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1,5 bln zł
produkcja sprzedana 

Nakłady inwestycyjne  
105 mld zł, stanowiące 

34,7% udziału przemysłu  
w nakładach  

inwestycyjnych ogółem

21,9 %  
udziału przemysłu  

w ogólnym PKB228 000
przedsiębiorstw   

Zatrudnienie 3,24 mln 
osób, co stanowi 20,3%  

zatrudnienia ogółem

Źródło: Rocznik statystyczny RP 2019 r. Główny Urząd Statystyczny

Przemysł w Polsce

www.forumrozwojuprzemyslu.org.pl2



O Forum Rozwoju Przemysłu
Forum Rozwoju Przemysłu (FRP) zostało zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jako jedna z największych 
organizacji przemysłowych, reprezentujących sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej, zaprosiła do współpracy aktywne 
organizacje branżowe reprezentujące różne sektory przemysłu w Polsce. Jednym z głównych celów Forum będzie poszukiwanie 
rozwiązań wspierających rozwój konkurencyjności i innowacyjności całego krajowego przemysłu. Jednym z podstawowych obszarów 
aktywności Forum będzie rzecznictwo reprezentowanych gałęzi przemysłu. Wszyscy Partnerzy Forum mają pełną świadomość,  
iż to właśnie od jakości uczestnictwa w procesie legislacyjnym zależą możliwości budowania konkurencyjności i ochrony przemysłu 
w Polsce, który jest filarem i zapleczem nowoczesnej gospodarki. O tym, jak duży i ważny jest to sektor dla całej polskiej gospodarki, 
świadczy fakt, że w przemyśle zatrudnionych jest aktualnie ponad 3,2 miliona osób, co stanowi około 20% udziału w zatrudnieniu  
w Polsce ogółem. Kolejnym ważnym parametrem, wskazującym znaczenie przemysłu w gospodarce, jest wartość produkcji sprzedanej, 
która obecnie kształtuje się na poziomie ponad 1,5 bln PLN, a także około 22% udział przemysłu w PKB – co czyni go niekwestionowanym 
liderem. 

Forum Rozwoju Przemysłu ma dać szansę na zbudowanie wspólnego, silnego głosu tak istotnej sfery gospodarki. Organizacjom 
partnerskim Forum zależy na intensyfikacji prac w zakresie dynamicznego rozwoju polskiego przemysłu, by Polska mogła skutecznie 
konkurować na rynkach międzynarodowych i by tak istotna gałąź gospodarki była właściwie chroniona. Partnerzy Forum Rozwoju 
Przemysłu, podlegając tożsamym światowym trendom, a także mając przed sobą podobne wyzwania regulacyjne oraz świadomość 
społecznej i gospodarczej odpowiedzialności, pragną zbudować stabilną współpracę pomiędzy przedstawicielami polskiego przemysłu 
a administracją państwową.

Forum Rozwoju Przemysłu stanowi przestrzeń do współpracy, dialogu i wymiany doświadczeń współtworzących je organizacji. 
Pierwszymi organizacjami partnerskimi Forum zostały: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Izba Odzysku i Recyklingu 
Opakowań, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, 
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Pracodawców AGD – APPLiA.

Forum ma charakter otwarty i jego celem jest nawiązywanie współpracy z kolejnymi organizacjami, by jak najskuteczniej działać  
na rzecz umacniania konkurencyjności krajowego przemysłu.

Inicjator i Partnerzy
Forum Rozwoju Przemysłu
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Mając na celu wsparcie dynamicznego rozwoju przemysłu w Polsce;

Uznając, że przemysł jest filarem i zapleczem nowoczesnej gospodarki; 

Będąc świadomymi lokalnych wyzwań i zewnętrznych zagrożeń gospodarczych;

Chcąc, zintensyfikować wspólne prace w zakresie rozwoju, a także ochrony i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przemysłu  

w Polsce; 

Zapraszając do współpracy także inne organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze i instytucje oraz administrację publiczną  

i świat nauki zainteresowanych wspieraniem rozwoju przemysłu w Polsce;

