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Przedruk wyłącznie za zgodą Wydawcy

T rzymacie Państwo w  rękach siódmy egzemplarz Magazynu „Polska Chemia”.  
Jest to  wydanie specjalne – poświęcone w  całości obchodom trzydziestolecia 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jest to dla nas ważny jubileusz. Chcemy go 
wspólnie świętować przez cały 2018 rok.

Kształt Magazynu odbiega od  tego, do  którego zdążyliśmy już Państwa przyzwyczaić.  
Na kolejnych stronach nie znajdziecie tekstów poświęconych najważniejszym wydarzeniom 
w branży i  Izbie, wywiadów z cyklu „Rozmowy o Chemii” i artykułów poświęconych nowym 
technologiom.

Nasz urodzinowy numer to  przede wszystkim zestawienie dwóch perspektyw, z  któ-
rych można przyjrzeć się polskiej chemii: historycznej – Konstantego Chmielewskiego,  
pierwszego szefa Izby, który na początku lat dziewięćdziesiątych podsumował polski sektor 
chemiczny – oraz współczesnej, opisanej przez dr. inż. Tomasz Zielińskiego, obecnego Prezesa 
Zarządu Izby. Znaczące różnice w spojrzeniu na sektor na przestrzeni trzech dekad niech będą 
dobrym punktem wyjścia do  rozmów o  tym, w  jakim punkcie znajduje się obecnie Polska 
Chemia oraz dokąd zmierza. 

W numerze znajdziecie Państwo również zarys historii Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, 
przypomnienie, co działo się w sektorze w kluczowych momentach istnienia Izby, oraz liczne 
i niezmiernie budujące życzenia na kolejne lata.

Zachęcamy do lektury!
Zespół Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
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Zmiany zachodzące w  systemie politycznym i  gospo-
darczym w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych całkowicie wywracały dawny, załamujący 
się już porządek, i  choć nazywa się je transformacją, tak 
naprawdę wyrosły one z  przesłanek rewolucyjnych. Były 
to zmiany dynamiczne, mające na celu stopniowe odejście 
od poprzedniego systemu. Niejednokrotnie wymagały one 
przełomowych przeobrażeń, z  czasem przekształcających 
się z szybkich i dogłębnych w ewolucyjne i oparte na kon-
sekwentnym wdrażaniu nowych, często eksperymental-
nych w  tamtych warunkach rozwiązań. Wprowadzona 
w  ruch machina umożliwiająca przejście na nowoczesne, 
kapitalistyczne i demokratyczne społeczeństwo wymagała 
restrukturyzacji i reorganizacji na najgłębszych poziomach 
funkcjonowania państwa. Gruntownej transformacji pod-
dana została również gospodarka, a kierunek przeobrażeń 
wyznaczony został przez wolny rynek. Dokonanie mądrych 
przemian było naprawdę wymagającym wyzwaniem, mu-
siało więc ono zostać wsparte przez przedstawicieli nauk 
społecznych i ekonomicznych, którzy aktywnie partycypo-
wali w konstruowaniu i wcielaniu w życie nowych reguł. To 
właśnie na fali tamtych przemian utworzona została orga-
nizacja, która stała się podwalinami późniejszej Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego.

Trudne początki

Początki organizacji datowane są na 1988 rok. Jak w tam-
tym czasie uzasadniano potrzebę powołania organizacji 

30 lat Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego

zrzeszającej i  reprezentującej polski przemysł chemiczny? 
Zdaniem pierwszych władz Izby konieczność jej utworze-
nia wynikała ze stanu zarządzania przemysłem w czasach 
przygotowywania się do wielkiej transformacji oraz w mo-
mencie, kiedy przemiany zaczęły faktycznie zachodzić. 
W  sprawozdaniu z  posiedzenia Zarządu, które odbyło się 
w roku 1992, przeczytać można:

Był to okres tuż po likwidacji Ministerstwa Przemysłu Che-
micznego i Lekkiego, a przed administracyjną likwidacją zrze-
szeń branżowych. 

Prace przygotowawcze nad utworzeniem nowej orga-
nizacji rozpoczęły się na  początku 1988 roku, a  wpisanie 
nowej struktury o  nazwie „Izba Przemysłu Chemiczne-
go” do  rejestru stowarzyszeń nastąpiło formalnie w  dniu 
2 września tego roku. Pierwsze Walne Zgromadzenie Izby 
miało miejsce ponad miesiąc później – 6 października. 
Warto podkreślić, że utworzenie Izby poprzedzone zosta-
ło wielomiesięczną pracą tak zwanej grupy inicjatywnej, 
składającej się z trzydziestu przedstawicieli różnych gałęzi 
przemysłu chemicznego, m.in.: petrochemicznej, organicz-
nej, gumowej, farmaceutycznej i nieorganicznej. Początko-
wo – jako nieformalny organ Izby – funkcjonowała Rada 
Doradców, w  skład której wchodzili wybitni naukowcy, 
badacze oraz eksperci specjalizujący się w zagadnieniach 
branżowych. Tak stworzona grupa ekspercka na  bieżąco 
poddawała analizie uruchomione już reformy gospodar-
cze, śledząc ich przebieg i przewidując ich skutki w obrębie 

W 2018 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego obchodzi okrągłe urodziny. 
Nasza historia przeplata się z najważniejszymi wydarzeniami Polskiej Chemii 
– przypomnijmy więc najważniejsze momenty z dziejów.

Logotyp Izby do 2013 r.    Logotyp Izby od 2013 r.

przemysłu chemicznego.
Wśród najważniejszych 

punktów działalności or-
ganizacji w  początkowym 
okresie jej istnienia zna-
lazło się m.in. wypraco-
wanie jednolitego, ściśle 
ustalonego mechanizmu 
działania podmiotów sek-
tora chemicznego, przejrzy-
stych zasad pozwalających 
na  zmniejszenie skutków 
kryzysu gospodarczego. 
Było to ogromne wyzwanie, 
szczególnie jeśli uświado-

Decyzja z 2.09.1988 r. dotycząca wpisania Izby Przemysłu Chemicznego do rejestru stowarzyszeń i związków
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mić sobie, że w tamtym okresie Izba – ze względu na ogra-
niczenia finansowe – zatrudniała jedynie cztery osoby, 
i to właśnie te cztery osoby faktycznie przejęły część zadań 
zlikwidowanego na skutek transformacji ministerstwa. Nie-
zaprzeczalną zasługą ówczesnej Izby było znaczące ograni-
czenie strat podczas przeprowadzania sektora przez skom-
plikowany proces przemian. 

Z czego wynikała dramatyczna sytuacja polskiego prze-
mysłu chemicznego w  okresie transformacji ustrojowej? 
Była ona skutkiem głębokiej dewaluacji, skokowej podwyż-
ki stóp procentowych oraz centralnie przeprowadzonych 
dostosowań cenowych, zwłaszcza w  zakresie cen energii 
i  węgla kamiennego (aż siedmiokrotnych!). Celem tych 
podwyżek było ograniczenie przeciążających budżet dota-
cji oraz zmiana cen względnych polegająca na skokowym 
podrożeniu nośników energii. Dodatkowy wpływ mia-
ła sytuacja geopolityczna, I  wojna w  Zatoce Perskiej oraz 
nietrafiona polityka podatkowa państwa. Ówczesne ceny 
produktów ropopochodnych z polskich rafinerii uniemoż-
liwiały im racjonalną konkurencję z  produktami importo-
wanymi, ponieważ opodatkowany został surowiec bazowy 
– ropa naftowa. Jednakże dzięki pracom Izby – zwłaszcza 
tym podejmowanym w dialogu z Ministerstwem Finansów 
i  Ministerstwem Przemysłu – opodatkowanie przesunię-
to z  ropy na  benzynę, co uratowało przed bankructwem 
wielu polskich producentów. Był to ogromny sukces Izby 
i dobitny dowód na  jej znaczenie w ówczesnym sektorze 
chemicznym – lecz niejedyny. Znaczenia Izby w  tamtym 
czasie dowodzi także fakt, że w celu zabezpieczenia konku-
rencyjności polskiej chemii – które okazało się niezbędne 
na skutek nieskuteczności administracji rządowej – podjęła 
ona działania w sprawie gazu ziemnego, a działania te za-
kończyły się sukcesem. To Izba w imieniu sektora negocjo-
wała ceny błękitnego paliwa z  ówczesnym monopolistą, 
Polskim Górnictwem Nafty i Gazu.

W pierwszej broszurze informującej o działaniach orga-
nizacji możemy przeczytać:

W  obliczu współczesnych procesów rozwojowych nauki, 
techniki i  produkcji i  następujących pod ich wpływem prze-
obrażeń struktury gospodarczej istotne jest znalezienie właści-
wego kierunku i metody przeprowadzenia tych zmian również 
w przemyśle chemicznym. Jest to bowiem kompleks produk-
cyjny, który wymaga przekształceń strukturalnych i moderni-
zacji, między innymi na drodze dopływu nowoczesnych tech-
nologii, licencji, know-how oraz kapitału zagranicznego. 

Już w 1989 roku działania Izby zaczęły przekraczać gra-
nice kraju, rozpoczęła ona współpracę z  organizacjami 
branżowymi z  Austrii i  Finlandii. To już także wtedy Izba 
deklarowała chęć dołączenia do Europejskiej Rady Przemy-
słu Chemicznego Cefic, co udało się zrealizować niedługo 
później. Między innymi to właśnie z wymogów Cefic wyni-
kało powołanie w ramach organizacji Komisji Branżowych 
– odpowiedników dzisiejszych Komisji PIPC. Starania Zarzą-
du Izby o przyjęcie do Cefic zostały zwieńczone sukcesem 
trzy lata później. 19 czerwca 1992 roku Izba stała się oficjal-
nym członkiem stowarzyszenia.

Bank rozwoju

Innym bardzo ważnym zadaniem, z którym mierzyła się 
Izba w latach dziewięćdziesiątych, była konieczność pozy-
skania kapitału niezbędnego do wykonania planów inwe-
stycyjnych. W  świetle chęci szybkiego, mądrego rozwoju 
i  osiągnięcia poziomu umożliwiającego konkurowanie 
z sektorem chemicznym z krajów bardziej rozwiniętych in-
westycje te były nieodzowne. To właśnie dlatego ówczesny 
Zarząd Izby forsował inicjatywę powołania Banku Rozwoju. 
W ówcześnie sporządzonej notatce można przeczytać:

Istniejący system bankowy w Polsce oraz organizacja i za-
sady działania banków nie satysfakcjonują – stanowią jedną 
z istotnych przeszkód i barier do dalszego rozwoju gospodarki. 
Sądzimy, że tworzenie rozwiniętej sieci banków komercyjnych, 
w  tym uwzględniających specyfikę produkcji stosowania 
i handlu towarami chemicznymi, może przyczynić się do przy-
spieszenia rozwoju.

Finalnie do utworzenia Banku Rozwoju jednak nie do-
szło – w dużej mierze dlatego, że w kontekście szybkiego 
tempa, z  jakim rozwinęły się w  Polsce banki komercyjne, 
taka instytucja okazała się niepotrzebna.

Programy „Ciężka Chemia” i „Wielka 
synteza Chemiczna”
Połowa lat dziewięćdziesiątych to dla Izby czas pracy nad 

programami sektorowymi. Pierwszym z nich był program 
„Ciężka Chemia”, a pracę nad studium jego wykonalności 
rozpoczęto w  październiku 1994 roku. Wyniki przedsta-
wiono Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz na posiedzeniu 
Komitetu Stałego Rady Ministrów. W  programie wykaza-
no między innymi konieczność utworzenia Kompleksu 
Rafineryjno-Petrochemicznego „Południe”, który miałby 
stanąć w  Kędzierzynie-Koźlu. Prognozowano ogromny 
skok w zużyciu paliw i innych produktów ropopochodnych 
w Polsce, a co za  tym idzie – potężny wzrost różnicy po-
między potrzebami krajowymi a  możliwościami produk-
cyjnymi. Celem projektu miało być więc zapewnienie bazy 
surowcowej dla przedsiębiorstw chemicznych w  Polsce. 
Liderem przedsięwzięcia był jeden z najbardziej twórczych 
i uhonorowanych polskich inżynierów – Konstanty Chmie-
lewski. W notatce z posiedzenia Zarządu, które miało miej-
sce w 1996 roku, można przeczytać:

„(…) sygnalizowane postępy przygotowań do  budowy 
Kompleksu Rafineryjno-Petrochemicznego „Południe” w  Kę-
dzierzynie-Koźlu zapowiadają istotne i  pomyślne zmiany 
w  polskim przemyśle chemicznym. Jego rozwój był dotąd 
ograniczony głównie brakiem surowców petrochemicznych. 
(…) ocenia się, że koszt realizacji (kompleksu – przyp. Redak-
cja) wyniesie 1,7 mld USD, przy skali przerobu ropy 6 mld t/r.”

W programie Izby z roku 1996 wspomina się także o Pro-
gramie sektorowym „Wielka synteza chemiczna”, który był 

Wniosek Izby Przemysłu Chemicznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
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Z historii PIPC
niejako kontynuacją idei „Ciężkiej Chemii”. Wśród jego za-
łożeń strategicznych znalazły się działania na rzecz moder-
nizacji i  rozwoju następujących podsektorów: nawozów 
sztucznych, uszlachetnionego przetwórstwa siarki, produk-
tów nieorganicznych, organicznych i petrochemicznych.

Izba pracowała jednak nie tylko nad programami zwią-
zanymi stricte z rozwojem przemysłu. Już na początku lat 
dziewięćdziesiątych organizacja rozpoczęła działalność 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego, co w kontekście 
charakteru branży przekładało się na dążenie do technolo-
gicznej innowacyjności. 

responsible Care

Wspaniałe efekty, które osiągnęły przedsiębiorstwa che-
miczne w zakresie rozwijania czystych, prośrodowiskowych 

1

Na zdjęciach: [1] – jedno z wystąpień podczas Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, 
Toruń, 2007 r., [2] – realizatorzy Programu "Odpowiedzialność i Troska" podczas XIV Forum 
Ekologicznego Branży Chemicznej, Toruń, 11-12 października 2017 r.

2

Wspólną i nadrzędną wartością przyświecającą wszystkim 
Realizatorom Programu jest transparentność prowadzo-
nych działań oraz ciągły rozwój, szczególnie w  obszarze 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego, bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Udział w Programie 
„Odpowiedzialność i Troska” jest wyrazem olbrzymiej świa-
domości danej uczestnikom Programu odnośnie wpływu, 
jaki każdy z nich ma na bliższe i dalsze otoczenie, na pra-
cowników oraz całe środowisko. 

Obecnie rozwinięte społeczeństwa realizują ideę zrów-
noważonego rozwoju, która wkomponowuje się także 
w  organizacyjno-gospodarczą rzeczywistość Polski. Zna-
miennym jest fakt, że jedną z pierwszych branż, które pod-
jęły wysiłek wprowadzania nowoczesnych programów 
środowiskowego zarządzania, certyfikatów ekologicznych, 
wdrażania bezpieczniejszych technologii oraz systemu 
informowania społeczności o  działalności, jest branża 

Harmonogram prac związanych z powołaniem Banku Rozwoju Chemii

technologii, zawdzięcza się 
m.in. realizacji od  1992  roku 
międzynarodowego Progra-
mu „Responsible Care”, który 
w Polsce znany jest pod nazwą 
„Odpowiedzialność i  Troska”. 
Program ten zainicjowany zo-
stał w latach osiemdziesiątych 
w Kanadzie, a dzisiaj swym za-
sięgiem obejmuje ponad 65 
krajów. W Europie centralnym 
ośrodkiem jego promocji i ko-
ordynacji jest Europejska Rada 
Przemysłu Chemicznego Ce-
fic z siedzibą w Brukseli, a – jak 
już wiemy – inicjatorem przy-
stąpienia do  stowarzyszenia 
była właśnie Izba. 

W  1994  r. przedstawiciele 
PIPC brali już udział w  mię-
dzynarodowych seminariach 
organizowanych w  ramach 
Programu Responsible Care. 
Zarząd PIPC podjął uchwałę 
w  sprawie wdrożenia w  pol-
skim przemyśle chemicznym 
Programu Responsible Care 
dokładnie 28 lutego 1995 r. 

Fakt, że  Program „Odpo-
wiedzialność i  Troska” pro-
wadzony jest nieprzerwanie 
do  dzisiaj, to  efekt wielolet-
nich prac PIPC i  realizujących 
Program przedsiębiorstw. To 
też dowód na duże znaczenie 
Izby i  jakości polskiej chemii: 
Program funkcjonuje w  po-
nad 65 krajach całego świata, 
a jego siła wynika m.in. z tego, 
że  oparty on jest na  spój-
nych, jednolitych założeniach. 
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Z historii PIPC

Kampania Polska Chemia

Aktywna, twórcza działalność, rzetelność, wysokiej jako-
ści efekty oraz potwierdzone kompetencje to determinan-
ty, które są fundamentalnym punktem wyjścia do stworze-
nia rozpoznawalnej i  pozytywnie ocenianej tożsamości. 
Wizerunek polskiej branży chemicznej od 2015 r. wspierany 
jest przez Kampanię „Polska Chemia”. Jej głównym celem 
jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego 
o  środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego 
miejsca pracy, odpowiedzialnego społecznie i  respektują-
cego zasady zrównoważonego rozwoju. „Polska Chemia” 
jest jedynym projektem, którego założeniem jest konse-
kwentne promowanie tak istotnego dla polskiej gospodar-
ki sektora przemysłowego.

Kampania ma na celu także identyfikację wyzwań, przed 
którymi stoi sektor, i problemów, z którymi mierzy się bran-
ża. Są to m.in.: regulacje związane z polityką klimatyczną, 
handlową oraz uzależnienie od  dostaw podstawowych 
surowców. 

Polska Chemia potrzebuje narzędzia wspierającego, jakim 
będzie zainaugurowana przez nas Kampania, przede wszyst-
kim w zakresie wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i mecha-
nizmów ochrony rynku oraz wsparcia innowacyjności. To na-
sze szanse na rozwój i zabezpieczenie przyszłości branży. 

(Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego) 

Integracja branży i środowisk naukowych

Aby przemysł mógł się szybko i  efektywnie rozwijać, 
musi być wspomagany przez wykształconą kadrę, mieć do-
stęp do wiedzy i wyników badań oraz do infrastruktury ba-
dawczej. Tylko dzięki współpracy ze środowiskiem nauko-

Kongres Polska Chemia, Kraków, 2016 r. Fot. PIPC

chemiczna. Ta gałąź przemysłu w skuteczny i dynamiczny 
sposób zminimalizowała negatywne oddziaływanie na śro-
dowisko, permanentnie przełamując bariery psychologicz-
ne na rzecz wykreowania wśród społeczeństwa wizerunku 
branży przyjaznej środowisku. 

Powstanie Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczęła powstawać 

idea przekształcenia Izby w  związek pracodawców lub 
stworzenia organizacji, która będzie pełniła dwie funkcje – 
zarówno związku pracodawców, jak i dotychczasową – bę-
dzie stowarzyszeniem osób fizycznych. Miało to otworzyć 
przed Izbą nowe, szerokie możliwości rozwoju. Do zmiany 
doszło podczas Nadzwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia 
Izby w dniu 28 listopada 2000 r., kiedy to podjęto uchwałę 
w sprawie likwidacji organizacji z dniem 15 grudnia 2000 r. 
Ustalono również, że członkowie Izby wstąpią do Związku 
Pracodawców Przemysłu Chemicznego – funkcjonującej 
organizacji zrzeszającej pracodawców branży. 

