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Streszczenie: Sektor chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu, która w ostatnich 
latach przeszła znaczącą transformację związaną z globalizacją, digitalizacją i ochroną środo-
wiska. Ponadto wraz z rozwojem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym spodziewać się 
można kolejnych istotnych zmian, które będą wymuszane regulacjami na poziomie unijnym 
i krajowym. W wielu przedsiębiorstwach wdrożono nowoczesne rozwiązania organizacyjne 
innowacyjnych procesów i produktów, w tym wykorzystujących nano- i biotechnologię. Istotne 
znaczenie ma jednak ograniczenie odpadów poużytkowych dzięki ich ponownemu wykorzy-
staniu, odzyskowi i recyklingowi. Wymaga to holistycznego ujęcia i monitorowania przepływu 
materiałów od procesu projektowania do końcowego zagospodarowania i ponownego użycia. 
Celem rozdziału jest identyfikacja i propozycja wskaźników monitorowania GOZ w sektorze 
chemicznym w Polsce. Opierając się na raportach, strategiach rozwoju firm oraz wynikach 
przeprowadzonego badania, utworzono listę wskaźników monitorowania GOZ, zawierającą 
mierniki dotyczące zużycia materiałów, energii, surowców kluczowych, a także gospodarowa-
nia odpadami, wspólnych przedsięwzięć (symbioza gospodarcza) oraz nowych modeli bizne-
sowych (wirtualizacja, usługi). Zaprezentowane wskaźniki mogą zostać zakwalifikowane jako 
potencjalne wskaźniki dla GOZ w branży chemicznej.

Słowa kluczowe: gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), wskaźniki, monitorowanie, sektor 
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1. Wprowadzenie

Polski przemysł chemiczny jest jednym z najistotniejszych sektorów polskiej gospo-
darki, a od kilku lat również jednym z najdynamiczniej rozwijających się. Zarówno 
w skali międzynarodowej, jak i polskiej przemysł chemiczny znajduje się w czo-
łówce pod względem tempa wzrostu (Polska Izba Przemysłu Chemicznego, 2018). 

1 Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica 
w Krakowie (subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego).
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Wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) może w dużym stopniu wpły-
wać na kształt i perspektywy rozwoju branży oraz stymulować aktywność przedsię-
biorstw, przynosząc poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych. Według 
raportu Deloitte pt. Chemistry 4.0 – growth through innovation in a transforming 
world (Deloitte, 2017) GOZ jest jednym z najistotniejszych modeli gospodarczych, 
który może kształtować branżę chemiczną w najbliższych latach. W obliczu zmian, 
jakie niesie nowy paradygmat, polski sektor chemiczny będzie musiał sprostać no-
wym wyzwaniom, ale jednocześnie zyska wiele nieistniejących wcześniej możliwo-
ści. Według Kulczyckiej i Pędziwiatr (2019):

GOZ to globalny model rozwoju gospodarczego, promujący ekoinnowacyjne rozwiązania 
oraz spełniający następujące założenia:
 – wartość dodana surowców/zasobów, materiałów i produktów jest maksymalizowana 
w łańcuchu wartości, tj. od projektanta do konsumenta;

 – ilość wytwarzanych odpadów jest minimalizowana, a powstające odpady są zagospo-
darowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zapobieganie 
powstawaniu odpadów, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne spo-
soby odzysku, unieszkodliwienie).

