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Na wysoki poziom marży wpłynęła głównie wyższa sprzedaż w gru-
pie produktów do zastosowań przemysłowych. Tym samym, udział 
tych surfaktantów w  strukturze przychodów ze sprzedaży produk-
tów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. Ponad-
to wynikom Grupy sprzyjała stabilna sytuacja w obszarze pozyskiwa-
nia surowców. 

Szanowni	Państwo,	Drodzy	Inwestorzy,

Przedstawiamy	 Państwu	 raport	 roczny	 Grupy	 PCC	 EXOL	 za	
2019	rok.	Miniony	rok	Grupa	zakończyła	wyższymi	wynikami	niż	 
w roku	poprzednim.	

WZRÓSŁ	ZARÓWNO	SKONSOLIDOWANY	ZYSK	
EBITDA,	JAK	I ZYSK	NETTO, ODPOWIEDNIO  
O PONAD 16% ORAZ O PONAD 45%, WOBEC ROKU 
2018. 
DOBRE REZULTATY WYPRACOWANE ZOSTAŁY 
M.IN. DZIĘKI WYSOKIEMU	POZIOMOWI	MARŻY 
NA SPRZEDAŻY, KTÓRA SIĘGNĘŁA BLISKO 18%.

LIST  
OD ZARZĄDU

RAPORT ROCZNY 2019 
PCC EXOL
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Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój 
produktów specjalistycznych, dedykowanych do licznych branż i róż-
norodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość 
w  branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysło-
wych, w tym w szczególności do czyszczenia przemysłowego. Rów-
nolegle Grupa udoskonala produkty masowe, poprawiając ich wła-
ściwości.

Działalność Grupy wspierają także realizowane inwestycje. W  2019 
roku przeprowadziliśmy rozruch mechaniczny i  technologiczny na 
instalacji do produkcji glicynianów. Pozwoli ona na wzrost sprzeda-
ży i wprowadzenie do oferty produktów, które znajdą zastosowanie 
w produkcji wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej 
o łagodnym oddziaływaniu. 

Grupa PCC EXOL prowadzi działalność na rynku surfaktantów, który 
stawia producentom ambitne wyzwania. Mamy świadomość istot-
ności, jaką stanowi w  dzisiejszych czasach działalność badawczo-
-rozwojowa. Produkty mają być ekologiczne, wytwarzane na bazie 
naturalnych surowców, a także biodegradowalne oraz łagodne w od-
działywaniu na środowisko. W  minionym roku wdrożono na skalę 
produkcyjną kilkanaście nowych wyrobów, w tym specjalistycznych 
o unikalnych właściwościach.

Grupa nie ustaje w swoich dążeniach do poszerzania portfolio pro-
duktowego. Obecnie, w dobie kryzysu epidemiologicznego, istnieje 
bardzo duże zapotrzebowanie na profesjonalne detergenty i środki 
myjąco-czyszczące, na rozwoju których aktualnie w  szczególności 
koncentrujemy się. Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że w nad-
chodzącym okresie można spodziewać się dalszych wyzwań w związ-
ku ze skutkami pandemii COVID-19, a  potencjalny kryzys może 
przyczynić się do istotnych zmian w gospodarce. Dzisiaj jeszcze nie 
jesteśmy w stanie miarodajnie oszacować skutków tej sytuacji.

Pragniemy podziękować naszym Pracownikom, Inwestorom i Part-
nerom biznesowym za współpracę i zaufanie.

Rafał	Zdon	 
Wiceprezes Zarządu

Mirosław	Siwirski
Prezes Zarządu



8

RAPORT ROCZNY 2019 
PCC EXOL

WYNIKI  
FINANSOWE 

2019



ZYSK EBITDA  
[MLN ZŁ] 

ZYSK NETTO 
[MLN ZŁ] 

20
19

44,5

51,8
+16%

19,5

28,3

20
18

+45,2%

20
19

20
18

9

Pomimo znacznie wyższych wyników niż 
w  roku ubiegłym, należy zauważyć, iż na 
początku 2020 roku pojawiło się nowe nie-
spodziewane zagrożenie – wybuch pande-
mii koronawirusa. Pojawienie się i  szybkie 
rozprzestrzenianie chorobotwórczego pato-
genu jest aktualnie przedmiotem rozważań 
i  analiz zarówno Grupy PCC EXOL, jak i  ca-
łego jej otoczenia. Jednocześnie, w  dobie 
kryzysu epidemiologicznego, istnieje bardzo 
duże zapotrzebowanie na środki higieny, 
do produkcji których surowcem są przede 
wszystkim surfaktanty.

