zwrócić uwagę, że każdy z sek-
torów, które mają ponad dziesięcioprocentowy udział w eks-
porcie, wykorzystuje chemikalia przy produkcji własnych 
wyrobów. Realne znaczenie sektora chemicznego dla pol-
skiego eksportu znacznie przekracza więc finansowe dane 
mówiące o 17 proc. udziale w zagranicznej sprzedaży.

Mechanizmy ochrony rynku i ujemny 
bilans w handlu zagranicznym
Mimo kluczowego znaczenia dla gospodarki, wciąż od-

notowujemy ujemny bilans w handlu zagranicznym chemi-

fot.: www.fotolia.com

fot.: www.fotolia.com
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kaliami. W 2015 r. wyniósł on -6,9 mld EUR, a po 11 miesią-
cach 2016 r. wyniósł 

-6,01 mld EUR. Na te dane trzeba jednak patrzeć z optymi-
zmem – ujemny bilans w 2015 r. w stosunku do 2014 r. zmniej-
szył się o  0,3 mld EUR. Zmniejszenie się ujemnego bilansu 
wynikało z  szybszego tempa wzrostu eksportu (EUROSTAT 
podaje dane nt. ok. 6 proc. wzrostu w 2015 r., Główny Urząd 
Statystyczny – ok. 4,5 proc.) niż importu, a także z osłabienia 
kursu PLN w stosunku do EUR i USD. Na pełne podsumowa-
nie roku 2016 trzeba jeszcze trochę poczekać, ale już widać, 
jak pod dużą presją handlową znajdują się przedsiębiorstwa, 
co wiąże się z  trwającą od  pewnego czasu niepewnością 
w zachowaniu rynku w ujęciu regionalnym i globalnym. 

Polska Chemia jest coraz bardziej obecna na świecie, a na-
sze produkty można kupić w  większości regionów świata. 
Czy to oznacza, że nasza pozycja konkurencyjna jest mocna? 
Historia sektora, jak i w ogóle historia handlu międzynarodo-
wego pokazuje, że nikt nigdy nie jest na tyle silny, że może 
spocząć na laurach, produkować w nieskończoność to samo 
i tak samo. Rynek potrzebuje nowości produktowych, celniej 
trafiających w potrzeby klientów, a także nowych i tańszych 
sposobów wytwarzania. 

Na poziomie legislacji staramy się, jako Polska Izba Przemy-
słu Chemicznego, proponować takie mechanizmy np. celne, 
by ochronić rynek polski i  unijny przed zalewem towarów 
od  producentów, z  którymi nie jesteśmy w  stanie uczciwie 
konkurować. A nie jesteśmy w  stanie, ponieważ mają oni 
oczywiste przewagi wynikające z  nieobciążenia kosztami 
związanymi z  ochroną klimatu lub z  korzystniejszej sytuacji 
związanej z dostępem do tanich surowców i energii. Mode-
lowym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, które po tak 
zwanej rewolucji łupkowej mogły drastycznie obniżyć koszty 

produkcji, uzyskując wyższe marże, nie mówiąc już o pewnym 
uniezależnieniu surowcowym. Mimo że – w związku z poli-
tycznymi zmianami na świecie i powracającym protekcjoni-
zmem – kwestie związane z wielkimi umowami handlowymi 
wydają się dziś odległe, część podmiotów obecnych na pol-
skim rynku chemicznym zwraca uwagę na konieczność bu-
dowy takich narzędzi ochrony pozycji konkurencyjnej, które 
w swoje założenia będą miały wpisany charakter konkretnych 
regionów. To pierwszy, bardziej skomplikowany poziom legi-
slacji, związany ze sposobem wytwarzania konkretnych pro-
duktów oraz specyfiki regionów. To głównie regulacje unijne 
lub zaimplementowane z prawa unijnego przepisy krajowe.

Drugi poziom mieści w  sobie klasyczną politykę celną. 
Musi ona być zaprojektowana w taki sposób, żeby uwzględ-
nione zostały wszystkie składniki i specyfika procesu produk-
cyjnego, w tym także sposób pozyskiwania surowców. Nie 
możemy godzić się na sytuację, w której np. odgórnie narzu-
cane przepisy UE faktycznie zmonopolizują dostawy pod-
stawowego surowca produkcyjnego, nie biorąc pod uwagę 
zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie od konkretnego 
kierunku dostaw.

Innowacje procesowe i produktowe 
odpowiedzią na nowe wyzwania?
Ważnym sposobem umocnienia lub ochrony pozycji 

konkurencyjnej naszych przedsiębiorstw może być – obok 
budowy odpowiednich zabezpieczeń celnych – zwiększe-
nie nakładów na innowacje, zwłaszcza te, które będą odpo-
wiedzią na nasze bolączki, takie jak brak dostępu do tanich 
surowców i  energii. Innowacje zwiększające efektywność 
energetyczną lub usprawniające proces to  jedna z  właści-
wych dróg. Kiedy spojrzymy na nasz bilans w handlu zagra-
nicznym, a  zwłaszcza na  rodzaje towarów importowanych 
i  eksportowanych, zauważymy lukę na  rynku. Są produkty 
wysokoprzetworzone i wysokomarżowe, ale także i produk-
ty masowe, które mogłyby być produkowane w Polsce.

Inicjowanie projektów innowacyjnych i późniejsze wdra-
żanie innowacji bywa jednak postrzegane wyłącznie przez 
pryzmat kosztów. Barierą jest również ryzyko – co stanie się, 
jeśli projekt nie wypali? Zdając sobie z  tego sprawę, przez 
dwa lata pracowaliśmy nad uruchomieniem Programu Sek-
torowego INNOCHEM i odnieśliśmy sukces – Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju na początku zeszłego roku uruchomiło 
I Konkurs na współfinansowanie projektów innowacyjnych, 
a już w styczniu bieżącego roku ogłoszony został II Konkurs. 
INNOCHEM – oprócz wsparcia finansowego dla firm – po-
zwala również na obniżenie ryzyka inwestycyjnego. 

Artykuł jest przedrukiem tekstu, który ukazał się w „Gazecie 
Finansowej” 

Kluczowe dane rynkowe

W ciągu ostatnich kilku dekad, przemysł w regionie GCC 
pozostaje w fazie wzrostu ze średnim skumulowanym rocz-
nym wskaźnikiem wzrostu (CAGR) na  poziomie 12 proc. 
Sektor produkcyjny w krajach GCC stanowi 9,8 proc. całego 
PKB krajów GCC, w tym przemysł chemiczny (petrochemi-
kalia i chemikalia) stanowi 32 proc. całego sektora. Przemysł 
chemiczny w krajach Rady Współpracy Krajów Zatoki jest 
drugim, co do wielkości sektorem produkcyjnym w regio-
nie, stanowiąc 3,1 proc. wspólnego PKB sześciu krajów GCC 
i osiągając 87,4 mld USD przychodów ze sprzedaży w roku 
2014 (wykres 1). Branża zatrudnia bezpośrednio blisko 153 
tys. osób (w  tym 67 proc. obywateli GCC), a  każda praca 
tworzy pośrednio trzy dodatkowe miejsca pracy w  bran-
żach pokrewnych. Kraje GCC inwestują średnio 530 mln 
USD rocznie na badania i  rozwój. W roku 2014 nadwyżka 
handlowa osiągnęła rekordowy poziom 36 mld USD. 

Dane publikowane przez The Gulf Petrochemicals and Chemicals 
Association GPCA, „The GCC Chemical Industry Facts and Figures 
2014”, Nov. 17, 2015

Rynek chemiczny w krajach GCC

Region Zatoki Perskiej stał się światowym centrum produkcji środków 
chemicznych i petrochemicznych.

Opracowanie: Anna Horowska-Shahin, 
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi, grudzień 2016

ropy naftowej i zmiany globalnej gospodarki były ważnymi 
czynnikami wpływającymi w ostatnich latach na przemysł 
petrochemiczny na  Bliskim Wschodzie. Kluczem do  cią-
głego wzrostu w branży petrochemicznej jest dostępność 
gazu ziemnego, dostęp do  jego zasobów i  produktów 
przejściowych oraz integracja rafinerii i  petrochemii. Re-
gion GCC czerpie korzyści z  odnawialnych źródeł energii 
i  zwiększonej efektywności energetycznej. Blisko jedna 
trzecia światowych zasobów ropy i jedna czwarta zasobów 
gazu ziemnego na świecie znajdują się właśnie w tym re-
gionie. I  tak, na  przykład, w  chwili obecnej instalacje pe-
trochemiczne znajdujące się między innymi w krajach GCC 
są najbardziej konkurencyjne na świecie. Te amerykańskie, 
działające w oparciu o gaz łupkowy stały się drugimi najbar-
dziej konkurencyjnymi w  skali globalnej. Jednak najwięk-
szym wyzwaniem dla producentów z  Bliskiego Wschodu 
są zmieniające się warunki handlu światowego, na co wpły-
wają m.in. wielostronne umowy regulujące zasady handlu, 
jak na przykład: Trans-Pacific Partnership (TTP). W rezultacie 
producenci z Bliskiego Wschodu muszą działać w oparciu 
o  decyzje podejmowane przez państwa tworzące duże 
bloki handlowe. W wyniku globalnej konkurencji firmy pe-
trochemiczne z  Zatoki Perskiej inwestują w  innowacyjne 
technologie i dywersyfikację produktów w celu uefektyw-
nienia działalności gospodarczej.