GOZ to przede wszystkim model gospodarczy uwzględniający wszystkie etapy 
cyklu życia produktu: projektowanie, pozyskanie i przetwórstwo surowców, produk-
cję, dystrybucję, konsumpcję, zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowanie. To, co 
odróżnia GOZ od dotychczasowej gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie 
„weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, to umiejscowienie etapu zagospodarowania 
odpadu w cyklu życia. W podejściu GOZ, jeżeli odpad już powstanie, powinien być 
traktowany jako surowiec wtórny i powinien zostać wykorzystany do ponownej pro-
dukcji. Na wszystkich pozostałych etapach cyklu życia powinny natomiast istnieć 
mechanizmy, które przyczynią się do wydłużenia czasu korzystania z produktów albo 
zastępowania ich innymi, bardziej wydajnymi substytutami (na podstawie definicji 
„Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” zawartej w: Mapa drogowa). Definicja GOZ 
pojawiła się w 2015 roku, kiedy to Komisja Europejska (KE) opublikowała tzw. pa-
kiet GOZ (Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego... Zamknięcie obiegu...). 
Komunikat wskazywał obszary, sektory, działy gospodarki, które zdaniem KE były 
priorytetowe dla wdrażania GOZ w Unii Europejskiej. Były to tworzywa sztuczne, 
odpady żywności, surowce krytyczne, odpady rozbiórkowe i budowlane oraz biomasa 
i półprodukty. KE w komunikacie zwróciła także uwagę na konieczność podnosze-
nia innowacyjności europejskiej gospodarki w kontekście przejścia na model GOZ. 
Zmiany dotyczące odpadów zaproponowane w dyrektywach miały za zadanie do-
prowadzić do pełnego wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami 
we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto zmiany te miały spowodować 
zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu 
oraz zwiększenie wykorzystywania surowców wtórnych pochodzących z odpadów 
w gospodarce UE. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakie miały posłużyć do re-
alizacji powyższych celów, była zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta. 
Polega ona na stworzeniu mechanizmów, dzięki którym producenci wprowadzający 
na rynek produkty lub produkty w opakowaniach ponoszą odpowiedzialność (w tym 
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w szczególności finansową) za zbieranie i właściwe zagospodarowanie odpadów po-
chodzących z takich produktów.

Konsekwencją holistycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość jest ko-
nieczność nowego podejścia do mierzenia zachodzących zmian. W GOZ przenikanie 
się celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych dzieje się w o wiele bardziej 
skomplikowany sposób, niż miało to miejsce przy wdrażaniu polityki zrównoważo-
nego rozwoju. I dlatego też konieczne jest opracowanie wskaźników monitorowa-
nia GOZ. GOZ to nowe podejście do otaczającej nas rzeczywistości, a wskaźniki 
umożliwiające jej mierzenie powinny w taki sposób się przenikać, aby ochrona środo-
wiska funkcjonowała w ramach rozwijającej się gospodarki i odwrotnie. W takiej rze-
czywistości zredefiniowaniu ulegają co najmniej takie pojęcia jak „zysk”, „wartość” 
oraz „zasób”. Konieczne jest zatem zupełnie nowe dobranie wskaźników służących 
ocenie postępów transformacji oraz odpowiednie ich uszeregowanie i powiązanie. 
Konieczne będzie także nowe spojrzenie na horyzont czasowy transformacji, co rów-
nież może spowodować konieczność dobrania innych niż obecnie wskaźników do 
zmierzenia długoterminowego oddziaływania polityk i narzędzi (Moraga i in., 2019). 
Jednym z działań, które znalazły się w komunikacie KE, było monitorowanie postępu 
wdrażania GOZ. Realizacja tego zadania, polegająca na opracowaniu zestawu rzetel-
nych wskaźników, miała pozwolić na ocenę postępów we wdrażaniu GOZ i skutecz-
ności działań́ na poziomie unijnym i krajowym. Jak podkreśliła KE, wiele wskaźników 
niezbędnych do monitorowania GOZ było gromadzonych przez Eurostat (Eurostat, 
Environmental Indicator Catalogue). Jako dwa przykłady źródeł wskaźników i analiz 
idealnych do odzwierciedlenia specyfiki GOZ wskazała tablicę wyników dotyczących 
zasobooszczędności Eurostatu oraz tablicę wyników dotyczących surowców w ra-
mach Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz surowców. W ostatnich latach 
w raportach i strategiach wielu krajów i instytucji międzynarodowych, organizacji 
pozarządowych, a także wielu publikacjach naukowych przedstawiono szereg wytycz-
nych (założeń) dotyczących budowy wskaźników oraz wzorów (modeli) stanowiących 
podstawę do oceny wybranych działań mających na celu wdrażanie GOZ. Większość 
z nich dotyczy analizy trendów w zakresie aktywności przemysłowej (w tym przede 
wszystkim przetwórstwa surowców) i tworzenia nowych modeli biznesowych. 
Proponuje się różne sposoby pomiaru, m.in.:

