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Wprowadzenie 

Prezentowane badania zostały wykonano przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora 

Chemicznego. Są one częścią projektu realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-

zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 

Warszawie, który jest bazą dla powołania i funkcjonowania Rady. Celem przewidzianych w 

projekcie badań jest rozpoznanie potrzeb sektora w zakresie kompetencji oraz trendów, 

mogących mieć wpływ na kształtowanie się tego zapotrzebowania w przyszłości. Raport 

prezentuje wyniki badania, które jest drugim, z trzech edycji badań monitorujących sektor 

przewidzianych w projekcie. Zakres i tematyka badań monitorujących nie została określona w 

projekcie, pozwalając tym samym zarówno Radzie, jak i konsorcjum projektowemu, kształtować 

proces i tematykę badań zgodnie z najbardziej aktualnymi potrzebami i trendami w sektorze.  

Tematyka badania została zatem zaproponowana w toku prac Sektorowej Rady przez 

eksperta ds. badań, a następnie przedstawiona pod głosowanie członków Rady za 

pośrednictwem kwestionariusza sondażu online.1 Członkowie Rady poproszeni zostali o 

uszeregowanie czterech zaproponowanych tematów pod względem istotności dla sektora. 

Tematy te to zrównoważony rozwój i zielone kompetencje, bezpieczeństwo w sektorze 

chemicznym, przemysł 4.0 oraz wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Chemia. Wyniki 

sondażu posłużyły za podstawę wyboru, którego dokonało Prezydium Sektorowej Rady ds. 

Kompetencji Sektora Chemicznego. 2  

Druga edycja badań monitorujących sektor chemiczny dotyczy zrównoważonego 

rozwoju. Ta tematyka jest jedną z ważniejszych dla gospodarki z wielu powodów. Przede 

                                                      
 
 
1 Kwestionariusz sondażu dostępny do wglądu online: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2868oq1MxDNV5GqMVxwXWzTm
NUQjYwNVVPNk1NUFhMNk9YTU1MVlZSQlhJTy4u  
2 Wyniki sondażu są dostępne online: 
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2868oq1MxDNV5GqMVxwXWzTmN
UQjYwNVVPNk1NUFhMNk9YTU1MVlZSQlhJTy4u&AnalyzerToken=bdsR4bELNEqwW3wLD5kuWLLETlYydWS9  
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wszystkim zasięg polityk publicznych dotyczących zrównoważoności jest szeroki i 

wielopoziomowy: ma wpływ na gospodarkę na każdym poziomie (lokalnym, narodowym, 

regionalnym i globalnym) Ponadto ze względu na horyzontalny charakter rozwiązań i polityk 

publicznych w tym obszarze, dotyczą one wszystkich aspektów funkcjonowania społeczności, w 

tym wszystkich sektorów gospodarki. Co ważniejsze, z punktu widzenia środowiska, sektor 

chemiczny ma istotne znaczenie. Jest to związane zarówno z wykorzystywaniem w produkcji 

chemicznej dostępnych zasobów a także substancji potencjalnie niebezpiecznych dla 

środowiska, a przy tym działaniami pro-środowiskowymi m.in. w zakresie zarządzania 

odpadami.  

Trzyetapowe badanie (wywiady zogniskowane, ankieta internetowa oraz indywidualne 

wywiady pogłębione) zostało przybliżone w nocie metodologicznej, natomiast używane w 

badaniach narzędzia stanowią załączniki do raportu. Niniejszy raport częściowy obejmuje 

analizę i interpretację danych zebranych w czasie wywiadów zogniskowanych i badania 

ankietowego. Cel badawczy stojący za połączeniem tych dwóch metod badawczych to 

potwierdzenie badaniem o charakterze ilościowym trendów zidentyfikowanych w wywiadach 

zogniskowanych. 

 Raport z badań został zaprojektowany tak, by odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania 

postawione przed rozpoczęciem realizacji tej edycji badań, czyli:  

1. czy i jak realizowane są aktualnie polityki zrównoważonego rozwoju przez 

przedsiębiorców sektora chemicznego;  

2. jak przedsiębiorcy postrzegają realizację tych polityk w przyszłości;  

3. jakie kompetencje z punktu widzenia przedsiębiorców sektora oraz instytucji 

edukacyjnych kształcących w obszarze chemii, będą kluczowe dla 

zrównoważonego rozwoju sektora chemicznego. 

Składa się zatem z trzech części, z których każda jest prezentacją zebranego materiału 

badawczego oraz próbą odpowiedzi na postawione pytania. 
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„Zrównoważone dziś” – realizacja polityk zrównoważonego rozwoju w 

sektorze chemicznym 

Realizacja polityk zrównoważonego rozwoju jest jednym z priorytetów, zarówno na poziomie 

międzynarodowym, jak i krajowym. Oznacza to dla przedsiębiorstw konieczność wdrażania 

rozwiązań wynikających z odpowiednich dokumentów. Jednym z elementów realizacji polityk 

zrównoważonego rozwoju jest opracowanie przez przedsiębiorstwa strategii zrównoważonego 

rozwoju, która nakreśla kierunki rozwoju przedsiębiorstwa oraz plany na realizację celów 

zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030, ONZ)3 oraz celów wyznaczonych w ramach 

Europejskiego Zielonego Ładu.4 Obydwa te dokumenty znacząco wpływają na krajową politykę 

w zakresie redukcji wpływu gospodarki na otoczenie oraz wsparcie współpracy i pozytywnego 

jej wpływu na społeczeństwo i społeczność lokalną. Zdaniem badanych przedsiębiorców, sektor 

chemiczny w Polsce świetnie radzi sobie z tymi zadaniami: 

„Polska wypada bardzo dobrze na tle UE, dorównaliśmy do 

standardów i wymagań. Jest zachowana równowaga między 

przemysłem UE i polskim.”5 

Spośród badanych podmiotów, przedsiębiorstwa posiadające strategię 

zrównoważonego rozwoju stanowią nieco ponad połowę. (Rys. 1) Jak pokazują zarówno 

badania fokusowe oraz analiza dostępnych online dokumentów – większość dużych 

przedsiębiorstw sektora posiada i co ważniejsze – wdraża strategię zrównoważonego rozwoju. 

Strategie te wprost odnoszą się do wspomnianych dokumentów międzynarodowych:  tak Celów 

Zrównoważonego Rozwoju, jak Europejskiego Zielonego Ładu, a także do obowiązujących 

przepisów krajowych.  

 

                                                      
 
 
3 Por. Lis, A. (2022) Raport nr 23 
4 Por. Tamże. 
5 Wywiad zogniskowany #2 [] 
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Rysunek 1 Udział procentowy badanych przedsiębiorstw sektora chemicznego posiadających 

strategię zrównoważonego rozwoju 

 

 

Większość przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach i posiadających strategię 

zrównoważonego rozwoju, realizuje ją z udziałem wszystkich lub większości działów. Jedna 

czwarta spośród nich powołała w tym celu specjalną jednostkę, a w około 40% za realizację 

strategii odpowiadają wytypowani pracownicy. (Rys. 2)  

Jak wynika z wywiadów fokusowych, bez względu na posiadanie lub nie strategii 

zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorcy są świadomi, że przedsiębiorstwa sektora 

chemicznego już dziś muszą realizować polityki publiczne w tym zakresie. 