Inicjatywy dywersyfikacji i szanse 
na Bliskim Wschodzie 
Opracowanie własne na podstawie strony internetowej: 
http://indianchemicalcouncil.com/opportunities-in-the-middle-
east’s-chemical-industry.htm Feb. 26, 2015

Bliski Wschód, szczególnie kraje GCC, koncentrują się 
na  dywersyfikacji produkcji chemikaliów o  wysokiej war-
tości dodanej, wykraczając poza tradycyjną mocną stronę 
chemikaliów luzem i produktów petrochemicznych. Aktu-
alny portfel obejmuje polimery powszechnego stosowania, 
takie jak: polietylen (PE) i polipropylen (PP) oraz podstawo-
we produkty petrochemiczne i nawozy. W chwili obecnej 
realizowane są duże projekty produkcji chemikaliów o wy-
sokiej wartości dodanej, w  tym polimery użytkowe, spe-
cjalistyczne produkty chemiczne, półprodukty. Zgodnie 
z  przewidywaniami, powyższe projekty będą realizowane 

Wykres 1. PKB krajów GCC w podziale na główne sektory 
ekonomiczne

Sytuacja w branży chemicznej  
w krajach GCC
Nie tylko europejski przemysł chemiczny dostrzega 

potrzebę podnoszenia swojej konkurencyjności w  bizne-
sowej konfrontacji z  resztą świata. Zmienność na rynkach 

GCC (ang. Gulf Cooperation Council) – Rada 
Współpracy Zatoki, nazywana również Radą 
Krajów Zatoki. W jej skład wchodzi sześć państw: 
Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

fot. PIPC
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w różnych okresach do końca obecnej dekady. Przewiduje 
się, że  w  regionie GCC będą podejmowane kolejne kroki 
w kierunku produkcji chemikaliów wysokowartościowych, 
w  tym agrochemikaliów i  składników farmaceutycznych, 
począwszy od 2020 r.

Działania zmierzające do większej dywersyfikacji w du-
żej mierze koncentrują się na dwóch segmentach:
•	 Produkty petrochemiczne oraz pozostałe produk-

ty o wysokiej wartości dodanej 
GCC dąży do osiągnięcia ponad 35 proc. udziału w świa-

towej produkcji petrochemikaliów do  2020  r., o  czym 
świadczy agresywna ekspansja i  zaawansowane rozwią-
zania technologiczne instalacji rafineryjno-petrochemicz-
nych w regionie. Koncentracja na wielkoskalowej produkcji 
produktów petrochemicznych i  ich pochodnych w  kra-
jach Zatoki Perskiej jest zauważalna, ze  względu chociaż-
by na  obecność kompleksu Sadara (spółka joint-venture 
zawiązana pomiędzy Saudi Aramco a The Dow Chemical 
Company) – jednego z największych na świecie zintegro-
wanych zakładów chemicznych produkujących wysokoja-
kościowe chemikalia i tworzywa sztuczne.
•	 Przetwarzanie tworzyw sztucznych
Mimo że  region GCC jest jednym z  największych pro-

ducentów żywic polimerowych na świecie, stanowi obec-
nie jedynie 2 proc. światowego rynku przetwarzania two-
rzyw sztucznych. Jednak dzięki stałemu wzrostowi popytu 
na  lokalne produkty konsumpcyjne i  łatwemu dostępowi 
do  kluczowych surowców spodziewa się rocznej stopy 
wzrostu w  przedziale powyżej 10 proc., w  perspektywie 
średnio- i długoterminowej. Pozwoliłoby to uczynić region 
ten jednym z  najszybciej rozwijających się w  światowej 
branży zajmującej się przetwarzaniem tworzyw sztucz-
nych. 

Mega Trendy wpływające na przemysł 
chemiczny na Bliskim Wschodzie
Opracowanie własne na podstawie publikacji GPCA: 
GCC Chemical Industry Overview 2014, Dec. 18, 2014

Budownictwo cywilne i  komercyjne, pojawienie się 
miast przemysłowych, a  także rozwój wewnątrz-regional-
nej sieci transportowej to  trzy najważniejsze trendy dla 
przemysłu chemicznego. Wśród wielkich miast przemy-
słowych w regionie, które przyciągają znaczące inwestycje „Nie tylko europejski przemysł 

chemiczny dostrzega potrzebę 
podnoszenia swojej konkurencyjności 
w biznesowej konfrontacji z resztą 
świata. Zmienność na rynkach 
ropy naftowej i zmiany globalnej 
gospodarki były ważnymi 
czynnikami wpływającymi 
w ostatnich latach na przemysł 
petrochemiczny na Bliskim 
Wschodzie.

fot.: www.fotolia.com

największych producentów środków chemicznych, mamy 
między innymi: Jubail i Yanbu w Arabii Saudyjskiej, Mesa-
ieed w  Katarze, Al-Ruwais w  ZEA, Asaluyeh w  Iranie oraz 
Shuaiba w Kuwejcie.

Rozbudowa sieci linii kolejowych w  krajach GCC ma 
na celu połączyć międzynarodowe lotniska i najważniejsze 
miasta ekonomiczne regionu: King Abdullah i  Jazan Eco-
nomic Cities w Arabii Saudyjskiej, Lusail City w Katarze, Mo-
hammed Bin Rashid City w ZEA. Rada Współpracy Krajów 
Zatoki Perskiej konsekwentnie realizuje projekt począwszy 
od 2009 r. W tym ambitnym planie uczestniczą: Arabia Sau-
dyjska, Bahrain, Katar, Kuwejt, Oman oraz Zjednoczone Emi-
raty Arabskie. Mają być one połączone 2177 km siecią ko-
lejową. Poszczególne kraje będą odpowiedzialne za około 
1200 km sieci, pozostałe linie kolejowe o długości 900 km 
mają służyć połączeniu odcinków krajowych w jedną sieć, 
której budowa będzie realizowana na zlecenie Rady. W ZEA 
Etihad Rail jest centralną częścią projektu GCC Railway.

Szacuje się, że  nakłady inwestycyjne w  mega projekty 
na Bliskim Wschodzie wyniosą blisko 4,3 bln USD do 2020 r. 
W rezultacie popyt na chemię i materiały budowlane wzra-
sta, w  tym farby i  powłoki malarskie, dodatki do  betonu, 
komponenty podłogowe, związki chemiczne do  impre-
gnacji wodoodpornej, kleje i  szczeliwa. Według BMI (Bu-
siness Monitor International), przewiduje się na  przykład, 
że rynek budowlany ZEA w tym roku wzrośnie o 6,6 proc., 
znacznie wyprzedzając prognozy Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego na poziomie 2,6 proc. Według sza-
cunków raportu spodziewa się, że wartość budownictwa 
w  ZEA osiągnie wartość 181 mld dhs w  2017  r. (w  roku 
2016 to około 162 mld dhs). Przewiduje się również stabilny 
wzrost, średnio ponad 6 proc. w ciągu trzech kolejnych lat. 
W trakcie wystawy Cityscape Global 2016 w Dubaju ogło-
szono kilka nowych projektów, które sprzyjają rozwojowi 

przemysłu chemicznego, również w kontekście zbliżającej 
się wystawy Expo 2020. Union Properties, dubajska spółka 
deweloperska przedstawiła trzy duże projekty warte 2,15 
mld dhs. Omniyat, inny deweloper z  Dubaju uruchomił 
trzy projekty o wartości 3,5 mld dhs. Kolejno Dubai Holding 
ogłosił budowę Mall of the World, największego na świe-
cie centrum handlowego z miasteczkiem w pełni klimaty-
zowanym o wielkości 4,5 mln m2, gdzie wartość projektu 
szacowana jest na  25 mld dhs. Z  kolei Dubai Properties 
(DP) ogłosił projekt Dubai Wharf wart 800 mln dhs; Dubai 
Properties zaprezentował trzy wdrażane projekty warte 1,5 
mld dhs, Investment Corporation of Dubai przedstawił trzy 
projekty, których wartość szacuje się na 10,5 mld dhs .

Opracowanie na podstawie: Jebel Ali Free Zone JAFZA, The Zone 
Magazine, Issue 48, „Oil, Gas, Steel and Construction”, Oct. 2016

Poniżej dla porównania: wartość bieżąca netto projek-
tów w realizacji w regionie, w podziale na sektory (wykres 
2). Największy udział inwestycji w przemyśle chemicznym 
odnotowuje Arabia Saudyjska (65 mln USD), kolejno ZEA 
(25 mln USD) i Oman (15 mln USD) pozostawiając daleko 
w tyle Bahrajn (5 mln USD), Katar (1,5 mln USD) oraz Kuwejt 
(0,6 mln USD).

Podczas gdy Bliski Wschód ma dostęp do  najważ-
niejszych zasobów przemysłowych, takich jak surowce, 
narzędzia i  zasoby ludzkie, to  rynek ten jest wciąż dale-
ki od  zaawansowanych technologii, które są niezbędne 
do usprawniania procesów produkcyjnych. Niektóre z klu-
czowych trendów obserwowanych w  sferze technologii 
Bliskiego Wschodu to:
•	 Zakup i replikacja: poprzez przejęcie, firmy szybko uzy-

skują zarówno możliwości technologiczne, jak i  pro-
dukcyjne

•	 Zachęty dla inwestorów zagranicznych: specjalne za-
chęty inwestycyjne oferowane przez rząd państwa dla 
inwestorów zagranicznych z  wiodącymi technologia-
mi innowacyjnymi

•	 Przedsięwzięcia joint-venture
•	 Licencjonowanie technologii: firmy mają możliwość 

licencjonowania i  sprzedaży zaawansowanych tech-
nologii oraz know-how

•	 Innowacje/Badania i  Rozwój: sukces w  dalszych ob-
szarach wymaga ciągłego rozwoju i doskonalenia pro-
duktów

Perspektywy wzrostu przedstawiają się korzystanie 
dla przemysłu chemicznego w  regionie GCC. Szacuje się, 
że  całkowity przychód sektora może osiągnąć 220 mld 
USD do  roku 2020 (w  roku 2014 przychód przemysłu 
chemicznego dla rynku GCC osiągnął wartość 108,5 mld 
USD). Przemysł chemiczny w  krajach Rady Współpracy 
Krajów Zatoki jest drugim, co do wielkości sektorem pro-
dukcyjnym w regionie, stanowiąc ponad 26 proc. wartości 
produkcji przemysłowej w  roku 2014. Sektory produktów 
petrochemicznych o wysokiej wartości dodanej oraz two-
rzyw sztucznych stanowią kluczowe filary wzrostu. Nie bez 
znaczenia są również realizowane w chwili obecnej mega 
projekty inwestycyjne, granty rządowe dla inwestorów za-
granicznych oraz dynamiczna ekspansja globalnych przed-
siębiorstw na rozwijających się rynkach azjatyckich. 