 – postępu transformacji w kierunku GOZ (Potting i in., 2018);
 – skuteczności realizacji celów GOZ (EASAC, 2016);
 – ponownego wykorzystania czy też recyklingu/odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na propozycje zmian w stosun-
ku do oceny gospodarki liniowej (EASAC, 2016);

 – na poziomie przedsiębiorstw (Bocken i in., 2017);
 – na poziomie produktu i jego konsumpcji (Linder i in., 2017);
 – punktu odniesienia, dla którego można śledzić postępy we wdrażaniu GOZ 

(Haas i in., 2015);
 – poziomu skuteczności (krajowego, regionalnego czy lokalnego) pomiaru 

wdrażania GOZ (Wisse, 2016);
 – usprawnienia wymiany wiedzy o GOZ (Winans i in., 2017).
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Powszechnie uznaje się, że w celu promowania GOZ niezbędne jest wprowa-
dzenie narzędzi monitorowania i oceny, takich jak wskaźniki do pomiaru postępu 
wdrażania tej idei (Walker i in., 2018; Cayzer i in., 2017; Akerman, 2016). Taką po-
trzebę uznała również KE w swoim planie działania dla GOZ (Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego... Zamknięcie obiegu...), stwierdzając, że „aby ocenić postęp 
w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz skuteczność działań na szczeblu UE 
i krajowym, ważne jest, aby mieć zestaw wiarygodnych wskaźników”. Istotne jest, że 
w ciągu ostatnich kilku lat opracowano liczne wskaźniki, podkreślając konieczność ich 
doskonalenia i dostosowania do priorytetowych celów. Celem prezentowanych badań 
jest identyfikacja kluczowych wskaźników oceny transformacji w kierunku GOZ ob-
serwowanej na przykładzie przedsiębiorstw z sektora chemicznego w Polsce.

2. Charakterystyka sektora chemicznego  
w Polsce na tle tendencji światowych

W najnowszym dokumencie KE dotyczącym strategii w zakresie chemikaliów na rzecz 
nietoksycznego środowiska określono cel, jakim jest lepsza ochrona zdrowia ludzkiego 
i środowiska w ramach dążenia do przeciwdziałania zanieczyszczeniom ze wszystkich 
źródeł i stworzenia środowiska wolnego od toksyn (Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego... Strategia w zakresie...). Chemikalia są wszechobecne i odgrywają 
zasadniczą rolę w większości działań, ponieważ wchodzą w skład praktycznie każdego 
urządzenia, które wykorzystywane jest do zapewnienia dobrostanu, bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. Chemikalia są również podstawowym komponentem niskoemisyj-
nych, energooszczędnych i zasobooszczędnych technologii, materiałów i produktów 
o zerowym poziomie emisji zanieczyszczeń. Aby możliwe było opracowanie nowych 
rozwiązań i wsparcie transformacji cyfrowej oraz ekologicznej gospodarki i społeczeń-
stwa, konieczne będą zwiększone inwestycje i wprowadzanie innowacji przemysłu 
chemicznego w zakresie zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów 
(Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego... Strategia w zakresie...). W celu 
opracowania i wdrożenia nowego rodzaju chemikaliów, które umożliwią ekologiczną 
i cyfrową transformację, należy przyspieszyć innowacje w sektorze chemicznym i jego 
łańcuchach wartości, a obecna unijna polityka w zakresie chemikaliów musi ewoluować 
i reagować szybciej i skuteczniej na wyzwania stwarzane przez niebezpieczne chemikalia.