17 stycznia 2001 r. na Ogólnym Zgromadzeniu Związku 
Pracodawców Przemysłu Chemicznego dokonano zmian 
w  statucie, w  wyniku których przyjęta została nowa na-
zwa organizacji – Polska Izba Przemysłu Chemicznego – 
Związek Pracodawców (trzy lata później z nazwy usunięto 
„Związek Pracodawców”), a także wybrano nowe władze. 

W czasie, gdy dokonywano restrukturyzacji, do organiza-
cji należały 32 przedsiębiorstwa. Na  pierwszego Przewod-
niczącego Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – 
Związku Pracodawców wybrano Kazimierza Piątkowskiego 
(pełnił on tę  funkcję do 3 lipca 2001  r., kiedy to Przewod-
niczącym Zarządu został Ryszard Ścigała). Powołano wtedy 
także piętnastoosobową Radę Izby, której Przewodniczą-
cym został Konrad Jaskóła, wtedy Wiceprezes Zarządu Poli-
mex-Cekop S.A., a obecnie Członek Honorowy PIPC. 

Przewodniczący Zarządu (od 2002 Prezes Zarządu)
Konstanty Chmielewski (1988–2001) 

Kazimierz Piątkowski (2001)

Ryszard Ścigała (2001–2002)

Zbigniew Wróbel (2002–2003)

Edward Grzywa (2003–2004)

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (2004–2013)

Tomasz Zieliński (2013–obecnie)

Przewodniczący Rady Izby
Konrad Jaskóła (2001–2013)

Adam Leszkiewicz (2013–2016)

Mariusz Bober (2016–2017)

Wojciech Wardacki (2017–obecnie)

Członkowie Honorowi PIPC
Konrad Jaskóła (2013)

Czesław Bugaj (2016)

Nowa organizacja szybko przejęła uprawnienia i funkcje 
poprzedniej Izby Przemysłu Chemicznego. Zdecydowano 
się na  utrzymanie kilku z  istniejących wcześniej Komisji 
i Grup Roboczych: Komisji Nawozowej, Zespołu Integracji 
z Unią Europejską, Zespołu ds. Ekologii i Zespołu ds. Han-
dlu, Logistyki i Dystrybucji. Członkostwo w Cefic uzyskano 
1 stycznia 2002 r.

Kolejne lata były okresem konsekwentnego, stopniowego 
wzmacniania roli Izby i nieustającego dążenia do efektywne-
go rozwoju. Wypracowane jednolite, ściśle ustalone zasady 
działania podmiotów sektora chemicznego, współpraca 
ze środowiskami akademickimi, przedsiębiorstwami z innych 
państw i administracją europejską przynosiły zamierzony sku-
tek i pozwalały na dalszy rozwój polskiej branży chemicznej. 

Program sektorowy INNOCHem

W  odpowiedzi na  zapotrzebowanie zgłoszone przez 
przedsiębiorców z branży chemicznej Izba podjęła inicja-
tywę i  współpracę z  Narodowym Centrum Badań i  Roz-
woju (NCBR) w celu uruchomienia pierwszego dedykowa-
nego programu sektorowego. Po  wielu miesiącach prac, 
18 grudnia 2015 r. NCBR ogłosiło pierwszy konkurs Progra-
mu Sektorowego INNOCHEM. 

Program poskutkował przyznaniem bardzo wysokich 
dotacji na  rzecz innowacyjności sektora. W  pierwszym 
konkursie na wsparcie innowacyjnych projektów przezna-
czono 120 milionów złotych! Po uruchomieniu Programu 
obecny Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemiczne-
go, dr inż. Tomasz Zieliński, podkreślał:

Do tej pory nie było w Polsce dedykowanego programu sek-
torowego, który oferowałby firmom z branży wsparcie projek-
tów innowacyjnych w takiej skali. 

W  ramach Programu INNOCHEM odbyły się już dwa 
konkursy, w których na projekty innowacyjne przeznaczo-
no kilkaset milionów złotych, a  w  przyszłości planowane 
są jego kolejne edycje. INNOCHEM to  realny sukces Izby 
– Program jest pozytywnie oceniany przez środowisko 
współpracujące z  polskim przemysłem chemicznym, jak 
i przez sektor finansowy wspierający inwestycje w tej bran-
ży. Po  sukcesie pierwszego konkursu Dyrektor Pionu Re-
lacji z  Klientami Strategicznymi i  Finansowania Projektów 
w PKO Banku Polskim, Ilona Wołyniec, zaznaczyła:

Finansujemy innowacje, jeśli mają one sens i  przyniosą 
wymierne korzyści. W  polskich firmach niestety wciąż jest 
za mało innowacyjności, dlatego pozytywnie przyjęliśmy wia-
domość o  uruchomieniu przez NCBR programu INNOCHEM. 
Programy sektorowe pozwalają ograniczyć ryzyko instytucji 
finansującej, a  projekty wybierane w  konkursach mogą być 
traktowane jako pilotaż przed włączeniem finansowania 
przez instytucje komercyjne. Sam INNOCHEM to nowa jakość, 
bo oprócz oczywistych korzyści dla firm niesie ze sobą wiedzę 
branżową i  studia wykonalności działań badawczo-rozwo-
jowych. Można powiedzieć, że  INNOCHEM uzupełnia nasze 
działania i jest wstępem do finansowania projektów innowa-
cyjnych na zasadach komercyjnych. 

Kongres Polska Chemia, Puławy, 2015 r. Fot. PIPC

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC od 2013 r. podczas 
I Forum Kampanii „Polska Chemia”.

wym możliwe jest osiągnięcie innowacyjnych rozwiązań. 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego od samego początku 
swego istnienia buduje i wzmacnia relację pomiędzy prze-
mysłem a nauką, uświadamiając, że wiedza stanowi funda-
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ment, na którym budowana jest przyszłość. W pierwszym 
planie działań Izby można przeczytać: 

Izba powinna podjąć działania dla bliższego związania 
producentów chemicznych z  zapleczem naukowo-badaw-
czym, między innymi poprzez giełdy myśli technicznej i  roz-
wiązań nadających się do szybkiego wdrażania. 

Izba nieprzerwanie realizuje te założenia między innymi 
poprzez Program ChemHR, który ma na celu wsparcie stu-
dentów kierunków chemicznych w zdobywaniu praktycz-
nej wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw bran-
ży chemicznej, a  także zacieśnianie współpracy przemysłu 
z  uczelniami wyższymi. Głównym założeniem ChemHR 
jest wzmocnienie systemu kształcenia kadr dla przemysłu 
chemicznego. Program jest wyrazem zaangażowania się 
Izby w rozwój zawodowy studentów z najlepszych polskich 
uczelni technicznych poprzez udział w  przygotowaniu 
i  prowadzeniu seminariów przemysłowych. Wykładowca-
mi są doświadczeni specjaliści zatrudnieni w największych 
spółkach sektora chemicznego. Seminaria są przestrzenią 
pozwalającą na  nawiązanie kontaktu pomiędzy przemy-
słem a nauką, dając obu stronom szansę na owocny rozwój, 
a tym samym – na wzmacnianie polskiej chemii, zarówno 

na poziomie badawczym, jak i praktycznym, biznesowym. 
Tematyka zajęć obejmuje najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z  logistyką, dystrybucją, produkcją oraz handlem 
chemikaliami, a także zakupem podstawowych surowców 
produkcyjnych, energetyką, bezpieczeństwem pracy i bez-
pieczeństwem procesowym, ochroną środowiska, innowa-
cyjnością i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Doceniając ogromną rolę współpracy branży ze środo-
wiskami akademickimi i  jej znaczenie w  kontekście po-
szukiwania nowatorskich rozwiązań, w 2017 r. Izba po raz 
pierwszy zorganizowała Konferencję Naukowo-Techniczną 
„Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. Jej celem było za-
prezentowanie i omówienie nowatorskich rozwiązań, które 
mogą mieć istotny wpływ na budowanie przewagi konku-
rencyjnej sektora chemicznego, sektorów z nim powiąza-
nych, a także całej polskiej gospodarki.

PIPC na arenie europejskiej

Od początku swego istnienia Izba dążyła do nieustanne-
go rozwoju. Współpraca z ekspertami, podejmowanie no-
wych wyzwań, restrukturyzacje i dbałość o innowacyjność 
to tylko niektóre z elementów działalności, które sprawiły, 
że  Polska Izba Przemysłu Chemicznego postrzegana jest 
jako regionalny lider branży. To aktualnie jedyna organizacja 
z Polski, która jest członkiem rzeczywistym Cefic i  liderem 
środkowoeuropejskiego sektora chemicznego. Dowodem 
na silną pozycję PIPC i polskiej chemii w regionie było m.in. 
powołanie Prezesa Zarządu PIPC w 2016 r. do National As-
sociation Board, organu Cefic, który skupia przedstawicieli 
najważniejszych europejskich organizacji chemicznych. 
Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje w  NAB 
aż siedem krajów: Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, 
Bułgarię, Rumunię i Polskę. Janusz Wiśniewski, Wiceprezes 
Krajowej Izby Gospodarczej, powiedział w 2016 r.:

Mianowanie szefa PIPC na tak ważne stanowisko to szansa 
na  zbudowanie silnej koalicji państw regionu w  najważniej-
szych dla chemii sprawach, m.in. tych dotyczących polityki 
klimatycznej czy kształtu umów handlowych. To pozwoli 
na jeszcze skuteczniejszą pracę PIPC na arenie międzynarodo-
wej, na której od kilku lat polska organizacja jest postrzegana 
jako regionalny lider.

Z historii PIPC

Komisje działające w ramach Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (wcześniej: Izby Przemysłu Chemicznego)

Komisje Branżowe w 1992 r.: Komisje i Grupy Robocze w 2001 r.: Komisje PIPC w 2018 r.:
•  ds. Nawozów, ds. Paliw
•  ds. Petrochemii
•  ds. Przemysłu Organicznego
•  ds. Farmacji
•  ds. Chemii Gospodarczej 

i Kosmetyków
•  ds. Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych
•  ds. Farb i Lakierów
•  ds. Ekonomii i Statystyki

•  Komisja Nawozowa
•  Zespół Integracji z Unią Europejską
•  Zespół ds. Ekologii
•  Zespół ds. Handlu, Logistyki i Dystrybucji

•  ds. Zrównoważonego Rozwoju
•  ds. Transportu i Dystrybucji
•  ds. Techniki
•  ds. Surowców
•  ds. Podatków
•  ds. Międzynarodowej Polityki Handlowej
•  ds. Materiałów Polimerowych
•  ds. Innowacji
•  ds. Energetyki i Klimatu
•  ds. Ekologii
•  ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego

Logotyp POLSKA CHEMIA – wprowadzony w ramach Kampanii 
„Polska Chemia” jednolity znak identyfikujący polski sektor 
chemiczny i produkty zakładów chemicznych.

Zawiadomienie z 18.11.1988 r. o nadaniu Izbie Przemysłu Chemicznego numeru statystycznego
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w  pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Che-
micznego, w  ministerstwach (poprzez czynne uczestnic-
two w spotkaniach roboczych i konsultacjach społecznych 
dotyczących m.in. regulacji związanych z  przemysłem, 
ochroną środowiska, energetyką), w  Komisji Europejskiej, 
w Parlamencie Europejskim (poprzez współpracę z polską 
delegacją oraz zagranicznymi deputowanymi). Trzydzieści 
lat ciężkiej pracy sprawiło, że dziś prężnie i z wieloma sukce-
sami wspieramy działania na rzecz rozwoju branży chemicz-
nej. Skutecznie oddziałujemy na  kształt ustawodawstwa 
gospodarczego i socjalnego, wspierającego zrównoważony 
rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego 
prawa i interesy Członków. Z dumą reprezentujemy intere-
sy gospodarcze i społeczne Członków na szczeblu zarówno 
ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym.

To dzięki staraniom ostatnich lat stworzone i  promo-
wane przez Izbę hasło POLSKA CHEMIA – NASZA GOSPO-
DARKA, NASZE ŻYCIE, NASZA PRZYSZŁOŚĆ stało się wy-
razem zmiany, jaka dokonała się w świadomości zarówno 
przedstawicieli sektora chemicznego, jak i  administracji 
publicznej oraz społeczności lokalnych, a więc wszystkich, 

Z historii PIPC
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Lista kanałów komunikacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Lista kanałów komunikacji PIPC (2018)

Oficjalna strona internetowa PIPC www.pipc.org.pl

Oficjalne wydawnictwo PIPC Magazyn „Polska Chemia”

Strona Programu ChemHR www.chemhr.pl

Portal Kampanii „Polska Chemia” www.polskachemia.org.pl

Strona Programu „Energia dla Chemii” www.energiadlachemii.pl

Strona Programu „Bezpieczna Chemia” www.programbezpiecznachemia.pl

Strona Programu „Odpowiedzialność i Troska” www.rc.com.pl

Strona Systemu SPOT www.systemspot.pl

Kanał @PolskaChemia Twitter

Profil @PolskaChemia Facebook

Comiesięczny newsletter

Cotygodniowy przegląd prasy

Biuletyn ,,Bezpieczna Chemia”

którzy kształtują warunki naszego 
rozwoju. Uparcie powtarzamy, 
że  przemysł chemiczny odgrywa 
istotną rolę w  gospodarce i  ma 
wpływ na  całokształt jej funkcjo-
nowania. Branża ma niebagatelne 
znaczenie dla sytuacji na  rynku 
pracy: zatrudnia ponad ćwierć 
miliona osób, a  jedno miejsce 
pracy w  przemyśle chemicznym 
generuje do  ośmiu nowych sta-
nowisk w sektorach powiązanych. 
Bez przemysłu chemicznego nie 
moglibyśmy mówić o  wielu suk-
cesach polskiej gospodarki. Do-
datkowo, analizując ogólny stan 
i  trendy ekonomiczne, zwłaszcza 
dane dotyczące światowego kry-
zysu sprzed paru lat, można po-

1

wiedzieć, że silny przemysł chemiczny jest buforem ochra-
niającym inne branże i  całą gospodarkę przed skutkami 
recesji. Chemia stanowi trzon gospodarki Polski, a trzydzie-
ści lat wytężonych prac nad rozwojem sektora chemiczne-
go jest fundamentem, który pozwoli nam z sukcesem kon-
tynuować działania przez kolejne dziesięciolecia.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego wydaje szereg publikacji 
oraz raportów. Okładki: [1] – Raport Przemysł Chemiczny w Polsce 
(PIPC i EY), [2] – Raport roczny z 2016 r., [3] – pierwszy Biuletyn 
Programu „Bezpieczna Chemia”, [4] – Raport środowiskowy 
z 2015 r., [5] – pierwszy numer Magazynu „Polska Chemia”.

Marco Mensink, Dyrektor Generalny Europejskiej Rady Przemysłu 
Chemicznego Cefic, na Ogólnym Zgromadzeniu PIPC w 2017 roku. Fot. PIPC

Nasze znaczenie w  strukturach zjednoczonej Europy 
sukcesywnie rośnie, co pozwala na  konsekwentne po-
głębianie aktywności Izby na  arenie międzynarodowej. 
Jednym z  istotnych działań na  polu unijnym było zorga-
nizowanie spotkania „Polska Chemia dla przyszłości eu-
ropejskiej ekonomii”, które odbyło się pod koniec 2016  r. 
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Jego celem było 
przedstawienie i  omówienie znaczenia i  roli sektora che-
micznego w gospodarce UE. 

Prelegenci zwrócili uwagę na konieczność podejmowania 
wszelkich możliwych działań mających na celu poprawę kon-
kurencyjności przemysłu chemicznego w  Europie i  Polsce. 
Działania te powinny przede wszystkim polegać na odpo-
wiedzialnej legislacji, racjonalnej wspólnej polityce surow-
cowej i energetycznej Unii. Podkreślono ważny wkład PIPC 
w polską innowacyjność, a także kluczową rolę, którą Izba 
odegrała w  uruchomieniu przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju Programu Sektorowego INNOCHEM.

Dzisiaj Polska Izba Przemysłu Chemicznego współpracu-
je nie tylko z Cefic, lecz także z innymi organizacjami mię-
dzynarodowymi, m.in.: Petrochemicals Europe (zrzeszenie 
europejskich producentów petrochemikaliów), Fertilizers 
Europe (największa w Europie organizacja zrzeszająca pro-
ducentów nawozów mineralnych), World Refining Associa-
tion (ogólnoświatowe zrzeszenie przedsiębiorstw rafineryj-
nych). 

Wizerunek izby – wizerunek sektora

Polska Izba Przemysłu Chemicznego do skutecznej reali-
zacji działań i ciągłego wspierania swoich Członków i całej 
branży wykorzystuje wiele kanałów komunikacji, zarówno 
nowoczesnych, jak i  tradycyjnych. Oprócz licznych portali 
internetowych prowadzonych jest kilka serwisów. Izba jest 
obecna i aktywna w mediach społecznościowych, na Twit-
terze (@PolskaChemia) oraz na Facebooku (PolskaChemia). 

Dziś, po  trzydziestu latach działalności, Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego jest nowoczesną, dynamicz-
ną organizacją, będącą bezsprzecznie najważniejszym 
zrzeszeniem w obrębie polskiej branży chemicznej, sku-
tecznie dbającym o swoich Członków i sektor chemiczny 
w Polsce. Reorganizacja dokonująca się od 2013  r. przy-
nosi doskonałe, dostrzegalne w różnych aspektach dzia-
łalności Izby efekty, a  jednym z nich jest ciągłe dołącza-
nie do niej nowych firm. Od 2013 r. liczba Członków PIPC 
wzrosła ponad dwukrotnie – z 64 do ponad 130! Wiary-
godność i jakość organizacji przyciąga nie tylko firmy pol-
skie, ale  również przedstawicielstwa największych kon-
cernów chemicznych świata, m.in.: Dow Chemical, BASF 
i Evonik, czy też inne firmy bezpośrednio współpracujące 
z sektorem, jak na przykład IBM. 

Wraz z rozwojem Izby zwiększyła się liczba działających 
w  niej Komisji. Aktualnie zrzeszają one około czterystu 
przedstawicieli Członków PIPC. Dzisiaj funkcjonuje 11 Komi-
sji: ds. Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Dystrybucji, 
Techniki, Surowców, Podatków, Międzynarodowej Polityki 
Handlowej, Materiałów Polimerowych, Innowacji, Energe-
tyki i Klimatu, Ekologii, BHP i Bezpieczeństwa Procesowego.

Sektor pozytywnie ocenia prowadzone przez Izbę 
w  ostatnich latach rzecznictwo. PIPC jest organizacją, 
w której opinie i ekspertyzy wsłuchuje się krajowa i unijna 
administracja publiczna. Jako partner w tworzeniu i opinio-
waniu aktów prawnych wpływających na funkcjonowanie 
i  konkurencyjność branży, bierze udział w  konsultacjach 
publicznych oraz dostarcza wiedzę na temat funkcjonowa-
nia, roli i znaczenia sektora chemicznego. 