Wykres 1. Projekty w realizacji w krajach GCC  
w podziale na sektory

Źródło: MEED Projects 2015, The Zone Magazine, Issue 48 - Oct. 2016
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Perspektywy

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 
od ponad ćwierćwiecza reprezentuje i wspiera Polską Chemię! 

 Zrzesza najważniejsze podmioty związane z branżą 
chemiczną - ponad 130 Członków. 

 Jest członkiem Europejskiej Rady Przemysłu  
Chemicznego CEFIC. 

 Współpracuje z administracją publiczną, ośrodkami 
naukowymi oraz organizacjami branżowymi na rzecz 
swoich Członków i całego sektora chemicznego  
w Polsce. 

 Realizuje liczne Projekty wspierające sektor chemiczny, 
a także jego innowacyjność. 

 Jest inicjatorem pierwszego w historii badawczego 
programu sektorowego NCBR dla przemysłu 
chemicznego "INNOCHEM".  

 

Dowiedz się więcej: www.pipc.org.pl 

Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego 
ul. Śniadeckich 17 
00-654 Warszawa 
pipc@pipc.org.pl 
tel. (+48-22) 828-75-06, 828-75-07  
www.pipc.org.pl 
Twitter @PolskaChemia 

Przystąp do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego! 

Organizator Kampanii 
„Polska Chemia” 

Na co warto zwrócić uwagę budując strategię ekspansji 
zagranicznej, jakich błędów należy się wystrzegać? 

Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A.: 
Planując eksport warto mieć już jakieś doświadczenie pracy 
zagranicą i znajomość realiów, które tam obowiązują. Budu-
jąc plan rozwoju eksportu warto zwrócić uwagę na otocze-
nie rynkowe i zbadać swoje szanse na powadzenie biznesu. 
Każda firma mająca potencjał eksportowy może spróbo-
wać swoich sił zagranicą. Wyniki analizy konkurencyjności 
przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przez 
nie wytwarzanych dają zarządzającym odpowiedź, w  któ-
rym kierunku można się rozwijać. Szczególnie na początku, 
ważna jest analiza i  rekomendacje dotyczące wyboru ryn-
ków docelowych działalności. Dane i  wnioski dotyczące 
badania wybranych rynków pod kątem rozwoju przedsię-
biorstwa są podstawą strategii eksportowej. Jednocześnie 
trzeba skrupulatnie oszacować wielkość kosztów niezbęd-
nych do sfinansowania działań, które warunkują realizację 
opracowanej strategii. Nawet najlepsze założenia ekspansji 
zagranicznej, nie zrealizują się bez odpowiedniego zaplecza 
finansowego. Naturalnie można próbować wspomagać się 
współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, jednak 
w przypadku dużych firm są ograniczone możliwości. Nic 
nie zastąpi bezpośrednich kontaktów z zagranicznym part-
nerem, których nawiązanie podczas spotkań B+B rozpo-
czyna współpracę. Nie ma gotowych recept na eksporto-
wy sukces. Każde przedsiębiorstwo musi budować własną 
ścieżkę, która pozwoli mu zrealizować założone cele. Dla 
pewnych firm problemem może być spełnienie warunków 
wejścia w rynek pod względem norm, certyfikatów, zezwo-
leń, a inna organizacja musi na przykład podpisać stosowne 
umowy z firmami spedycyjnymi i  logistyką, aby móc dzia-
łać i  sprzedawać swoje produkty lub usługi. Bez względu 
na charakter prowadzonej działalności eksportowej, dobra 
znajomość języka, prawa miejscowego oraz przepisów 
skarbowych jest warunkiem, który trzeba spełnić. Ponadto 

Bez nieuzasadnionych kompleksów
– polskie firmy na zagranicznych rynkach

Ze względu na niższe koszty związane z wynagrodzeniami pracowników, 
polska firma oferująca usługi 30, 20 lat temu była dla zachodnich sąsiadów 
przede wszystkim tańszą alternatywą. Dzisiaj jest inaczej – mówi Tadeusz 
Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A.

„Warunkiem powodzenia 
biznesu polegającego 

na eksportowaniu usług jest 
dobra znajomość realiów rynku.

im bardziej rozpoznawalna marka przedsiębiorstwa i lepsze 
referencje, tym szybciej można uporać się z  nawiązywa-
niem kolejnych relacji. Biznes w Europie ma dzisiaj podobne 
problemy i  dobrze rozumiemy się z  naszymi partnerami. 
Wspólnie staramy się działać i pomagamy sobie, ponieważ 
zaufanie i partnerskie relacje są mostem do sukcesu.

Czy każda firma może eksportować swoje usługi lub 
produkty?

Firma, którą mam przyjemność zarządzać, od blisko 25 lat 
eksportuje swoje usługi. W  1997  r. założyliśmy Biuro Tech-
niczne w Niemczech. W odniesieniu do naszego doświad-
czenia, można powiedzieć, że eksport usług jest dla wszyst-
kich, ale tylko wybrani potrafią odnaleźć się na nowym rynku 
i zbudować relacje, które przypieczętują kolejnymi zlecenia-
mi. Warunkiem powodzenia biznesu polegającego na eks-

fot. materiały prasowe
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portowaniu usług jest dobra znajomość realiów rynku. Nasza 
firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu 
konstrukcji stalowych, dlatego realizuje zlecenia w  wielu 
segmentach budownictwa między innymi przemysłowego, 
inżynieryjnego, kubaturowego. Przez wiele lat, począwszy 
od 1964 r., pracowaliśmy dla naszych krajowych inwestorów. 
Realizacja kolejnych inwestycji dla Zakładów Azotowych 
„Puławy”, Zakładów Azotowych Włocławek, Zakładów Che-
micznych „Zachem”, PKN Orlen, czy budowa największych 
mostów i obiektów sportowych w Polsce, uformowały mar-
kę naszej firmy. Kierowani chęcią rozwoju przedsiębiorstwa 
nawiązaliśmy współpracę z nowymi inwestorami i zrealizo-
waliśmy wiele kontraktów z  zakresu energetyki i  ochrony 
środowiska, między innymi spalarnie i  instalacje oczysz-
czania spalin. Dla partnerów zagranicznych bardzo ważną 
sprawą jest ugruntowana pozycja firmy i  poświadczona 
referencjami oferta. Inwestor oczekuje od przedsiębiorstwa 
oferującego usługi rzetelności i  zagwarantowania oczeki-
wanych efektów. Obserwując wymagania stawiane przez 
partnerów zagranicznych można zauważyć, że specjalizacja, 
jakość, terminowość i odpowiednie kadry stanowią istotne 
kryterium, które decyduje o  możliwości współpracy z  za-
granicznymi kontrahentami. Bez wątpienia, analogicznie jak 
na rynku krajowym, ważna jest również sytuacja finansowa 
i prawna przedsiębiorstwa, która jest weryfikowana.

Jak reagują firmy na  rynku niemieckim, brytyjskim 
i skandynawskim na ofertę polskich firm usługowych? 
Które ograniczenia związane z regulacjami prawnymi, 
skarbowymi i  rynkiem pracy przysparzają najwięcej 
problemów?

Niewątpliwie polska firma oferująca usługi 30, 20 lat temu, 
była dla zachodnich sąsiadów przede wszystkim tańszą al-
ternatywą, ze  względu na  niższe koszty związane z  wyna-
grodzeniami pracowników. Przedsiębiorcy zgadzali się na ta-
kie traktowanie, ponieważ nie było innego wyjścia. Dzisiaj 
zmieniło się postrzeganie polskich przedsiębiorstw. Mamy 
świetnie wykwalifikowanych ludzi, technologie i  jesteśmy 
obywatelami Unii Europejskiej. Nasi partnerzy szanują jakość 
specjalistycznych usług, które im oferujemy. Wcześniej nie 
mogliśmy skorzystać z wielu praw, które nabyliśmy dopiero 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zmieniło się rów-
nież otoczenie prawne i finansowe, które było i jest warun-
kiem par excellence prowadzenia działalności firmy zagra-
nicą. Zauważyć trzeba jasno, że eksportowanie usług wiąże 
się z wieloma konsekwencjami. Ważna jest stała gotowość 

przedsiębiorstwa polegająca między innymi na  gotowości 
do dostarczenia wysoko wyspecjalizowanych kadr i najwyż-
szej jakości usług. Niemcy, Brytyjczycy czy Skandynawowie 
to bardzo wymagający inwestorzy. Na tych rynkach trzeba 
wypracować sobie pozycję odpowiedzialnego i  solidnego 
partnera w biznesie, a  jednocześnie nie wolno tego zaufa-
nia zawieść. Dzisiaj dla naszych partnerów elementem ne-
gocjacji jest cena usługi, natomiast jakość, terminowość, 
uczciwość i odpowiedzialność jest założona a priori, o tym 
się nie dyskutuje, to podstawa współpracy. Przepisy, regula-
cje skarbowe czy działalność organizacji związkowych, które 
chronią rynek pracy są rzeczywiście barierą, która zniechęcić 
może do prowadzenia biznesu w danym kraju. Jednak warto 
rozwiązywać problemy sukcesywnie i nie poddawać się zbyt 
łatwo. Nie sposób wszystkiego przewidzieć z  góry, trzeba 
mieć cierpliwość i być konsekwentnym. Obecnie działa wie-
le instytucji i  kancelarii, które służą wiedzą fachową, warto 
po nie sięgać w momencie, gdy planuje się eksport usług, 
aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

W oparciu o co można budować przewagę konkuren-
cyjną w  obecnej sytuacji rynkowej? Czy eksporterzy 
mają problem z zatrudnieniem pracowników do pracy 
za granicą?

