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Przemysł chemiczny w statystyce

Podmioty przemysłu chemicznego na „Liście 500” 
Rzeczpospolitej za 2014 r. 

W pierwszej połowie maja br. dziennik Rzeczpospolita ogłosił 
tradycyjną listę, dobrowolnie zgłoszonych, 500 największych w Pol-
sce – mierzonych wielkością przychodów – firm z obszaru prze-
mysłu, handlu i finansów w 2014 roku. Znalazły się na niej również 
podmioty gospodarcze przemysłu chemicznego, Zanim im poświę-
cimy najwięcej miejsca, kilka informacji ogólnych o całej przedmio-
towej liście. Rzeczpospolita sporządza je od 1999 r.; bieżąca jest 
więc już 17. z kolei. Rankingi te są więc pośrednią ilustracją rozwo-
ju gospodarczego kraju na przestrzeni ostatnich lat przełomu XX 
i XXI wieku. Jednym z mierników tych zmian jest np. sumaryczna 
wielkość obrotów wszystkich firm z listy, która od pierwszej pre-
zentacji wzrosła trzykrotnie – zaś zyski firm w tym samym czasie 
powiększyły się siedmiokrotnie. Kolejne, coroczne listy są odzwier-
ciedleniem, w ujęciu generalnym, wzrostu naszej gospodarki, ale 
jednocześnie pokazują, że proces ten przebiega nierównomiernie, 
a przebyte globalne kryzysy, aczkolwiek w mniejszym stopniu, ale 
dały się odczuć, również w gospodarce krajowej. W minionych la-
tach największą zapaść odczuła gospodarka, tak światowa jak i pol-
ska, w latach 2008/09, ale także ostatnio odnotowane „osłabienie”, 
mimo określonej poprawy niektórych wyników roku 2014 wobec 
poprzedniego, świadczą o występującym zwolnieniu tempa naszego 
rozwoju. I tak np. wielkość sumarycznych przychodów grupy „500” 
w minionym roku, aczkolwiek nieco wyższa niż w roku poprzed-
nim (o 1,8%), to jednak lokuje je poniżej uzyskanych w rekordo-
wym roku 2012. Łączne przychody 500 firm wyniosły w minionym 
roku 1.345,5 mld PLN i są zapewne imponujące, gdy porównamy 
je z wartością przychodów ok. 400 mld PLN osiąganych w czasie, 
gdy powstawały pierwsze „Listy 500” przeszło 15 lat temu. Nato-
miast zyski wypracowane przez 500 firm w 2014 r., które wynio-
sły 45,9 mld PLN są niestety od trzech lat w regresie, począwszy 
od wartości 71,0 mld PLN w 2011 r.

Z innych wielkości dotyczących prezentowanych firm z „Listy 
500”, szczególnie na przestrzeni lat 2005–2014, warto odnotować 
dość znaczące zmiany w ich układzie właścicielskim. I tak, o ile 
w minionym 10–leciu liczba firm prywatnych zwiększyła się ze 150 
do 202, to w tym samym okresie ubyło, z 91 do 34, podmiotów 
państwowych. Na porównywalnym poziomie utrzymała się liczba 
firm zagranicznych (253 do 259). Kończąc charakterystykę ogólną 
„Listy 500” grupującej różne asortymentowo podmioty, warto od-
notować, nieliczne w tym roku, akcenty dotyczące firm chemicz-
nych na tle pełnej listy. Podobnie jak w latach ubiegłych, Rzeczpo-
spolita, oprócz podstawowego rankingu firm, przeprowadziła kilka 
zestawień cząstkowych wg różnych kryteriów. W niektórych z nich 
pojawiły się również podmioty przemysłu chemicznego i paliw płyn-
nych. Przytaczamy je poniżej, jeszcze w ramach informacji o ogólnej 
„Liście 500”:

Od pewnego czasu Redakcja Rzeczpospolitej, przy ogłaszaniu • 
corocznej pełnej listy dokonuje również wyboru jednej najlep-
szej firmy wśród wszystkich branż przemysłowych, przyzna-
jąc jej tytuł „Orła Rzeczpospolitej”. Kryteriami oceny są m.in. 
efektywność, stabilność i rozwój firmy. Wybór jej następuje 
z uprzednio pięciu najlepszych, nominowanych do tego wy-

różnienia. W b. roku najwyższe uznanie spotkało Grupę Valeo 
(przemysł elektromaszynowy), ale wśród pozostałej czwórki 
kandydatów do najwyższego wyróżnienia znalazł się reprezen-
tant branż chemicznych – SZPGum. Stomil w Sanoku
Wśród działów krajowego przemysłu o najwyższym udziale • 
produkcji na eksport, przemysł chemiczny znalazł się na trze-
cim miejscu (44,4%), po maszynowym (78,6%) i motoryza-
cyjnym (49,4%), ale przed np. metalurgicznym i spożywczym 
(ten ostatni 27,6%); również na trzecim miejscu, wśród branż 
przemysłowych, uplasowaliśmy się (przemysł chemiczny, bez 
farmaceutycznego) pod względem rentowności (4,6%), po ma-
szynowym (5,3%) i spożywczym (5,0%)
Na sporządzonej liście 10. największych eksporterów z „Listy • 
500”, na 3. miejscu znalazła się Grupa Lotos z Gdańska (9,5 
mld PLN), przed czwartym PGNiG Warszawa (5,1 mld PLN) 
i szóstą Grupą Azoty SA GK (4,7 mld PLN)
Zaprezentowano również 40 firm, które w minionym roku wy-• 
pracowały największą poprawę wyniku netto. Na pierwszej po-
zycji znalazło się PGNiG SA Warszawa (wzrost o 902 mln PLN); 
na 9. Orlen Południe SA Trzebinia (201 mln PLN); na 17 Ciech 
SA (127 mln PLN) i na 22. Boryszew SA GK Sochaczew  
(101 mln PLN)
Dokonano również wyboru firm, które zasiliły budżet kraju naj-• 
wyższymi wpłatami podatków. Na liście 30. podmiotów niefi-
nansowych znalazły się m.in.: na drugim PGNiG Warszawa (804 
mln PLN), na 17. Synthos SA Oświęcim (69,6 mln PLN), na 21 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Poznań (51,1 mln PLN) 
i na 30. Grupa Azoty SA GK z wpłatą 37,7 mln PLN.
Przechodząc do bardziej szczegółowego omówienia sytu-

acji firm przemysłu chemicznego zamieszczonych na tegorocznej 
(za 2014 r.) „Liście 500”, rozpoczynamy od prezentacji ich w Tabli-
cy. Znalazły się w niej wszystkie podmioty przemysłu chemicznego 
(zaznaczone pogrubionym drukiem) oraz wybrane przedsiębior-
stwa pokrewne, głównie przemysłu rafineryjnego i papierniczego 
oraz branżowe handlowe.

Prezentując dane w Tablicy, warto w uzupełnieniu dodać:
Na tegorocznej liście „chemicznej” znalazło się 28 przedsię-• 
biorstw, tj. o 3 mniej niż w roku ubiegłym. Mimo, że pierwsza 
firma na liście (niechemiczna), PKN Orlen SA Płock, w stosunku 
do przychodów roku poprzedniego, zmniejszyła je o ok. 6%, 
to, zarówno pierwsza jak i ostatnia, firmy chemiczne na tego-
rocznej liście zwiększyły przychody (ze sprzedaży) w stosunku 
do wartości pierwszej i ostatniej na liście ubiegłorocznej
Niestety, inne pośrednie wskaźniki sytuacji firm chemicznych • 
na „Liście 500”, są mniej optymistyczne, szczególnie w porów-
naniu do sytuacji poprzednich lat. Na wspomniane 28 podmio-
tów „chemicznych” aż 16 firm (przeszło 57%) pogorszyło swo-
je lokaty miejsc w rankingu, a tylko 5 je poprawiło; pozostałe 7 
przedsiębiorstw nie zmieniły pozycji, względnie nie figurowały 
na liście ubiegłorocznej; również, w przypadku aż 12. firm, 
w tym kilku znaczących, nastąpił spadek wielkości przychodów 
uzyskanych ze sprzedaży
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Podmioty gospodarcze przemysłu chemicznego i branż pokrewnych na „Liście 500” “Rzeczpospolitej” 

– największych przedsiębiorstw w Polsce w 2014 r.