Strony uznając za zasadne i konieczne podjęcie współpracy w zakresie:

• zaangażowania w działania prowadzące do rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu na szczeblu 

ogólnokrajowym i międzynarodowym,

• wypracowywania priorytetów rozwojowych w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności sektorów przemysłowych w Polsce, 

• podejmowania skoordynowanych działań na rzecz kształtowania ustawodawstwa mającego bezpośredni wpływ  

na zróżnicowane sektory przemysłu,

• rekomendowania rozwiązań dotyczących przemysłu w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju,

• wspierania zrównoważonego rozwoju przemysłu uwzględniającego wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego  

i środowiska,

powołały FORUM ROZWOJU PRZEMYSŁU.

MEMORANDUM NA RZECZ ROZWOJU PRZEMYSŁU W POLSCE  
W RAMACH FORUM ROZWOJU PRZEMYSŁU
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Chemia jest integralnym elementem każdej dziedziny życia. 
Odgrywa kluczową rolę dla większości sektorów gospodarki, 
a także w naszym życiu codziennym. Oznacza to również, że 
zmienia się wraz z otaczającą nas rzeczywistością, ale także 

bardzo silnie ją determinuje. Przez ostatnie trzy dekady, krajowa 
branża chemiczna, dzięki ogromnemu wysiłkowi rozwija się 

bardzo dynamicznie i jest liderem regionu. Liczne inwestycje 
przyczyniły się do jej unowocześnienia i wzrostu zaangażowania 

w działania prośrodowiskowe. Wagę i znaczenie sektora 
chemicznego najlepiej obrazują dane statystyczne – produkcja 

sprzedana w 2018 roku kształtowała się na poziomie 264,8 
mld zł, dając branży aż 17 procent udziału w całym polskim 

przemyśle i tworząc przeszło 315 tysięcy miejsc pracy. 
Jednakże utrzymanie polskiego przemysłu na odpowiednio 

wysokim poziomie rozwoju jest bez wątpienia coraz większym 
wyzwaniem. Dlaczego? Głównie ze względu na stale rosnące 

obostrzenia regulacyjne, które przed nami stoją, silnie 
determinując naszą pozycję. Właśnie w celu lepszego wsparcia 

naszej konkurencyjności zainicjowaliśmy powstanie Forum 
Rozwoju Przemysłu. Będzie to płaszczyzna efektywniejszej 

i skuteczniejszej reakcji oraz dotarcia informacyjnego 
zarówno do przemysłu, jak i do administracji publicznej w 
zakresie najważniejszych działań mogących mieć wpływ 

na funkcjonowanie przemysłu, a tym samym rozwój całej 
gospodarki Polski – a przecież to jest naszym wspólnym celem.

dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu PIPC

inicjator powołania Forum Rozwoju 
Przemysłu – to największa branżowa 
organizacja reprezentująca na arenie krajowej 
i międzynarodowej interesy ponad 150 
firm i instytucji związanych z przemysłem 
chemicznym. Izba jest rzecznikiem interesów 
Członków, bierze czynny udział w procesach 
legislacyjnych, a także wspiera rozwój i 
innowacyjność całego sektora chemicznego. 
Uczestnicząc w pracach nad regulacjami, 
PIPC prowadzi dialog z administracją krajową 
oraz unijną, przede wszystkim w zakresie 
wypracowywania jak najłagodniejszych 
skutków regulacji i mechanizmów 
chroniących konkurencyjność branży na rynku 
europejskim. PIPC jest członkiem szeregu 
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w 
tym – jako jedyna polska organizacja – jest 
członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady 
Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo 
do reprezentowania polskiego przemysłu 
chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu 
Chemicznego (PIPC)
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to organizacja samorządu gospodarczego powołana, 
by reprezentować przedsiębiorców tworzących 
łańcuch wartości związany z opakowaniami. 
Członkami Izby są podmioty uczestniczące w całym 
cyklu życia opakowania od producentów opakowań 
poprzez ich użytkowników aż do podmiotów
zajmujących się gospodarką odpadami wraz  
z firmami usługowymi towarzyszącymi w obrocie 
gospodarczym. Dzięki wsparciu członków, 
przedsiębiorcy mają możliwość zapoznać się z 
doświadczeniem przekraczającym ich podstawową 
działalność, ale wskazującym im ich rolę w cyklu 
życia opakowania. PIOIRO buduje system nie 
tylko dla swoich członków, ale również na rzecz 
przedsiębiorców, którzy przystąpią do porozumień 
PIOIRO. Takie działanie gwarantuje długofalową 
realizację misji przedsiębiorców
oraz ich obowiązków prawnych dotyczących 
podjęcia i realizacji działań mających doprowadzić 
do zwiększenia poziomów recyklingu odpadów, 
zwiększenia zasobów oszczędności. 