Sądzę, że rzeczywistość gospodarcza w Europie zmienia 
się nie od dzisiaj, dlatego uwzględniając ryzyka i prognozy 
można prowadzić biznes. Bez wątpienia nie jest to najlepszy 
okres dla nowych inwestycji, ponieważ każdy inwestor kal-
kuluje, kiedy i w co warto zainwestować, aby jak najwięcej 
zyskać. W związku z trwającymi konfliktami, które znacznie 
osłabiają poczucie bezpieczeństwa w  UE i  wstrzymaniem 
inwestycji, obecny czas nie należy dla wykonawców do naj-
łatwiejszych. Budowanie przewagi konkurencyjnej, gdy nie 
ma inwestycji, jest rzeczą trudną. Trzeba szukać sobie niszy 
i wykorzystywać dotychczasowe doświadczenie. Pozyskanie 
zlecenia za  granicą jest wyzwaniem, ale  jeszcze większym 
pozostaje taka organizacja pracy po  stronie wykonawcy, 
aby dotrzymać terminów, zagwarantować odpowiednią 
jakość i wypracować zakładaną marżę. Dlatego troska o od-
powiednią rekrutację i dobór pracowników jest dzisiaj istot-
nym zadaniem eksporterów. Patrząc na naszą firmę widzę, 
że  praktyka jest nieodzowna. Silna marka pracodawcy jest 
gwarantem rzetelności i uczciwości w relacjach pracodaw-
ca-pracownik. W naszym zespole są osoby, które odchodzą 
z firmy po 30, 40 latach pracy, ponieważ potrafimy stworzyć 
odpowiednie warunki do pracy i rozwoju. Mając na uwadze 
rynek Unii Europejskiej warto podkreślić, że żyjemy w pew-
nej kulturze, od lat nasze kraje ze sobą współpracują, a pra-
cownicy migrują. Stąd coraz częściej zdarzają się przypadki, 
że  Polacy mieszkający zagranicą szukają pracy w  polskich 
firmach. W naszym interesie jest, aby polski pracodawca ko-
jarzył się z odpowiedzialnością i uczciwością. Dlatego należy 
zwracać uwagę na  ten aspekt i  upominać pracodawców, 
którzy psują wizerunek poprzez naganne praktyki związane 
z brakiem umów z zatrudnionymi lub zatrudnianiem na tak 
zwane umowy śmieciowe. Solidne firmy muszą o  takich 
przypadkach mówić, bo to psuje rynek i relacje.

(red.)

„Bez względu na charakter 
prowadzonej działalności 

eksportowej, dobra znajomość 
języka, prawa miejscowego 
oraz przepisów skarbowych jest 
warunkiem, który trzeba spełnić.

Innowacje

Zwiększenie eksportu przez 
inwestycje  w innowacje

W  zeszłorocznych podsumowaniach polskiego 
eksportu, według danych GUS przemysł chemiczny 
zajmował drugie miejsce, tuż za  wyrobami elektro-
maszynowymi i  przed artykułami rolno-spożywczy-
mi. Na  jakiej pozycji chemia uplasuje się w  rankingu 
sprzedaży za granicę w 2016 r.?

Michał Karwacki: Wierzę, że  sektor chemiczny obroni 
swoją pozycję, choć działające w nim firmy stają w obliczu 
rosnącej liczby wyzwań. Wśród nich, na pierwszym planie 
jest gwałtowny wzrost pozycji przedsiębiorstw azjatyckich 
i amerykańskich. Europa, zmagając się z problemami wyso-
kich cen gazu oraz postępujących zaostrzeń unijnej poli-
tyki klimatycznej, przestaje być optymalnym miejscem dla 
inwestycji w sektorze chemicznym. 

Kolejne zagadnienie to niewielki udział w eksporcie pro-
duktów wysoko zaawansowanych, co spowodowane jest 
stosunkowo niską innowacyjnością. Wciąż sprzedajemy 
za  granicę głównie wyroby niskomarżowe, podczas gdy 
konkurencja stawia na rozwój produktów specjalistycznych.

By utrzymać dobrą pozycję, polska chemia musi po-
stawić na  długoterminowy plan rozwoju innowacyjności, 
prowadzący do  zwiększenia konkurencyjności przedsię-
biorstw w długim okresie oraz umożliwienia płynnej ada-
ptacji do stale zmieniających się bieżących warunków ryn-
kowych i preferencji odbiorców.

Rozwój technologiczny w  branży chemicznej ma klu-
czowy wpływ na zwiększenie jakości oferowanego produk-
tu, redukcję kosztów operacyjnych oraz budowę szerszego 
portfela produktów. Jest on również ściśle połączony z pro-

By utrzymać dobrą pozycję, polska chemia musi postawić na 
długoterminowy plan rozwoju  innowacyjności, prowadzący do zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw w długim okresie oraz umożliwienia 
płynnej adaptacji do stale zmieniających się bieżących warunków rynkowych 
i preferencji odbiorców. 
Prezentujemy zapis rozmowy z Michałem Karwackim, Partnerem Squire Patton Boggs 
Święcki Krześniak sp.k., kierującym polską praktyką PE/VC oraz Spółek Chemicznych oraz 
Fryderykiem Janikiem ze Squire Patton Boggs.

Michal Karwacki 
Partner Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k

Fryderyk Janik 
Squire Patton Boggs

Fot.: materiały prasowe
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Innowacje

działań dążących do ograniczenie oddziaływania pola ma-
gnetycznego w  otoczeniu pracowników. Selena świetnie 
zagospodarowuje w  ten sposób wzrost zapotrzebowania 
na  tego typu rozwiązania technologiczne, skatalizowany 
przez regulacje proekologiczne. Innym obszarem o dużym 
potencjale wzrostu jest dziś szybko rozwijający się segment 
tworzyw biodegradowalnych. Prognozy rynkowe, uwzględ-
niając obecny kierunek zmian w zakresie zmian legislacyj-
nych UE, mówią dziś o prawdopodobnym, 3-krotnym wzro-
ście popytu na tego typu produkty do końca 2020 roku. 

W  tym przypadku Selena buduje swoją przewagę 
rynkową wykorzystując proekologiczny trend, ale tak-
że wdrażając innowacyjne rozwiązania. 

Michał Karwacki: Zgadza się. Firmy wykorzystujące 
i  wdrażające najnowsze rozwiązania technologiczne są 
w  stanie zaoferować produkty najwyższej jakości, a  także 
zoptymalizować własny proces produkcyjny. W  polskiej 
branży kolejnym dobrym przykładem jest działalność Grupy 
Azoty. Koncern z powodzeniem utrzymuje wysoką pozycję 
na rynku sprzedaży nawozów, dołączając w ostatnich latach 
do grona europejskich liderów. Jest to możliwe w głównej 
mierze dzięki zastosowaniu odpowiedniej strategii rozwojo-
wej – skoncentrowaniu się na produkcji nowocześniejszych, 
bardziej złożonych produktów o wyższej wartości dodanej. 

Stawiając na specjalizację i wysoki poziom zaawansowania 
technologicznego produkowanych chemikaliów, Azoty są 
w stanie skutecznie rywalizować z zagranicznymi koncerna-
mi korzystającymi z niższych cen gazu.

Fryderyk Janik: Jak pokazują te przykłady, obszar prac 
badawczo-rozwojowych może być źródłem trwałej przewagi 
rynkowej dla polskich przedsiębiorstw. Dobrze zarządzane 
inwestycje w  R&D służące jako narzędzie wejścia na  rynki 
z wysokimi barierami jakości wykorzystywane są na przykład 
przez Polwax na  rynku parafin. Polityka systematycznego 
podnoszenia jakości produktów realizowana przez to przed-
siębiorstwo pozwala mu spełniać stale rosnące, rygorystyczne 
wymagania jakościowe obecne w  przemyśle spożywczym. 
Konsekwentny rozwój technologii i koncentracja na wybra-
nym segmencie umożliwia w  tym przypadku wytworzenie 
i utrzymanie trwałej przewagi rynkowej. Jest to również spo-
sób na  zagwarantowanie skutecznej ekspansji geograficz-
nej i ulokowania na atrakcyjnych rynkach rozwijających się. 
Na przykład PCC Rokita (wiodący w regonie producent po-
lioli) założyła niedawno w Tajlandii spółkę joint venture, która 
ma pomóc śląskiej firmie na zwiększenie sprzedaży poprzez 
wejście na rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych wyma-
ga nakładów inwestycyjnych, na  które mogą sobie 
pozwolić podmioty o ugruntowanej pozycji, dysponu-
jące odpowiednim kapitałem. A co z firmami mniejszy-
mi lub wchodzącymi do gry? Czy są skazane na wytwa-
rzanie produktów niskomarżowych?

Michał Karwacki: Na krajowym rynku pojawia się coraz 
więcej możliwości pozyskania finansowania innowacyj-
nych projektów. W  zależności od  rodzaju i  skali przedsię-
wzięcia oraz uwarunkowań formalnych związanych z  do-
stępem do  konkretnych form finansowania, firmy mogą 
wybierać spośród wielu rodzajów dotacji, a  także instru-
mentów dłużnych (kredyty i  pożyczki) lub też starać się 
o zaangażowanie zewnętrznego inwestora. Istotne źródło 
finansowania działalności innowacyjnej firm stanowią fun-
dusze Unii Europejskiej. Obecnie przedsiębiorstwa z bran-
ży chemicznej mogą starać się o wsparcie finansowe w ra-
mach programu sektorowego INNOCHEM [ http://www.ncbr.

gov.pl/bip/aktualnosci/art,4840,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-

w-ramach-programu-sektorowego-innochem.html ]. W marcu 2017 
startuje drugi już konkurs na finansowanie badań przemy-
słowych i  eksperymentalnych prac rozwojowych. Na  ten 
cel, z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), przeznaczono 
180 mln zł. Warunkiem przyznania wsparcia jest zobowią-
zanie do zastosowania uzyskanych wyników badań w prak-
tyce, na przykład – rozpoczęcia produkcji bądź świadczenia 
usług, czy też udzielenia innemu przedsiębiorcy licencji 
na  korzystanie z  wyników przeprowadzonych badań lub 
sprzedaży praw do  nich, w  celu ich dalszego wdrożenia. 
Dzięki takim kryteriom istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że  środki z  INNOCHEM rzeczywiście przyczynią się 
do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorców 
działających w polskim sektorze chemicznym.