„(…)albo się dostosowujemy albo wypadamy z rynku, jednocześnie 

musimy realizować potrzeby konsumentów”6  

 

 

                                                      
 
 
6 Wywiad zogniskowany #3 [] 

43,80%

56,20%

Tak

Nie
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Rysunek 2 Sposób realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w badanych przedsiębiorstwach. 

 

 

Zobligowane przepisami krajowymi, wdrażanymi normami, odnośnie do gospodarki 

odpadami oraz innymi rozporządzeniami, przedsiębiorstwa chemiczne są zobligowane do 

dostosowywania swojej działalności do tych przepisów. Jak podkreślali uczestnicy wywiadów, w 

dużej mierze dostosowywanie produkcji do tych wymogów oznacza większą biurokrację i 

sprawozdawczość. 

Niemniej, pomimo niedogodności związanych z realizacją poszczególnych rozporządzeń 

i spełnianiem wymogów, przedsiębiorstwa podejmują liczne inne aktywności ekologiczne. (Rys. 

3) Najpopularniejsze z tych działań w grupie badanej to edukacja ekologiczna wśród 

pracowników (76,5%), zmniejszenie zużycia energii (70,6%) oraz ograniczenie ilości odpadów 

post-produkcyjnych (64,7%). Nieco mniej, lecz nadal sporo badanych przedsiębiorstw, 

zadeklarowało działania ekologiczne, takie jak zmniejszenie zużycia surowców (58,8%), zmiana 

podejścia do podróży służbowych (52,9%) a także edukacja ekologiczna kierowana do klientów 

(47,1%). Nieco mniej spośród badanych przedsiębiorstw w ramach działań ekologicznych 

uwzględniało cykl życia opakowań (35,3%) oraz zmieniło dostawców surowców na lokalnych 

(17,6%). 
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Rysunek 3 Działania ekologiczne badanych przedsiębiorstw sektora chemicznego 

  

Podejmowane przez przedsiębiorców sektora działania ekologiczne w dużej mierze 

pokrywają się z oceną,  które elementy są według grupy badanej, są najbardziej istotne w 

strategii zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość (87,5%) wybrała zmniejszenie 

zużycia energii, zasadniczo mniej, lecz nadal sporo odpowiedzi wskazywało ograniczenie ilości 

odpadów post-produkcyjnych (62,5%) oraz uwzględnienie cyklu życia opakowań (50%) (Rys. 4). 

Są różne powody, dla których przedsiębiorstwa wdrażają zmiany, a zakres i zasięg owych 

zmian jest zależny od licznych czynników, w tym budżetów oraz odbiorców produktów z 

danego przedsiębiorstwa:  

„Najlepiej działają duże spółki, szczególnie prywatne, jak Synthos S.A.. W 

takim przedsiębiorstwie jest większy nacisk na zmiany i dostosowanie się 

do trendów. Te spółki są jawne. Nie wszystkie informacje można 

oczywiście publikować. Jeżeli chodzi o spółki mniejsze tam świadomość 

jest mniejsza, natomiast czerpią inspiracje z Grupy Azoty, PKN Orlen, czy 

spółki Synthos. Świadomość potrzeby uczenia się występuje w ok. 50% 
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spółek, inne mniejsze spółki są raczej zmuszane przez konkurencję lub 

przepisy.”7 

 

Rysunek 4 Najbardziej istotne elementy strategii zrównoważonego rozwoju wg badanych 

przedsiębiorców sektora 

 

Wdrażane zmiany są zatem wypadkową wielu czynników: wizerunkowych, 

ekonomicznych („(…)wskaźniki, które trzeba osiągnąć aby uniknąć kar(…)”8), a także 

organizacyjnych. Jak przekonują przedsiębiorcy, problemem nie jest brak chęci przedsiębiorstw 

do wdrażania polityk zrównoważonego rozwoju, a brak wystarczającego czasu na zmianę 

organizacji a także związane z tym zwiększone koszty: 

„Wyzwaniem dla naszego kraju jest przygotowanie do konkretnych 

wdrożeń, zabezpieczenie właściwej perspektywy czasowej. Brak 

przygotowania generuje problemy, przykładem może być wdrożenie 

BDO na co przemysł w Polsce nie jest przygotowany (zakaz 

składowania odpadów). 

                                                      
 
 
7 Wywiad zogniskowany #1, [] 
8 Wywiad zogniskowany #2 [] 
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Ta sytuacja wygenerowała dużo problemów dla firm i obciążenie 

finansowe o 5-6 razy większe od dotychczasowego. (utylizacja 1 tony 

materiału 700zł, a aktualnie ok.4 tys. zł). Polska nie ma zapewnionych 

okresów gwarancji, nie jest przygotowana do zmian legislacyjnych9 

Ponadto, jak przekonują badani przedsiębiorcy sektora, środowiska branżowe często 

pozostają niewysłuchane w dyskusji na temat sposobów wdrażania polityk zrównoważonego 

rozwoju, co odbywa się zarówno ze szkodą dla sektora, jak i dla otoczenia: 

„Środowisko merytoryczne (przedsiębiorcy i kluczowe organizacje z 

branży) nie stanowią głosu opiniotwórczego i ich rekomendacje często 

nie są brane pod uwagę. Ustawodawcy otrzymują po etapie 

konsultacji społecznych wnioski, z których większość jest odrzuconych. 

[Problemem często jest [także] zbyt długi czas między [publikacją] 

dyrektyw[y] UE a rozporządzeniem [wykonawczym], toteż niektóre 

projekty są nierealizowalne. Niezrealizowany projekt to brak korzyści 

dla środowiska.”10 

Jak wskazują wypowiedzi przedsiębiorców – zmiana w zakresie wdrażania gospodarki 

obiegu zamkniętego, bardziej zrównoważonego zużycia surowców oraz świadomych działań w 

zakresie wdrażania rozwiązań ekologicznych to nie jest plan na przyszłość, a już obecnie  

rzeczywistość przedsiębiorstw sektora chemicznego. 

„Zrównoważone jutro” – wyzwania dla sektora chemicznego związane 

ze zmianą gospodarki na „zieloną” 

Zmiany w kierunku gospodarki zamkniętego obiegu, z jak najmniejszym zużyciem surowców 

oraz zredukowanym do minimum poziomem powstawania odpadów, już teraz widać w 

                                                      
 
 
9 Tamże, [] 
10 Tamże, [] 
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sektorze chemicznym. Docelowo zmiany te powinny być i będą bardziej widoczne, we 

wszystkich obszarach gospodarki, w tym również w kluczowym dla gospodarki sektorze 

chemicznym. Zmiany – inicjowane w przedsiębiorstwach lub wymuszone z zewnątrz, wymagają 

nakładów, a co za tym idzie wsparcia ze strony środków publicznych. Jak dotąd bowiem, 

zdecydowana większość badanych przedsiębiorców sektora chemicznego nie starała się o 

dofinansowanie działań pro-ekologicznych czy bezpośrednio związanych z wymogami 

nakładanymi na przedsiębiorstwa w związku z realizacją przez Polskę polityk zrównoważonego 

rozwoju. (Rys. 5) 

Jak zauważyli badani przedsiębiorcy, starania o środki finansowe ze źródeł publicznych 

wymagają nakładów pracy i specjalistów w zakresie pozyskiwania środków publicznych. W 

przeciwnym razie duży wysiłek włożony w przygotowanie aplikacji może pozostać 

niewynagrodzony. 