W  tym roku Polska Izba Przemysłu Chemicznego ob-
chodzi swoje trzydziestolecie. Dziś z dumą patrzymy na na-
szą historię, która – mimo wielu trudności – doprowadziła 
nas do punktu, w którym się znajdujemy. Jesteśmy obecni 
wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla polskiego 
przemysłu chemicznego: w  Sejmie, gdzie bierzemy udział 

Od  czterech lat Izba wydaje Magazyn 
„Polska Chemia”, kolportowany wśród firm 
członkowskich, przedstawicieli admini-
stracji publicznej oraz polskich placówek 
dyplomatycznych.

Izba jest obecna w większości mediów 
branżowych, gospodarczych i  ogólnote-
matycznych. W ostatnich latach współpra-
cuje z „Pulsem Biznesu”, „Rzeczpospolitą”, 
„Dziennikiem Gazetą Prawną”, „Parkietem”, 
Polską Agencją Prasową, „Przemysłem 
Chemicznym”, „Chemią Przemysłową”, 
magazynem „Chemia i  Biznes”, portala-
mi WNP.PL i  Cire.pl. Aktywność Izby jest 
zauważana na  arenie międzynarodowej, 
o  czym świadczy publikacja ICIS – naj-
większego na  świecie dostawcy danych 
makroekonomicznych i informacji nt. ryn-
ku petrochemicznego, energetycznego 
i nawozowego. 

Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego dzisiaj
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Wspomnienia, gratulacje, życzenia

marcin Chludziński
Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Chemia jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki. Przedsiębiorstwa 
polskiego przemysłu chemicznego, według danych GUS, zatrudniają ponad 
290 tys. pracowników, a wartość produkcji sprzedanej tej branży wynosi 200 
mld zł rocznie, co odpowiada za 16% produkcji całego polskiego przemysłu.

Chemia to jednocześnie sektor bardzo innowacyjny, wymagający ciągłych in-
westycji. Widzimy to zapotrzebowanie i na nie reagujemy. Dlatego Agencja Rozwo-
ju Przemysłu włącza się we wsparcie przemysłu chemicznego m.in. poprzez orga-
nizację branżowych warsztatów dla firm z sektora chemicznego, które poszukują 
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. ARP Innovation Pitch organizowa-
liśmy m.in. dla Synthosa, w styczniu zakończymy edycję dla Grupy Azoty Puławy. 
Pomagamy również finansowo, udzielając pożyczek. Z takiej opcji skorzystały Mal-
borskie Zakłady Chemiczne Organika, które obecnie są czołowym producentem 
pianki poliuretanowej, a także spółka PCC Rokita. Ta ostatnia, dzięki wspólnemu fi-
nasowaniu Alior Banku i ARP, wybuduje innowacyjną instalację do produkcji kwasu 
monochlorooctowego.

Wiemy, że we wsparciu działań branżowych nie mniej istotna jest odpowiednia ich promocja i dbanie o dobry przekaz, 
rzetelne analizy, ale także reprezentowanie interesów przedsiębiorców wobec administracji i biznesu. Te zadania, poprzez 
raporty, eksperckie komentarze i organizację branżowych wydarzeń, świetnie realizuje Polska Izba Przemysłu Chemiczne-
go. Jubileusz 30-lecia tej ważnej instytucji jest świetną okazją, by pogratulować wieloletniego dorobku i przekazać życzenia 
dalszych sukcesów oraz wytrwałości w realizowaniu dalszych projektów 

jadwiga emilewicz
Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) zrzeszając 
podmioty gospodarcze przemysłu chemicznego, reprezen-
tuje branżę chemiczną i prowadzi aktywny dialog z organami 
administracji państwowej oraz organizacjami międzynarodo-
wymi. Pragnę wyrazić szacunek dla Państwa pracy i zaanga-
żowania w rozwój przemysłu chemicznego w kraju, jak i za-
granicą. Z  okazji jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego życzę realizacji wszystkich planów oraz wielu 
sukcesów. 

Przemysł chemiczny jest bardzo dynamicznie rozwijającą 
się branżą. Produkcja chemiczna zastępuje wyroby z  meta-
lu, drewna, szkła i  włókna naturalnego. Szansą zarówno dla 
polskiego, jak i  europejskiego przemysłu chemicznego jest 
innowacyjność. Koncerny chemiczne inwestują w  badania 
i rozwój, a w zakresie wysoko przetworzonych chemikaliów, 
tzw. fine chemicals, są przyszłością przemysłu chemicznego 
w Europie 

„Wiemy, że we wsparciu działań branżowych nie mniej 
istotna jest odpowiednia ich promocja i dbanie o dobry 

przekaz, rzetelne analizy, ale także reprezentowanie interesów 
przedsiębiorców wobec administracji i biznesu.

„Dla rozwoju nowoczesnej polskiej chemii, niezwykle ważny 
będzie kształt regulacji, zarówno na poziomie krajowym, 

jak i europejskim. To one de facto decydują o technologiach 
i konkurencyjności gospodarki Polski czy Europy w zestawieniu 
z resztą świata. Dostosowanie się do nich jest w branży 
chemicznej kwestią szczególnie ważną, bo oznacza konieczność 
dokonywania dobrych wyborów między ceną postępu, a troską 
o środowisko naturalne.„Z okazji Jubileuszu życzę, aby Polska Izba Przemysłu 

Chemicznego, jako ważny ośrodek wymiany wiedzy 
i integracji całej branży, w dalszym ciągu przyczyniała się 
do umacniania pozycji polskiego sektora chemicznego w Europie 
i na świecie.

Daniel Obajtek 
Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.

Jubileusz 30. rocznicy powstania Polskiej Izby Przemysłu Chemicz-
nego jest doskonałym momentem nie tylko do złożenia należnych gra-
tulacji, ale również do refleksji nad tym jak branża powinna wyglądać 
w przyszłości i jaką rolę ma w niej pełnić organizacja. Polska chemia już 
teraz odpowiada za 17% łącznej wartości sprzedanej krajowej produk-
cji przemysłowej i zatrudnia co dziesiątego pracownika w przemyśle. 
Ma zatem znakomitą pozycję by pełnić rolę koła zamachowego no-
woczesnej polskiej gospodarki. Jak będzie rozwijać się w najbliższych 
latach i dekadach? Z pewnością ropa naftowa pozostanie podstawo-
wym źródłem wsadu dla sektora petrochemicznego, co potwierdzają 
między innymi dane firmy doradczej IHS Markit. Według jej prognoz, 
do  2035 roku, branża będzie generowała najwyższy wzrost zużycia 
ropy, osiągający nawet 33%, z 12 mln b/d do 16 mln b/d. Rosnące zna-
czenie segmentu chemicznego wpisuje się też w globalne trendy, takie 
jak choćby rozwój elektromobilności, który nawet jeśli spowoduje spa-
dek znaczenia ropy naftowej jako paliwa, to transformacja w obszarze 
motoryzacji przyniesie wzrost zapotrzebowania na tworzywa sztuczne.

Dla rozwoju nowoczesnej polskiej chemii, niezwykle ważny będzie 
kształt regulacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. To 
one de facto decydują o technologiach i konkurencyjności gospodar-
ki Polski czy Europy w  zestawieniu z  resztą świata. Dostosowanie się 
do nich jest w branży chemicznej kwestią szczególnie ważną, bo ozna-

cza konieczność dokonywania dobrych wyborów między ceną postępu, a troską o środowisko naturalne.
Z okazji Jubileuszu życzę, aby Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ważny ośrodek wymiany wiedzy i integracji całej 

branży, w dalszym ciągu przyczyniała się do umacniania pozycji polskiego sektora chemicznego w Europie i na świecie. 
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dr inż. andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Jubileusz 30-lecia istnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego to  czas 
na  podsumowanie ogromu pracy wykonanej przez jej członków na  rzecz całej 
branży. Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku dla działalności Izby oraz gratulacji 
z okazji tak pięknego jubileuszu.

Polska chemia, a zwłaszcza petrochemia, to znaczący obszar działalności Urzę-
du Dozoru Technicznego, który jest zaangażowany w uruchamianie nowych in-
stalacji, a  także wykonuje zadania wynikające z ustawy o dozorze technicznym 
wobec wielu urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym.

Cieszy mnie bardzo, jako prezesa UDT oraz byłego członka Komitetu Technicz-
nego PKN – Bezpieczeństwo Chemiczne, że PIPC dba o zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego w Polsce.

Z satysfakcją chciałbym podkreślić, że w ramach PIPC od kilku lat działa Komisja ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego, 
ponieważ projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapew-
nienia ich bezpiecznego działania. Komisja tworzy cenną platformę wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz możliwości 
dalszej współpracy z UDT 

dr alicja adamczak
Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Z okazji przypadającego w 2018 roku doniosłego Jubileuszu 30-lecia Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego proszę Pana Prezesa o przyjęcie moich bardzo ser-
decznych życzeń i gratulacji dla wszystkich członków organizacji, której działal-
ność stanowi niezmiernie chlubną kartę w historii polskich stowarzyszeń bran-
żowych związanych z przemysłem chemicznym, którego tradycje sięgają okresu 
II Rzeczypospolitej odbudowującej swój potencjał gospodarczy po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku. Jestem przekonana, że dzięki działalności Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego kolejne lata zaowocują jeszcze lepszą integra-
cją polskiego środowiska związanego z tą dziedziną gospodarki, która stanowi 
obecnie jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu w naszym kraju.

Składając raz jeszcze najlepsze życzenia z okazji Jubileuszu, wyrażam głęboką 
nadzieję, że przez następne dziesięciolecia Polska Izba Przemysłu Chemicznego będzie dobrze służyć społeczeństwu swoją 
działalnością, podejmując różnorodne przedsięwzięcia z pożytkiem dla gospodarki opartej na wiedzy. Korzystając z tej oka-
zji pragnę zadeklarować również stałe zainteresowanie Urzędu Patentowego RP rozszerzaniem współpracy z Izbą w celu 
podejmowania wspólnych inicjatyw służących upowszechnianiu wiedzy o ochronie własności przemysłowej i rozwojowi 
innowacyjności 

„Cieszy mnie bardzo, jako prezesa UDT oraz byłego członka 
Komitetu Technicznego PKN – Bezpieczeństwo Chemiczne, 

że PIPC dba o zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego 
w Polsce.

„Jestem przekonana, że dzięki działalności Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego kolejne lata zaowocują jeszcze 

lepszą integracją polskiego środowiska związanego z tą dziedziną 
gospodarki, która stanowi obecnie jedną z najważniejszych gałęzi 
przemysłu w naszym kraju.

dr Paweł Pudłowski
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu 
Chemicznego, Przewodniczący Komisji Cyfryzacji,
Innowacyjności i Nowych Technologii, Poseł na Sejm RP

Przemysł Chemiczny to filar polskiej gospodarki. Ciężką pracą, bardzo zasłuże-
nie uzyskał on wizerunek sektora dbającego o środowisko, promującego inno-
wacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego społecznie. Dodatkowo – około 3/4 produkcji za-
kładów chemicznych trafia do innych sektorów gospodarki, gdzie pełni funkcję 
surowca do  dalszej obróbki. Bez produktów chemicznych nie byłaby możliwa 
działalność przedsiębiorstw budowlanych, farmaceutycznych, spożywczych, rol-
nictwa, motoryzacji i innych. Realne znaczenie sektora chemicznego dla polskiej 
gospodarki znacznie więc przekracza dane samej branży 

jerzy Buzek
Premier RP w latach 1997-2001, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mówiono nam, że wiek XIX to wielki triumf chemii. Ale potem nawozy sztucz-
ne dla rolnictwa, tworzywa sztuczne do wszystkiego i biochemiczne rewelacje 
zawojowały wiek XX. Dziś już wiemy, że wielka chemia i pomysły z nią związane 
nie skończą się nigdy. Zwłaszcza gdy od trzech dekad mamy nową, normalną 
gospodarkę. A  dokładnie tyle ma Polska Izba Przemysłu Chemicznego! Od  lat 
z  wielkim sukcesem Izba patronuje rozwojowi nowoczesnej polskiej chemii 
i wszystkiemu, co przekłada się na dobre produkty chemiczne oraz na miejsca 
pracy dla Polek i Polaków.

Gratuluję tych efektów i życzę Izbie jak najlepiej w następnych dekadach! 

Piotr Cieśliński
Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu 
Chemicznego, Poseł na Sejm RP

Przemysł chemiczny to  kluczowa gałąź polskiej gospodarki. Przemawia-
ją za tym nie tylko wyniki ekonomiczne, ale także poziom innowacyjności czy 
pozycja rodzimych spółek w europejskich rankingach. Istotną rolę w sukcesach 
na tym polu odegrała Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która od 30 lat repre-
zentuje interesy branży. Z tej okazji, jako Przewodniczący Zespołu Parlamentar-
nego ds. Przemysłu Chemicznego, chciałbym podziękować Izbie za wieloletnią 
działalność i zwrócić uwagę na jej kilka najważniejszych osiągnięć.

W moim odczuciu należy do nich cykliczna organizacja Kongresu „Polska Che-
mia”, który co roku zbiera świetne recenzje w środowisku. Do ważnych zasług PIPC zaliczyłbym również zainicjowanie pierwsze-
go w historii Polski programu oferującego współfinansowanie innowacji w sektorze chemicznym – INNOCHEM-u – Kampanii 
„Polska Chemia”, która skutecznie wspiera wizerunek branży. Lista tych osiągnięć jest jednak znacznie dłuższa.

Podziękowania kieruję także do obecnego Prezesa PIPC, dr. inż. Tomasza Zielińskiego. Od początku jego kadencji Izba za-
notowała ogromny skok w rozwoju, czego dowodem jest m.in. zdwojona liczba członków czy kilkukrotnie wyższa liczba pro-
jektów. Ponadto Pan Prezes jest stałym ekspertem naszego zespołu parlamentarnego, a jego wkład merytoryczny w debaty 
stanowi nieocenione wsparcie. Jemu i całej załodze PIPC życzę dalszych sukcesów! 

„Od lat z wielkim sukcesem Izba patronuje rozwojowi nowocze-
snej polskiej chemii i wszystkiemu, co przekłada się na dobre 

produkty chemiczne oraz na miejsca pracy dla Polek i Polaków.
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Wiesław Klimkowski
Członek Rady Izby, Prezes Zarządu PCC Rokita S.A.

Składam Państwu wyrazy uznania za wytrwałość i zapał, z jakim angażujecie się 
w rozwój polskiej branży chemicznej. Działając w oparciu o długoletnie doświadcze-
nie, zyskaliście renomę i szacunek. Po 30 latach istnienia Polska Izba Przemysłu Che-
micznego może szczycić się poważaniem i zaufaniem, a to wielki powód do dumy. 

Słowa podziękowania należą się Państwu za skuteczne reprezentowanie i  inte-
grację branży chemicznej zarówno na  forum krajowym, jak i  międzynarodowym. 
To dzięki staraniom Izby firmy branży chemicznej po raz pierwszy mogły uzyskać 
wsparcie na realizację nowatorskich rozwiązań z rządowego programu sektorowego 
INNOCHEM. 

Ciepłe słowa kieruję do wszystkich pracowników, życząc jednocześnie zado-
wolenia i płynącej z satysfakcji siły. Wierzę, że troska i dbałość o dobro wspólne będzie stale towarzyszyć wszystkim Waszym 
działaniom i podejmowanym inicjatywom. Jestem przekonany, że dzięki najwyższemu profesjonalizmowi nadal będziecie 
Państwo umacniać pozytywny wizerunek sektora chemicznego jako biznesu nowoczesnego i odpowiedzialnego 

dr Wojciech Wardacki 
Przewodniczący Rady Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, 
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
od  trzydziestu lat organizuje przestrzeń pol-
skiego sektora chemicznego, zrzeszając i  re-
prezentując najważniejsze podmioty branży. 
Trzy dekady działalności Izby to równocześnie 
czas ważnych i wielkich zmian w Polskiej Che-
mii – infrastrukturalnych, gospodarczych oraz 
rynkowych, w  tym także konsolidacji spółek 
Grupy Azoty i umacniania jej pozycji rynkowej. 
PIPC przez te wszystkie lata towarzyszyła tym 
przemianom, sama równocześnie ewoluując 
– od stowarzyszenia pracowników przemysłu 
chemicznego, a  później prężnie działającego 
związku pracodawców, do swej dzisiejszej po-

zycji – jednej z najlepiej ocenianych tego typu organizacji w Europie i bezapelacyjnego lidera związków branży chemicznej 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdyby nie było Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, trzeba by ją było wymyślić. Na szczęście 
istnieje, znakomicie funkcjonuje i dynamicznie się rozwija. Jako Przewodniczący Rady Izby i Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. skła-
dam Panu Prezesowi i całemu Zarządowi serdeczne gratulacje, życzę kolejnych dekad owocnej działalności i licznych sukcesów 
w reprezentowaniu polskiego sektora chemicznego 

jacek Podgórski
Członek Rady Izby, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

W imieniu Zarządu spółki ANWIL i jej pracowników gratuluję jubileuszu 30-le-
cia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowa-
nia za nieustannie podejmowane przez Państwa aktywności na  rzecz rozwoju 
polskiego sektora chemicznego oraz wsparcie, jakiego Izba udziela swoim człon-
kom w stawianiu czoła kolejnym, wynikającym ze zmieniających się uwarunko-
wań zewnętrznych, wyzwaniom natury ekonomicznej i społecznej. To niezwy-
kle cenne, że cały czas inicjują Państwo kolejne przedsięwzięcia, mające na celu 
umacnianie pozycji naszej branży na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Dziękując Państwu za  dotychczasowe zaangażowanie i  oddanie sprawom 
polskiej chemii, życzę pracownikom Izby poczucia satysfakcji płynącej z  przyczyniania się do  kształtowania warunków 
sprzyjających rozkwitowi jednej z najważniejszych gałęzi krajowej gospodarki 

marcin jastrzębski
Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Blisko trzy dekady sukcesów polskiej gospodarki. 
Przed nami nowe wyzwania. W ciągu ostatnich blisko trzydziestu lat w Polsce 

dokonało się wiele strukturalnych zmian ekonomicznych i społecznych. Między 
1990 a  2016 rokiem dobrobyt Polaków, wyrażony PKB PPP per capita, wzrósł 
cztery i pół raza – z 6,2 tys. do 27,8 tys. USD. Dzięki temu polska gospodarka pla-
suje się na 23 pozycji w rankingu największych gospodarek świata. Cieszymy się, 
że jako jeden z flagowych okrętów polskiej gospodarki, zrzeszony w Polskiej Izbie 
Przemysłu Chemicznego, mieliśmy w tym sukcesie istotny wkład.

W  perspektywie nadchodzących dwudziestu lat liczba ludności na  świecie 
wzrośnie o ok. 1,5 mld i wyniesie blisko 8,8 mld. W tym czasie globalna gospo-
darka urośnie praktycznie dwukrotnie. Ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel nadal 
będą dominującymi surowcami napędzającymi światową gospodarkę, z udzia-
łem ok. 75% Wraz z  postępem cywilizacyjnym oraz wzrostem liczby ludności 
rosną potrzeby konsumpcyjne w ujęciu ilościowym i jakościowym. „Proste” do-

starczenie surowców i energii dla rozwijających się gospodarek i  społeczeństw nie jest już wystarczające w kontekście 
dynamicznego postępu technologicznego, rosnącej świadomości ekologicznej oraz wymagań środowiskowych.