Największe światowe koncerny chemiczne w ostatnich latach odnotowały zna-
czący wzrost sprzedaży w Azji i na Bliskim Wschodzie. Sektor chemiczny rozwija 
się stabilnie na świecie, a jego średnie tempo wzrostu wynosiło 7% rocznie w okresie 
od połowy lat 80. do 2018 roku. Przeważająca część tego wzrostu przypadła na kraje 
azjatyckie, które obecnie odpowiadają za prawie połowę światowej sprzedaży pro-
duktów przemysłu chemicznego, a szacuje się, że do 2030 roku mogą odpowiadać za 
2/3 światowego rynku (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2013). 
Prognozy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wskazują, że świa-
towe rynki chemiczne będą rosły w kolejnych 20 latach w średnim tempie 3% rocznie, 
napędzane głównie aktywnością Chin i Środkowego Wschodu, a rynek europejski 
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w nieznacznie wolniejszym tempie. W Europie najszybszego rozwoju sektora che-
micznego oczekuje się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 
Przemysł chemiczny w Polsce, na który składają się segmenty chemiczny i paliwowy, 
jest drugim pod względem wartości produkcji sprzedanej oraz trzecim pod wzglę-
dem zatrudnienia sektorem przemysłowym w Polsce. Składa się na niego ponad 
10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji, od dużych zintegrowanych grup 
chemicznych, po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Przemysł che-
miczny w Polsce rozwija się intensywnie, wzrasta poziom nakładów inwestycyjnych 
oraz wartość międzynarodowej wymiany handlowej (Czaplicka-Kotas, 2020). Jest 
on silnie powiązany z innymi sektorami przemysłowymi, a jego produkty znajdują 
zastosowanie w praktycznie wszystkich obszarach gospodarki. Rozwój sektora che-
micznego umożliwia budowanie przewag konkurencyjnych dzięki innowacyjnym roz-
wiązaniom i materiałom, wpływając na szybszy rozwój polskiej gospodarki (Polska 
Izba Przemysłu Chemicznego, 2018). O ważności sektora świadczy również fakt, że 
produkty chemiczne są wykorzystywane zarówno przez duże zakłady przemysłowe, 
jak i klientów indywidualnych przy produkcji dóbr konsumpcyjnych codziennego 
użytku, w rolnictwie, produkcji i działalności usługowej, produkującej takie wyroby 
jak paliwa, tworzywa sztuczne, kosmetyki, nawozy, środki ochrony roślin. Według 
klasyfikacji GUS-u na przemysł chemiczny składają się: produkcja chemikaliów i wy-
robów chemicznych, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcja 
wyrobów farmaceutycznych oraz produkty rafinacji ropy naftowej. Przemysł che-
miczny to jeden z największych sektorów całego polskiego przemysłu, który odpo-
wiada za około 264,8 mld zł wartości produkcji sprzedanej. Stanowi to 17% wartości 
sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej. Na rysunku 1 przedstawiono produkcję 
sprzedaną przemysłu chemicznego w poszczególnych latach. Z analizy wynika, że 
w 2018 roku nastąpił 15% wzrost jej wartości w stosunku do 2017 roku.
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Ostatnia dekada pokazuje, że segment chemiczny to jeden z najszybciej rozwi-
jających się obszarów polskiej gospodarki. Średnie roczne tempo wzrostu produkcji 
sprzedanej segmentu chemicznego w latach 2009–2018 wyniosło 7,3%, w porówna-
niu do wynoszącego 6,4% wzrostu produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysło-
wego w analogicznym okresie. Polski przemysł chemiczny rozwija się dynamicznie 
i znajduje się na drugim miejscu pod względem tempa wzrostu na tle największych 
światowych gospodarek.