„Duże przedsiębiorstwa mają problem z pozyskaniem środków i nie 

chcą przekazywać know-how (…) robią wewnętrzne projekty B+R 

pomysły inkubuje się wewnątrz dużych firm, w oparciu o kapitał 

lokalny”.11 

Obawy artykułowane przez przedsiębiorców mają swoje odzwierciedlenie w poziomie 

skuteczności przedsiębiorstw biorących udział w badaniu w utrzymywaniu wsparcia 

finansowego ze środków publicznych na potrzeby dostosowywania się do wymogów 

zrównoważonej gospodarki. 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
11 Wywiad zogniskowany #1 [] 
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Rysunek 5 Przedsiębiorstwa wnioskujące o dofinansowanie rozwiązań proekologicznych 

 

  

 Jak pokazuje Rysunek 6 (na nastepnej stronie) tylko nieco ponad 30 % spośród 

badanych firm, które starały się o dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją strategii 

zrównoważonego rozpwoju, otrzymała finansowanie. Problemem bywają także procedury i 

długi czas oczekiwania na wyniki konkursów o dofinansowanie, co niekiedy wręcz uniemożliwia 

skorzystanie ze środków: 

„na przykład, w przypadku projektów unijnych, przedsiębiorca zbyt 

długo czeka na ocenę wniosku, którego realizacja trwa powiedzmy 24 

miesiące. Ocena przychodzi z dużym opóźnieniem a Instytucja 

Pośrednicząca wymaga realizacji wniosku w przyspieszonym terminie. 

[Tymczasem] terminy dostawy niektórych urządzeń wynoszą 36 

miesięcy. To powoduje,że projekt jest niemożliwy do zrealizowania.”12 

                                                      
 
 
12 Wywiad zogniskowany #2 

29,40%

70,60%

Tak

Nie



 

13 
 

Rysunek 6 Wyniki aplikacji o dofinansowanie działań proekologicznych wśród badanych 

przedsiębiorstw, które podjęły próbę pozyskania dofinansowania 

 

 

 W przedsiębiorstwach, które otrzymały dofinansowanie, środki publiczne najczęściej 

wykorzystywano (rys. 7) do modernizacji linii produkcyjnej oraz modernizacji przedsiębiorstwa 

w zakresie energooszczędności (po 60% każde),  a także na badania (łącznie 40%) oraz 

infrastrukturę pozwalającą zmniejszyć ilość odpadów (20%). Wyniki te pokazują, że to, co sami 

przedsiębiorcy uważają za priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działania 

ekologiczne inicjowane przez przedstawicieli sektora chemicznego biorących udział w badaniu, 

są zgodne z priorytetami instytucji finansujących. Wniosek ten jest o tyle ważny, że pozwala na 

optymizm wobec przyszłych działań sektora na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza, jeśli 

poziom wsparcia ze środków publicznych ulegnie zwiększeniu. 

Jak podkreślają przedsiębiorcy biorący udział w badaniu, sektor mierzy się z wyzwaniami 

jakie niesie przejście do zrównoważonego rozwoju bardzo dobrze: 

31,30%

68,70%

Tak

Nie
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„Rozwój jest zrównoważony w przemyśle chemicznym. Chemia jest 

wszędzie i idziemy w kierunku Zrównoważonego Rozwoju, dobrze się 

dzieje, że są wytyczne, trzeba się do tego dostosować i tyle.”13 

 

Rysunek 7 Wykorzystanie otrzymanego dofinansowania przez przedsiębiorstwa 

 

  

Niemniej jeszcze wiele jest w tym zakresie do zrobienia.  Zarówno w obszarze 

technicznym, jak i w zakresie zwiększania świadomości klientów (odbiorców), poprawy odbioru 

sektora w społeczeństwie:  

„Trendy „eko” ocieplają wizerunek chemii i należy to komunikować. 

Wiele kwestii wynika z niezrozumienia pewnych kwestii tylko 

„myślenia stereotypem”. Jest w chemii wiele rozwiązań bezpiecznych, 

nieszkodliwych (…) To samo dotyczy postrzegania zakładów 

                                                      
 
 
13 Wywiad zogniskowany #3 
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chemicznych, które często nie generują większych przekroczeń norm 

emisji, a budzą niepokój i strach. Pomijane są istotne kwestie (…)”.14 

Zwłaszcza, że sektor chemiczny, zdaniem jego przedstawicieli, ma się czym pochwalić. 

„Potrzeba oddziaływania na świadomość społeczną poprzez marketing 

i dystrybucję rzetelnych informacji (pokazywania co się poprawiło). 

Należy tez pokazywać to, na co mamy wpływ (np. spalanie w piecach). 

Branża chemiczna dużo zrobiła jest chodzi o środowisko- jest jedną z 

bezpieczniejszych branż-jest nadzorowana. Branża staje na wysokości 

zadania.15”16 

Podobnie zmiany należy wprowadzić w obszarze organizacyjnym (tak na poziomie 

przedsiębiorstw, jak krajowym): 

„Wyzwaniem dla naszego kraju jest przygotowanie do konkretnych 

wdrożeń, zabezpieczenie właściwej perspektywy czasowej. Brak 

przygotowania generuje problemy, przykładem może być wdrożenie 

BDO na co przemysł w Polsce nie jest przygotowany (zakaz 

składowania odpadów). Ta sytuacja wygenerowała dużo problemów 

dla firm i obciążenie finansowe o 5-6 razy większe od 

dotychczasowego. (utylizacja 1 tony materiału 700zł, a aktualnie ok.4 

tys. zł). Polska nie ma zapewnionych okresów gwarancji, nie jest 

przygotowana do zmian legislacyjnych. ”17 

Każde z tych zagadnień wymaga nakładów finansowych, ale także wykwalifikowanych 

pracowników, których kompetencje pozwolą na dalsze wdrażanie polityk zrównoważonego 

rozwoju. Są to zarówno kompetencje specyficzne, jak i ogólne, związane ze świadomością 

                                                      
 
 
14 Wywiad zogniskowany #2 
15 Podkreślenie własne. 
16 Wywiad zogniskowany #2 
17 Tamże [] 
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ekologiczną. I to zapewnienie dostępu do potrzebnych kompetencji na rynku pracy może 

stanowić kluczowy element dla budowania „zrównoważonego jutra”, gdyż: 

„[p]rzed tym już nie ma odwrotu, jesteśmy już na to skazani, musimy 

budować świadomość”.18 

„Zielone kompetencje” – kształcenie dla sektora teraz i jutro 

„Zielone kompetencje”, czyli kompetencje proekologiczne, potrzebne w zrównoważonej 

gospodarce, to szeroki wachlarz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.19 Zarówno w 

Europie, jak i w Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na kształcenie tych kompetencji. 