Paliwa to nie wszystko. Rafinerie są kluczowym dostawcą surowca dla segmentu chemicznego i petrochemicznego. 
Branża ta jest i będzie dostawcą największej ilości dóbr, które towarzyszą nam każdego dnia. Przemysł chemiczny jest kon-
werterem produktów rafineryjnych w produkty i półprodukty, które służą do wytwarzania dóbr zaspokających potrzeby 
7 mld ludzi na świecie. Przemysł chemiczny ma istotne znaczenie dla rozwoju społecznego, niezbędnego do zrównoważo-
nego rozwoju gospodarki światowej oraz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa, słowem – jakości życia.

Przed nami duże wyzwania, co uwzględniliśmy w strategii Grupy LOTOS na lata 2017-2022. Nasze dotychczasowe osią-
gniecia traktujemy jako punkt wyjścia do dalszego zrównoważonego rozwoju, poprawy efektywności i implementacji in-
nowacji. Wszystko to po to, aby zaopatrzyć społeczeństwo w produkty i usługi w możliwie największym stopniu zaspoka-
jające ich potrzeby, z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych, jakościowych i społecznych.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wspólnie z PIPC będziemy z powodzeniem odpowiadali na aktualne i rodzące się 
wyzwania 

Igor Wasilewski
Prezes Zarządu PERN S.A.

Z  okazji jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego składam 
serdeczne gratulacje Zarządowi, Członkom oraz Partnerom Izby. Przekazuję Pań-
stwu wyrazy najwyższego uznania dla osiągnięć Izby, promującej znaczenie tej 
gałęzi przemysłu.

Przemysł chemiczny jest jednym z  kluczowych ogniw nowoczesnego pań-
stwa. Odpowiadając na wyzwania rynku, obszar ten dynamicznie dostosowuje się 
do zmian w gospodarce, zmian w podejściu do innowacyjności, ekologii i cyfryzacji. 
Patrząc na szybki rozwój polskich firm, można bez obaw przewidywać dalszą po-
prawę wyników sprzedaży, a znakomita kondycja branży daje podstawy do opty-
mizmu. Wciąż mamy do czynienia z dużym potencjałem wzrostowym, zwłaszcza 
pod kątem zapotrzebowania na usługi oraz produkty petrochemiczne. Wychodząc 

naprzeciwko potrzebom konsumentów w kraju i za granicą, polskie firmy nadrabiają opóźnienia technologiczne, inwestują, do-
stosowują ofertę, wydłużają łańcuch wartości i poszukują dostępu do szerokiej gamy tańszych surowców. W branży powstaje 
wiele nowych miejsc pracy dla ambitnych i zaangażowanych specjalistów 
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Paweł mortas
Członek Rady Izby, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów 
Azotowych Kędzierzyn S.A.

Polską Izbę Przemysłu Chemicznego postrzegamy jako pomost pomiędzy 
wielkimi przedsiębiorstwami przemysłowymi a organami reprezentującymi inte-
res publiczny. Organizacja ta już od 30 lat wypracowuje optymalne rozwiązania 
na rzecz największych graczy branży chemicznej, z poszanowaniem dla środo-
wiska naturalnego oraz dobra społecznego. Obecnie polscy producenci stoją 
przed szeregiem wyzwań, wynikających z  trudnych uwarunkowań rynkowych 
oraz, nierzadko nieuczciwej, konkurencji. Sukces w  postaci rosnącego ekspor-
tu naszych wyrobów oraz pozyskiwania nowych odbiorców możemy osiągnąć 
wyłącznie dzięki wsparciu organów krajowej i zagranicznej administracji, odpo-
wiedzialnych za kreowanie racjonalnej legislacji, umożliwiającej wzrost gospo-

darczy. Trzymamy kciuki za dalszy rozwój Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która odgrywa kluczową rolę w tym pro-
cesie. Jako wieloletni partner Izby i współtwórca funkcjonujących w jej ramach komisji, deklarujemy dalsze zaangażowanie 
we wspólne projekty 

maciej Tybura, artur Osuchowski, artur Król
Zarząd CIECH S.A.

Branża chemiczna jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki i znaczącym krajowym pracodawcą. Reprezentu-
jące ją wielkie firmy należą do największych krajowych eksporterów, posiadając potencjał i możliwości, by odgrywać wiodącą 
rolę na rynkach globalnych. Wytwarzane przez naszą branżę produkty wykorzystywane są praktycznie we wszystkich obsza-
rach codziennego życia. Dlatego tak ważne jest, byśmy mogli mówić jednym głosem, działając wspólnie na rzecz rozwoju 
i ochrony interesów polskiego przemysłu chemicznego. Cieszymy się, że od 30 lat robimy to z wieloma sukcesami dzięki 
Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Dlatego pragniemy serdecznie pogratulować Zarządowi oraz Zespołowi PIPC tego 
wyjątkowego jubileuszu oraz złożyć na Państwa ręce wyrazy uznania za konsekwentną budowę marki polskiej branży che-
micznej zarówno na krajowym, jak i europejskim gruncie. Na kolejne lata życzymy zaś Państwu dalszej pasji i wytrwałości, by 
Izba kontynuowała dobrą pracę na rzecz polskiej chemii, zwłaszcza w obliczu wielu wyzwań związanych z koniecznością upo-
wszechniania idei zrównoważonego rozwoju naszego sektora oraz ciągłą potrzebą budowy jego przewag konkurencyjnych 

Zbigniew Warmuz,
Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes Zarządu Synthos S.A.

Przemysł chemiczny to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, sil-
nie skorelowany z innymi branżami. Do tego poddany wielu restrykcyjnym ure-
gulowaniom krajowym i unijnym. By sprostać wyzwaniom stojącym przed bran-
żą i  zadbać o  zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego, musimy – jako 
sektor – mówić jednym głosem. Platformą skupiającą polskie firmy chemiczne, 
reprezentującą interesy branży, jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która 
obchodzi właśnie 30. rocznicę powstania. Z tej okazji pragnę złożyć gratulacje 
i  słowa uznania dla dotychczasowej działalności. Jako organizacja przeszliście 
wraz z całą branżą niejedną transformację i z powodzeniem reagujecie na zmie-
niające się otoczenie.

Jako wieloletni, aktywny członek PIPC bardzo cenimy sobie wzajemną współ-
pracę, podejmowane inicjatywy i pełen profesjonalizm. Wierzę, że ta platforma współpracy przyczyni się do budowania silnej 
marki polskiej chemii. Życzę kolejnych ciekawych wyzwań i sukcesów w ich realizacji, bo to będzie sukces nas wszystkich „Jako organizacja przeszliście wraz z całą branżą niejedną 

transformację i z powodzeniem reagujecie na zmieniające się 
otoczenie.

Krystian Pater
Wiceprzewodniczący Rady Izby, 
Członek Zarządu ds. Produkcji PKN ORLEN S.A.

Nie jest przypadkiem, że największa firma w Polsce, PKN ORLEN, jest przed-
siębiorstwem specjalizującym się między innymi w produkcji chemicznej. Sam 
eksport polskiej chemii, bez udziału paliw, generuje rocznie ok. 80 mld zł. Dla 
każdego kraju znajdującego się lub aspirującego do  światowej gospodarczej 
czołówki sektor ten stanowi nie tylko istotne źródło przychodów, ale  też bu-
dowania przewagi konkurencyjnej i  innowacyjności. Zmienność regulacyjna, 
związana przede wszystkim z  kwestiami środowiskowymi, ale  też zmienność 
produktowa, na  którą wpływają ewoluujące oczekiwania klientów, sprawia-
ją, że  chemia musi wciąż poszukiwać nowych ścieżek rozwoju. Jeśli dodamy 
do  tego prognozowany na  poziomie 4% rocznie wzrost globalnego popytu 
na petrochemikalia w perspektywie 2025 roku, da nam to obraz, jak konkuren-
cyjny staje się światowy rynek. Jako kraj, w którym przemysł chemiczny pełni 

niezwykle istotną rolę, nie możemy pozwolić sobie na to, by nie brać udziału w tym wyścigu. Do tej pory sprzedawaliśmy 
przede wszystkim produkty niskomarżowe, podczas gdy w Europie i na świecie widać wyraźny trend w rozwoju sprzeda-
ży wyrobów specjalistycznych, jak polimery konstrukcyjne – MDI, ABS – czy wysokojakościowe, takie jak PVDC. Musimy 
zatem wciąż intensywnie pracować nad rozwojem technologii, portfolio produktowego czy w końcu efektywności, tym 
bardziej że w dobie liberalizacji i otwartości presja konkurencyjna będzie się tylko zwiększać. Dobrze więc, że  istnieją 
organizacje skupiające kluczowe podmioty w branży, takie jak właśnie Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która sprzyja 
szerokiemu spojrzeniu na rodzimy sektor chemiczny, wspólnemu definiowaniu wyzwań i poszukiwaniu nowych, skutecz-
nych rozwiązań 

„Dla polskiej chemii szczególnie ważny jest dziś głos Izby 
w sprawie walki o ochronę polskiego rynku przed nieuczciwą 

konkurencją czy urealniania rozwiązań legislacyjnych w zakresie 
norm środowiskowych.

jacek janiszek
Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes Zarządu Grupy Azoty 
Zakładów Azotowych „PUŁAWY” S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest od  lat ważnym partnerem Grupy 
Azoty „Puławy”. Zbliżający się jubileusz 30-lecia jej działalności uzmysławia, jak 
wiele wspólnej pracy włożyliśmy w ugruntowywanie gospodarczej i  społecz-
nej roli polskiej chemii. Trudno wyobrazić sobie, jak wyglądałaby nasza branża, 
gdyby nie praca, inicjatywy i wsparcie Izby zrzeszającej najważniejsze polskie 
zakłady produkcyjne i wybitnych ekspertów z krajowego rynku chemicznego. 
Aktywnie uczestniczymy w  pracach Izby, działając w  większości komisji me-
rytorycznych czy będąc członkiem Programu „Odpowiedzialność i Troska”. Dla 
polskiej chemii szczególnie ważny jest dziś głos Izby w sprawie walki o ochro-
nę polskiego rynku przed nieuczciwą konkurencją czy urealniania rozwiązań 
legislacyjnych w zakresie norm środowiskowych. Z okazji jubileuszu życzę Wła-
dzom i całemu środowisku Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mocnego gło-

su na  arenie polskiego rynku chemicznego, nieustającej aktywności doradczej i  wspierającej przemysł oraz kolejnych 
inicjatyw propagujących polską chemię 
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Grzegorz Czul
Członek Rady Izby, Dyrektor Generalny FLUOR S.A.

30 lat to dla organizacji jeszcze raczej młody wiek, ale ambitna organizacja 
po 30 latach działalności powinna już osiągnąć znacząca pozycję i pokazać, jaki 
ma potencjał do wzrostu.

Pozycja, którą udało się uzyskać Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, jest 
moim zdaniem bardzo wysoka. Głos Izby jest słyszalny mocno w Polsce, a i poza 
Polską nabiera coraz większego znaczenia. Nie dziwi więc, że Izba ma coraz wię-
cej członków, a podobne organizacje w regionie starają się o możliwość wspól-
nego z naszą Izbą bronienia swoich interesów.

Życzę Izbie przede wszystkim, aby politycy wyhamowali z liczbą nowych ak-
tów prawnych i wynikających z nich nowych regulacji, co pozwoli na poświęce-
nie większej ilości czasu na działania, bez których może być trudno poprawiać 

warunki biznesowe dla polskiej i europejskiej chemii, którą trzeba ciągle umacniać, także poprzez nowe inwestycje. Życzę 
zatem entuzjazmu, aby ogarnąć wszystkie zadania Izby, co pozwoli optymistycznie patrzeć na przyszłość chemii w Europie. 

Ze swej strony pragnę zapewnić o wsparciu Fluora dla wszystkich działań Izby, w szczególności w sprawach dotyczą-
cych zarządzaniem inwestycjami 

marco mensink
Dyrektor Generalny, Europejska Rada Przemysłu  
Chemicznego Cefic

Cefic would like to  congratulate the Polish Chemical Industry Association, 
PPIC, on its 30th anniversary. We value highly our cooperation with PPIC, and are 
grateful for the strong support it has given our organisation over the years. PPIC 
has been a key contributor to many of our successes. It has been particularly 
instrumental in pushing for the competiveness of the chemical industry, advo-
cating actively for a comprehensive industrial policy with Commissioner Bien-
kowska, Polish MEPs and in the Council. Poland has, moreover, greatly assisted 
our advocacy efforts on the EU Emissions Trading System, organising an event, 
together with the Netherlands, in the Dutch permanent representation back in 
June 2015 to promote dynamic allocation, for instance. Previously PPIC made an 

important contribution to Cefic’s energy roadmap timeframe 2020-2050. PPIC was also a key partner in our collaborative 
energy efficiency project, SPICE3, enabling chemical SMEs to make significant improvements. In the area of chemicals safe-
ty, Poland has played an active part in making a success of the EU’s flagship chemicals legislation, REACH, as well as helping 
Cefic to promote the industry’s major HSE initiative, Responsible Care throughout central and eastern Europe 

Dorothee arns
Dyrektor Wykonawcza, Petrochemicals Europe, Europejska Rada 
Przemysłu Chemicznego Cefic

Congratulations to the Polish Chamber of the Chemical Industry on 30 years 
of dedicated service to  their members and many significant achievements! 
In the course of the past three decades its acronym PIPC has developed into 
a well-trusted brand name for representing the interests of the Polish chemi-
cal industry with the various stakeholder communities, partnering with several 
other trade associations across Europe, such as Petrochemicals Europe, in the 
pursuit of sustainable solutions for joint issues.

Since several years Petrochemicals Europe, the association of petrochemical 
producers in Europe, enjoys a very good relationship and excellent cooperation 
with the PIPC. Many of the Petrochemicals Europe members have production 

facilities or other investments in Poland, which is not the only communality between the two associations; they also share 
similar issues. Hence, we were also very honored to be invited to actively contribute to the “Polska Chemia” Congresses 
2016 and 2017 in form of presentations and participation in panel discussions. It was extremely impressive to see how 
many company representatives the event brought together to  exchange views on an extraordinarily broad scope of 
topics.

Both associations are also fully aligned when it comes to advocating on competitiveness issues on behalf of their 
members, be it on the high energy prices in Europe in comparison to other regions of the world or on regulatory costs. 
The lower oil price has brought some welcome relief to commodity producers in Poland and the rest of Europe, as a re-
sult narrowing down the competitiveness gap to some extent since 2014. However, in a capital-intense industry like ours 
framework conditions – and regulatory stability and predictability is one of them – will still need some further “upgrades 
in the business climate” to (re-)attract large investments to Europe, such as a new grass-root steam-cracker with building 
costs easily exceeding €1.5 billion.

By tradition petrochemicals and other commodity producers constitute a large part of PIPC´s membership as is the 
case for Petrochemicals Europe, and in both associations there is also a big overlap with the refinery community. Hence, 
the PIPC and Petrochemicals Europe use every occasion to stress the importance of sound value-chains for European 
manufacturing and integration as two of the major strengths of the chemical industry in Poland and in Europe in gene-
ral. In several big European (petro-)chemical conferences, PIPC President Tomasz Zielinski and Petrochemicals Europe´s 
Executive Director Dorothee Arns sat side-by-side in the same panel discussions, jointly defending the industry against 
illusions from some other panelists proclaiming a Europe without (petro-)chemical industry would be a better place.

These stakeholders, in many cases closely linked to environmental activists, hint at another joint mission of the PIPC 
and Petrochemicals Europe: educate the broad public about the societal value and the benefits of petrochemicals. A lot 
of progress has been achieved in this respect over the past years. Nevertheless, still too many people think (petro)-chemi-
cals are not needed, because they do not realize how much they use exactly these (petro-)chemicals in their daily lives. 
At least for non-native English speakers the suffix “petro” seems to suggest something dirty, old, polluting with the word 
“fossil” used as synonym for “obsolete”.

The opposite is true: 95% of all manufactured goods in Europe are made from petrochemicals, which are used as ena-
blers to improve the quality of life. For example, petrochemicals enhance product lifecycles and increase the durability, 
flexibility and convenience of products, making materials more lightweight and efficient. Such innovations may be found 
in renewable energy devices, such as windmills and solar panels, insulation materials, healthcare, protection and safety, 
long lasting infrastructures used in construction and many more. By the way, also iPhones and tablet PCs are made from 
petrochemicals – also a fact which the public is usually not aware of - and who would like to do without them these days?

Hence, for the foreseeable future the PIPC and Petrochemicals Europe will certainly not run out of work, the more so 
as the topic of “decarbonization” is gaining ground on the political agendas of Europe 

janusz Wiśniewski
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

PIPC w ostatnich latach stała się poważną siłą polskiego samorządu gospo-
darczego, świetnie spełniającą swoją rolę, w  uznaniu czego jej Prezes został 
wybrany na członka Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Z okazji jubileuszu 
30-lecia życzę PIPC dalszego rozwoju, wspierania przedsiębiorczości i aktywne-
go włączenia się do walki o przywrócenie wolności gospodarczej, bez której nie 
ma niepodległości 

„Petrochemicals Europe is looking forward to continue the 
most valuable cooperation with the PIPC in the future and 

wishes the Polish Chamber of the Chemical Industry, its members 
and its team lots of success for – minimum! – the next 30 years 
to come.
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„Izba dokonała korzystnej transformacji w działaniach 
na rzecz przemysłu chemicznego, ale też przede wszystkim 

dostosowując się do oczekiwań rozwijającego się biznesu 
chemicznego w Polsce.

Czesław Bugaj
Członek Honorowy PIPC, wieloletni pracownik PKN ORLEN S.A. 