Polska Izba Odzysku  
i Recyklingu Opakowań 

(PIOIRO)

Forum Rozwoju Przemysłu to przykład dobrowolnej 
inicjatywy wskazującej na to, iż tylko łącząc różne gałęzie  

i obszary gospodarki można w sposób świadomy 
i długofalowy przyczynić się do zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego uwzgledniającego uwarunkowania 
środowiskowe i społeczne. Wyzwań i zadań stawianych 

przed Forum Rozwoju Przemysłu jest dużo, a tylko szeroko 
rozumiana współpraca oparta o wiedzę

i doświadczenie jej członków umożliwi budowanie 
zarówno odpowiedzialnych przedsiębiorstw, jak i będzie 
odpowiedzią na kształtowanie konsumenta przyszłości. 

Tylko wspólne działanie wszystkich interesariuszy umożliwi 
wielokrotne wykorzystywanie zasobów zawartych  

w produktach, jak i kształtowanie nowych
modeli gospodarczych. Należy w pierwszej kolejności 

podkreślić ważny wkład Forum Rozwoju Przemysłu i jego 
rolę w uświadamianiu wszystkich o nowo kształtowanym
systemie wartości. Produkty nie mają stać się odpadem, 

a nową wartością umożliwiającą wytworzenie nowych 
dóbr czy usług. FRP będzie również elementem obecnie 

obserwowanego trendu przejścia od społeczeństwa 
konsumpcyjnego do transformacji w kierunku 

społeczeństwa klimatycznie świadomego. To już 
konieczność podjęcia zdecydowanych kroków zarówno na 
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym w wymiarze 

gospodarczym i społecznym. Zachęcam  
do współpracy nad nowymi rozwiązaniami.

mgr inż. Konrad Nowakowski,
Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań
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reprezentuje największe firmy zajmujące 
się produkcją, magazynowaniem  
i sprzedażą paliw płynnych oraz olejów 
smarowych na polskim rynku. Obecnie 
członkami POPiHN są: Amic Polska, 
ANWIM, BP, Circle K Polska, Fuchs 
Oil, Grupa Lotos, PERN, PKN Orlen, 
Shell, Slovnaft, Tanquid i Total. Firmy te 
zatrudniają w Polsce ponad 20 tysięcy 
osób i wpłacają do budżetu ok. 60 mld zł. 
POPiHN koordynuje działania branżowe 
w zakresie zmian legislacyjnych, 
prowadzi rozbudowany monitoring
rynku paliw i olejów smarowych oraz 
wspiera różne działania ograniczające 
szarą strefę. POPiHN działa także na 
rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Polska Organizacja 
Przemysłu i Handlu 

Naftowego (POPiHN)

Forum Rozwoju Przemysłu jest przede wszystkim 
płaszczyzną prowadzenia dialogu

pomiędzy największymi sektorami polskiej 
gospodarki, których strategiczne

interesy w znacznej mierze się pokrywają. 
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość

stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. 
Istotnym warunkiem zachowania zrównoważonego 
rozwoju są precyzyjne i możliwe do realizacji normy 

prawne. Poza tym stabilne dostawy paliw  
o wysokiej jakości i przystępnej cenie, są ważne 

dla całej gospodarki i nastrojów konsumenckich. 
Liczymy, że dzięki współpracy w ramach Forum 

uda się skutecznie wspierać rozwój społeczno-
gospodarczy w Polsce.