Należą do nich tak specjalistyczne kompetencje branżowe (na różnych poziomach), jak i tak 

zwane kompetencje generyczne – wspólne dla wszystkich lub większości obszarów edukacji i 

gospodarki.   

Większość badanych przedsiębiorców (62,5%)  stwierdza, że działalność ich organizacji 

związana z realizacją polityk zrównoważonego rozwoju wymusiła poszukiwanie specyficznych 

kompetencji wśród pracowników oraz na rynku pracy. Jedna czwarta zaprzeczyła takiej 

konieczności, a 12,5 % badanych przedsiębiorstw nie było w stanie jednoznacznie określić czy 

taka potrzeba jest czy nie (Rys. 8). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 
 
18 Wywiad zogniskowany #3 [] 
19 Por. Raport A. Lis o kompetencjach 
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Rysunek 8 Opinia badanych przedsiębiorców na temat zapotrzebowania na specyficzne 

kompetencje ze względu na podejmowane działania ekologiczne 

 

 

  

 Jak pokazują wywiady zogniskowane, przedsiębiorstwa chemiczne w Polsce potrzebują 

zarówno bardzo rzetelnej wiedzy w zakresie chemii, często specjalistycznej, jak i bardziej 

ogólnych kompetencji związanych ze świadomością ekologiczną. Przedsiębiorcy zwracają także 

uwagę na interdyscyplinarność oraz kompetencje związane na przykład z pozyskiwaniem 

dofinansowania, które pozwoliłoby szybciej i lepiej dostosować się do wymogów 

zrównoważonej gospodarki.  

„[ważne jest] zamykanie obiegów w gospodarce, wiedza materiałowa- 

na przykład w kontekście optymalizacji odpadów: użycie lepszych 

materiałów. Recykling wymaga czystych strumieni, na przykład 

recykling chemiczny mało doceniany, wrażliwość na kwestie 

środowiskowe, szansa w młodych na kształcenie w tych nowych 

62,50%

25,00%

12,50%

Tak

Nie

Nie wiem
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specjalizacjach, recykling, surowce odnawialne, oszczędzanie 

surowców nieodnawialnych. [To jest] misja do spełnienia.”20 

Kompetencje potrzebne w sektorze chemicznym, według grupy badanej, to przede 

wszystkim wiedza chemiczna, pozwalająca na opracowanie lepszych, materiałooszczędnych  

technologii oraz świadomość energochłonności poszczególnych elementów w procesie 

produkcyjnym – obie kompetencje zostały uznane za kluczowe przez ponad 70% badanych. Na 

drugim miejscu, prawie 64% badanych,  wskazało kompetencje w obszarze sprawozdawczości 

związanej z dostosowywaniem procesów produkcyjnych do norm i rozporządzeń związanych z 

realizacją polityk zrównoważonego rozwoju. Trzecią najbardziej pożądaną kompetencją, 

wybraną przez prawie 55% badanych, jest świadomość, jakie elementy wpływają na ślad 

węglowy (Rys. 9). 

  

Rysunek 9 Kompetencje potrzebne w związku z realizacją polityk zrównoważonego rozwoju wg 

badanych przedsiębiorstw 

 

                                                      
 
 
20 Wywiad zogniskowany #2 
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Bardzo ważnym aspektem dla przedsiębiorców jest konieczność znajomości tego, co 

aktualnie jest dostępne technologicznie, ale też podstaw wiedzy chemicznej, tak by przyszłe 

trendy móc wykorzystywać, a także samemu tworzyć. 

„ [Potrzebne są] nowe kompetencje dotyczące wiedzy specjalistycznej, 

na przykład substancji, które nie posiadają regulacji prawnych, a 

stanowią materiał do badań (…) [wiedzy] o ich stosowaniu, 

wykorzystaniu, składowaniu…”21 

Środowisko sektora chemicznego, zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele edukacji 

i nauki, zgadzają się co do zapotrzebowania na kompetencje związane z ekologią i 

zrównoważonym rozwojem. Jak pokazały wywiady zogniskowane, nie ma większych 

rozbieżności między tymi środowiskami w odniesieniu do rodzaju potrzebnych w przyszłości 

kompetencji. Mimo tego, jak przekonują przedsiębiorcy, wielu potrzebnych kompetencji brak 

jest absolwentom szkół i uczelni:  

„nowe kompetencje wymagałyby praktyk i to długich – kształcenie na 

stanowisku pracy.  Na uczelni jest niewielu praktyków. Brak wiedzy na 

temat priorytetów w sektorze. Wprowadzenie studiów dualnych22 

Brak ten podyktowany jest nie tylko niedostosowanymi do potrzeb sektora programami 

kształcenia, ale także (a może głównie) brakiem kadry średnio-wykwalifikowanej, czyli 

absolwentów średnich szkół branżowych: 

„Dodatkowym wyzwaniem jest brak kadr do przedsiębiorstw, 

zwłaszcza w zakresie  średnio wykwalifikowanej kadry. Większość osób 

chce się kształcić na wyższych uczelniach. 

Najczęściej szkoły branżowe bardzo dobrze przygotowują do pracy w 

zakładach na stanowisko sterowniczego, aparatowego – to jest praca 

przed ekranem komputera, ale większość absolwentów wybiera 

                                                      
 
 
21 Wywiad zogniskowany #2 
22 Wywiad zogniskowany #1 
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ścieżkę studiów wyższych i nie wraca już do rodzinnej miejscowości 

wybierając pracę w dużym mieście. Młodzież nie jest zainteresowana 

podjęciem pracy po studiach wyższych na stanowisku 

nieadekwatnym.”23 

  

Rysunek 10 Oferta szkoleniowa w zakresie "zielonych kompetencji"  badanych przedsiębiorstw 
sektora dla pracowników 

 

 Przedsiębiorstwa borykając się z brakami kompetencyjnymi w różnym zakresie, 

wspierają się własnymi szkoleniami, w tym także szkoleniami w zakresie „zielonych 

kompetencji”. Jak pokazały badania najczęściej oferowanym szkoleniem w ramach rozwoju 

kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem jest szkolenie w zakresie gospodarki 

cyrkularnej – aż 87,5% badanych przedsiębiorstw oferuje swoim pracownikom szkolenia w tym 

zakresie (Rys. 10) 

                                                      
 
 
23 Wywiad zogniskowany #2 



 

21 
 

Oferta szkoleniowa przedsiębiorców obejmuje często także zagadnienia związane ze 

zmniejszaniem energochłonności procesów produkcyjnych oraz technologiami odzyskiwania 

surowców z odpadów (oba tematy szkoleniowe są proponowane pracownikom przez 75 % 

badanych przedsiębiorstw).  