Z satysfakcją i przyjemnością odbieram jubileusz 30-lecia Polskiej Izby Prze-
mysłu Chemicznego, organizacji zrzeszającej większość firm i  instytucji nauko-
wych tego kluczowego sektora przemysłu w Polsce. Z instytucją, z którą miałem 
zaszczyt współpracować przez znaczą część mojego życia zawodowego jako 
pracownik PKN ORLEN. Pamiętam początki funkcjonowania Izby i dziś – już w roli 
obserwatora – z zadowoleniem mogę stwierdzić zmiany, które dokonały się i do-
konują się nadal w funkcjonowaniu Izby. Izba dokonała korzystnej transformacji 
w działaniach na rzecz przemysłu chemicznego, ale  też przede wszystkim do-
stosowując się do oczekiwań rozwijającego się biznesu chemicznego w Polsce. 
Podjęte działania, takie jak: współutworzenie programu INNOCHEM, reprezento-
wanie interesu branży chemicznej na forum UE, inicjatywa na rzecz bezpiecznej 

chemii, kreowanie współpracy przemysłu z nauką i wzrost innowacyjności, przynoszą wymierne efekty dla całego rynku 
i pozycji polskiego przemysłu chemicznego – zarówno teraz, jak i w najbliższej przyszłości. Jubilatowi życzę kolejnych uda-
nych lat funkcjonowania na rzecz polskiego przemysłu chemicznego 

Konrad jaskóła 
Członek Honorowy PIPC, Przewodniczący Rady Izby w latach 
2001-2013

30 lat funkcjonowania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego skłania do ana-
lizy stanu krajowego przemysłu chemicznego i przemian, jakie w nim po trzech 
dekadach transformacji zaszły. Oceniam, że  nadany kierunek rozwoju branży 
chemicznej w  okresie gwałtownych przemian gospodarczych, społecznych 
i  politycznych w  kraju zaowocował powstaniem przemysłu, który dziś rozwija 
się w sposób zrównoważony, racjonalny i w miarę dynamiczny. Przemianom tym 
towarzyszyła Polska Izba Przemysłu Chemicznego, która ma swój udział w nada-
niu branży dzisiejszego kształtu. Za to, z okazji przypadającego na 2018 rok Jubi-
leuszu, należą się gratulacje, które składam jako były wieloletni Przewodniczący 
Rady Izby na ręce obecnego Zarządu organizacji. Przesyłam również serdeczne 
życzenia dalszych sukcesów w realizacji zadań Izby: aktywnej reprezentacji inte-
resu polskiego przemysłu chemicznego 

mateusz aleksander Bonca
Członek Rady Izby, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, 
Grupa LOTOS

Zrównoważony rozwój i innowacje
Cyfryzacja, innowacyjność i postęp technologiczny są immanentnymi cecha-

mi współczesnej gospodarki 4.0. Bez nowych technologii nie byłoby rozwoju. 
Dzięki nim możliwym staje się zaspokojenie potrzeb szerszej części społeczeń-
stwa i redukcja skali wykluczenia. Innowacyjność jest narzędziem poprawy efek-
tywności gospodarowania. W perspektywie 20-30 lat, z punktu widzenia sektora 
rafineryjno-chemicznego, kluczowym aspektem jest spadek energochłonności, 
który szacowany jest na ok. 2-2,5% rocznie. Należy przy tym zaznaczyć, iż mimo 
redukcji energochłonności gospodarki, łączne zapotrzebowanie na energie bę-
dzie stale wzrastało. 

Pozostawanie jednym z  czołowych europejskich koncernów naftowych zobowiązuje do  ciągłego rozwoju i  dążenia 
do doskonałości, zwłaszcza w kontekście przemian i wyzwań, przed którymi stoi świat. Dlatego też aktualnie realizujemy, 
wart 2,3 mld zł, nasz flagowy projekt rozwojowy EFRA - zwiększenie głębokości przerobu surowca. Warto wskazać, iż jest 
to jedna z niewielu tego rodzaju inwestycji na świecie. Projekt EFRA to blisko milion ton dodatkowego uzysku produktów 
wysokomarżowych bez zwiększenia ilości przerabianego surowca. Przełożyć się to powinno na wzrost efektywnej marży 
rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl. Na tym jednak nie poprzestajemy.

Jedną z emanacji postępu technologicznego jest obecnie rozwój elektromobilności i budowa gospodarki niskoemi-
syjnej. Jako czołowy producent paliw, baz olejowych i olejów motorowych postrzegamy ten proces nie jako zagrożenie, 
ale  jako wyzwanie. Jesteśmy przekonani, że dzięki zrównoważonej strategii będziemy w pełni przygotowani na zmiany 
rynkowe w sektorze ropy i gazu. Podjęliśmy już zresztą pierwsze kroki w tym kierunku.

Wierzymy, że dzięki partnerskiej współpracy w ramach PIPC będziemy wspólnie rozwijali i wdrażali nowe projekty inno-
wacyjne wspierające format gospodarki 4.0 

radosław majczak
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Basell Orlen Polyolefins 
Sp. z o.o.

W imieniu Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. pragnę złożyć serdeczne 
gratulacje z okazji 30-lecia istnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). 
Chciałbym wyrazić nasze uznanie dla tak długoletniej działalności oraz wielu suk-
cesów, którymi Izba może się poszczycić. Inicjatywa reprezentowania i wspiera-
nia polskich firm z branży chemicznej w kontaktach z polskimi i zagranicznymi 
instytucjami oraz organami przynosi wymierne korzyści dla polskiego przemysłu 
chemicznego, o czym, jako członkowie Izby, mogliśmy się wielokrotnie przeko-
nać.

Życzymy Państwu dużo wytrwałości i  cierpliwości niezbędnej do  tego, by 
najwyższe standardy, jakie Izba wypracowała przez trzy dekady swojej działalności, były utrzymywane przez kolejne dzie-
sięciolecia. Gratulując znakomitego dorobku, równocześnie dziękujemy za wszystkie te lata dotychczasowej współpracy „Inicjatywa reprezentowania i wspierania polskich 

firm z branży chemicznej w kontaktach z polskimi 
i zagranicznymi instytucjami oraz organami przynosi 
wymierne korzyści dla polskiego przemysłu chemicznego, 
o czym, jako członkowie Izby, mogliśmy się wielokrotnie 
przekonać.
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maciej Kropidłowski
Członek Rady Izby, Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii 
PKN ORLEN S.A.

Dynamika zmian otoczenia biznesowego, trendów, rynków i jakże istotnych 
regulacji nieustannie rośnie. Funkcjonowanie i rozwój w takim środowisku wy-
maga uważności i  podejmowania właściwych decyzji we  właściwym czasie, 
w  tym także działań zabezpieczających biznes wyprzedzająco. Do  ich umożli-
wienia potrzebujemy siły pozwalającej przenieść nasze argumenty tam, gdzie 
jest pole do dyskusji. To właśnie Izba swoimi działaniami pozwala nam na uzy-
skanie takiej siły głosu, dzięki której reagowanie i skuteczne działania są możliwe. 
Dostarcza nam także niezbędnych informacji, bywa również źródłem inspiracji 
do działań innowacyjnych. Spoglądając na wyzwania przyszłości, tej bliższej i tej 
dopiero pojawiającej się na  horyzoncie, wyraźnie widać, jak bardzo potrzebu-
jemy spójnego głosu, dzięki któremu branża będąca filarem gospodarki może 
rozwinąć się i kreować otaczającą nas rzeczywistość 

elisabeth luerenbaum
Członkini Rady Izby, Prezes Zarządu firmy Solvachem Sp. z o.o.

30-lecie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego to znakomity jubileusz. Od lat 
jesteśmy członkiem tej organizacji. Jest to w mojej opinii znakomicie działają-
ca, świetnie zorganizowana instytucja, skupiająca wielu znamienitych członków 
z szeroko pojętej branży chemicznej, prowadzona przez bardzo aktywny zarząd. 
PIPC jest podzielona na prężnie działające komisje tematyczne. Specyfika branży 
chemicznej powoduje, że gospodarka produktami chemicznymi często wymy-
ka się z  ram ogólnych przepisów wprowadzanych przez organy administracji 
publicznej. Dzięki współpracy Zarządu PIPC z organami centralnymi i  szybkie-
mu reagowaniu na wprowadzane przepisy często udaje się znaleźć kompromis 
potrzebny do sprawnego prowadzenia działalności. Oprócz funkcji naprawczej 

„Dzięki współpracy Zarządu PIPC z organami centralnymi 
i szybkiemu reagowaniu na wprowadzane przepisy, często 

udaje się znaleźć kompromis potrzebny do sprawnego prowadze-
nia działalności.

andreas Gietl
Członek Rady Izby, dyrektor zarządzający BASF Polska

2017 rok był dla BASF Polska rokiem szczególnym: świętowaliśmy 25 lat obec-
ności na polskim rynku. Dziś z radością wdrażamy wspólnie z PIPC kolejne projekty, 
takie jak Bezpieczna Chemia, ChemHR, Responsible Care czy Kongres branży che-
micznej, gdzie szukamy najlepszych rozwiązań z naszymi Partnerami i Klientami. 
BASF inwestuje również w dalszy rozwój w Polsce, czego dobrym przykładem jest 
rozbudowa zakładu katalizatorów samochodowych koło Wrocławia o kolejne linie 
produkcyjne. Polski przemysł chemiczny jest sektorem o bardzo dużym potencja-
le i znaczeniu dla polskiej gospodarki. Dostarcza innowacyjnych rozwiązań, które 
pomagają naszym Klientom nie tylko kreować wartość ekonomiczną, ale i z sukce-
sem mierzyć się z wyzwaniami społecznymi i środowiskowymi. Świadomość roli 
przemysłu chemicznego jest w Polsce coraz bardziej powszechna. To, czego po-

trzebujemy, to mniej obciążająca legislacja i otwartość w obszarze instytucjonalnym. Ważne jest również zrozumienie, że siła 
polskiego sektora chemicznego płynie dziś z wymiany myśli i doświadczeń. BASF stara się być częścią tego procesu, zarówno 
we współpracy z firmami reprezentującymi rynek chemiczny, jak i polskimi instytutami naukowymi, m.in. ICHPW – Instytutem 
Chemicznej Przeróbki Węgla. Z punktu widzenia BASF, wieloletnie, liczone w dekadach członkostwo w Polskiej Izbie Przemysłu 
Chemicznego to fundament dobrych relacji z Polskimi Partnerami i poczucie bycia częścią polskiego przemysłu chemicz-
nego. Bez 30 lat konsekwentnego budowania platformy dialogu pomiędzy jego przedstawicielami nie byłoby to możliwe. 
Tę platformę stworzył i z sukcesem rozwija zespół PIPC. Dlatego dzisiaj BASF Polska, kończąc swoje obchody jubileuszowe, 
rozpoczyna świętowanie jubileuszu PIPC, mówiąc: „Dziękujemy, gratulujemy i życzymy kolejnych lat skutecznych działań!” 

arkadiusz Kamiński
Członek Rady Izby, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska 
PKN ORLEN S.A.

Z  okazji 30-lecia działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego składa-
my przede wszystkim wyrazy uznania dla jej osiągnięć we  wspieraniu działań 
na rzecz rozwoju polskiej branży chemicznej. Życzymy również utrzymania po-
zycji liczącego się partnera w tworzeniu sprzyjającego klimatu, zapewniającego 
zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego na arenie krajowej i międzyna-
rodowej.

W obliczu nowych wyzwań wynikających z postępującej globalizacji rynku, 
zaostrzających się wymagań prawnych i  oczekiwań społecznych oraz potrzeb 
innowacyjnej gospodarki silna pozycja organizacji zrzeszającej firmy z  branży 
chemicznej jest niezbędna, aby jej głos odgrywał istotną rolę w kształtowaniu 
warunków działalności i wytyczał kierunki dalszego rozwoju.

Mając świadomość przewagi organizacji nad działaniami pojedynczych podmiotów, liczymy zatem na dalsze skuteczne 
reprezentowanie interesów Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Sukces PIPC będzie źródłem sukcesów wszystkich jej Członków 

Izba nadzoruje i prowadzi również wiele krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu legislacji, finansów, ekologii 
i wielu pokrewnych dziedzin. Z okazji wspaniałego jubileuszu składam Zarządowi oraz wszystkim Członkom Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego serdeczne gratulacje oraz podziękowania za  dotychczasową działalność. Równocześnie życzę 
wielu owocnych lat działania, gdyż pożyteczność tej organizacji na polskim rynku jest bezdyskusyjna 

józef Kozieł
Członek Rady Izby, ICHEMAD-Profarb Sp. z o.o.

W  mojej wieloletniej działalności w  PIPC mogłem uczestniczyć w  szeregu 
zrealizowanych projektów oraz współpracować z ministerstwami i instytucjami 
państwowymi. Udało nam się pozytywnie załatwić sporo spraw najważniejszych 
dla działalności przedsiębiorstw. Istotne są nasze spore sukcesy w bieżącym śle-
dzeniu i opiniowaniu projektów legislacyjnych. Wyzwania na przyszłość to: kon-
kretny wpływ na kształt prawa gospodarczego, wzmacnianie przedsiębiorczości, 
kreatywności, współpraca z instytutami we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i  organizacyjnych, kooperacja z  uczelniami w  tworzeniu progra-
mów kształcenia, umacnianie współpracy pomiędzy instytucjami oraz biznesem 
krajowym i zagranicznym, uczestnictwo w projektach unijnych, dalsza aktywiza-
cja członków PIPC, kreowanie wizerunku polskiej chemii.

Moje najlepsze życzenia z okazji jubileuszu PIPC wiążę z nadzieją na dalszą, 
konkretną i efektywną działalność na  rzecz kreatywnego rozwoju swoich Członków. Pomyślności i  sukcesów dla władz 
PIPC! 
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ewa Wołynkiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Izby, 
Prezes Zarządu Eurochem Service Polska Sp. z o.o. 

Dla nas, przedsiębiorców, Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest szansą 
na  stworzenie platformy wymiany doświadczeń i  wpływania na  stanowienie 
prawa nie tylko racjonalnego, ale i przyjaznego dla biznesu.

Jestem przekonana, że w tym obszarze Izba coraz lepiej spełnia nasze ocze-
kiwania. Chciałabym, aby kolejne 30 lat Izba wykorzystała właśnie w tym duchu, 
z coraz większym udziałem kobiet w pracach naszej Izby i w klimacie dobrej che-
mii między nami 

jerzy Wiertelorz
Członek Rady Izby, Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny 
Petrochemii-Blachowni S.A.

Dekada lat osiemdziesiątych była okresem redukowania stopnia centralizacji pol-
skiej gospodarki. Proces ten rozpoczął się w połowie 1981 r., kiedy to zlikwidowano 
zjednoczenia, powołując w  ich miejsce zrzeszenia, oraz zlikwidowano część mini-
sterstw branżowych. I w  ten sposób w miejsce Zjednoczenia Przemysłu Rafineryj-
nego i  Chemicznego Petrochemia powstało Zrzeszenie Petrochemia, a  w  miejsce 
Ministerstw Przemysłu Chemicznego oraz Przemysłu Lekkiego powstało jedno Mini-
sterstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Przy końcu roku 1987 wszystkie mini-
sterstwa przemysłowe połączono, tworząc jedno Ministerstwo Przemysłu. Co prawda 
wkrótce ministrem został chemik, twórca proszku IXI – Mieczysław Wilczek, ale prze-

mysł chemiczny był w ministerstwie reprezentowany już tylko na poziomie departamentu (w  latach późniejszych – referatu). 
Była też dekada lat osiemdziesiątych okresem stagnacji polskiej gospodarki; dla przemysłu chemicznego oznaczała zatrzymanie 
rozwoju. Swoistym symbolem tego procesu było rozebranie i likwidacja nieskończonej, trzeciej dużej (po płockiej i gdańskiej) rafi-
nerii – w Blachowni. Głos przemysłu chemicznego ginął w szumie napięć gospodarczych i społecznych. I wówczas zainspirowana 
modelem CEFIC, a zorganizowana przez Dyrektora Naczelnego Zakładów Azotowych Kędzierzyn – Konstantego Chmielewskie-
go, grupa szefów czołowych polskich firm chemicznych założyła w 1988 r. Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Izbę, która miała 
przemysłowi chemicznemu przywrócić głos w debacie publicznej. Była to jedna z pierwszych w tym kraju izb gospodarczych; 
dość powiedzieć, iż dopiero rok później pojawiła się pierwsza ustawa regulująca działalność samorządów gospodarczych. I głos 
Izby był w początku lat dziewięćdziesiątych mocno słyszalny, chociaż nie zawsze się ówczesnym władzom podobał. W okresie tym 
Izba wprowadziła także do Polski program REACH, który niedawno sam obchodził jubileusz. Przemiany i problemy gospodarcze 
w Polsce lat 90. odwróciły wzrok skupionych w Izbie przedsiębiorstw chemicznych od spraw wspólnych dla całej branży; eksplozja 
wyzwań konkurencyjnych wynikających z drastycznego spadku konsumpcji i  likwidacji dotychczasowych kanałów dystrybucji 
nawozów, tworzyw sztucznych i szeregu innych produktów chemicznych zmusiły wiele firm chemicznych do walki o przeżycie. 
Niektóre jej nie sprostały… Równocześnie biegły procesy prywatyzacji i zarysował się podział pomiędzy rafineriami a chemią. Kiedy 
jeszcze w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zabrakło wizjonera i lidera, jakim był Konstanty Chmielewski, działalność Izby 
przygasła. Ożywienie działalności Izby przyszło z początkiem lat dwutysięcznych. Podążając za zmianami w prawie, przybrała Izba 
postać związku pracodawców. Zmienił się też wtedy model działalności; Izba oparła się w większym stopniu o aktywność swoich 
członków, rozwijając działalność w komisjach, a w obliczu przygotowań do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozbudowa-
ła swoje kontakty zagraniczne. Kryzys nadszedł w połowie pierwszej dekady lat dwutysięcznych – wystąpienie części członków, 
zmiany kadrowe w spółkach i w konsekwencji w składzie władz Izby przyczyniły się do utraty dynamiki i uwiądu części działalności. 
Żywszych kolorów Izba nabrała w ostatnich latach. Znacznie zwiększona, do wcześniej niespotkanego poziomu liczba, członków, 
ożywienie działalności rosnącej liczby Komisji, pojawienie się periodycznych wydawnictw czy gruntowna modernizacja interneto-
wego wizerunku Izby to tylko część z pozytywnych zmian. Prezentuje dziś Izba oblicze będącego w szczytowej formie trzydziesto-
latka. I utrzymania takiej formy i dynamiki rozwoju życzę Izbie, a więc sobie i wszystkim jej członkom, na przyszłość „Znacznie zwiększona, do wcześniej niespotkanego poziomu, licz-

ba członków, ożywienie działalności rosnącej liczby Komisji, poja-
wienie się periodycznych wydawnictw czy gruntowna modernizacja 
internetowego wizerunku Izby to tylko część z pozytywnych zmian.

„Sukcesów jest wiele, chociażby ustanowienie programu 
sektorowego INNOCHEM, który zwiększył istotnie możliwość 

uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania do projektów 
b+r, doprowadzenie do powstania Zespołu Parlamentarnego ds. 
Przemysłu Chemicznego czy Kampania „Polska Chemia”.

„Dzięki zaangażowaniu szerokiej grupy przedstawicieli 
branży chemicznej PIPC bardzo dobrze przygotował agendę 

badawczą.

dr andrzej Krueger
Członek Rady Izby, Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w tym roku obchodzi jubileusz 30-lecia 
działalności, z tej okazji Prezesowi Zarządu i całemu Zespołowi PIPC pragnę zło-
żyć gratulacje za to, że sprawnie i skutecznie reprezentują interesy polskiej branży 
chemicznej. Obszar działalności Izby znacznie się rozszerzył, w mojej ocenie do-
brze funkcjonują komisje problemowe, w  których aktywnie uczestniczą przed-
stawiciele podmiotów zrzeszonych w PIPC. Całą działalność ukierunkowuje kole-
gialnie Rada PIPC, co pozytywnie wpływa na konsolidację sektora i jest podstawą 
wspólnej reprezentacji w organizacjach międzynarodowych. Sukcesów jest wie-
le, chociażby ustanowienie programu sektorowego INNOCHEM, który zwiększył 
istotnie możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania do projek-
tów b+r, doprowadzenie do powstania Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu 

Chemicznego czy Kampania „Polska Chemia”. Życzę PIPC dalszych sukcesów w działaniach na rzecz przemysłu chemicznego 
i coraz lepszych efektów działania podmiotów zrzeszonych w Izbie 

prof. dr hab. inż. maciej Chorowski
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Polska Izba Przemysłu Chemicznego ugruntowała swoją pozycję w  bran-
ży dzięki działaniom na  rzecz sektora chemicznego oraz integracji środowiska 
przemysłowego i naukowego wokół ważnych dla branży tematów, czego do-
wodem są nie tylko liczne spotkania, ale przede wszystkim inicjatywy podejmo-
wane w oparciu o prowadzony z różnymi partnerami dialog. Wyrazem tego jest 
również program sektorowy INNOCHEM. Dzięki zaangażowaniu szerokiej grupy 
przedstawicieli branży chemicznej PIPC bardzo dobrze przygotował agendę ba-
dawczą. 