Leszek Wiwała, Prezes-Dyrektor Generalny
Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu 

Naftowego
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jest największą polską organizacją 
pracodawców branży motoryzacyjnej, 
zrzeszającą oficjalnych importerów, 
przedstawicieli producentów i producentów 
pojazdów samochodowych, motocykli, 
motorowerów oraz czterokołowych pojazdów 
motocyklowych, a także producentów 
nadwozi, przyczep, naczep, części, zespołów 
i elementów pojazdów samochodowych 
przeznaczonych do pierwszego montażu. 
Głównym celem PZPM jest reprezentowanie 
interesów zrzeszonych firm wobec organów 
administracji publicznej, środków masowego 
przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje 
zmiany legislacyjne oraz wspiera działania 
na rzecz rozwoju i promocji polskiego 
sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją 
zapraszaną przez rząd do opiniowania 
projektów najistotniejszychaktów prawnych 
dotyczących motoryzacji. Uczestniczy  
w pracach komisji parlamentarnych  
i rządowych.

Polski Związek Przemysłu 
Motoryzacyjnego

Gospodarka jest fundamentem rozwoju każdego 
państwa i społeczeństwa,a zapewnienie 

sprzyjających warunków do rozwoju gospodarczego 
jest niezbędne dla osiągnięcia dobrobytu i 

zadowolenia obywateli. Stabilna gospodarka 
wpływa także na wzrost roli każdego państwa na 

arenie międzynarodowej i podniesienie szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa. Współczesna 

gospodarka jest niezwykle zróżnicowana, jednak 
jej poszczególne sektory silnie się zazębiają 
i uzupełniają, dlatego dialog pomiędzy ich 

przedstawicielami jest bardzo ważny. W tej 
perspektywie podjęcie utworzenia platformy 

współpracy w ramach Forum
Rozwoju Przemysłu jest tak istotne i budujące. 

Wierzę, że współpraca, wymiana
doświadczeń, myśli i opinii przełoży się na 

skuteczniejsze i skoncentrowane działania
na rzecz poprawy warunków funkcjonowania 

obecnych – i wspomagania
nowych inwestycji.

Jakub Faryś – Prezes Polskiego Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego
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jest organizacją zrzeszającą
producentów opon. Reprezentuje 
branżę wytwarzającą ponad 36 mln 
szt. produktów wysokich technologii 
każdego roku, dziennie to ponad 130 tys. 
opon. Tylko bezpośrednio producenci 
zatrudniają ponad 10 000 pracowników 
w 4 fabrykach i spółkach handlowych. 
Branża jest też znaczącym eksporterem. 
W 2019 wysłała zagranice opony za 
ponad 8,5 mld PLN, co stanowi blisko 1% 
polskiego eksportu. Tylko  
w ostatnich 2 latach producenci opon  
zainwestowali niemal 1 mld PLN w rozwój 
technologii. PZPO jest głosem przemysłu 
oponiarskiego w sprawach związanych 
z  gospodarką, a także w zakresie 
bezpieczeństwa drogowego  
i standardów technicznych,  środowiska, 
klimatu i energii.

Polski Związek Przemysłu 
Oponiarskiego

Forum Rozwoju Przemysłu jest szansą na szeroką 
współpracę wielu branż w sprawach kluczowych 

dla gospodarki. Przemysł w Polsce odpowiada za 
znaczącą część PKB. Tworzymy też miliony miejsc 

pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach
inwestujących w ciągły rozwój. Forum będzie 

miejscem, w którym poszczególne branże 
będą mogły współpracować na rzecz rozwoju 

kraju. Cieszymy się, że możemy współtworzyć to 
porozumienie.

Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny Polskiego 
Związku Przemysłu Oponiarskiego
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Bardzo cieszymy się z zaproszenia Polskiego 
Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego

i Detergentowego do inicjatywy Forum Rozwoju 
Przemysłu, ponieważuważamy, że wspólna 

reprezentacja w kontaktach z władzami - polskimi 
i europejskimi– jest bardzo potrzebna. Pozwoli ona 

skutecznie formułować i przekazywać
stanowiska przemysłu do instytucji, które mają 

wpływ na warunki funkcjonowania
firm w Polsce.Praktyka firm kosmetycznych i 

detergentowych działających w Stowarzyszeniu
potwierdza także ogromną wartość wymiany 

wiedzy, doświadczeń i informacji pomiędzy nimi. 
Rozszerzenie tej bazy wiedzy o firmy z innych branż, 

organizacje branżowe, instytucje szkolnictwa 
wyższego i podmioty badawcze, pozwali nam 

lepiej jeszcze definiować możliwe kierunki rozwoju 
przedsiębiorstw - nowe rynki,

nowe technologie, nowe usługi i produkty. 
Firmy z różnych sektorów mogą mieć zbliżone 
źródła innowacji i wzrostu, ważne dla budowy 

trwałych przewag konkurencyjnych. Wymiana 
informacji i doświadczeń pozwoli nam także 

identyfikowaćbariery rozwoju i wspólnie 
poszukiwać rozwiązań.

dr Anna Oborska | Dyrektor Generalny, 
Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 
Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego 

działa od roku 1992. Członkowie Stowarzyszenia to uznani 
producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, 
dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące 
z branżami kosmetyczną i detergentową. Polskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego  
i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych 
organizacji branżowych: Cosmetics Europe, 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, 
Detergentów i Środków Czystości  
(the International Association for Soaps, Detergents and 
Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji 
Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA. Polskie 
Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego  
i Detergentowego jest jedyną organizacją  
w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu 
kosmetycznego i środków czystości. Członkostwo 
w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej 
wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, 
wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także 
atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach 
i szkoleniach.

Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego 

i Detergentowego
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Europa, a w niej Polska, jest na ścieżce  
re-industrializacji, która winna postępować 

równolegle do rozwoju sektora usług. Silny polski 
przemysł zapewnia nie tylko dobrobyt, ale również 

bezpieczeństwo kraju. Inicjatywa powstania 
Forum Roz-woju Przemysłu wpisuje się w strategię 

wsparcia jednej z głównych gałęzi polskiej 
gospodarki. Przedsiębiorcy produkujący w Polsce 

dostaną kolejną możliwość zaprezentowania 
swoich osiągnięć, ale może przede wszystkim 

wyartykułowania swoich potrzeb. Chodzi nam 
nie tylko o platformę wymiany myśli i pomysłów, 

ale także o skuteczne narzędzie reprezentowania 
przemysłowców, promowanie ich nowoczesnych 

technologii, usuwanie barier rozwojowych oraz 
pomoc w ekspansji na światowe rynki. Te cele 

możemy osiągnąć szybciej i efektywniej tworząc 
odpowiednią skalę działania, a do tego potrzebne 

nam Forum!

Wojciech Konecki – Członek Zarządu,
Dyrektor Generalny Związku Pracodawców AGD, 

APPLiA

jest jedyną w kraju reprezentacją 
producentów i importerów całego sektora. 
Od momentu powstania w 2004 roku, 
doradzamy i konsultujemy
z naszymi członkami branżowe stanowiska 
w tematach związanych z przemysłem, 
innowacyjnością, prawami konsumenckimi, 
efektywnością energetyczną, normalizacją 
czy gospodarką obiegu zamkniętego. APPLiA 
Polska to także monitoring sprzedaży, 
produkcji i eksportu AGD w kraju i Europie 
oraz eksperci w wielu kluczowych dla AGD 
dziedzinach. Siłą APPLiA są nasi członkowie, 
czyli 28 firm dostarczających łącznie blisko 
100% sprzętu AGD na polskim rynku oraz 
reprezentujących prawie 100% całej produkcji 
AGD w Polsce.

Związek pracodawców 
AGD, APPLiA
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