(red.)

przez polskie przedsiębiorstwa chemiczne są znacznie 
wyższe niż ich konkurentów z  Europy Zachodniej i  USA, 
ich skuteczną odpowiedzią może być dywersyfikacja do-
staw tego surowca poprzez wykorzystanie alternatywnych 
źródeł z krajów arabskich, Norwegii i USA. Ponadto, polskie 
spółki powinny szukać możliwości wykorzystania R&D jako 
środka poprawy efektywności zużycia energii. Dobrym 
przykładem jest tu PCC Rokita i ogłaszane w zeszłym roku 
plany rozwoju nowoczesnej technologii membranowej 
umożliwiającej zastąpienie mniej energooszczędnych roz-
wiązań opartych o technologię rtęciową. 

Czy możecie Panowie wskazać jakiś case z  rynku, 
który pokazuje wzorcowe wykorzystanie zmian i tren-
dów do budowania przewagi konkurencyjnej?

Michał Karwacki: Dobrym przykładem umiejętnego 
dostosowania się do bieżących potrzeb biznesu jest przy-
padek Seleny, która umiejętnie wykorzystuje wzrastający 
popyt na rozwiązania ekologiczne w UE. Wrocławska spółka 
działająca w segmencie chemii budowlanej niedawno wy-
puściła na rynek nowatorski produkt oparty o technologię 
redukcji elektrosmogu, pozwalającej na  trwałe zminima-
lizowanie szkodliwego wpływu sztucznych pól magne-
tycznych. Wpisuje się on w obowiązujący kurs polityki kli-
matycznej UE i jej ostatnią dyrektywę, nakazującą podjęcie 

cesem wyszukiwania nowych przewag konkurencyjnych. 
Dlatego, aktywność badawczo-rozwojowa polskich przed-
siębiorstw powinna być zorientowana na  wzmocnienie 
strategicznych przewag rynkowych.

O jakich przewagach rynkowych można mówić 
w przypadku przedsiębiorstw chemicznych?

Fryderyk Janik, Squire Patton Boggs: W  segmencie 
chemicznym mówimy zazwyczaj o  trzech źródłach prze-
wag rynkowych. Silną pozycję zwykle budują te przed-
siębiorstwa, które zagwarantują sobie dostęp do  tanich 
surowców, jak gaz czy ropa; wykorzystują zmiany na  ryn-
ku, często determinowane przez pojawiające się regulacje 
do zajęcia kluczowej pozycji w segmencie charakteryzują-
cym się obecnym dużym lub rosnącym popytem, bądź – 
są liderami w zakresie rozwoju i wdrażania nowych produk-
tów i rozwiązań technologicznych. 

W rywalizacji na wysoko energochłonnym rynku chemii, 
dostęp do odpowiedniego zaplecza surowcowego odgry-
wa ogromną rolę. Największe światowe korporacje che-
miczne, a także kilka polskich, przenoszą miejsca produkcji 
bliżej źródeł tanich surowców, głównie gazu bądź ropy. 
Korzystając z  preferencyjnych stawek kupowanej energii, 
gwarantują sobie silniejszą pozycję wyjściową w  walce 
o klienta. W sytuacji, gdy koszty nabycia na przykład gazu 

Fot.: materiały prasowe
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OPCW

OPCW – inspiracja dla przemysłu 
chemicznego Polski

dr Jan Borkowski, Ambasador tytularny
Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze

20 lat temu weszła w życie Konwencja o zakazie broni chemicznej, 
ustanawiająca też specjalistyczną Organizację (OPCW) odpowiedzialną za jej 
wdrożenie.

Ponad 100 lat temu, w czasie I Wojny Światowej, po raz 
pierwszy użyto broni chemicznej. Przyniosła ona strach 
i śmierć tysiącom żołnierzy na froncie zachodnim, między 
innymi na  obecnych terenach Belgii (Ypres) i  na  froncie 
wschodnim, między innymi na  terenie Polski (Bolimów). 
Społeczność międzynarodowa potrzebowała jeszcze kil-
ku dziesięcioleci i zakończenia Zimnej Wojny, by w Paryżu 
w  1993  r. podpisać pierwszą w  historii Konwencję o  cał-
kowitej likwidacji jednego z  rodzajów broni masowego 
rażenia – broni chemicznej. 20 lat temu, 29 kwietnia 1997 
roku, Konwencja weszła w życie, ustanawiając Organizację 
ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW – Organisation for 
the Prohibition of Chemical Weapons) z  siedzibą w  Ha-
dze, do której należą dziś prawie wszystkie państwa świata 
(192), w tym także Polska. 

„Przecież my nie zajmujemy się bronią chemiczną” – czę-
sto słyszę od moich rozmówców w Polsce reprezentujących 
przemysł chemiczny; w  domyśle – Konwencja i  działania 
OPCW nas nie dotyczą, pozostając ambitną, ale  abstrak-
cyjną ideą o znaczeniu politycznym. W tym rocznicowym 

roku warto jednak zastanowić się, jakie konsekwencje rodzi 
funkcjonowanie Konwencji i działanie OPCW dla polskiego 
przemysłu chemicznego.

Zacznijmy od  obowiązków. Wielkość polskiego prze-
mysłu chemicznego rzutuje na  zainteresowanie Orga-
nizacji naszym krajem. Głównym zadaniem OPCW jest 
kontrola i  weryfikacja, czy w  danym kraju nie produkuje 
się związków chemicznych objętych szczegółowymi wy-
kazami Konwencji i  nie wykorzystuje się ich w  zabronio-
nych celach. Polska jest zobowiązana informować OPCW 
o prowadzonej i planowanej działalności przedsiębiorstw 
chemicznych, a  rzetelność tych danych może być (i  jest) 
sprawdzana przez inspekcje w zakładach przemysłowych. 
Uchybienia mogą dowodzić „jedynie” organizacyjnego ba-
łaganu i słabości procedur, z których niezręcznie byłoby się 
tłumaczyć. W gorszym scenariuszu mogą rodzić podejrze-
nia o  naruszenie zasad Konwencji, czy wspieranie, nawet 
nieświadome, tych, którzy te zasady naruszają. Sytuacja 
taka miałaby konkretne implikacje polityczne, potencjalnie 
osłabiając też znaczenie i  bezpieczeństwo naszego kraju. 
Polski przemysł w dotychczasowej działalności wywiązywał 
się bardzo dobrze z zobowiązań wynikających z Konwencji. 
Ważne, by w zmieniających się warunkach bezpieczeństwa 
międzynarodowego i transformacji OPCW praktyka ta zo-
stała utrzymana.

Takie podejście przemawia za  aktywnym zaangażo-
waniem polskiego przemysłu w  prace OPCW. Dotyczy 
to zwłaszcza takich dziedzin jak: bezpieczeństwo chemicz-
ne, rozwój naukowo-technologiczny czy promocja w kraju 
wiedzy o celach i zasadach Konwencji.

W swych wysiłkach OPCW dokłada wszelkich starań, by 
po całkowitej eliminacji zadeklarowanych arsenałów che-
micznych nasze środowisko pozostawało wolne od broni 
chemicznej i groźby jej użycia. Jak pokazuje konflikt w Syrii, 
ta  karta historii nie została zamknięta. Co gorsza, wyzwa-
nia płyną nie tylko ze  strony rządów, ale  i  aktorów poza-
państwowych, a  zagrożenie terroryzmem chemicznym 
jest realne. Nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza czy 
infrastruktura, by nawet zwykłe środki chemiczne zostały 
użyte jako broń. Zapewnienie w kraju, by produkcja, prze-
chowywanie i  transport toksycznych związków chemicz-
nych był bezpieczny i nie dostały się one w niepowołane 
ręce – to  pierwszy krok w  stronę utrzymania wizji świata 
bez broni chemicznej. Dlatego Organizacja coraz większą 

wagę przywiązuję do bezpieczeństwa chemicznego i wy-
miany doświadczeń w tym zakresie. Polskie doświadczenia 
są interesujące dla OPCW i jej państw członkowskich, które 
wspólnie stoją przed analogicznymi problemami.

Świat chemii ulega ciągłym zmianom. Każdy dzień przy-
nosi nowe odkrycia naukowe. Rośnie konwergencja nauk 
chemicznych i biologicznych. Nic więc dziwnego, że tema-
tyka ta  jest stałym przedmiotem zainteresowania OPCW, 
która bez doświadczeń przedstawicieli przemysłu nie była-
by w stanie wiele zrobić w tym zakresie. W tym celu powo-
łano na przykład radę doradczą Scientific Advisory Board, 
której zadaniem jest monitorowanie trendów naukowych 
i przedstawienie w ich obliczu rekomendacji dotyczących 
funkcjonowania Organizacji. OPCW i przemysł muszą być 
świadome, jakie konsekwencje ta dynamika będzie miała 
dla wykonywania Konwencji w przyszłości, a także muszą 
być zdolne do  skutecznej adaptacji do  nowych trendów. 
Od tego zależy przecież to, czy zobowiązania prawnomię-
dzynarodowe państw stron, zatem i  naszego kraju, będą 
realizowane.

Wreszcie, promocja wiedzy o tym, czym jest Konwencja 
oraz jej znaczenie dla przemysłu chemicznego powinna 
być elementem kształcenia osób zajmujących się na  co 
dzień tematyką chemiczną. Jest to kluczowe dla zagwaran-
towania, by każdy z ekspertów w Polsce miał świadomość 
tego, że znaczenie ich pracy wychodzi poza ich laboratoria 
czy zakłady, a  postępowanie w  sferze chemicznej i  bez-
pieczeństwa chemicznego wpisuje się w funkcjonowanie 

20 lat funkcjonowania Organizacji ds. Zakazu Broni Che-
micznej przyniosło postęp w  realizacji jej podstawowego 
celu. Wyzwań i  zagrożeń niestety nie brakuje. Zmieniają 
one też swój charakter. Zaangażowanie Polski i  jej poten-
cjału chemicznego pozostaje niezbędne dla powodzenia 
wysiłków Organizacji, zwłaszcza w naszej części Europy. Nie 
powinno dziwić, że  zachęta do  poszerzenia współpracy 
praktycznej naszego kraju i  OPCW stanowiła główny ele-
ment wizyty w Polsce Dyrektora Generalnego OPCW, w li-
stopadzie 2016 roku. 