3. Metodyka badań

W celu analizy i wyboru wskaźników monitorowania GOZ dla branży chemicznej 
dokonano przeglądu literatury oraz raportów dotyczących działalności przedsię-
biorstw. Kluczowe wskaźniki dla przedsiębiorstw z sektora chemicznego zostały wy-
typowane na podstawie przeglądu wskaźników zaproponowanych w ramach projektu 
GOSPOSTRATEG – Oto-GOZ przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk (IGSMiE PAN). W celu weryfikacji zaproponowa-
nego zestawu wskaźników monitorowania GOZ opracowano kwestionariusz ankiety 
z zestawem wstępnie wybranych 25 wskaźników monitorowania GOZ w zakresie 
trzech podstawowych aspektów: środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. 
Zbiór wskaźników został przygotowany na podstawie weryfikacji i konsultacji z eks-
pertami z zakresu GOZ, reprezentującymi przedstawicieli nauki, biznesu i organizacji 
pozarządowych. Do wyboru próby badawczej zastosowano formę doboru losowego 
prostego, gdzie wymagana liczba elementów próby losowana jest bezpośrednio z po-
pulacji, co gwarantuje jej dużą reprezentatywność. W ankiecie udział wzięło 40 firm 
z sektora chemicznego w Polsce. W większości było to duże i średnie firmy zajmujące 
się produkcją surowców i komponentów chemicznych.

W opracowaniu ankiety zastosowano pięciostopniową skalę Likerta, gdzie 
1 oznacza nieważny, 2 – raczej nieważny, 3 – nie wiem, 4 – raczej ważny, 5 – ważny. 
Poproszono ponadto respondentów o krótkoterminową prognozę wskaźników w hory-
zoncie czasowym najbliższych pięciu lat. W tabeli 1 przedstawiono wskaźniki uznane 
za ważne przez respondentów obecnie oraz te, które ich zdaniem będą istotne w krót-
kiej perspektywie czasowej.

Tabela 1
Wskaźniki monitorowania GOZ w branży chemicznej 

Lp. Wskaźniki umożliwiające ocenę wpływu na rozwój GOZ Sektor 
chemiczny

1. Produktywność zasobów – stosunek PKB do krajowej konsumpcji 
materialnej +

2. Wielkość zużycia surowców wtórnych / wielkość przychodów −

3. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii −
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4. Wielkość zużycia wody w relacji do PKB +

5. Wielkość zużycia surowców krytycznych / wielkość przychodów −

6. Sposób postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami: ilość wytworzonych odpadów +

7. Ilość odpadów ponownie wykorzystanych +

8. Ilość odpadów poddana recyklingowi +

9. Ilość odpadów poddana innym procesom odzysku +

10. Ilość odpadów poddana unieszkodliwieniu +

11. Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych +

12. Ilość wytworzonych produktów ubocznych −

13. Wielkość emisji CO2 −

14. Ślad węglowy +

15 Ślad środowiskowy LCA +

17. Udział w kosztach ogółem kosztów materiałowych i energii −

18. Kwota zainwestowana w projekty GOZ −

19. Udział opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska / koszty ogółem −

20. Liczba posiadanych certyfikatów, np. EMAS, deklaracje środowiskowe +

21. Liczba uzyskanych patentów GOZ −

22. Liczba symbioz przemysłowych w celu wykorzystania/zagospodarowania 
odpadów −

23. Opracowane strategie GOZ −

24. Liczba zamówień inwestycyjnych dostosowanych do GOZ −

25. Liczba osób przeszkolonych w zakresie GOZ −

Objaśnienia: „+” – wskaźniki, które respondenci uznali za ważne; „−” – wskaźniki, których respondenci 
nie uznali za ważne.

Tabela 1. cd.
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Badani respondenci uznali dziewięć wskaźników za ważne, a dwa (nr 14 i 15) 
określili jako istotne wskaźniki monitorowania GOZ w sektorze chemicznym, ale 
dopiero za pięć lat.