 Zdaniem uczestników wywiadów zogniskowanych kompetencje, na które przemysł 

chemiczny „stawia” w kształceniu kadr, jak również pozostałe, zdefiniowane jako istotne i 

poszukiwane w sektorze, pozostaną ważne w najbliższym czasie. W perspektywie kolejnych 5 

do 10 lat w sektorze chemicznym, zdaniem grupy badanej, ważne jest budowanie świadomości 

ekologicznej wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora. Ugruntowana wiedza, czyli 

solidna baza specjalistyczna, połączona ze świadomością ekologiczną i znajomością nowych 

trendów to jest zapotrzebowanie na przyszłość, ale też to, czego w zakresie kompetencji, sektor 

chemiczny potrzebuje już teraz. 

 W świetle prezentowanych wyników badań, ważna i potrzebna dla rozwoju sektora jest 

przestrzeń do dyskusji na temat oczekiwań i potrzeb kompetencyjnych w sektorze ze strony 

pracodawców, a także możliwości przedstawicieli instytucji edukacyjnych. Porozumienie nie 

tylko w obszarze zakresu potrzeb, ale także współpracy na rzecz osiągnięcia oczekiwanych 

rezultatów – kadry z potrzebnymi umiejętnościami pozwalającymi na innowacyjny rozwój 

sektora. Rolę takiej przestrzeni dla różnych sektorów mają pełnić Sektorowe Rady ds. 

Kompetencji, a sektor chemiczny ma ogromny potencjał, by w pełni i długotrwale 

wykorzystywać działanie Rady na swoją rzecz. 
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Nota metodologiczna 

Druga, opisywana w tym raporcie edycja badania, realizowana jest od listopada 2021 roku. 

Grupa badana to przedstawiciele sektora chemicznego w Polsce. Badania objęły zatem 

przedstawicieli różnych grup interesariuszy wchodzących w skład sektora chemicznego: 

przedsiębiorców, instytucje wspierające wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju, instytucje 

oświatowe i szkolnictwa wyższego związane z sektorem.  

 

Rysunek 11 Reprezentacja branż sektora chemicznego w badaniu ankietą internetową 

 

 

Szerokie ujęcie sektora w badaniach wywiadem zogniskowanym było podyktowane 

potrzeba zidentyfikowania w sektorze znajomości zagadnień związanych ze zrównoważonym 

rozwojem, aktualnych i przyszłych perspektyw na kształcenie kompetencji związanych z 

ekologią, czyli „zielonych kompetencji”, a także rozpoznania czy, a jeśli tak to na ile, 
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przedsiębiorcy i pozostali interesariusze sektora chemicznego posługują się spójnym i 

wzajemnie zrozumiałym aparatem pojęciowym w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 

badaniu ankietowym natomiast udział brali natomiast tylko przedsiębiorcy. Reprezentowali oni 

większość branż wchodzących w skład sektora (Rys. 11). 

Decyzja o ograniczeniu grupy badanej w drugiej części badania (badanie ankietowe) była 

podyktowana chęcią zgromadzenia danych na temat perspektywy tej grupę, zwłaszcza w 

zakresie wdrażania polityk publicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz wsparcia 

działań wdrożeniowych ze środków publicznych. Wśród uczestników badania byli 

przedstawiciele wszystkich rodzajów przedsiębiorstw – mikro, małych, średnich oraz dużych 

(Rys. 12). 

 

Rysunek 12 Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu wg wielkości 

 

 

Prezentowane w raporcie wyniki są efektem badań mieszanych – połączenia badania 

jakościowego (wywiady zogniskowane) i ilościowego (kwestionariusz ankiety). Cel ogólny tego 

badania to określenie poziomu wiedzy i świadomości sektora w zakresie terminologii, trendów, 

wyzwań i rozwiązań zrównoważonego rozwoju.  
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Cel główny badania został dookreślony poprzez cele szczegółowe: 

1. określenie znajomości Sustainable Development Goals (SDG) oraz założeń Zielonego 

Ładu powiązanych z sektorem / branżą 

2. określenie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, wynikające z wdrażania polityk 

zrównoważonego rozwoju (zielone kompetencje) 

3. wskazanie poziomu znajomości możliwości finansowania działań obejmujących 

zrównoważony rozwój, w tym wsparcie pracowników w nabywaniu „zielonych 

kompetencji” 

4. identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców i barier w zakresie wsparcie finansowego dla 

tych działań 

5. analiza zmian w percepcji zagadnień zrównoważonego rozwoju w sektorze subiektywnie 

(ocena badanych) i obiektywnie (porównanie z pierwszym badaniem monitorującym). 

Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem podejścia mieszanego – łączącego 

badania ilościowe i jakościowe. Zaproponowane zostały trzy etapy badania, dwa bazujące na 

metodach jakościowych i jeden bazujący na badaniu ilościowym. Każdy z etapów został 

zaplanowany tak, by odpowiadać za realizację celu głównego badań oraz określonych celów 

szczegółowych: 

1. zogniskowany wywiad grupowy (FGI) skoncentrowany na wskazaniu jakie obszary są 

interesujące dla przedstawicieli Sektora, jaki poziom szczegółowości pytań będzie 

właściwy dla poziomu świadomości nt. zrównoważonego rozwoju w Sektorze, jakie inne 

zagadnienia są kluczowe dla Sektora (patrz Załącznik 1.); badanie zrealizowane na 

przełomie listopada i grudnia 2021 roku; 

2. kwestionariusz ankiety online (CAWI) pozwalający na szeroką skalę monitoringu i 

ustalenie trendów i dominant w Sektorze w zakresie tematycznym badania (patrz 

Załącznik 2.); badanie realizowane od grudnia 2021 roku, badanie w toku; 

3. indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – (opcjonalnie) dla lepszego zrozumienia 

trendów, które zostaną zidentyfikowane w ramach badania kwestionariuszowego; 

badanie zaplanowane do realizacji w pierwszej połowie 2022 roku. 
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Realizacja pierwszego etapu badania (wywiadów zogniskowanych) miała miejsce na 

przełomie listopada i grudnia 2021 roku. Przeprowadzone zostały trzy wywiady: w formie 

stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W każdym wywiadzie udział brał zarówno moderator, jak i 

obserwator. W sumie w badaniu fokusowym wzięło udział łącznie 21 osób reprezentujących 

różne podmioty sektora chemicznego. W skład trzech grup fokusowych weszli przedstawiciele 

przedsiębiorst sektora – dużych, średnich, małych a nawet mikro przedsiębiorstw, 

przedstawiciele instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, a także 

przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych oraz organizacji branżowych.  