W kolejnym numerze (2/2017 - ukaże się w czerwcu) znajdą 
Państwo artykuł nt. współpracy OPCW i Grupy Azoty S.A.

„W swych wysiłkach 
OPCW dokłada 

wszelkich starań, by po 
całkowitej eliminacji 
zadeklarowanych arsenałów 
chemicznych nasze 
środowisko pozostawało 
wolne od broni chemicznej 
i groźby jej użycia. Jak 
pokazuje konflikt w Syrii, 
ta karta historii nie została 
zamknięta.

„Współpraca między 
administracją rządową 

a przemysłem w Polsce często 
jest oceniana jako modelowa 
dla innych krajów.

naszego państwa na arenie międzynarodowej. Od samego 
początku Polska aktywnie wspiera działania OPCW. Bez-
pieczeństwo chemiczne stanowi element polityki zagra-
nicznej i bezpieczeństwa RP w sferze nieproliferacji broni 
masowego rażenia.

Na  te aspekty konsekwentnie kładą nacisk wysiłki Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych jako organu krajowego 
do spraw wdrażania Konwencji w Polsce oraz Ministerstwa 
Rozwoju odpowiedzialnego za aspekty praktyczne w od-
niesieniu do przemysłu. Współpraca między administracją 
rządową a przemysłem w Polsce często jest oceniana jako 
modelowa dla innych krajów. Świadczy o tym, wyjątkowe 
w  skali naszego regionu, regularne przybliżanie przemy-
słowi wiedzy o  Konwencji i  OPCW między innymi przez 
coroczne seminarium w  Krynicy (z  udziałem przedstawi-
cieli zakładów, wybranych resortów, Polskiej Izby Przemy-
słu Chemicznego, wojska, straży pożarnej, służby celnej 
czy uczelni wyższych), wizyty eksperckie w potencjalnych 
miejscach inspekcji czy opracowanie poradnika dla prze-
mysłu w  tym zakresie. Działania te będą kontynuowane 
i zyskiwać powinny na intensywności.

OPCW wychodzi aktywnie naprzeciw rosnącemu zna-
czeniu przemysłu chemicznego we  współczesnym świe-
cie. Koordynowane przez Organizację programy tworzą 
ramy dla zaangażowania ich przedstawicieli w  realizację 
Konwencji. Wspierają rozwój współpracy międzynarodo-
wej, w  tym między specjalistycznymi laboratoriami. Jed-
nym z takich projektów jest flagowa inicjatywa Assocciate, 
obejmująca szkolenia i staże w zakładach przemysłowych 
w różnych częściach globu. Także Polacy mieli okazję po-
szerzać swe doświadczenia w czasie tego programu, a pol-
skie zakłady kilkakrotnie stawały się wartościowymi miej-
scami staży dla kursantów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. 
Polska może i powinna korzystać jak najpełniej z możliwo-
ści oferowanych przez tego typu projekty.
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Perspektywy

Bezpieczeństwo jako funkcja 
nowoczesności 
– Wywiad z Dariuszem Loską, Dyrektorem Biura 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A.

Paweł Zawadzki: Polska Izba Przemysłu Chemicz-
nego rozpoczęła kolejny rok funkcjonowania Progra-
mu „Bezpieczna Chemia”. Jakie działania, z perspekty-
wy PKN Orlen, PIPC powinna podjąć w 2017 r.?

Dariusz Loska: PKN Orlen bardzo sobie ceni Program 
„Bezpieczna Chemia”. Uczestniczymy w  nim od  samego 
początku i jesteśmy bardzo zainteresowani jego rozwojem. 
Ważne jest, że każdego roku do Programu przystępuje co-
raz więcej członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. 
Obecność wielu firm z branży chemicznej, jak również tych, 
którzy z naszą branżą współpracują daje możliwość wymia-
ny doświadczeń w zakresie wdrażania nowych standardów 
oraz dostosowania do zmieniającego się prawa.

Chcielibyśmy, aby w 2017 r. PIPC, wykorzystując wiedzę 
i doświadczenie swych członków, wspierała przemysł che-

Pracodawcy zdają sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa w organizacji 
i jego wpływie na budowanie atmosfery zespołu, doskonałość operacyjną 
i wpływ na wizerunek organizacji - mówi Dariusz Loska, Dyrektor Biura 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN S.A.

Fot.: materiały prasowe Fot.: materiały prasowe

„PKN Orlen bardzo sobie 
ceni Program „Bezpieczna 

Chemia”. Uczestniczymy  
w nim od samego 
początku i jesteśmy bardzo 
zainteresowani jego rozwojem.

miczny w  konsultacjach nowych aktów prawnych mają-
cych znaczenie dla branży. 
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Perspektywy

 

BEZPIECZNA CHEMIA=BEZPIECZNA PRACA 
www.programbezpiecznachemia.pl 

BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY OD CIEBIE ! 

 

Partner Strategiczny 

Partner Merytoryczny 

Patronat Medialny 

Patronat Honorowy 

Partner Główny 

Rozmawiał Paweł Zawadzki
Koordynator Programu „Bezpieczna Chemia”

Sprawdzonym rozwiązaniem w PKN Orlen stał się system 
zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa przez pracowników. 
Działa on od 6 lat zarówno w PKN Orlen, jak i w Spółkach GK. 
Jest to bardzo proste rozwiązanie, które pozwala uwrażliwiać 
pracowników na anomalie, ucząc zwracania uwagi na to, co 
dzieje się wokół nich i co może stanowić dla nich zagrożenie.

Drugim systemem, do  którego przymierzamy się 
od  pewnego czasu jest wdrażany w  obszarze energetyki 
System Wsparcia Pracowników BBS (ang. Behavioural-Ba-
sed Safety), które rozumiemy jako bezpieczeństwo oparte 
na  obserwacji zachowań ludzi. W  dużym skrócie chodzi 
o to, aby pracownicy sami obserwowali w sposób usyste-
matyzowany swoje zachowania i wyciągali z nich wnioski. 
Zakłada się, że ludzie powtarzają zachowania, które sprawia-

„Na przestrzeni 
lat zrozumiałem, 

że inwestowanie 
w bezpieczeństwo opłaca się i nie 
tylko powoduje zmniejszenie 
ilości i ciężaru zdarzeń 
wypadkowych, ale również 
poprawia atmosferę, wydajność 
i cementuje zespół.

ją im przyjemność, a unikają tych, które sprawiają im przy-
krość. BBS pozwala pokazać pracownikom zarówno dobre, 
jak i złe zachowania, aby na ich podstawie mogli wyciągać 
wnioski i złych (niebezpiecznych) zachowań nie powielali. 

Statystyki dot. wypadkowości potwierdzają krążące 
w  ostatnich latach opinie, że  bezpieczeństwo w  pol-
skich zakładach chemicznych znacznie się poprawiło. 
Z  czego wynika ta  poprawa? Czy takie programy jak 
"Bezpieczna Chemia" mają swój udział w zmniejszeniu 
liczby wypadków?

Na pewno tego typu programy przyczyniają się do po-
prawy bezpieczeństwa w zakładach chemicznych, ale nie 
tylko. Każde działanie, akcja, rozmowa, konferencja, w której 
porusza się tę tematykę jest niezwykle pomocne. Im wię-
cej o tym się będzie mówiło nie tylko wśród przedstawicieli 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale szczegól-
nie wśród najwyższej kadry w firmach, tym lepiej. 

Czy podczas swojej drogi zawodowej był Pan świad-
kiem niebezpiecznego zdarzenia lub wypadku? Czy 
stosując dzisiejsze zasady i standardy dot. BHP można 
było tej sytuacji uniknąć?

Oczywiście, byłem świadkiem zdarzeń niebezpiecznych. 
Bezpośrednim świadkiem wypadku nie byłem, lecz uczest-
niczyłem w  wielu postępowaniach powypadkowych. 
Wszystkich takich zdarzeń można uniknąć, gdy stosuje się 
mądre reguły i zachowuje zdrowy rozsądek.

W  swojej drodze zawodowej zajmowałem się nie tylko 
bezpieczeństwem pracowników. Wiele lat odpowiadałem 
za  produkcję, wcześniej byłem inżynierem produkcji. Tam 
uświadomiłem sobie, że odpowiadam za moich pracowni-
ków. Na przestrzeni lat zrozumiałem, że inwestowanie w bez-
pieczeństwo opłaca się i  nie tylko powoduje zmniejszenie 
ilości i ciężaru zdarzeń wypadkowych, ale również poprawia 
atmosferę, wydajność i cementuje zespół. Przekonałem się, 
że aby poprawić bezpieczeństwo potrzeba nie tylko dobrej 
służby BHP, ale przede wszystkim woli osób kierujących ze-
społem czy działem, w którym to bezpieczeństwo ma być 
poprawiane. Nikt za nas samych tego nie zrobi, a pracownicy 
będą tak postępowali, jak postępują ich przełożeni. 

W  czasie mojej pracy zawodowej poziom bezpieczeń-
stwa bardzo się zmienił. Po  pierwsze świadomość spo-
łeczeństwa jest dużo wyższa niż wcześniej, nikt nie chce 
być poszkodowany w  wypadku w  pracy. Równocześnie 
pracodawcy zdają sobie sprawę z  wagi bezpieczeństwa 
w organizacji i  jego wpływu na budowanie atmosfery ze-
społu, doskonałość operacyjną i  wpływ na  wizerunek or-
ganizacji. Zmieniły się również na  przestrzeni lat rozwią-
zania techniczne, które lepiej zabezpieczają pracowników 
przed możliwością powstania zdarzenia niebezpiecznego. 
Naszym celem ciągle jednak jest poprawa świadomości 
pracowników, gdyż w ok. 80 proc. zdarzeń tak zwany „czyn-
nik ludzki”, czyli zachowanie pracownika ma wpływ na po-
wstanie zdarzenia niebezpiecznego lub wypadku.