4. Wyniki badań

Z przeprowadzonych badań wynika, że przedstawiciele sektora chemicznego w Polsce 
mają coraz większą wiedzę na temat możliwości wdrażania idei GOZ w swoim przed-
siębiorstwie oraz potrafią wskazać obszary ważne dla rozwoju firm w najbliższym 
czasie. Respondenci uznali, że ważne w ich sektorze są następujące wskaźniki:

 – Produktywność zasobów – jest to ilość zasobów wykorzystywana do two-
rzenia towarów lub usług. Jest wyrażana w kategoriach monetarnych i okreś-
la wydajność pieniężną przypadającą na jednostkę zasobów (np. euro/tona), 
np. w perspektywie danego kraju jako iloraz produktu krajowego brutto (PKB) 
i krajowej konsumpcji materiałów (GUS).

 – Wielkości zużycia wody w przemyśle w relacji do PKB. Wskaźnik zużycia 
wody w przemyśle obliczany jest jako stosunek wykorzystania i zużycia wody 
w ramach działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze sekcji B, 
C, D, E, E PKD do wartości PKB. Woda jest jedną z podstawowych substan-
cji wykorzystywanych i zużywanych w środowisku i w gospodarce w wielu 
procesach produkcyjnych na znaczną skalę (m.in. w metalurgii i przemyśle 
chemicznym). Przy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych aż 99,9% 
(w ujęciu masowym) zużywanych materiałów stanowi woda.

 – Sposób postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią. Zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami ilość wytworzonych odpadów powinna 
być minimalizowana. W pierwszej kolejności powinno się zapobiegać wytwa-
rzaniu odpadów, a jeśli powstają, to przygotować je do ponownego użycia, 
recyklingu, a w ostateczności do bezpiecznego składowania. Cele w zakresie 
postępowania z odpadami wyznaczono w Polsce w Krajowym planie gospo-
darki odpadami 2022 (Krajowy plan gospodarki...). Uwzględniono w nim 
propozycje legislacyjne rekomendowane przez Komisję Europejską w ramach 
pakietu dotyczącego GOZ, promującego zwiększenie nacisku na zapobieganie 
i ograniczanie wytwarzania odpadów. Umożliwi to społeczeństwu uzyskanie 
maksymalnej wartości z zasobów oraz dostosowanie zużycia do rzeczywi-
stych potrzeb, a przedsiębiorcom maksymalizację zysku. Stosowanie hierar-
chii postępowania z odpadami pozwala także na utrzymanie jak najwyższej 
wartości ekonomicznej produktu.

 – Wskaźnik liczby posiadanych certyfikatów środowiskowych. Wskaźnik ten 
jest definiowany jako liczba organizacji zarejestrowanych w EMAS lub ma-
jących certyfikaty środowiskowe, np. ISO 14001, ETV lub inne certyfika-
ty krajowe lub międzynarodowe. W zakresie EMAS dane są raportowane 
przez GUS we wskaźnikach zielonej gospodarki. W 2020 roku w Polsce, we-
dług danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w rejestrze EMAS 
było 69 organizacji, co oznacza wzrost o 6,2% w porównaniu do roku 2017.
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Za wskaźniki monitorowania GOZ ważne w dalszej perspektywie czasowej 
(pięć lat) ankietowani uznali wskaźniki dotyczące śladu węglowego i śladu środowi-
skowego LCA:

 – Wskaźnik dotyczący śladu węglowego określa całkowitą ilość gazów cieplar-
nianych wyemitowanych w cyklu życia produktu przez organizację, wyda-
rzenie lub przez daną osobę. Jest on także definiowany jako suma całkowita 
emisji gazów cieplarnianych wyemitowanych w cyklu życia. Metodyka obli-
czania śladu węglowego została opisana w normie ISO 14067:2014 i bazuje 
na założeniu oceny cyklu życia ISO 14040:2006. Uwzględnia więc cykl życia 
produktu, analizując emisje bezpośrednie oraz pośrednie, czyli pochodzące 
z łańcucha dostaw.