Wspólnie zrobiliśmy pierwszy krok, by wyjść naprzeciw niemałym i rosnącym 
potrzebom branży. Jednocześnie wyniki konkursów INNOCHEM pokazały, że ko-

nieczna jest dalsza ewaluacja danych rynkowych i konfrontowania ich z założonymi celami programu. Jestem przekonany, 
że konieczne jest podjęcie kolejnych, adresowanych do przedstawicieli branży chemicznej inicjatyw, ale muszą być one 
szczegółowo uzasadnione, a ich efekty mierzalne i odczuwalne w skali całej gospodarki. Inwestycje – oby rosnące! – w nowe 
technologie w przemyśle chemicznym powinny być motorem napędowym całego przemysłu.

Życzę – zarówno samej Izbie, jak i poszczególnym podmiotom zrzeszonym w PIPC – ambitnych wyzwań, coraz lepszych 
warunków prowadzenia działalności, sukcesów oraz dalszej, dobrej współpracy z NCBR 
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Prof. dr hab. inż. jacek Kijeński
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Chemicznego

Jubileusz 30-lecia istnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest znako-
mitą okazją do złożenia wyrazów uznania dla Państwa pracy na rzecz reprezen-
tacji branży chemicznej wobec służb administracyjnych w Polsce oraz w Euro-
pie. Aktywność Izby w identyfikowaniu spraw branży wobec zmieniających się 
ograniczeń prawno-administracyjnych i  środowiskowych rozwoju przemysłu 
chemicznego wpływa na wciąż wzrastające znaczenie Izby jako instytucji wspie-
rającej i kreującej rozwój naszej branży.

Gratuluję systematycznego rozwoju poprzez pracę Komisji Izby oraz podej-
mowanie nowych projektów, w tym innowacyjnych i związanych z bezpieczeń-
stwem – w Polsce i Europie. Czynię to w imieniu Chemików ze Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, które od początku istnienia Pol-
skiej Izby Przemysłu Chemicznego było jej sojusznikiem w działaniach na rzecz 
polskiego przemysłu chemicznego.

Gratuluję wzrastającego znaczenia i liczebności reprezentacji branży. Życzę takiej samej aktywności przez następne lata 
- z nadzieją na współpracę wszystkich chemików. Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia „Gratuluję systematycznego rozwoju poprzez pracę Komisji 

Izby oraz podejmowanie nowych projektów, w tym 
innowacyjnych i związanych z bezpieczeństwem – w Polsce 
i Europie.

Prof. dr hab. inż. jan szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

Silne związki nauki i  przemysłu to  klucz do  budowy innowacyjnej gospo-
darki. Polski potencjał – starannie wykształceni inżynierowie i  dobre projekty 
wdrożeniowe – zasługuje na wykorzystanie. Ważne jest, by w tym kontekście 
pamiętać o kluczowych sektorach, między innymi o branży chemicznej, której 
produkty stanowią podstawowy surowiec dla wielu powiązanych gałęzi gospo-
darki.

Od  dawna obserwuję działania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
na  rzecz zacieśniania związków nauki i  przemysłu. Ostatnie lata to  zintensy-
fikowanie tych działań: prowadzony przez PIPC Program ChemHR (w  którym 
jako Politechnika Warszawska bierzemy udział) to doskonała okazja do przed-
stawienia studentom kierunków chemicznych praktycznych aspektów pracy 
w Chemii. Wiem, że ChemHR to tylko jedna z inicjatyw – nie sposób wymienić 
tutaj wszystkich – ale chciałbym wspomnieć też o  licznych konferencjach or-
ganizowanych przez PIPC, między innymi o Konferencji Naukowo-Technicznej 
„Innowacje w Przemyśle Chemicznym”.

Z okazji 30-lecia życzę Zarządowi i Zespołowi PIPC dalszej kreatywności w naszej wspólnej sprawie: stymulacji sektora 
chemicznego do szukania wsparcia u polskich naukowców (i vice versa!). Wszystkiego najlepszego! 
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dr inż. Paweł Bielski
Członek Rady Izby, Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego

Z  okazji pięknego Jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemiczego 
chciałbym podziękować jej przedstawicielom za  intensywną pracę w  kluczo-
wych dla sektora obszarach, za umacnianie dobrego wizerunku polskiej chemii, 
ochronę jej praw i  reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby 
wobec organów władzy państwowej i na forach międzynarodowych.

Polski przemysł chemiczny uzyskuje dobre wyniki pomimo nie zawsze sprzy-
jających warunków gospodarczych, zmian na rynkach surowców czy obostrzeń 
związanych z  polityką klimatyczną UE. Kluczem jest traktowanie wyzwań nie 
jako zagrożeń, ale  jako szans, które wspólnie możemy wykorzystywać. Przykła-
dem może być zainaugurowana w 2015 r. Kampania „Polska Chemia” to cenna 
inicjatywa Izby mająca na celu nie tylko budowanie pozytywnego wizerunku na-
szej branży, ale przede wszystkim wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej oraz 
wsparcie innowacyjności.

Niewątpliwie potrzebna jest w tym zakresie dalsza integracja i poszerzenie spektrum naszych działań w ramach Izby, 
tym bardziej że branża chemiczna to wielość powiązanych obszarów, takich jak logistyka, badania i rozwój, współpraca 
z nauką, budownictwo przemysłowe, realizacja inwestycji. Przy dużej determinacji i zrozumieniu wzajemnych potrzeb uda 
się nam zrealizować kolejne ambitne plany i cele 

adam Grzeszczuk
Prezes Zarządu BMP, wydawca czasopisma “Chemia Przemysłowa” 
i portalu www.kierunekchemia.pl

Projekt „Bezpieczna Chemia”, Kampania „Polska Chemia”, która umacnia pozy-
tywny wizerunek sektora chemicznego w Polsce, programy „ChemHR” czy „Ener-
gia dla Chemii”, a przede wszystkim INNOCHEM – stwarzający szansę na realną 
pomoc we wsparciu innowacji w polskiej chemii – to m.in. sukcesy Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, które tak bardzo przyczyniły się do  rozwoju branży 
w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Dziś chemia „mówi” jednym głosem, co doskonale obrazuje liczba członków 
PIPC, która wciąż rośnie. Przez 30 lat pracy Izba przyczyniła się do nowoczesnego 
profilu polskiego przemysłu chemicznego, a co za tym idzie – istotnego rozwoju 
polskiej gospodarki.

Doceniając Państwa zaangażowanie w rozwój polskiego przemysłu chemicz-
nego, składam Zarządowi oraz wszystkim Pracownikom wyrazy uznania za do-
tychczasową pracę, jak również życzę kolejnych sukcesów, odwagi i determinacji 
w podejmowanych działaniach.

„Kampania „Polska Chemia” to cenna inicjatywa Izby mająca 
na celu nie tylko budowanie pozytywnego wizerunku 

naszej branży, ale przede wszystkim wzmocnienie jej pozycji 
konkurencyjnej oraz wsparcie innowacyjności.

dr inż. andrzej sikora
Członek Rady Izby, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych

Na jubileusz 30 lat można już popatrzeć z dystansem. Na „trzydziestkę” (klasyk 
powie, że życie chemika zaczyna się po pięćdziesiątce…) można więcej i nikt się 
już nie obraża z błahego powodu. Trzydzieści lat to więcej niż jedno pokolenie… 
Trzydziestolatka – wiek, kiedy wszystko zaczyna się układać. Trzydziestolatek - 
w sile wieku, budujący swoją karierę, ale już z doświadczeniem.

Erik Erikson, amerykański psychoanalityk, wiek 30-latka określa jako kryzys 
tożsamości. Tłumaczy go jako wewnętrzny konflikt między kreatywnością a sta-
gnacją. To czas „kiedy musimy nauczyć się dbać o własne potrzeby, by móc za-
spokajać potrzeby innych osób”.

Pozwólcie, że na jubileusz 30-lecia PIPC (to jednak Ona – Izba ) złożę najser-
deczniejsze życzenia samego dobra, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim 
wspaniałych ludzi wokół i tylko wypróbowanych przyjaciół na kolejne sto lat po-
myślności i pełnych możliwości zaspokajania potrzeb Interesariuszy.

Niech przeszłość będzie mocnym fundamentem, na której nowe pokolenie spokojnie wybuduje swoją bogatą i pełną 
wyzwań przyszłość, a nowoczesność, rozwój i innowacyjność nadal będą cechami immanentnie związanymi z naszą Izbą 

radosław urbański
Członek Rady Izby, Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, 
Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i S. Sp. kom.

Z okazji Jubileuszu 30-lecia PIPC chciałbym pogratulować Zarządowi Izby nie-
ustannie wysokiego zaangażowania we wszelkie sprawy związane ze skuteczną 
reprezentacją branży chemicznej. Chciałbym życzyć wielu dalszych sukcesów, 
w szczególności tych opiniotwórczych, związanych ze zmianami legislacyjnymi, 
które dotykają nas z różnych stron i stają się poważnym zagrożeniem, a w dalszej 
perspektywie – barierą dla rozwoju naszego sektora 

jerzy Grabski
Członek Rady Izby, Wspólnik w firmie AHAG

Wydaje mi się, że instytucjonalnie jestem członkiem Izby, a osobiście – Rady 
PIPC, który może pochwalić się najdłuższym stażem. Z  Izbą jestem związany 
od połowy lat dziewięćdziesiątych – wtedy zapisałem do niej firmę Huels AG Marl. 
Działaliśmy jako biuro informacji technicznej, a później – oddział Huels w Warsza-
wie. W tamtym czasie Izba była mniej liczna, członków miała około trzydziestu, 
i były to głównie firmy państwowe. Z połączenia Huels z Degussą powstał Evonik, 
który również był członkiem Izby. Tym bardziej cieszę się z informacji, że Evonik, 
po wystąpieniu na początku drugiej dekady XXI w., znów przystąpił do PIPC.

Od  czasów lat siedemdziesiątych, kiedy zaczynałem pracę w  sektorze che-
micznym, branża zmieniła się diametralnie. Po  smutnych latach osiemdziesią-
tych, od początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęły się dramatyczne procesy 
restrukturyzacyjne, nie tylko zresztą w przemyśle chemicznym. Z tamtej historii 
wyłonił się sprawnie zarządzany współczesny przemysł chemiczny. Od tego cza-

su chemia wzmocniła się finansowo, materialnie i technologicznie, jednocześnie chroniąc swoje zaplecze intelektualne. 
Dzisiaj może nie jest ona jeszcze najbardziej innowacyjna, ale ma potencjał – właśnie w postaci zaplecza intelektualnego. 
Warto byłoby ten potencjał efektywnie wykorzystać.

Z tym wiążą się moje życzenia dla branży, a tym samym dla Izby. Z okazji trzydziestolecia PIPC życzę nam wszystkim: 
ludzi z wizją, skutecznych, zdeterminowanych i działających w stabilnych normach regulacyjnych i finansowych 
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Dominik Wójcicki
Redaktor „Chemia i Biznes”

Działalność Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego obserwuję od ponad 10 lat. 
Gdy Izba znalazła się w obszarze mojego zainteresowania była jeszcze podmio-
tem zrzeszającym jedynie niewielki odsetek firm, które w tej chwili są jej członka-
mi. Już tylko zatem ten gwałtowny przyrost liczby członków świadczy o rosnącym 
znaczeniu PIPC dla przemysłu chemicznego. Przede wszystkim jednak cechuje 
Izbę duża aktywność, którą widać na  co dzień. To zarówno organizowanie wy-
darzeń branżowych i uczestnictwo w nich, dialog z administracją publiczną, jak 
i szereg innych projektów, które kojarzą wszyscy interesujący się życiem krajowe-
go przemysłu chemicznego.

Jako „Chemia i Biznes”, czyli czasopismo branżowe dla przemysłu chemiczne-
go, wielokrotnie współpracowaliśmy z przedstawicielami Izby, m.in. prosząc ich 
o  komentarze do  aktualnych problemów stojących przed branżą. Zawsze był 
to ciekawy i merytoryczny głos. To ważne, bo na tym polega jedno z zadań stoją-
cych przed PIPC – być głosem branży docierającym do opinii publicznej.

W imieniu Chemii i Biznesu życzę Izbie i jej pracownikom owocnej pracy na rzecz budowania pomyślności branży, w ra-
mach której wszyscy funkcjonujemy „Wielokrotnie współpracowaliśmy z przedstawicielami Izby, 

m.in. prosząc ich o komentarze do aktualnych problemów 
stojących przed branżą. Zawsze był to ciekawy i merytoryczny 
głos.

Dr andrzej jan szyprowski
redaktor naczelny miesięcznika „Przemysł Chemiczny”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego kończy 30 lat swego istnienia. Izba po-
wołana została dzięki inicjatywie osób fizycznych i przedsiębiorstw chemicznych 
jako organ artykułujący interesy tego przemysłu i  opiniujący w  jego imieniu 
różne akty prawne. Izba w  okresie swego istnienia dokonała wielkich rzeczy, 
spośród których warto przypomnieć inicjatywę i organizację działań proekolo-
gicznych, w wyniku których emisje i odpady tego przemysłu zostały wielokrot-
nie obniżone, a  przedsiębiorstwa chemiczne wykreślone z  listy największych 
szkodników dla środowiska naturalnego. Izba była liderem i wsparciem polskich 
przedsiębiorstw podczas wdrażania programu REACH, dzięki czemu cały ten 
proces przebiegł bez zakłóceń, efektywnie i szybko na wszystkich etapach jego 
wdrażania. W ostatnim okresie działania Izby na rzecz integracji środowiska pol-
skiej chemii, wymiany poglądów i artykułowania wspólnych interesów nabrały 
nowego tempa dzięki organizacji Kongresów „Polska Chemia”, wydawaniu biule-
tynu Izby i licznych działań poprawiających wizerunek przemysłu chemicznego. 
W tym samym okresie polski przemysł chemiczny zwiększył swój udział w war-

tości produkcji całości polskiego przemysłu z ok. 8,5 do 12,5%, co było doskonałym wykładnikiem tego, że wolny rynek 
i wolna konkurencja najlepiej sprzyjają rozwojowi dziedzin, które są potrzebne całej gospodarce.

Reasumując 30 lat pracy Izby, można napisać, że Polska Izba Przemysłu Chemicznego miała swój wielki wkład w najbar-
dziej pomyślny okres rozwoju przemysłu chemicznego w jego historii powojennej i składając jej życzenia, chyba najlepiej 
życzyć, by kolejne 30 lat dało takie sukcesy Izbie i polskiemu przemysłowi chemicznemu, jak pierwsze 30 lat istnienia Izby 

Dr inż. jerzy Polaczek
Zastępca Redaktora Naczelnego Miesięcznika „Przemysł Chemiczny”, 
Członek Kapituły Kampanii „Polska Chemia”

Gdy w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego w Polsce w latach osiemdziesią-
tych XX w. załamał się ambitny program chemizacji gospodarki narodowej, a Minister-
stwo Przemysłu Chemicznego (po  połączeniu z  Ministerstwem Przemysłu Lekkiego) 
przestało pełnić funkcję stratega rozwoju branży chemicznej (ograniczając się do doraź-
nych akcji typu „sznurek do snopowiązałek” lub „gumka do majtek”) i – tracąc rację bytu 
– zostało rozwiązane, funkcję opieki nad rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce 
przejęła w 1988 r. Polska Izba Przemysłu Chemicznego. W ciągu 30 lat swego istnienia 
Izba, będąca dobrowolnym stowarzyszeniem przedsiębiorstw związanych z przemysłem 
chemicznym, uległa dość znacznym przeobrażeniom i dziś stanowi wspólną reprezen-
tację przodujących firm produkcyjnych, badawczych, inżynieryjnych i konsultingowych, 

działających w obszarze szeroko rozumianej chemii, zapewniając swoim członkom cenną pomoc w sprawach gospodarczych, 
rozwojowych i prawnych. Ważnym elementem tych działań jest prowadzona szeroko kampania informacyjna, mająca na celu 
nie tylko poprawę wizerunku chemii w oczach społeczeństwa, ale również wskazanie głównych kierunków rozwoju branży che-
micznej. Cieszy bardzo stały wzrost liczby członków Izby (uległa ona podwojeniu w ciągu ostatnich 4 lat!), konieczne jest jednak 
pozyskanie do prac Izby również wielu małych i średnich przedsiębiorstw chemicznych, które są nosicielami postępu techniczne-
go, a które stale muszą same borykać się z wieloma problemami na trudnym rynku produktów chemicznych. Z okazji Jubileuszu 
życzę Izbie i jej Prezesowi, aby mogli skutecznie pomagać polskiemu przemysłowi chemicznemu w pokonywaniu wyzwań, jakie 
stawia przed nim nieuchronnie zbliżająca się czwarta rewolucja przemysłowa i nadal wspomagać przedsiębiorstwa chemiczne 
w podnoszeniu innowacyjności wytwarzanych produktów i stosowanych procesów technologicznych 

rafał Kerger
Redaktor Naczelny Portalu WNP.PL

Z okazji 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w imieniu redakcji WNP.PL 
pragnę życzyć Państwu wszelkiej pomyślności. Oby początek i zakończenie wszyst-
kich inicjatyw były zadowalające, a pozycja Izby rosła nadal.

Polski przemysł chemiczny to ponad 10 tys. firm, co dziesiąty pracownik w sektorze 
przemysłowym zatrudniony jest w branży chemicznej. To więcej niż w górnictwie czy 
przemyśle motoryzacyjnym. Z drugiej strony, jak wiemy, obecnie nasz przemysł che-
miczny w niewielu segmentach może stawać w szranki z zagranicznymi konkurentami 
– jesteśmy poza czołówką największych krajów UE w branży. To pokazuje, jak ważny jest 
Wasz wysiłek, praca i jak odpowiedzialne muszą być decyzje zarządu PIPC. Zresztą już 

nie raz i nie dwa pokazaliście, że potraficie skutecznie dbać o interesy polskich firm i jestem pewny, że będziecie to robić nadal.
Życzę Wam także, żeby między PIPC i jej członkami, a także WNP.PL, zawsze była chemia. Niech następne 30 lat Izby i pol-

skiej branży chemicznej upłynie pod znakiem skutecznych i zyskownych inwestycji i innowacji – czyli tak, jak powinno 

jacek leszczyński
Redaktor Naczelny Plastech.pl

30-letnia historia działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dowodzi, jak 
niezwykle istotną rolę odgrywają organizacje branżowe w rozwoju nowoczesnej go-
spodarki. Zważywszy na fakt, iż sektor chemiczny jest drugim pod względem war-
tości produkcji sprzedanej, a trzecim pod względem zatrudnienia sektorem przemy-
słowym w  Polsce, niezbędnym jest istnienie nowoczesnej i  skutecznej organizacji 
będącej głosem tego środowiska.