Ważną rolę widzę również w promocji bezpieczeństwa 
zarówno pracy, jak i  procesowego wśród członków PIPC, 
a także przekazywanie naszego zaangażowania i woli pra-
cy nad poprawą bezpieczeństwa firmom współpracującym 
z branżą. Ważną rolę będą tu, mam nadzieję, odgrywały se-
minaria i konferencje rokrocznie organizowane przez PIPC. 

Przesłanie Programu "Bezpieczna Chemia" jest ta-
kie, że w kwestiach bezpieczeństwa odkładamy na bok 
współzawodnictwo i  współpracujemy z  tymi, którzy 
w działaniach biznesowych są naszymi konkurentami. 
Jakie zatem rozwiązania z PKN Orlen dot. bezpieczeń-
stwa procesowego i BHP poleciłby Pan innym firmom 
działającym w branży chemicznej?

To przesłanie jak najbardziej przyświeca naszym dzia-
łaniom. Wychodzimy z  założenia, że  powinniśmy sobie 
nieustannie pomagać, aby ten poziom świadomości i doj-
rzałości bezpieczeństwa w  naszych zakładach był stale 
podnoszony. Z członkami PIPC współpracujemy już od lat, 
wymieniając swoje doświadczenia we  wdrażaniu nowych 
lub zauważonych na rynku rozwiązań, które pomagają nam 
rozwijać świadomość pracowników w tej dziedzinie. 

Rozwiązania, które wdrażamy w PKN Orlen są często oma-
wiane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Pracy i Bez-
pieczeństwa Procesowego, a  także Podkomisji ds. Bezpie-
czeństwa Pożarowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.
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Transport

Chemmultimodal szansą dla 
rozwoju transportu multimodalnego

Maciej Susik
Ekspert ds. Projektu ChemMutimodal

Intermodalny transport towarowy jest tani, bezpieczny i ekologiczny, a mimo 
to bywa marginalizowany przez globalny przemysł. Dlaczego? O transporcie 
intermodalnym pisze Maciej Susik, Ekspert ds. Projektu ChemMultimodal*.

Pierwsze sześć miesięcy projektu Chemmultimodal 
upłynęło na  analizie przez partnerów z  Polski, Niemiec, 
Czech, Słowacji, Austrii, Węgier i Włoch rynku chemiczne-
go pod kątem stosowanych rozwiązań logistycznych. Wy-
nikiem pierwszego spotkania partnerów, które odbyło się 
30 czerwca 2016 r. w Magdeburgu (Niemcy), było między 
innymi przedstawienie przez Polska Izbę Przemysłu Che-
micznego oraz Szkołę Główną Handlową analizy obec-
nego stanu wykorzystania transportu multimodalnego 
w przemyśle chemicznym. Objęła ona zagadnienia z zakre-
su działania, planów rozwoju poszczególnych gałęzi trans-
portu, określenie „wąskich gardeł” wraz z  barierami ogra-

* Głównymi założeniami Projektu Chemmultimodal jest osiągnięcie 10 proc. wzrostu udziału transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym, 
przy 5 proc. redukcji emisji CO2. Podstawę projektu stanowi koordynacja działań między dostawcami usług logistycznych, operatorami terminali 
przeładunkowych i władzami w poszczególnych regionach obszaru Europy Centralnej. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar Polski, Niemiec, Czech, 
Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę reprezentują w projekcie Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Szkoła Główna Handlowa. Inicjatywa ta ma 
na celu stworzenie nowej jakości wymiany informacji między firmami z sektora państwowego i prywatnego. Współpraca z European Chemical Network 
i European Chemical Industry Council (CEFIC) zapewni dyskusję na poziomie ogólnoeuropejskim. W ramach projektu stworzone zostaną inteligentne 
rozwiązania i narzędzia do wymiany informacji, służące wsparciu strategicznemu i operacyjnemu planowaniu, nastawionemu na rozwój transportu 
multimodalnego w przemyśle chemicznym. Dedykowana platforma testowana w ramach 6 faz pilotażowych projektu, przez liderów branży chemicznej 
z poszczególnych krajów członkowskich zapewni realne wsparcie i umożliwi koordynację działań na styku branży przemysłu chemicznego i TSL.

niczającymi, potencjał do  zwiększenia udziału transportu 
kombinowanego, dobre praktyki przejścia z  transportu 
drogowego na intermodalny, obecnie prowadzone działa-
nia w celu promowania nowych rozwiązań logistycznych, 
narzędzia i systemy wspomagające typowy proces plano-
wania transportu. 

Przemysł chemiczny w  Polsce generuje rocznie obrót 
na poziomie 52,3 mld EUR i daje zatrudnienie dla blisko 300 
tys. osób. Udział procentowy poszczególnych podsektorów 
w wartości produkcji to: przemysł petrochemiczny (35 proc.), 
tworzyw sztucznych (33 proc.), chemiczny (26 proc.), farma-
ceutyczny (6 proc.). 

fot.: www.fotolia.com

Na  infrastrukturę transportu składają się ponad 3 tys. 
km dróg ekspresowych i autostrad, blisko 20 tys. km torów 
kolejowych, 3,6 tys. km dróg wodnych i 31 terminali kon-
tenerowych. Obecnie przewozy realizowane są w 86 proc. 
z wykorzystaniem transportu drogowego, 12,5 proc. koleją 
i  0,4  proc. rzekami. Postanowienia European Union White 
Papers określają, że do 2030 r. 30 proc., natomiast do 2050 r. 
ponad 50 proc. potoku transportu drogowego realizowa-
nego na dystansie dłuższym niż 300 km powinna być reali-
zowana koleją lub śródlądowo. Naturalnym kierunkiem dla 
kraju tranzytowego, jakim jest Polska staje się wielopozio-
mowy rozwój:
•	 podwojenie zdolności przeładunkowych nadmorskich ter-

minali DCT, BCT, GCT,GTK;
•	 rozbudowa istniejących i budowa lokalnych terminali kole-

jowych i śródlądowych np. KKT w Kędzierzynie–Koźlu;
•	 modernizacja infrastruktury kolejowej w ramach programu 

AGTC 2020-2030 wsparta w  obecnej fazie kwotą 15 mld 
EUR z funduszy unijnych;

•	 dodatkowe 1800 km dróg ekspresowych i autostrad, które 
powstaną do 2023 r.; 

•	 przywrócenie żeglowności na  śródlądowych trasach E30, 
E40 i E70;

Podstawowymi barierami rozwoju transportu intermodal-
nego w Polsce są:
•	 bardzo niska jakość infrastruktury szynowej, na której trans-

port towarowy odbywa się ze średnią prędkością 20 km/h;
•	 bardzo niska przepustowość w chwili obecnej uniemożli-

wiająca przejęcie dodatkowych potoków w szczególności 
okolicy portów; 

•	 średni wiek lokomotyw wynoszący około 30 lat, którego 
skutkiem są liczne awarie zaburzające przebieg łańcuchów 
dostaw;

•	 niewielka dostępności kontenerów w  transporcie lądo-
wym oraz bardzo wrażliwa na globalny popyt dostępność 
w transporcie blisko morskim;

•	 sztywne i długoterminowe planowanie transportu kolejo-
wego w porównaniu do elastycznego i krótkoterminowe-
go planowania transportu drogowego;

•	 transport multimodalny stanowi zaledwie 8 proc. całkowi-
tego potoku towarów transportowanych koleją.

Przemysł chemiczny w Polsce wykorzystuje transport mul-
timodalny podczas eksportu swoich wyrobów gotowych 
(95  proc.) oraz importu surowców (5 proc). Roczny obrót 
około 6,5  tys. TEU (odpowiednik kontenera dwudziestosto-
powego). 

Z uwagi na liczne ograniczenia w postaci:
•	 czasu tranzytu;
•	 ilości kontenerów przeznaczonych do  obrotu wyłącznie 

lądowego;
•	 ograniczonej do  poszczególnych obszarów możliwości 

działania operatorów multimodalnych.

Obecnie przemysł marginalizuje transport intermodal-
ny, wykorzystując go wyłącznie w obszarach, w których jest 
to konieczne, jak na przykład działanie w skali globalnej, gdzie 
wysyłki różnej formy kontenerów nie nastręczają wyżej wy-
mienionych problemów.

W okresie od lipca do września w ramach projektu SGH, 
jak i  pozostali partnerzy z  krajów członkowskich przepro-
wadzili ankiety wśród firm z branży chemicznej oraz opera-
torów logistycznych (ang. LSP – Logistics Service Provider) 
w aspekcie możliwości przejścia na transport multimodalny. 
Wyniki zostały przedstawione podczas drugiej międzyna-
rodowej konferencji , która odbyła się 10 listopada 2016  r. 
w auli SGH w Warszawie. Respondenci z obu stron wyraźnie 
wskazywali, że najistotniejsze z ich punktu widzenia są:
•	 redukcja kosztów;
•	 bezpieczeństwo (szczególnie podczas transportu materia-

łów niebezpiecznych);
•	 obniżenie emisji CO2;
•	 wsparcie strategii CSR;
•	 rozwój sieci kolejowych połączeń (poprawienie termino-

wości i częstotliwości połączeń);
•	 obniżenie kosztu dostępu do infrastruktury multimodalnej;
•	 regularność rozkładów jazdy;
•	 zwiększoną elastyczność w zarządzaniu transportem mul-

timodalnym;
•	 zwiększenie jakości oferowanych usług na terminalach in-

termodalnych oraz samej ich ilości.

Ciekawie przedstawiły się różnice w podejściu do:
•	 czasu tranzytu, który jest sprawą kluczową dla przemysłu 

natomiast jest mało istotne dla LSP;
•	 z punktu widzenia branży chemicznej obniżenia emisji 

CO2 ma niewielkie znaczenie, natomiast jest istotne dla 
LSP w aspekcie rozliczenia transportu.