 – Wskaźnik oceny cyklu życia (LCA) jest wymieniany w wielu dokumen-
tach UE i krajowych jako narzędzie oceny wpływu na środowisko. Jego ofi-
cjalna definicja i metodyka obliczania zostały opisane w normach ISO z gru-
py 14040, a także w publikacjach krajowych. LCA to proces zbierania i oceny 
danych wejściowych i wyjściowych, jak i potencjalnego wpływu na środo-
wisko w całym cyklu życia (dotyczącym produkcji, użytkowania i utylizacji 
produktów).

5. Wnioski

Monitorowanie postępów w realizacji GOZ jest trudnym zadaniem. Nie ma jed-
nego, powszechnie uznawanego wskaźnika monitorującego GOZ, brakuje więc 
również gotowych, solidnych wskaźników opisujących najważniejsze tendencje. 
Jest to tym bardziej utrudnione, że w GOZ proponowane są nowe modele bizne-
sowe, których wdrożenie, w przeciwieństwie do poprzednich rewolucji przemysło-
wych, koncentrujących się na masowej produkcji towarów, spowoduje przekształ-
cenia promujące świadczenie usług zamiast masowej sprzedaży. Strategie GOZ 
głównych europejskich miast, takich jak Paryż, Amsterdam lub Londyn, odnoszą 
się do wskaźników społecznych mających wpływ na ludzi, np. jakość życia, zdro-
wie i dobre samopoczucie. Istnieje jednak niewiele wskaźników GOZ służących 
do pomiaru tych kategorii. Zdefiniowane ramy monitorowania GOZ odzwiercie-
dlają postęp wdrażania polityki w kierunku zmian gospodarki, ale nie określają 
możliwości przyspieszenia tej transformacji (Kulczycka, 2018). Polski sektor che-
miczny ma bardzo duży potencjał, ale ze względu na specyfikę branży zwiększenie 
konkurencyjności jest możliwe tylko dzięki innowacjom. GOZ może w znacznym 
stopniu wpływać na kształt i perspektywy rozwoju branży oraz stymulować ak-
tywność przedsiębiorstw, przynosząc poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach 
światowych. Wybrane wskaźniki mogą zostać zakwalifikowane jako potencjalne 
wskaźniki dla GOZ w branży chemicznej. Zaproponowane w rozdziale i wybrane 
przez respondentów wskaźniki, ważne w dalszej perspektywie, mogłyby także być 
coraz szerzej stosowane np. w innych branżach przemysłu kluczowych dla rozwoju 
i transformacji GOZ w Polsce.
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CIRCULAR ECONOMY MONITORING INDICATORS  
IN THE CHEMICAL INDUSTRY IN POLAND

Summary: The chemical sector is one of the key industries that has made a significant trans-
formation in recent years related to globalization, digitization and environmental protection. 
Moreover, along with the development of the circular economy model, further significant 
changes can be expected, which will be enforced by regulations at the EU and national level. 
Many enterprises have implemented modern organizational solutions, innovative processes 
and products, including those using nano and biotechnology. However, it is important to re-
duce post-consumer waste through its reuse, recovery and recycling. This requires a holistic 
approach and monitoring of the material flow from the design process to final management and 
reuse. The aim of the study is to identify and propose circular economy monitoring indicators 
in the chemical sector in Poland. Based on reports, company development strategies and the 
results of the study, a list of circular economy monitoring indicators was created, containing 
measures concerning the consumption of materials, energy, key raw materials, as well as waste 
management, joint ventures (economic symbiosis) and new business models (virtualization, 
services). The presented indicators can be classified as potential indicators for circular economy 
in the chemical industry.

Keywords: circular economy, indicators, monitoring, chemical sector