Miejsce
2014 r.

Miejsce
2013 r.

Przedsiębiorstwo

Przychody ze 
sprzedaży 

tys. PLN

Zmiana 
przychodu do 

2013 r. 
%

Udział 
eksportu w 
sprzedaży

%

Wynik finan-
sowy netto 

tys. PLN

Nakłady inwe-
stycyjne

tys. PLN

Zatrudnienie

osób

Rentowność 
brutto

%

1 1 PKN Orlen SA GK Płock 106.832.000 - 5,96 bd -5.828.000 3.788.000 20.300 - 5,9

3 3 PGNiG SA GK W-wa 34.304.000 7,05 14,9 2.822.000 3.781.000 29.285 10,6

4 5 Grupa Lotos SA GK Gdańsk 28.501.887 - 0,20 33,2 - 1.466.372 980.174 5.024 - 7,5

21 21 Grupa Azoty SA GK Tarnów 9.898.476 0,79 47,0 265.055 572.197 13.957 3,1

57 53 BORYSZEW SA GK Sochaczew 5.058.120 4,59 66,4 155.950 146.806 8.285 3,0

60 43  Shell Polska Sp.z o.o. Warszawa 4.962.775 - 18,99 bd bd bd 2.212 bd

68 47 SYNTHOS SA GK Oświęcim 4.618.845 - 13,82 55,6 357.490 15.177 2.208 9,3

69 54 GlaxoSmithKline Pharmaceutic.
SA Poznań

4.218.418 17,98 90,0 214.055 38.607 608 bd

92 81 Grupa Basell Orlen Polyolefins 
Sp. z o.o. Płock

3.476.589 - 4,22 40,0 bd bd 402 bd

93 83 Grupa Azoty ZA Puławy SA 3.452.076 - 3,33 39,4 221.205 208.554 3.200 7,4

95 94  ANWIL SA GK Włocławek 3.290.535 - 1,43 44,0 2.414 270.415 2.998 1,2

97 90 Ciech SA GK Warszawa 3.243.900 - 7,34 61,0 166.353 278.046 3.475 4,7

100 107 BASF Sp. z o.o. Warszawa 3.222.604 6,34 bd bd bd 545 bd

103 103 Arcitc Paper Kostrzyn SA GK Poznań 3.099.364 - 0,18 88,4 78.175 68.853 1.763 2,5

119 115 Mondi Świecie SA GK Świecie 2.766.144 - 0,06 63,0 560.181 2.522 1.091 23,5

134 137 Grupa Azoty ZCh. „Police” SA 2.412.443 - 2,11 40,3 61.211 161.153 3.243 3,1 

135 135 Avon Operation Sp.z o.o. Garwolin 2.398.680 - 3,67 87,6 bd bd 1.824 bd

140 141 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. 2.272.713 - 5,99 56,0 388.214 211.698 1.294 17,6

147 167 Henkel Polska Sp. z o.o. Warszawa 2.164.899 13,21 23,1 210.618 20.222 1.018 10,9

156 Grupa Azoty ZA Kędzierzyn SA GK 2.060.378 - 0,92 47,8 76.239 164.112 1,570 4,6

165 Reckitt Benckiser Production 
Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki

1.954.696 3,58 90,3 139.147 87.513 1.647 8,9

171 163 Firma Oponiarska Dębica SA 1.837.805 - 7,47 bd 88.300 101.198 bd 4,1

175 208 Bayer Sp. z o.o. Warszawa 1.823.523 21,63 25,1 45.828 13.380 784 3,27

176 149 Slovnaft Polska SA Kraków 1.816.953 - 21,31 0,0 - 7.843 97 35 - 0,3

179 184 Sanofi Aventis Sp. z o.o.  
Warszawa

1.800.196 5,89 6,5 89.404 9.729 855 6,7

183 179 ZF Polpharma SA Starogard Gd. 1.776.566 1,98 35,0 bd bd 1.778 bd

202 Hutchinson Sp z o.o. Żywiec 1.611.957 11,84 bd 185.440 bd bd 13,3

214 L’Oreal Polska Warszawa 1.514.055 - bd bd bd 607 bd

229 174 Orlen Południe SA GK Trzebinia 1.384.210 - 24,53 16,8 95.342 13.164 184 10,8