Dlatego też znakomite i zauważalne efekty wysiłków Izby na rzecz wspierania roz-
woju branży chemicznej w Polsce znajdują odzwierciedlenie we wszystkich płasz-
czyznach działalności tego sektora.

Z uwagą przyglądam się różnorakim działaniom Izby, których efektami są m.in. Program „Bezpieczna Chemia” oraz Kam-
pania „Polska Chemia”. Do szczególnie ważnych inicjatyw Izby zaliczam również uruchomiony przez NCBR Program Sekto-
rowy INNOCHEM. Wierzę, że stanie się on przyczynkiem do istotnego zwiększenia innowacyjności polskiej branży chemicz-
nej, przynosząc satysfakcję Członkom i Pracownikom PIPC 
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Perspektywa: Chemia A.D. 1992

stan obecny i zamierzenia 
rozwojowe polskiego przemysłu 
chemicznego1

Przedstawiono historię i stan obecny polskiego przemysły chemicznego. 
Omówiono problemy dotyczące jego recesji, a także zamierzenia rozwojowe

stan obecny

Polski przemysł chemiczny powstał ok. 100 lat temu. 
Przebył on dwa okresy intensywnego rozwoju. Pierwszy 

z nich obejmuje lata dwudzieste i  trzydzieste, kiedy wraz 
z rozwojem produkcji barwników, farb i lakierów, materia-
łów wybuchowych oraz półproduktów koksochemicznych 
tworzył się m.in. państwowy przemysł azotowy. Drugi okres 

nastąpił w latach pięćdziesiątych i zakończył się w połowie 
lat siedemdziesiątych, przynosząc rozwój przemysłu nie-
organicznego i  organicznego, w  tym przemysłu syntezy 
petrochemicznej. W  tym czasie przemysł chemiczny roz-
wijał się ok. 1,5 raza szybciej niż przemysł ogółem, później 
nastąpiło jednak zahamowanie tego tempa. Udział polskie-
go przemysłu chemicznego w  nakładach na  inwestycje 
przemysłowe systematycznie się zmniejszał. Po roku 1980 
uruchomiono w kraju jedynie dwie wielkotechniczne wy-
twornie: chlorku winylu i polichlorku winylu we Włocławku 
oraz alkoholi oxo w Kędzierzynie.

Chcąc zmodernizować, rozbudować i  zrestrukturyzo-
wać przemysł chemiczny zgodnie z  tendencjami świato-
wymi, należy przedstawić warunki przeprowadzenia takie-
go działania.

1. Polska dysponuje bogatymi zasobami niektórych su-
rowców (są to: węgiel kamienny, siarka rodzima, sól ka-
mienna, gips, anhydryt, kamień wapienny i  rudy miedzi), 
niewystarczającymi zasobami innych (gaz ziemny), nato-
miast nie ma właściwie w naszym kraju ropy naftowej, su-
rowców fosforowych, soli potasowych, rud żelaza i innych 
metali.

2. Struktura polskiego przemysłu chemicznego jest do-
brze rozwinięta. Mamy dwie duże rafinerie (Płock i Gdańsk), 
pięć małych rafinerii (na południu kraju), duże fabryki che-
miczne i  petrochemiczne (Płock, Kędzierzyn, Blachownia, 
Oświęcim, Tarnów, Włocławek, Puławy, Bydgoszcz, Police 
i  inne) oraz szeroko rozsiane po kraju fabryki wielu branż 
chemicznych.

3.  Polski przemysł chemiczny dysponuje: wysoko kwa-
lifikowaną kadrą w  przemyśle, ośrodkach badawczych 
i  biurach projektów oraz własnymi, oryginalnymi techno-
logiami będącymi również przedmiotem eksportu (m.in. 
technologie wytwarzania cykloheksanonu, kaprolaktamu, 
bisfenolu A, kwasu adypinowego, poliformaldehydu, nie-
których leków, kwasu siarkowego i oleum z siarki, wydoby-
cia siarki, produkcji soli baru, chromu, boru).

4. Polski przemysł chemiczny wytwarza większość pod-
stawowych chemikaliów, a wśród nich:

• wszystkie podstawowe grupy produktów naftowych 
(w kraju jest realizowany model głębokiego przerobu 
ropy);

• petrochemikalia, w tym monomery (w szerokim zakre-
sie);

• polimery masowe (polietylen o  małej gęstości, poli-
propylen, polichlorek winylu, polistyren);

• polimery średnio- i  małotonażowe (m.in. poliuretany, 
polioctan winylu, kopolimery chlorku i octanu winylu, 
żywice poliamidowe, poliestrowe, epoksydowe, mocz-
nikowe i melaminowe, polimetakrylan metylu, polite-
trafluoroetylen, silikony, poliformaldehyd);

• włókna chemiczne sztuczne (wiskozowe, białkowe) 
i syntetyczne (poliamidowe, poliestrowe, poliakryloni-
trylowe, a  w  małych ilościach także polipropylenowe 
i poliuretanowe); 

• kauczuki syntetyczne (butadienowo-styrenowe) i  la-
teksy;

• środki powierzchniowo czynne podstawowych typów;
• plastyfikatory do PCW;
• kleje, rozpuszczalniki, farby i  lakiery, środki pomocni-

cze, produkty chemii gospodarczej;
• barwniki;
• leki;
• amoniak, mocznik, nawozy azotowe;
• sodę, kwasy nieorganiczne, sole nieorganiczne, pig-

menty,
• zeolity, związki fluorowe i inne;

mgr inż. Konstanty Chmielewski
Przewodniczący Zarządu Izby w latach 1988-2001.

1.	Referat	wygłoszony	podczas	spotkania	dotyczącego	współpracy	i	zrównoważonego	rozwoju	przemysłu	chemicznego,	zorganizowanego	przez	
Europejską	Komisję	Gospodarczą	Narodów	Zjednoczonych	(UN/ECE)	we	współpracy	z	Europejską	Radą	Przemysłu	Chemicznego	(CEFIC)	przy	
poparciu	Komisji	Wspólnot	Europejskich,	które	odbyło	się	10÷13	marca	1992	r.	w	Warszawie.
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• wykorzystać dotychczas niewykorzystywane w  pełni 
moce produkcyjne w  zakładach przetwórstwa two-
rzyw sztucznych (zwłaszcza polistyrenu i  polichlorku 
winylu) i stworzyć nowe (zwłaszcza w celu przetwór-
stwa poliolefin);

• zmodernizować i  zintensyfikować m.in. produkcję al-
koholi oxo, ftalanu, octanu i polioctanu winylu, poliok-
syfenylenu, politetrafluoroetylenu, komponentów dla 
poliuretanów;

• zamknąć przestarzałe, bardzo energochłonne insta-
lacje przeznaczone do  pirolizy benzyn, wytwarzania 
polietylenu, etylobenzenu, styrenu, bezwodnika ftalo-
wego, butadienu, poliamidów i in.

Wraz z  rozwojem produkcji wielkotonażowych powi-
nien nastąpić – na  podstawie dostępnych półproduktów 
– znaczny rozwój produkcji średnio- i  małotonażowych; 
dotyczy to  zwłaszcza produktów specjalnego zastosowa-
nia, o dużej czystości, przeznaczonych na potrzeby rożnych 
działów gospodarki. 

W  programie rozbudowy przewidziano zrealizowanie 
najnowocześniejszych technologii – energooszczędnych, 
małoodpadowych, ekologicznie bezpiecznych, wyposażo-
nych w wysoko efektywne aparaty, maszyny i urządzenia 
sterowane komputerowo. Z  braku kapitałów rozbudowa 
musi być oparta na przedsięwzięciach z udziałem kapitału 
zagranicznego.

Podejmowane są liczne próby zainteresowania za-
granicznych inwestorów udziałem w  realizacji programu 
rozwoju we  wszelkich możliwych formach kapitałowych 
i  organizacyjnych. Procesowi temu powinny sprzyjać za-
chodzące w  Polsce gruntowne zmiany systemowe i  wła-
snościowe (również w  przemyśle chemicznym). Szereg 
przedsiębiorstw już się przekształciło w  spółki akcyjne 
lub w  inne formy komercjalizacji i  prywatyzacji. Niestety 
dopływ do  polskiego przemysłu chemicznego kredytów 
zagranicznych na  cele restrukturyzacji i  rozwoju, mimo 
wielu zabiegów, właściwie nie nastąpił, a  zawarte umo-
wy są nieliczne i  z  reguły dotyczą niewielkich inwestycji. 
Mowa tu o niewielkich kredytach Banku Światowego bądź 
o  obietnicach inwestycyjnych składanych podczas wyku-
pu pakietów akcji w kilku polskich fabrykach chemicznych. 
Sądzimy, że szczególne ryzyko inwestowania w Polsce jest 
przesadzone i często opiera się na szkodliwych dla wszyst-
kich stron stereotypach, mitach i fobiach.

Ostatnie dwa lata były trudnym okresem dla całej pol-
skiej gospodarki. Również przemysł chemiczny przeżywa 
okres recesji – ograniczenia produkcji, spadku zysków, 
trudności z pozyskaniem surowców i zbytem produktów, 
związanych m.in. z rozpadem tradycyjnego rynku wschod-
niego. Przemysł chemiczny należy jednak do  tych gałęzi, 
które – mimo wielkich trudności – najdłużej i stosunkowo 
najskuteczniej bronią się przed kryzysem. 

Przeciętna rentowność (netto) w  przemyśle chemicz-
nym w 1991 r. spadła do 2% (w wielu działach gospodar-
ki była ona znacznie mniejsza). Saldo obrotów w  handlu 
zagranicznym chemikaliami jeszcze w 1990 r. było dodat-
nie i dopiero w 1991 r. stało się ujemne (m.in. w związku 
ze zmianami cen ropy naftowej na naszym rynku). Spada 
produkcja wielu artykułów chemicznych. Wartość produk-

cji przemysłu chemicznego w 1991 r. (w cenach bieżących) 
była mniejsza od  uzyskanej w  roku poprzednim o  15,2% 
(w cenach porównywalnych).

Zatem konieczne jest podjęcie wielu działań w celu po-
wstrzymania tego trendu. Powinny one dotyczyć sfery fi-
skalnej (podatki, redukcja dywidendy, łagodzenie rygorów 
płacowych), restrukturyzacji sektora naftowego, właściwej 
polityki cen na nośniki energii, sfery przekształceń własno-
ściowych (powinno się uwzględniać specyfikę przedsię-
biorstw chemicznych) i innych. 

Polski przemysł chemiczny jest – pod względem organi-
zacyjnym – rozdrobniony, a procesy jego atomizacji wciąż 
się nasilają. Stan ten nie jest źródłem naszej siły i utrudnia 
ustalenie wspólnej strategii rozwoju. Kształtują się dwa 
możliwe kierunki postępowania:

• tworzenie różnorakich związków polskich przedsię-
biorstw opartych na  zdrowych ekonomicznie zasa-
dach, wspólnie ustalających strategię rozwoju;

• szersze włączenie w  obce, ponadnarodowe struktury 
w celu przyjęcia wspólnej strategii rozwoju.

Obecnie dominującym elementem polityki polskich 
przedsiębiorstw (niezależnie od  formy ich własności) jest 
strategia aktywnego przetrwania wymagająca ogromnego 
wysiłku i  zabiegów. Wymóg aktywności oznacza koniecz-
ność szybkich, radykalnych działań w zakresie restruktury-
zacji, ochrony środowiska, polityki kadrowej, reorientacji 
rynkowej oraz nadążania za zmianami zachodzącymi w go-
spodarce i współudziału w ich kształtowaniu. 

Mgr inż. Konstanty CHMIELEWSKI w  roku 1953 
ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 
(studia pierwszego stopnia), a  w  roku 1961 – Wy-
dział Chemiczny Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. 
Był m.in. prezesem zarządu w  Zakładach Azoto-
wych „Kędzierzyn” w Kędzierzynie-Koźlu. Był również 
pierwszym Przewodniczącym Zarządu Izby Przemy-
słu Chemicznego (w latach 1988-2001). Specjalność: 
technologia związków azotowych.
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• chlor, ług sodowy, karbid;
• nawozy fosforowe, trójpolifosforan sodu, fosforan pa-

szowy.
Szczegółowy asortyment produkcji i  jej wielkość są 

przedstawione w literaturze technicznej i źródłowej.

5. Polski przemysł chemiczny charakteryzuje się niedo-
statecznym asortymentem i  małą wielkością produkcji; 
wartość produkcji chemicznej stanowi tylko ok. 9% glo-
balnej wartości produkcji przemysłowej. Do  1989 roku 
przerób ropy naftowej w kraju wynosił ok. 15 mln t, a obec-
nie wynosi ok. 12 mln t rocznie, co wraz z corocznym im-
portem produktów naftowych (2÷2,5 mln t) daje roczny 
wskaźnik zużycia ropy i  produktów naftowych niewiele 
większy niż 0,3 t na mieszkańca. Wskaźnik ten jest jednym 
z mniejszych w Europie, co skutecznie hamuje rozwój całej 
polskiej gospodarki. W tej sytuacji zrozumiałe są najmniej-
sze w Europie roczne wskaźniki produkcji etylenu (ok. 7 kg), 
propylenu (ok. 4 kg) i tworzyw sztucznych (ok. 14 kg) przy-
padającej na  mieszkańca, a  także mały wskaźnik zużycia 
tworzyw sztucznych, wynoszący 16÷17 kg na mieszkańca 
(z uwzględnieniem również ich importu).

6. Następstwem wieloletniego braku dostatecznych 
środków przeznaczanych na rozwój przemysłu chemiczne-
go są:

• liczne przestarzałe technologie i  urządzenia o  dużej 
materiałochłonności i  energochłonności produkcji, 
uciążliwe dla środowiska naturalnego;

• wysoki stopień dekapitalizacji wielu instalacji i  urzą-
dzeń;

• niezadowalający stan wyposażenia w  urządzenia słu-
żące ochronie środowiska;

• niezadowalająca ekonomiczna efektywność produkcji 
i jej mała konkurencyjność na rynkach światowych.

Oczywiście polski przemysł chemiczny dysponuje rów-
nież instalacjami i technologiami na współczesnym pozio-
mie światowym.

Zamierzenia rozwojowe

Podczas wytyczania kierunków rozwoju polskiego 
przemysłu chemicznego uwzględnia się ogólnoświatowe 
tendencje do  ograniczania energochłonności i  materia-
łochłonności produkcji, a  także jej uciążliwości dla środo-
wiska. Podobnie jak w  całym świecie, również w  Polsce 
rozwój przemysłu chemicznego jest hamowany istniejącą 
społeczną barierą psychologiczną związaną z  poczuciem 
zagrożenia. Strategię rozwoju polskiego przemysłu che-
micznego zorientowano na  rynek wewnętrzny, a  także 
na rynki wschodnie i krajów rozwijających się. 

Wszystkie duże i małe fabryki chemiczne w kraju stara-
ją się – w miarę możliwości – realizować własne programy 
odtworzeniowo-modernizacyjne. W niedalekiej przyszłości 
modernizacją i intensyfikacją zostaną objęte (lub już zosta-
ły nią objęte) instalacje przeznaczone do: katalitycznego 
reformingu benzyny, pirolizy, wytwarzania tlenku etylenu, 
polipropylenu, gazu syntezowego, amoniaku, saletrzaku, 
mocznika, kwasu azotowego, elektrolizy, modelowanych 
włókien wiskozowych, styrenu, izocyjanianów i  poliure-

tanów, środków piorących i  wielu innych. W  trakcie za-
awansowanej budowy bądź uruchamiania są już instalacje 
przeznaczone do  wytwarzania eteru metylowo-tert-bu-
tylowego, poliformaldehydu, antybiotyków i  niektórych 
innych leków, nawozów NPK, opon traktorowych i  wielu 
małotonażowych produkcji.

Przewiduje się rozwój przemysłu chemicznego na  po-
trzeby:

• rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego (m.in. nawo-
zy sztuczne, środki ochrony roślin, dodatki paszowe, 
opakowania);

• ochrony zdrowia (m.in. środki piorące, artykuły higieny 
osobistej, leki, sprzęt medyczny jednorazowego użytku);

• budownictwa mieszkaniowego (m.in. tworzywa 
sztuczne, kleje, farby i lakiery, asfalty, lepiki);

• ochrony środowiska (m.in. zagospodarowanie odpa-
dów, wdrożenie mało- lub bezodpadowych techno-
logii oraz technologii katalitycznego dopalania gazów, 
chemicznych metod uzdatniania wód i  oczyszczania 
ścieków).

W  przemyśle koksochemicznym powinny powstać 
nowe instalacje przeznaczone do przerobu smoły koksow-
niczej i do hydrorafinacji benzolu. 

Prawdziwym przełomem w rozwoju polskiego przemy-
słu chemicznego będzie realizacja od dawna przygotowy-
wanego programu rozbudowy przemysłu rafineryjnego, 
petrochemicznego i  przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Jego celem jest skokowy rozwój produkcji paliw i półpro-
duktów petrochemicznych, a na ich podstawie materiałów 
na  potrzeby całej gospodarki narodowej. W  programie 
przewidziano liczne inwestycje na południu Polski, zwłasz-
cza w  rejonach Kędzierzyna-Koźla, Oświęcimia i Tarnowa, 
a także w centralnej i północnej części kraju – w rejonach 
Płocka, Gdańska i Bydgoszczy.

W pierwszym etapie rozbudowy zamierza się m.in.:
• zwiększyć zdolności przerobowe rafinerii  

(do 24÷25,5 mln t rocznie) przez budowę nowej rafi-
nerii na południu Polski (zdolność 6 mln t rocznie), roz-
budowę rafinerii w Gdańsku (podwojenie istniejących 
zdolności) oraz modernizację rafinerii w Płocku;

• zbudować dwie instalacje do  pirolizy benzyn lub 
cięższych frakcji (w Płocku i na południu kraju), każda 
o zdolności wynoszącej ok. 250 tys. t etylenu rocznie, 
co spowoduje zwiększenie krajowej produkcji etylenu 
(do ok. 750 tys. t rocznie), a także – odpowiednio – pro-
pylenu, butadienu, butenów, benzenu i in.;

• zwiększyć roczną produkcję tworzyw sztucznych po-
wszechnego stosowania (do 25÷28 kg na mieszkańca) 
przez zbudowanie dwóch nowoczesnych instalacji 
do wytwarzania polietylenu (w tym liniowego poliety-
lenu o małej gęstości) oraz po jednej instalacji do pro-
dukcji polipropylenu i polistyrenu;

• zbudować na południu kraju nowe instalacje przezna-
czone do wytwarzania etylobenzenu, styrenu, kopoli-
merów ABS, akroleiny, kwasu akrylowego i jego estrów, 
bezwodnika ftalowego, a  także formaliny, poliformal-
dehydu i poliamidu;

• zbudować w centrum kraju wytwornię difenylometa-
nodiizocyjanianu;

Perspektywa: Chemia A.D. 1992
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obecnie 207 mld zł (dane za 2016 r.). Średnioroczne tem-
po wzrostu produkcji sprzedanej segmentu chemicznego 
w  latach 2010–2016 wyniosło 5,7%. Dynamika wzrostu 
jest większa niż w przetwórstwie przemysłowym ogółem, 
w którym – w analogicznym okresie – wyniosła ona 3,8%.