 Wywiady były rejestrowane, w zależności od formy w zakresie dźwięku (wywiad 

przeprowadzony stacjonarnie) lub dzwięku i wizji (wywiady przeprowadzone hybrydowo i 

zdalnie). Zaproszeni do wywiadów uczestnicy reprezentowali różne obszary Polski, niemniej 

większość z nich reprezentowała południe Polski, w tym głównie Małoposkę (gdzie 

zrealizowany został wywiad w formie hybrydowej) i Opolszczyznę (gdzie odbył się wywiad w 

formie stacjonarnej). Uczestnicy wywiadu, zgodnie z obowiązującymi normami, zostali 

poinformowani o nagrywaniu, a także zapewnieni o anonimowości udziału w badaniu. 
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Załączniki 

 

Załącznik 1. Scenariusz wywiadu zogniskowanego 

 

BADANIE FOKUSOWE IDENTYFIKUJĄCE OBSZARY ZAINTERESOWANIA W ZAKRESIE 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA PRZEDSTAWICIELI SEKTORA CHEMICZNEGO W POLSCE 

 

Informacje ogólne  

 

Czas spotkania ok. 90 minut 

Liczba uczestników 5-10 osób 

Potrzebne materiały Tablica typu flipchart, papier, markery, 

sprzęt audiowizualny potrzebny do 

rejestracji dźwięku (dyktafon lub dyktafony) 

Przygotowanie Sali Sala, w której obywać się będzie wywiad FGI 

powinna zapewniać możliwość pracy w 

skupieniu (potrzebne jest oddzielne 

pomieszczenie, gdzie w trakcie wywiadów 

nie będą znajdowały się inne osoby). 

Ustawienie stołu i krzeseł powinno być takie, 

aby wszyscy uczestnicy widzieli się 

wzajemnie (stół okrągły lub owalny). 

 

 

Grupa badana:  

Przedstawiciele Sektora Chemicznego w Polsce, w tym przedsiębiorcy, instytucje wpierające 

wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju, instytucje oświatowe i szkolnictwa wyższego 

związane z Sektorem. 
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Cel ogólny:  

Określenie poziomu wiedzy i świadomości sektora w zakresie terminologii, trendów, wyzwań i 

rozwiązań zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe: 

1. Wskazanie obszarów interesujących dla przedstawicieli Sektora,  

2. Wskazanie poziomu szczegółowości pytań właściwego dla poziomu świadomości nt. 

zrównoważonego rozwoju w Sektorze; 

3. Określenie znajomości Sustainable Development Goals (SDG) oraz założeń Zielonego 

Ładu powiązanych z sektorem / branżą 

4. Określenie zapotrzebowania na kompetencje w sektorze, wynikające z wdrażania 

polityk zrównoważonego rozwoju (zielone kompetencje) 

Badanie będzie realizowane przez moderatora posługującego się scenariuszem wywiadu 

zogniskowanego oraz zorientowanego w tematyce badania. Badanie będzie rejestrowane 

(dźwięk). Zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, uczestnicy badania będą poinformowani o 

procedurze badania i poproszeni o wyrażenie zgody na nagrywania, jak również dalsze analizy 

zebranego materiału badawczego. 

 

Scenariusz wywiadu zogniskowanego 

 

Część I – Wprowadzenie  

Czas trwania: ok.15 min  

Przebieg:  

1. Przedstawienie się Moderatora.  

2. Prezentacja projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego i 

planowanego przebiegu badania (czas trwania, informacja o rejestracji dźwięku, 

zapewnienie o poufności danych).  

3. Przedstawienie się Uczestników.  
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Instrukcja dla Moderatora:  

Spotkane powinno rozpocząć się od przedstawienia się Moderatora i zwięzłej prezentacji 

projektu oraz celu spotkania.  

Uczestnicy powinni zostać powiadomieni o tym, że wywiad będzie nagrywany (także o tym, że 

mogą zdecydować o rezygnacji z nagrania w części poświęconej komunikacji wewnętrznej). 

Zadaniem Moderatora jest podkreślić, że w dalszych etapach pozostaną dane o tym jakiego 

rodzaju instytucji są przedstawicielami, ale oni sami pozostaną anonimowi, a w przygotowanych 

później opracowaniach nie pojawią się ich dane osobowe. Moderator powinien podkreślić, że 

celem spotkania jest poznanie osobistych opinii uczestników w odniesieniu do zagadnień 

zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na sektor chemiczny. 

Istotne jest również podkreślenie, że efektem badania ma być jak najlepsze dopasowanie pytań 

w badaniu monitorującym sektor do zapotrzebowania i oczekiwań w sektorze. Tym samym 

uzyskane w czasie wywiadu informacje pozwolą na lepsze i bardziej użyteczne dla sektora 

wykorzystanie planowanych badań.  

Następnie Moderator powinien poprosić uczestników o przedstawienie się (imię, nazwisko, 

instytucja / przedsiębiorstwo oraz pełniona funkcja).  

 

 

Część II – Pytania wprowadzające 

 

Czas trwania: ok. 20 min  

Pytania: 

1. Zrównoważony Rozwój bywa w ostatnim czasie sloganem czy słowem wytrychem, a 

przymiotnik „zrównoważony/a/e” na stałe zagościł w powszechny dyskursie. 

Zaczniemy spotkanie od próby znalezienia definicji (jednej lub wielu) zrównoważonego 

rozwoju. 

2. Jak Państwo rozumieją ten termin? 
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3. Jak Państwa zdaniem rozumiany jest przez przedstawicieli innych jednostek podobnych 

do Państwa? 

4. Które elementy rozumienia / definicji Zrównoważonego rozwoju są rozumiane 

jednorodnie w Sektorze? Które nie?  

5. Jakie wyzwanie stanowią te różnice? Na ile mogą ważyć przy decyzjach 

podejmowanych przez gremia sektorowe, organizacje branżowe? 

Instrukcja dla Moderatora:  

Celem tej części jest wprowadzenie tematu oraz zapewnienie, że wszyscy uczestnicy posługując 

się kluczowymi terminami rozumieją to samo (lub są świadomi ewentualnych różnic). 

Jednocześnie w tej części zaczyna się merytoryczna dyskusja, uczestnicy mają szansę by 

zaangażować się w rozmowę i „zapomnieć o nagrywaniu”. W tej części kluczową rolą 

Moderatora jest zapewnić bezpieczną przestrzeń do dyskusji dla każdego uczestnika. 

 

Część III – Dyskusja grupowa: zasadnicza część wywiadu  

 

Czas trwania: ok. 45 min  

Zagadnienia:  

1. Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ są jednym z ważniejszych 

dokumentów o zasięgu globalnym, poruszającym kwestie zrównoważonego rozwoju i 

kompetencji związanych ze zrównoważonym rozwojem, tak zwanych zielonych 

umiejętności. Jak Państwa zdaniem cele te mają odzwierciedlenie w realnym 

zapotrzebowaniu na zielone umiejętności w Sektorze Chemicznym? 

2. Czy widzą Państwo tendencje do zmiany w tym zakresie w najbliższych 10 latach? 

3. Inny dokument międzynarodowy poruszający kwestie zielonych umiejętności to 

Europejski Zielony Ład. Które priorytety zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie (tu 

można wymienić te priorytety) są Państwa zdaniem najbardziej istotne z punktu 

widzenia Sektora? 

4. Jakie zielone umiejętności są Państwa zdaniem kluczowe dla Sektora Chemicznego? 
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5. Jakie zmiany w zakresie zapotrzebowania na zielone umiejętności przewidują Państwo 

w perspektywie najbliższych 10 lat? 