271 265 PCC Rokita SA GK Brzeg Dolny 1.092.943 - 0,75 53,4 71.211 162.086 1.127 6,9 

337 340 SGL Carbon Polska SA Racibórz 825.296 8,03 95,9 115.077 20.186 819 17,

355 347 SZPG Stomil Sanok SA GK 768.610 6,73 65,7 85.752 66.287 2.800 14,1

374 360 Gates Polska sp. z o.o. Legnica 720.202 5,2 99,2 111.982 8.008 496 15,8

396 269 3M Poland Sp. z o.o. Kajetany 662.098 - 38,61 11,0 43.998 871 338 8,6

404 383 Rawlplug SA GK Wrocław 639.479 3,19 58,1 18.214 25.852 1.925 2,2

412 389  PERN “Przyjaźń” SA Płock 625.017 2,73 46,0 207.171 208.672 851 41,0

450 410 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka 
SA GK Lubzina

546.0455 - 4,85 0,0 40.056 18.261 886 8,6

463 470 Drutex SA Bytów 522.734 12,07 bd bd bd 1.919 bd

468 471 PCC Exol SA GK Brzeg Dolny 511.032 9,51 49,6 4.026 11.849 204 1,1

473 420 Rehau Sp. z o.o. Baranowo 498.785 - 8,28 bd bd bd bd bd

479 446 AIR Products Sp. z oo. Warszawa 492.687 - 0,32 8,1 36.182 33.933 440 8,8 

489 Oknoplast Sp. z o.o. Ochmanów 480.000 12,28 70,0 bd bd 1.034 bd

492 476 Lerg SA Pustków 470.506 2,97 bd 10.387 bd 460 2,9

Źródło: “Rzeczpospolita” z 13.05.2015 ; 
Uwaga: drukiem wytłuszczonym zaznaczone zostały podmioty zaliczane do przemysłu chemicznego
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Większość przedsiębiorstw przemysłu chemicznego uzyskała, • 
tak wielkości wypracowanych zysków netto jak i wskaźniki ren-
towności, niższe niż w roku poprzednim – akcentem pozytyw-
nym jest jednak fakt, że wszystkie te wartości pozostały nadal 
dodatnie, w porównaniu np. do niepokojących wskaźników 
ujemnych (tak wyników finansowych netto jak i rentowności 
brutto) w bratnich firmach PKN Orlen SA i Grupa Lotos SA.

Przedstawione wyniki, uzyskane przez podmioty przemysłu che-
micznego, występujące na „Liście 500”, świadczą, że zjawisko spo-

wolnienia rozwoju naszej krajowej gospodarki w 2014 r., o którym 
wspomniano na wstępie, dotyczy niestety, aczkolwiek częściowo, 
również krajowego przemysłu chemicznego. Bardzo istotne pozo-
staje, aby sytuacja ta była tylko zjawiskiem przejściowym. Niektóre 
fakty z ostatnich miesięcy zaistniałe w krajowym przemyśle che-
micznym (szczególnie nowe przedsięwzięcia inwestycyjne – zreali-
zowane oraz ostatnio podjęte) pozwalają traktować je jako symp-
tomy oczekiwanej poprawy.

Jerzy Paprocki

Aktualności z firm
News from the Companies
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Dream Chemistry Award
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) 

w Warszawie rozpoczyna kolejną edycję konkursu Dream Che-
mistry Award (DCA) na najciekawszy wizjonerski projekt nauko-
wy z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną 
lub inżynierią materiałową. Autorzy pięciu najlepszych projektów 
zostaną w grudniu zaproszeni do Warszawy, by osobiście przed-
stawić swoją ideę członkom Komitetów Honorowego i Nauko-
wego. Spośród finalistów zostanie wyłoniony jeden laureat, któ-
ry otrzyma statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 15 tys. 
EUR. Oprócz nagrody, laureat ma możliwość upowszechnienia 
tematu projektu informacji prasowej o rozstrzygnięciu konkursu. 
Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie do 31 lipca br. za pomo-
cą formularza na stronie konkursu. (kk)