Względnie obojętnie obie grupy podchodzą do  kwestii 
wyliczenia emisji CO2.

Wnioski z przeprowadzonego badania wskazują wyraźnie, 
zarówno w przypadku rynku polskiego, ale również pozosta-
łych krajów partnerskich na ogromny potencjał do współpra-
cy w aspekcie rozwoju transportu multimodalnego. 

fot.: www.fotolia.com
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Responsible Care

„Odpowiedzialność i Troska” 
– podsumowanie roku 2016

Początek nowego roku to zawsze odpowiedni czas na dokładne podsumowania 
działań i  aktywności w  roku ubiegłym. Dla Programu „Odpowiedzialność 
i Troska” rok 2016 był niezwykle udany, ale też bardzo pracowity.

Rozpoczęte zostały dwie nowe inicjatywy: „Dbam 
o środowisko” i „Obserwatorzy Przyrody”; obchodziliśmy 
jubileusz z  okazji 10-lecia konkursu fotograficznego 

„Złap Zająca” oraz liczniej niż w ostatnich latach zbieraliśmy 
butelki i  inne „uciążliwe” odpady w  ramach „Drzewka 
za  butelkę”. Ostatnie dwie inicjatywy zostały odświeżone 
w  swojej formule oraz dostosowane do  nowych, 
zmieniających się potrzeb Realizatorów Programu. Efektem 
tego był wymierny wzrost zainteresowania tymi akcjami. 

Dodatkowo usprawniliśmy i  ulepszyliśmy praktycznie 
każde nasze działanie zarówno w obszarze administracyjnym, 
jak i marketingowo-promocyjnym. Zmienione zostały zasady 
weryfikacji wdrożonego przez Realizatorów Ramowego 
Systemu Zarządzania Responsible Care oraz zasady 
audytowania, tak aby zachowując aspekt merytoryczny, 
zmniejszona została „uciążliwość” tych działań. Odświeżona 
i  przebudowana została strona internetowa programu, 
do  której zintegrowano wszystkie podstrony danych akcji. 
Dzięki temu użytkownik jeszcze szybciej i  wygodniej 
ma wgląd do  najnowszych informacji zamieszczanych 
na  stronie. Opracowaliśmy nowy motyw przewodni 
Programu, który zadebiutował w  Raporcie z  realizacji 
Programu za rok 2015. Wspomnieć należy również o cyklu 
wywiadów w  Magazynie „Polska Chemia” pt. „RC oczami 
Realizatora”, nowych ulotkach czy zwiększonej aktywności 
Programu w imprezach branżowych.

 Tak jak wspominaliśmy na  początku tego tekstu, rok 
2016 był niezwykle pracowity, ale  jednocześnie przyniósł 
wiele sukcesów. Przed nami kolejne wyzwania, zmiany 
i  usprawnienia. Naszym celem, jest nieustanna poprawa 
i  wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom, które stawiają 
nam nasi Realizatorzy, ale  również otoczenie, w  którym 
funkcjonujemy. Tym samym, chcielibyśmy zaprosić Państwa 

do  śledzenia naszej strony internetowej www.rc.com.pl, 
na której na bieżąco będziemy prezentować nasze działania.

Na  zakończenie chcielibyśmy zaprezentować Państwu 
kilka liczb, które doskonale oddają sukces roku 2016:
•	2 nowe inicjatywy („Dbam o środowisko” i „Obserwatorzy 

Przyrody”)
•	5 profesjonalnych, doświadczonych i  nagradzanych 

fotografów przyrody zasiadało w Jury konkursu „Złap zająca”
•	9 miesięcy trwały obserwacje przyrodnicze w  ramach 

„Obserwatorów Przyrody”
•	23 godziny spędzili Realizatorzy poznając zakład 

i  otoczenie Gospodarza podczas dwóch spotkań 
w ramach „Dbam o środowisko”

•	69 zdjęć Laureatów naszego konkursu „Złap zająca” zostało 
zaprezentowanych szerokiej publiczności na specjalnym 
wernisażu podczas XII Międzynarodowego Festiwalu 
Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury”

•	80 ekspertów i  specjalistów branży chemicznej i  branż 
pokrewnych gościło na  Forum Ekologicznym Branży 
Chemicznej

•	253 zdjęcia zgłoszono do konkursów „Złap Zająca” i „Złap 
Zająca – Junior”

•	869 drzewek posadzono w  ramach akcji „Drzewko 
za butelkę”

•	5 000 ważnych głosów oddali Internauci na  swoje 
ulubione zdjęcia w konkursach „Złap Zająca”

•	1 877 720 butelek PET zebrano podczas trwania „Drzewka 
za butelkę”.

Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
– tel. 24 256 76 48, redakcja@rc.com.pl

www.rc.com.pl

Responsible Care oczami Realizatora

Firma PCC EXOL S.A. realizuje Program 
„Odpowiedzialność i  Troska” od  dwóch lat. Główną 
ideą Programu jest zobowiązanie do ciągłej poprawy 
we wszystkich aspektach działalności, w szczególności 
w  zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa 
procesowego i ochrony zdrowia. Czy uważają Państwo, 

że  ta  idea jest nadal aktualna, a  takie zobowiązanie 
potrzebne?

Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
PCC EXOL S.A.: Cechą nowoczesnego biznesu jest rozwój 
poprzez wielokierunkowe działanie, skupiające się nie 

Fot.: materiały prasowe

Program „Odpowiedzialność i Troska” realizowany jest w Polsce przez blisko 
30 podmiotów branży chemicznej. W tym numerze magazynu „Polska Chemia” 
kontynuujemy cykl artykułów, w których w każdym kolejnym wydaniu magazynu 
przybliżać będziemy Państwu profil działalności firm uczestniczących w Programie 
w kontekście ich uczestnictwa w Responsible Care.

Mirosław Siwirski 
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PCC EXOL S.A.

PCC EXOL S.A. jest wiodącym producentem środków powierzchniowo czynnych w Europie 
Środkowej i Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Spółka posiada ponad 300  produktów 
i formulacji chemicznych dla różnych branż przemysłowych. Świadczy również usługi w zakresie 
produkcji surfaktantów na specjalne zamówienie klienta (tailor made products).

Informacji udzielił nam Pan Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PCC EXOL S.A.

Dzisiaj prezentujemy Państwu firmę PCC EXOL S.A., 
która Realizatorem Programu jest od lipca 2014 roku.
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Perspektywy

bezpieczeństwa procesowego czy ochrony zdrowia. Jest 
również odpowiedzią na  rosnące oczekiwania naszych 
interesariuszy wobec promowania idei zrównoważonego 
rozwoju w Spółce. Istotnym aspektem jest również możliwość 
uczestnictwa w  wielu ciekawych inicjatywach i  projektach, 
promujących postawy ekologiczne, a także w konferencjach, 
na przykład w Forum Ekologicznym Branży Chemicznej.

W  corocznym kalendarzu akcji prowadzonych 
w ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” jest 
kilka działań cyklicznych, pojawiają się również nowe 
propozycje, która z  prowadzonych inicjatyw jest dla 
Państwa szczególnie interesująca?

Organizowana od niedawna akcja „Dbam o środowisko” 
stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy 
Realizatorami Programu, dzięki której w praktyczny sposób 
można zapoznać się z  metodami pracy, stosowanymi 
w  firmach o  podobnym profilu działalności. Na  uwagę 
zasługuje również coroczne Forum Ekologiczne Branży 
Chemicznej. Jest to  jedna z  niewielu okazji uczestnictwa 
w  konferencji, skierowanej do  organizacji prowadzących 
działalność chemiczną. Prelekcje, przygotowane przez 
specjalistów oraz towarzyszące im panele dyskusyjne, 
pozwalają na  poruszenie nierzadko trudnych 
i kontrowersyjnych zagadnień. 

Gdyby mieli Państwo w jednym zdaniu podsumować 
Program „Odpowiedzialność i Troska”, brzmiałoby ono …

Program „Odpowiedzialność i  Troska” stanowi realną 
odpowiedź na  rosnące oczekiwania interesariuszy wobec 
Spółek sektora chemicznego, które poszukują wsparcia 
rozwiązań w obszarach swoich działań na rzecz środowiska, 
bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia. 

tylko na  wynikach finansowych, ale  także promujące 
działania społeczne oraz środowiskowe. Idea Programu 
Odpowiedzialność i  Troska wpisuje się w  innowacyjny 
globalny trend promujący zrównoważony oraz 
odpowiedzialny model przedsiębiorczości. Przystąpienie 
PCC EXOL S.A. do Programu wzmocniło realizację inicjatyw 
dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa oraz 
ochrony zdrowia, wnosząc istotny element, mający realny 
wpływ na  podnoszenie standardów, a  co za  tym idzie 
efektywny oraz zrównoważony rozwój. 

Co Państwa zdaniem wyróżnia Program 
„Odpowiedzialność i Troska” na tle innych podobnych 
merytorycznie programów dostępnych w Polsce?

Jednym z  najważniejszych aspektów wyróżniających 
Program „Odpowiedzialność i Troska” jest ukierunkowanie 
na  wsparcie działań w  zakresie ochrony środowiska. 
W  ramach Programu Realizatorzy mają możliwość 
podzielenia się zdobytym doświadczeniem, a co za tym idzie 
podejmowaniem wspólnych inicjatyw na  rzecz realizacji 
głównych założeń Programu. Ważnym elementem jest 
także stałe wsparcie oraz otwartość ze strony Sekretariatu 
Programu, dzięki któremu realizacja projektów przebiega 
sprawnie i efektywnie. 

Firma PCC EXOL S.A. jest firmą świadomą społecznie 
i  środowiskowo, doskonale wpasowując się w  profil 
odpowiedzialnego i  zaangażowanego Realizatora 
Programu. Jakie korzyści otrzymali Państwo poprzez 
przynależność do Programu?

Przynależność do  Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
motywuje do  podejmowania dodatkowych wysiłków przy 
wdrażaniu dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, 

Fot.: materiały prasowe