Analizując te dane, warto zwrócić uwagę nie tylko na ich 
krajowy kontekst (porównanie do danych z  innych sekto-
rów gospodarki i przetwórstwa przemysłowego ogółem), 
ale  również na  znaczenie międzynarodowe. Polski prze-
mysł chemiczny rozwija się dynamicznie na  tle najwięk-
szych światowych gospodarek. Przykładowo, wzrost pro-
dukcji sprzedanej odnotowany w  Polsce był w  ostatnich 
latach większy niż w  Niemczech, Francji czy USA. Wzrost 
ten był również tylko o niecały punkt procentowy mniejszy 
niż ten odnotowany w  Chinach, wymienianych dziś jako 
jedno z najdynamiczniej rozwijających się państw świata. 

Wskaźniki makroekonomiczne, mimo że  mówią wiele 
o roli, jaką sektor chemiczny odgrywa na arenie gospodarki 
krajowej, nie oddają w pełni znaczenia tej gałęzi przemysłu 
dla codziennego życia. Wszechobecność produktów prze-
mysłu chemicznego sprawia, że praktycznie wszystkie sek-

tory i  przedmioty codziennego użytku są z  nimi obecnie 
nierozerwalnie powiązane. Produkty przemysłu chemicz-
nego są obecne w każdej dziedzinie życia, a większość co-
dziennych czynności wymaga ich wykorzystania. Chemia 
jest tak integralnym elementem naszego życia, że  na  co 
dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa 
i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, 
przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przy-
kłady. Udział przemysłu chemicznego i jego wkład w pro-
dukcję podstawowych przedmiotów codziennego użytku 
oddają dane na temat sektorów generujących zapotrzebo-
wanie na  wyroby chemiczne w  Europie. W  2016 r. 39,9% 
europejskiej produkcji chemicznej zostało odebrane przez 
producentów opakowań z  PVC i  innych tworzyw sztucz-
nych, 19,7% – przez budownictwo, 8,9% – przez motory-
zację, 5,8% – przez producentów urządzeń elektrycznych 
i  elektronicznych, 3,3% – przez rolnictwo. Żadna z  tych 
branż nie mogłaby funkcjonować bez surowców i półpro-
duktów dostarczanych przez sektor chemiczny.

struktura podmiotowa przemysłu 
chemicznego
W łańcuchu wartości przemysłu chemicznego w Polsce 

funkcjonują zarówno wielkie koncerny – producenci chemii 
masowej i paliw – jak i mniejsze zakłady chemiczne. Duże 
firmy generują istotną część wartości produkcji sprzedanej. 
Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą liczebną 
większość branży wśród całkowitej liczby podmiotów go-
spodarczych zaliczanych do sektora chemicznego w liczbie 
ok. 11 tysięcy. Pod względem przychodów oraz wolume-
nów produkcji segment chemiczny sektora zdominowany 
jest przez duże podmioty produkujące głównie wysokoto-
nażowe chemikalia w formach podstawowych oraz produ-
centów opon – łączne przychody ośmiu największych grup 
chemicznych stanowią ok. 1/3 wartości krajowej produkcji 
chemicznej. Trudno oszacować jednak wewnątrzsektorowe 
znaczenie i to, które podmioty generują więcej wartości do-
danej dla gospodarki. Pewnym wyznacznikiem może być 
obecna struktura członkowska Polskiej Izby Przemysłu Che-
micznego, której ponad 60% podmiotów zalicza się do ma-
łych i  średnich przedsiębiorstw. Gospodarczo sektor MŚP 
lokalizuje się głównie w obszarze przetwórstwa chemiczne-
go, szczególnie w segmencie tworzyw sztucznych. Odrębną 
kategorią istotnych podmiotów funkcjonujących w polskim 
przemyśle chemicznym są instytuty naukowo-badawcze, 
które wspierają rozwój sektora i jego innowacyjność. 

KIeruNKI rOZWOju 

Perspektywy i potencjał polskiego przemysłu chemicz-
nego są w coraz mniejszym stopniu zależne od czynników 
tradycyjnie osłabiających konkurencyjność branży, takich 
jak ceny i bezpieczeństwo dostaw podstawowych surow-
ców produkcyjnych i  energetycznych. Sektor chemiczny 
z aprobatą przyjmuje prowadzone przez wiele ostatnich lat 
projekty dywersyfikacyjne. Dla branży efektywność ener-
getyczna i procesowa jest jednym z kluczowych czynników 
wpływających na  konkurencyjność, zwłaszcza w  obliczu 
braku wystarczającej własnej bazy surowcowej.

POlsKa CHemIa OBeCNIe

rola w gospodarce i znaczenie dla 
społeczeństwa
Od czasu transformacji ustrojowej polski przemysł che-

miczny rozwinął się w  takim stopniu, że  dzisiaj możemy 
mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-

jak w jednym zdaniu można opisać stan polskiego sektora chemicznego a.D. 
2018? Ważne, by potransformacyjne sukcesy nie przesłoniły nam dzisiejszego 
potencjału.

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego od 2013 r.

-Wschodniej. W  sensie makroekonomicznym o  rozwoju 
świadczą dane płynące zarówno z  urzędów krajowych 
(m.in. Głównego Urzędu Statycznego), jak również z agend 
unijnych (w tym z EUROSTAT-u i Europejskiej Rady Przemy-
słu Chemicznego CEFIC). Te dane jasno pokazują, że sektor 
chemiczny w Polsce tworzy ok. 300 tysięcy miejsc pracy1, 
co stanowi ponad 11% zatrudnienia w przemyśle ogółem 
– to więcej niż np. prężny w ostatnich latach przemysł mo-
toryzacyjny. Rosną również pozostałe wskaźniki: wartość 
produkcji sprzedanej od okresu silnego wzrostu w  latach 
2005–2010 utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosi 

1.	Raport	„Przemysł	Chemiczny	w	Polsce.	Pozycja,	wyzwania,	
perspektywy”,	PIPC,	EY,	Warszawa,	2017	r.

Perspektywa: Chemia A.D. 2018

Pozycja i perspektywy polskiego 
przemysłu chemicznego
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Dr inż. Tomasz Zieliński, absolwent Technologii 
Chemicznej na  Wydziale Budownictwa, Mechaniki 
i  Petrochemii w  Płocku, Politechniki Warszawskiej. 
Był m.in. wiceprezesem zarządu Zakładów Chemicz-
nych „Police” S.A., a także Członkiem Zarządu w AN-
WIL S.A. oraz Prezesem Zarządu spółki Chemeko. 
Od  czerwca 2013 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Specjalność: 
chemia i technologia polimerów.
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Podstawowymi surowcami dla całego przemysłu che-
micznego są nadal ropa naftowa i gaz ziemny. Około 85% 
wszystkich substancji wytwarzanych w  przemyśle che-
micznym stanowi chemia organiczna oparta na węglowo-
dorach, w  tym jego pochodnych, takich jak: etylen, pro-
pylen, butadien czy benzen. Produkcja chemiczna – w tym 
głównie nawozy mineralne – są w przeważającym stopniu 
oparte o wykorzystanie takich surowców mineralnych, jak 
fosfor, siarka, potas czy sód, a  dla samych nawozów gaz 
ziemny stanowi podstawową bazę surowcową. Bardzo 
istotny z  punktu widzenia procesu produkcyjnego jest 
również węgiel kamienny (jako paliwo energetyczne w za-
kładowych elektrociepłowniach).

W  Polsce kwestie surowcowe wciąż pozostają jednym 
z kluczowych czynników determinujących pozycję sektora. 
Jednak w stosunku do okresu transformacji ustrojowej uda-
ło się zmniejszyć ich wpływ na  konkurencyjność polskiej 
chemii. Coraz większe uniezależnienie od różnic cenowych 
i  zwiększenie bezpieczeństwa dostaw podstawowych 
surowców jest efektem rozwoju rodzimego przemysłu 
– znacznego zwiększenia efektywności energetycznej 
i procesowej w zakładach chemicznych. Szansą na dalszą 
dywersyfikację dostaw surowców jest budowa nowej infra-
struktury, zwłaszcza w zakresie nowych źródeł dostaw gazu 
ziemnego (m.in. poprzez uruchomienie Terminala LNG im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego lub budowę interkonek-
torów pozwalających na korzystanie z kierunków dostaw 
innych niż kierunek wschodni, a  także planowany projekt 
Baltic Pipe).

Rosnąca efektywność energetyczna i  procesowa są 
efektem prężnie rozwijającej się innowacyjności polskiego 
przemysłu chemicznego – zarówno w obszarze procesów, 
jak i  produktów. Z  każdym rokiem rośnie również nasz bi-
lans handlowy, dając obecnie (chemia masowa) ponad 26,1 
mld zł. W  przetwórstwie chemicznym szybszy rozwój eks-
portu niż importu w ostatnich latach pozwolił na przejście 
z deficytu do nadwyżki wymiany handlowej. Zmniejszający 
się deficyt w  handlu zagranicznym obserwujemy również 
w  obszarze chemii niskotonażowej. Jednak zniwelowanie 
ujemnego bilansu w handlu zagranicznym w chemii stano-
wi dla branży istotne wyzwanie na najbliższe lata, a powo-
dzenie tego zadania uzależnione jest od  wielu czynników 
(np. regulacyjnych, geopolitycznych, w tym surowcowych). 

Sztandarowym produktem eksportowym obszarów 
chemii masowej i  przetwórstwa chemicznego są wyroby 
z kauczuku syntetycznego, których nadwyżka eksportu nad 
importem w  2016 r. wyniosła ponad 5,5 mld zł. Najwięk-
szą nadwyżkę w obszarze chemii niskotonażowej osiągały 
wyroby kosmetyczne oraz mydła i detergenty (6,4 mld zł). 
Pozostałe grupy wyrobów, które w 2016 r. uzyskały nadwyż-
kę handlową, to  wyroby z  tworzyw sztucznych oraz gazy 
techniczne. Grupami produktów o największym ujemnym 
saldzie handlowym w 2016 roku były: tworzywa sztuczne 
w  formach podstawowych, farmaceutyki i pozostałe pod-
stawowe chemikalia organiczne oraz farby, lakiery i kleje. 

szanse i wyzwania

Przemysł chemiczny w Polsce od wielu lat znajduje się 
pod presją regulacji, szczególnie unijnych, co widać w sys-

tematycznym – i  obecnie już w  dwukrotnym – wzroście 
kosztów legislacji wpływających na tę branżę. Koszty gene-
rują głównie regulacje dotyczące samych produktów che-
micznych oraz legislacja związana z emisyjnością i proce-
sami przemysłowymi. Dostosowywanie się do wdrażanych 
regulacji jest jednym z wyzwań. Drugim zaś, równie istot-
nym, jest sprostanie konkurencji, szczególnie tej spoza Eu-
ropy. Jakościowa odpowiedź na  konkurencję zewnętrzną 
jest o tyle trudna, że te podmioty w większości nie są obar-
czone regulacjami takimi jak te, które funkcjonują na tere-
nie Unii Europejskiej. Zatem przemysł chemiczny zarówno 
w Polsce, jak i w Europie, musi stawić czoła własnemu wy-
sokiemu poziomowi regulacji i  znaleźć kierunki budujące 
i umacniające jego konkurencyjność na poziomie global-
nym. Czy wpisanie się w  globalne trendy jest szansą dla 
umocnienia konkurencyjności i  rozwoju Polskiej Chemii? 
Czy może jednak globalne trendy stanowią wyzwanie? 

Przemysł chemiczny, podobnie jak inne istotne sektory 
gospodarki, podlega ciągłym zmianom. Kluczowymi de-
terminantami są zarówno aktualne trendy konsumenckie, 
otoczenie regulacyjne, jak również podejście liderów bran-
ży do prowadzenia biznesu. 

W ujęciu globalnym wiodącymi trendami konsumenc-
kimi są m.in.: ekologia, digitalizacja, w tym powiązana z nią 

większa elastyczność w  zakresie zakupów internetowych 
(również zagranicznych), czy rosnący trend sharingu. Glo-
balne trendy konsumenckie znajdują odzwierciedlenie 
w trendach branżowych. Trendy te – szczególnie takie jak 
digitalizacja, globalizacja rynku czy mobilność alternatyw-
na – zaczynają bezpośrednio wpływać na  plany sektora 
chemicznego. Równolegle przedsiębiorcy wyznaczają spe-
cyficzne dla danego obszaru działalności tendencje bran-
żowe. Obecnie najsilniejszym trendem jest digitalizacja. 
Najszybciej przyjęły ją sektory: bankowy i usług IT. Przemysł 
ciężki – w tym np. przemysł chemiczny – zaczął akcepto-
wać ten trend nieco wolniej. Wpłynęły na  to  m.in. złożo-
ność branży, specyfika działalności i skomplikowanie pro-
cesów. Sektor chemiczny wymagał stworzenia specjalnych 
narzędzi, dostosowania ich do wymogów branży i każdego 
z podmiotów. Obecnie wielu dostawców usług ma już wy-
pracowane bazowe systemy i narzędzia wsparcia. Szybsze 
wdrożenie tych systemów – np. zarządzania ciągłością 
produkcji, zarządzania logistyką, remontami, monitoring 
instalacji, planowanie inwestycji 3D – dają możliwość uzy-
skania założonych rezultatów (np. oszczędności). To jeden 
z elementów niezbędnych do budowania naszej narodo-
wej konkurencyjności. Dla polskiej chemii digitalizacja jest 
szansą na pro-efektywne modernizacje, oszczędność czasu 
i redukcję kosztów.

Inaczej sprawa wygląda z globalizacją rynku. Od lat ob-
serwujemy, jak produkty chemiczne spoza państw Europy 
zalewają inne regiony. Aspekty logistyczne – zarówno te 
technologiczne, jak i  kosztowe – przestały mieć znacze-
nie. Odległości przestały istnieć – jest to zagrożenie, ale też 
szansa dla rodzimych przedsiębiorstw. Polskie przedsiębior-
stwa chemiczne mogą prowadzić międzynarodową poli-
tykę handlową, dostarczając swoje produkty na wszystkie 
kontynenty. Globalizacja rynku to także możliwość dotarcia 
do tańszych surowców. Ten obszar jest dość trudny, głów-
nie ze względu na konieczność zaangażowania znacznych 
środków finansowych, ale nie niemożliwy. Zakup przez pol-
skie rafinerie ropy naftowej z Bliskiego Wschodu jest tylko 
jednym z przykładów wykorzystania szans, jakie daje nam 
globalizacja rynku. 

W  przypadku polskiego przemysłu chemicznego jed-
nym z  większych wyzwań jest rozwój i  implementacja 
trendów ekologicznych. Jest to  odczuwalne zwłaszcza 
w  obszarze licznych kosztownych regulacji środowisko-
wych kształtowanych przez unijne instytucje. Przemysł 
chemiczny, zwłaszcza w Polsce, jest sektorem, który najwię-
cej inwestuje w ochronę środowiska, poprawiając własne 
oddziaływanie na  środowisko naturalne i  wspierając spo-
łeczności lokalne. Proekologiczność jest wpisana w  funk-
cjonowanie polskiej chemii. Wprowadzając kolejne regu-
lacje, warto jednak pamiętać o szczególnej roli, jaką pełni 
sektor chemiczny, będący przecież istotnym elementem 
naszego PKB. 

Sektor chemiczny w  Polsce, chcąc nadal umacniać 
swoją pozycję i  zwiększać konkurencyjność, musi po-
dążać za  światowymi trendami w  branży. Firmy sektora 
chemicznego poszukują dla siebie najlepszych ścieżek 
rozwoju, idąc w stronę „czwartej rewolucji przemysłowej”, 
fuzji, zwiększenia obecności na  rynkach wschodzących, 
proekologicznych rozwiązań, innowacyjności czy zabez-

pieczeń źródeł surowców. Niektóre z  tych trendów zwią-
zane są z  wypełnieniem pewnych zobowiązań, inne po-
kazują cele strategiczne w  kontekście zrównoważonego 
rozwoju i umacniania pozycji konkurencyjnej. Czy są one 
wyzwaniem dla polskiej chemii? Niektóre z nich są. Czwar-
ta rewolucja przemysłowa to nic innego jak współcześnie 
wykorzystywanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany 
danych oraz technik wytwórczych. Czy to wyzwanie? Do-
strzec można tu raczej szanse na efektywny rozwój. 

Fuzje i przejęcia to kolejny globalny trend obserwowany 
także w przemyśle chemicznym. Chemia na świecie od kil-
ku lat może pochwalić się sukcesami w tym zakresie. Przeję-
cie firmy to przede wszystkim przejęcie jej rynku. Fuzje to – 
oprócz przejmowania rynku i licznych synergii – połącznie 
sił w  zakresie rozwojowym, inwestycyjnym, handlowym. 
Dobrym przykładem z  krajowego rynku było powstanie 
Grupy Azoty, połączone z  przejęciami, które dały możli-
wość umocnienia pozycji konkurencyjnej i  usprawnienie 
działalności operacyjnej. Fuzje i  przejęcia to  także szansa 
na wyjście poza granice kraju. W czasach globalizacji rynku 
możliwość dotarcia do nowoczesnych technologii i źródeł 
surowców – jak w  przypadku inwestycji PKN ORLEN S.A. 
w działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Kanadzie – 
jest jedną z najważniejszych wartości.

Nieustanne dążenie do  innowacyjności w branży che-
micznej jest czymś oczywistym. Natomiast prowadzenie 
projektów R&D i poszukiwanie niestandardowych rozwią-
zań jest niewątpliwą szansą, ale może być również wyzwa-
niem. Czy innowacyjność jest konieczna? Jest – szczegól-
nie dla funkcjonowania przemysłu chemicznego w Polsce, 
który dodatkowo musi sprostać licznym kosztownym wy-
zwaniom, takim jak polityka klimatyczna i ograniczony do-
stęp do części surowców. 

Przemysł chemiczny w Polsce musi umacniać swoją po-
zycję konkurencyjną, podejmować ryzyko innowacyjności, 
inwestować, usprawniać swoje bieżące aktywa, ulepszać 
je, podnosić efektywność, a  co najważniejsze: próbować 
do niektórych trendów – i globalnych, i sektorowych – po-
dejść jak do  szansy na  poprawę swojej pozycji na  mapie 
świata. 

jak nas widzą?

Społeczny odbiór polskiego przemysłu chemicznego 
nadal jest niewspółmierny do  jego znaczenia dla gospo-
darki i codziennego życia. Widać już jednak pierwsze efekty 
prowadzonej od 2015 r. przez Polską Izbę Przemysłu Che-
micznego Kampanii „Polska Chemia”. Odbiór sektora jako 
branży dbającej o środowisko, promującej innowacyjność, 
tworzącej miejsca pracy, respektującej zasady zrównowa-
żonego rozwoju i  odpowiedzialnej społecznie jest coraz 
częstszy. Zdajemy jednak sobie sprawę, że praca nad zmia-
ną naszego sektorowego postrzegania jest wyzwaniem 
nie tylko w naszych działaniach związanych ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, ale  przede wszystkim wy-
zwaniem rozwojowym. Bez umocnienia pozycji przemysłu 
chemicznego, wsparcia regulacyjnego oraz zrozumienia 
roli przemysłu chemicznego w rozwoju gospodarki Polski 
trudniej będzie wykorzystać jego potencjał, który jest klu-
czowy dla polskiej ekonomii. 