(http://www.ichf.edu.pl/dreamchemistryaward, 1.05.2015)

Nowe technologie dla dziewczyn
„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce 

program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przy-
szłość z branżą technologiczną. Ta pionierska na rynku polskim 
inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania 
nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich 
tworzeniem. Organizatorzy zapraszają studentki studiów inży-
nierskich wybranych uczelni technicznych ze wskazanych kierun-
ków studiów do aplikowania o stypendium oraz opiekę mentorów 
i mentorek Intel. Program pomoże zaplanować karierę, staż za-
wodowy, wesprze studia finansowo. Zgłoszenia trwają do 31 lipca 
2015 roku. (kk)

(www.stypendiadladziewczyn.pl, 1.05.2015)

Złoty Medal Chemii’2015
Do 16 października br. będzie trwał nabór wniosków w ramach 

piątej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii. Przedmiotem konkursu 
są prace licencjackie oraz inżynierskie zarówno o znaczeniu poznaw-
czym jak i aplikacyjnym z szerokiego, zakresu chemii. Suma nagród 
dla autorów najlepszych prac wynosi ponad 20 tys. PLN. Organi-
zatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii 
Nauk oraz firma DuPont Poland. Zgodnie z informacjami organiza-
torów konkursu zgłaszać można prace obronione w roku akademic-
kim 2014/15 i obejmujące swoją tematyką chemię lub jej pogranicze  
z biologią i fizyką. (kk)

(www.zlotymedalchemii.pl, 1.05.2015)

Innowacja jest Kobietą
Młode badaczki i wynalazczynie, które opracowały autorskie in-

nowacyjne rozwiązanie mogą wziąć udział w piątej edycji konkursu 
„Innowacja jest Kobietą”. Zgłoszenia można przysyłać do 30 czerwca 
2015 r. Dwa zwycięskie pomysły będą promowane na międzynarodo-
wych targach wynalazków. (kk)

(www.kobietynauki.org, 1.05.2015)

AKTUALNOŚCI PIPC

PIPC – spotkanie z polskimi europosłami
24 marca br. w Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli firm 

członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego z polskimi eu-
roposłami. Dyskutowano o przyszłości polskiego przemysłu chemicz-
nego w kontekście regulacji europejskich, zmieniającej się sytuacji 
na rynku światowym i europejskim, liberalizujących się rynków energii 
elektrycznej i gazu oraz pojawiających się nowych technologii. Organi-
zatorem spotkania była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Na spo-
tkaniu Izba była reprezentowana przez Tomasza Zielińskiego – Prezesa 
Zarządu i Krzysztofa Łokaja. 

PIPC – spotkanie z dyrektoriatem generalnym  
ds. handlu (KE)
27 marca br r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w War-

szawie odbyło się spotkanie z Dyrektoriatem Generalnym ds. Handlu. 
Celem spotkania było przedstawienie przez reprezentantów przemy-
słu spojrzenia na kwestie polityki handlowej UE, szczególnie dalszych 
porozumień o wolnym handlu (FTA). Polską Izbę Przemysłu Chemicz-
nego reprezentował dr Krzysztof Łokaj.

PIPC – na sesji „Chemia – surowce, innowacje, ekspansja” 
podczas EEC’2015
21 kwietnia br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarcze-

go w Katowicach w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach odbyła się sesja „Chemia – surowce, innowacje, eks-
pansja”. Goście wielokrotnie zwracali uwagę na rolę, jaką w rozwoju 
i we współpracy firm chemicznych, administracji państwowej i unijnej 
odgrywa Polska Izba Przemysłu Chemicznego. – Branża umie współ-
działać pomimo faktu, że konkurujemy. To zasługa Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego, która umie rozmawiać z każdym. PIPC nas jednoczy – mó-
wił Paweł Jarczewski. – PIPC jest jednym z liderów takich organizacji 
w Europie – przyznał Rafał Baniak 
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