Instrukcja dla Moderatora:  

Moderator powinien zapewnić każdemu z uczestników możliwość wypowiedzi. Kluczowe w tej 

części jest traktowanie powyższych zagadnień nie jako pojedynczych pytań, a pytań 

otwierających. W zależności od dynamiki dyskusji, Moderator powinien prosić o 

uszczegółowienie i zadawać pytania dodatkowe w ramach danego zagadnienia dopóki temat 

nie zostanie wyczerpany. 

Uwaga: ze względu na cele projektu, jest to najważniejsza część wywiadu, Moderator powinien 

więc zadbać, aby wszystkie zagadnienia zostały starannie omówione. 

 

Część VI – Zakończenie spotkania  

 

Czas trwania: ok. 10 min  

Przebieg:  

1. Podziękowanie Uczestnikom za udział w spotkaniu.  

2. Ponowne poinformowanie Uczestników o anonimowości i sposobie dalszego 

wykorzystania nagrania.  

3. Czas na zadawanie pytań przez uczestników spotkania.  

Instrukcja dla Moderatora:  

Bardzo ważne jest, aby uczestnicy po zakończonym spotkaniu czuli, że ich wypowiedzi i opinie 

są ważne, dlatego też Moderator powinien podkreślić, że będą one wzięte pod uwagę jako 

istotne źródło danych jakościowych. Jednocześnie dla poczucia bezpieczeństwa osób biorących 

udział w badaniu istotne jest powtórne zapewnienie o anonimowości i poufności danych.  

Na zakończenie spotkania Moderator powinien udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania 

uczestników odnoszące się do dalszego przebiegu procesu badawczego. 

 



 

32 
 

Załącznik 2. Kwestionariusz Ankiety Internetowej 

 

Szanowni Państwo,  

 

Poniższa ankieta jest skierowana do przedsiębiorców sektora chemicznego i ma na celu 

określenie: 

1. dynamiki zmian w zakresie wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w 

czasie pandemii COVID-19, 

2. znajomości rozwiązań związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu i 

możliwości ich finansowania, 

3. zapotrzebowania sektora na tak zwane zielone kompetencje. 

 

Udział w badaniu jest dobrowolny i  anonimowy, a zebrane dane zostaną zagregowane i 

przedstawione w postaci wniosków i rekomendacji, bez wskazywania badanych przedsiębiorstw. 

Wypełnianie ankiety powinno zająć Państwu około 15 minut. Serdecznie dziękuję za udział w 

badaniu! 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

dr Aleksandra Lis 

Ekspert ds. badań Sektorowej Rady ds. Kompetencji  

Sektora Chemicznego 

 

 

 

 

I. Wykorzystanie narzędzi informacyjno - komunikacyjnych w edukacji i szkoleniach w sektorze i 

wynikające z tego zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe 
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Proszę wybrać jedną z opcji, która najlepiej oddaje wpływ pandemii na stopień korzystania w 

przedsiębiorstwie  z nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych: 

 zwiększyła korzystanie z tych narzędzi 

 zmniejszyła korzystanie z tych narzędzi 

 nie miała / nie ma wpływu na stopień korzystania w przedsiębiorstwie z narzędzi 

informacyjno-komunikacyjnych  

 nie miała / nie ma wpływu 

 nie mam zdania 

 inny 

Jeśli INNY, proszę krótko napisać, jaki miała wpływ.  

 

Czy w ostatnim roku pracownicy Państwa przedsiębiorstwa korzystali z edukacji na odległość? 

 tak (rozwijają się pytania w kolejności) 

 nie (automatycznie wyświetla się pyt. ) 

 

Z jakich form nauczania na odległość korzystali pracownicy w Państwa przedsiębiorstwie w 

ostatnim roku? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe formy nauczania. 

 webcasty/podcasty 

 mooki (kursy do samodzielnej nauki) 

 webinaria (szkolenia w rzeczywistości wirtualnej) 

 konferencje on-line 

 szkolenia on-line 

 materiały multimedialne  

 inne  

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 
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Jakich obszarów dotyczyła w ostatnim roku edukacja pracowników on-line: 

 specjalistyczne szkolenia zawodowe  

 szkolenia z kompetencji społecznych 

 szkolenia z cyfryzacji 

 szkolenia dotyczące wdrożenia celów Agendy 2030 

 szkolenia dotyczące bezpieczeństwa 

 szkolenia związane z obszarem B+R 

 inne  

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Z jakich narzędzi informacyjno-komunikacyjnych korzysta Państwa przedsiębiorstwo (proszę 

zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) ? 

 komunikatory Internetowe 

 systemy do wideokonferencji 

 grupy dyskusyjne 

 programy do zarządzania projektami on-line 

 programy do pracy nad dokumentami on-line 

 inne  

 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Które z zaznaczonych odpowiedzi są w państwa przedsiębiorstwie nowe (rozpoczęto 

korzystanie z nich w czasie ostatniego roku)? Proszę wymienić. 

Jak często obecnie korzystają Państwo z narzędzi informacyjno-komunikacyjnych ? 

 regularnie (codziennie lub prawie codziennie) 

 przynajmniej raz w tygodniu 

 przynajmniej raz w miesiącu 
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 sporadycznie/ad-hoc 

 

Jakie zauważają Państwo potrzeby kompetencyjne pracowników związane z ze stosowaniem 

narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)? 

 techniczna obsługa narzędzi  

 prowadzenie spotkań 

 komunikowania się on-line 

 wspólna praca nad dokumentami on-line 

 zarządzanie rozproszonym zespołem on-line` 

 cyfryzacja i digitalizacja procesów 

 inne  

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi w tej sekcji. Jeśli mają Państwo dodatkowe spostrzeżenia 

w zakresie wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w czasie pandemii COVID-19, 

bardzo proszę o pozostawienie komentarza: 

 

II. Wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu 

Jakie działania ekologiczne wdrażają Państwo w przedsiębiorstwie. Proszę wskazać wszystkie 

działania, które są podejmowane: 

 zmniejszenie zużycia surowców 

 ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych 

 zmiana podejścia do podróży służbowych 

 zmniejszenie zużycia energii 

 lokalne dostawy surowców (zmniejszenie śladu węglowego) 

 oszczędność prądu i wody w budynkach przedsiębiorstwa 

 edukacja ekologiczna wśród pracowników 

 edukacja ekologiczna kierowana do klientów / odbiorców 
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 uwzględnienie cyklu życia opakowania / zmierzanie w kierunku ekonomii zamkniętego 

obiegu 

 inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

Proszę wskazać najważniejsze z powyższych działań, maksymalnie 3. 

 

Czy Państwa przedsiębiorstwo posiada strategię zrównoważonego rozwoju? 

 tak(rozwijają się pytania w kolejności) 

 nie (przechodzimy do pytania) 

 

W jaki sposób strategia zrównoważonego rozwoju jest realizowana? Proszę zaznaczyć wszystkie 

właściwe. 

 odpowiada za to dedykowana jednostka 

 wszystkie (lub większość) działów wdrażają elementy strategii 

 odpowiadają za nią dedykowani pracownicy 

 strategia nie ma odzwierciedlenia w strukturze ani zakresie obowiązków 

 

Jakie elementy strategii zrównoważonego rozwoju uważają Państwo za najbardziej istotne. 

Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi: 

 zmniejszenie zużycia surowców 

 ograniczenie ilości odpadów poprodukcyjnych 

 zmiana podejścia do podróży służbowych 

 zmniejszenie zużycia energii 

 lokalne dostawy surowców (zmniejszenie śladu węglowego) 

 oszczędność prądu i wody w budynkach przedsiębiorstwa 

 edukacja ekologiczna wśród pracowników 

 edukacja ekologiczna kierowana do klientów / odbiorców 
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 uwzględnienie cyklu życia opakowania / zmierzanie w kierunku ekonomii zamkniętego 

obiegu 

 inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Czy Państwa przedsiębiorstwo ubiegało się o finansowanie zewnętrzne w zakresie 

wprowadzania rozwiązań związanych ze zrównoważonym rozwojem? 

 tak(rozwijają się pytania w kolejności) 

 nie (automatycznie wyświetla się pytanie: Z jakiego powodu Państwa przedsiębiorstwo nie 

występowało o dofinansowanie inicjatywy w ramach zrównoważonego rozwoju? 

o Nie podejmujemy takich inicjatyw, 

o Wnioski o dofinansowanie są skomplikowane, a szanse powodzenia małe 

o Zbyt duża biurokracja 

o Chcemy chronić swoje know-how, a finansowanie zewnętrzne to ryzyko 

związane z koniecznością opisu proponowanych działań 

o Informacja o tego typu finansowaniu nie była rozpowszechniona 

o Nie można sfinansować działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, którymi 

jesteśmy zainteresowani ze środków publicznych 

o Inne 

o  

Jeśli INNE, proszę krótko opisać, jakie 

i kolejna sekcja ) 

 

Jak oceniacie Państwo procedury składania wniosków: 

 przejrzyste 

 nieprzejrzyste 

 nie wiem / nie mam zdania 
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Czy otrzymali finansowanie 

 tak 

 nie (pomijamy pytania o finansowanie) 

Z jakiego źródła (kafeteria) 

 NCBiR 

 Fundusze regionalne 

 Fundusze rządowe (ministerialne) 

 Inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Jakiego rodzaju działanie sfinansowano? 

 Modernizacja linii produkcyjnej 

 Infrastruktura pozwalająca zmniejszyć emisję odpadów 

 Modernizacje w zakresie energooszczędności 

 Wsparcie procesów pozyskiwania wtórnego surowców z odpadów 

 Inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Jak oceniacie Państwo realizację projektu, od strony formalnej 

 Przejrzyste procedury, dobra komunikacja z instytucją finansującą 

 Przejrzyste procedury, trudna komunikacja z instytucją finansującą 

 Niejasne  procedury, dobra komunikacja z instytucją finansującą 

 Niejasne procedury, trudna komunikacja z instytucją finansującą 
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Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi w tej sekcji. Jeśli mają Państwo dodatkowe spostrzeżenia 

w zakresie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu, bardzo proszę o pozostawienia 

komentarza: 

 

III. Zapotrzebowanie sektora na „zielone kompetencje” 

Czy podejmowane przez Państwa przedsiębiorstwo działania ekologiczne wymagają 

specyficznych kompetencji od pracowników? 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

Jeśli TAK: 

Jakiego rodzaju kompetencje są potrzebne? 

 Wiedza w zakresie chemii, pozwalająca opracować bardziej ekologiczne procesy 

produkcyjne 

 Kompetencje w zakresie sprawozdawczości w obszarze zrównoważonego rozwoju 

(znajomość prawa i umiejętność przygotowania właściwie dokumentacji) 

 Świadomość energochłonności poszczególnych elementów funkcjonowania 

przedsiębiorstwa 

 Świadomość elementów wpływających na ślad węglowy i możliwości jego redukcji 

 Inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Jak oceniacie Państwo kompetencje w zakresie wdrażania rozwiązań ekologicznych 

absolwentów szkół i uczelni? 

 Niedostateczne (potrzeba doszkolenia w przedsiębiorstwie) 

 Dostateczne (nie ma potrzeby dodatkowych szkoleń w tym zakresie) 
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 W pełni profesjonalne (zatrudniani absolwenci są źródłem nowych kompetencji dla 

przedsiębiorstwa w tym zakresie) 

 

Czy w zakresie oferowanych przez Państwa przedsiębiorstwo szkoleń pracowniczych są 

szkolenia obejmujące swoja tematyka zagadnienia ekologiczne? 

 Tak (jeśli tak dodatkowe pytanie) 

 Nie 

 Nie wiem 

 

Jakie zagadnienia ekologiczne obejmują szkolenia oferowane przez Państwa przedsiębiorstwo 

pracownikom? Proszę wskazać wszystkie właściwe: 

 Odnawialne źródła energii 

 Zmniejszenie energochłonności procesów produkcyjnych 

 Technologie odzyskiwania surowców z odpadów 

 Gospodarka cyrkularna (zamkniętego obiegu) 

 Inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 

 

Jakie grupy pracowników objęte są w Państwa przedsiębiorstwie szkoleniami w zakresie 

kompetencji ekologicznych: 

 Kadra zarządzająca 

 Pracownicy produkcyjni 

 Technolodzy / pracownicy badawczo-rozwojowi 

 Kadra administracyjna 

 Inne 

Jeśli INNE, proszę krótko napisać, jakie 
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Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi w tej sekcji. Jeśli mają Państwo dodatkowe spostrzeżenia 

w zakresie zapotrzebowania sektora chemicznego na „zielone kompetencje”, bardzo proszę o 

pozostawienia komentarza: 

 

 

IV. Metryczka 

 

Proszę zaznaczyć którą branżę sektora chemicznego reprezentuje Państwa przedsiębiorstwo. 

 przemysł koksowniczy 

 przemysł petrochemiczny 

 przemysł sodowy  

 przemysł kwasu siarkowego  

 przemysł nawozów sztucznych 

 przemysł produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych 

 przemysł włókien sztucznych i syntetycznych 

 przemysł farb i lakierów, 

 przemysł farmaceutyczny 

 przemysł środków czystości, 

 przemysł środków ochrony roślin 

 przemysł kosmetyczny 

 inna 

Jeśli INNA, proszę krótko napisać, jaka 

 

Proszę podać następujące informacje na temat przedsiębiorstwa: 

a) forma własności przedsiębiorstwa:  -  

 publiczna 
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 prywatna 

b) wielkość przedsiębiorstwa: 

 mikro  

 małe  

 średnie  

 duże 

c) zasięg terytorialny działalności przedsiębiorstwa:  

 lokalny  

 regionalny (województwo)  

 krajowy 

 międzynarodowy,  

Jeśli „międzynarodowy” to dodatkowe pytanie  

Proszę podać kraje, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność:………………………… 

d) długość istnienia na rynku: 

 poniżej 3 lat  

 3 – 10 lat  

 powyżej 10 lat 
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