PCC EXOL kontynuowała rozwój sprzedaży 
do małych i średnich klientów. Wzrost liczby 
odbiorców produktów PCC EXOL wpływa na 
dywersyfikację kanałów sprzedaży i  obniża 
ryzyko znaczącego jej spadku. 

Do zwiększenia udziału w rynku przyczyniły 
się między innymi problemy z dostępnością 
produktów od wiodących producentów sur-
faktantów z  Europy Zachodniej pod koniec 
2018 roku. Umożliwiło to Grupie PCC EXOL 
pozyskanie nowych odbiorców, a tym samym 
wpłynęło na zwiększenie sprzedaży. Jedno-
cześnie rozwój oferty produktowej i korzyst-
na koniunktura na rynkach przemysłowych 
przyczyniała się do znacznego wzrostu marż 
w  porównaniu do roku 2018. Wartość marż 
wygenerowanych w  tym segmencie rynku 
znacznie przewyższyła marże uzyskane na 
sprzedaży produktów dedykowanych dla 
branży detergentów i kosmetyków. Znaczą-
cy okazał się wpływ sprzedaży surfaktantów 
do czyszczenia instytucjonalnego, dedyko-
wanych zarówno do odtłuszczania i  mycia 
twardych powierzchni, jak i przeznaczonych 

W roku 2019 Grupa PCC EXOL osiągnęła zysk netto 
w wysokości 28,3 mln zł, poprawiając go o 45,2%. Z kolei 
wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 51,8 mln zł, 
wzrastając o 16,3% w stosunku do roku 2018. Grupa rozwija 
swoją działalność w krajach Europy Zachodniej, gdzie w roku 
2019 sprzedała ponad 22% swoich produktów. Natomiast na 
rynku polskim zrealizowała wartościowo ponad 48% swojej 
sprzedaży.
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do prania przemysłowego czy wykorzysty-
wanych w produkcji tekstyliów. Nad rozwo-
jem tej gamy wyrobów Spółka pracowała 
w ciągu kilku ostatnich lat. Istotny okazał się 
także wpływ dynamicznie rozwijanej grupy 
produktowej - surfaktantów do zastosowań 
przemysłowych, dedykowanych między in-
nymi do budownictwa i  produkcji środków 
gaśniczych. Spółka w  dalszym ciągu stawia 
na rozwój produktowy w  tych segmentach 
rynku.

Ponadto wynikom PCC EXOL sprzyjała sta-
bilna sytuacja w  obszarze pozyskiwania su-
rowców. 

Dobre wyniki finansowe, to również kon-
sekwencja optymalizowania sprzedaży 
wyrobów specjalistycznych o  wysokiej ren-
towności i  niskich wolumenach sprzedaży, 
względem niskomarżowych produktów ma-
sowych. Udział tej grupy produktów w struk-
turze przychodów Grupy stanowił 60%, nato-
miast w ujęciu ilościowym wyniósł 46%. Na 
rozwój sprzedaży wysokomarżowych pro-
duktów w 2019 roku korzystnie wpłynęła do-
bra koniunktura rynkowa oraz elastyczność 
produkcji Spółki, dająca możliwość szybkie-

go dostosowania się do zapotrzebowania 
rynku. Działania Grupy w zakresie sprzedaży 
produktów specjalistycznych wspierała rów-
nież spółka PCC Chemax.

Kolejny już rok Spółka PCC EXOL w swoich 
działaniach wdrożeniowych i sprzedażowych 
skupiła się na produktach specjalistycz-
nych dla następujących branż: czyszczenie 
przemysłowe, przemysł budowlany, dodatki 
do farb i  lakierów, lubrykanty, przemysł pa-
pierniczy i  spożywczy oraz farmaceutyczny 
i  tekstylny. Są to główne kierunki rozwoju 
w obrębie zastosowań przemysłowych, któ-
re Spółka nadal będzie konsekwentnie roz-
wijać. W związku z tym w 2019 roku Spółka 
doposażyła laboratoria aplikacyjne, odpo-
wiadające za rozwój produktów w wyżej wy-
mienionych obszarach.  

Warto mieć na uwadze, że nasilona konku-
rencja w branżach, w których stosowane są 
surfaktanty, wymaga od producentów opra-
cowywania coraz bardziej innowacyjnych, 
wydajnych i  często niszowych rozwiązań 
chemicznych. Producenci surfaktantów mu-
szą inwestować w działalność badawczo-roz-
wojową, nowe technologie oraz innowacyjne 

rozwiązania procesowe, by nadążyć za dyna-
micznym rozwojem przemysłu i jego potrze-
bami w zakresie specjalistycznych i zrówno-
ważonych surowców chemicznych. 

Grupa podążając za trendami koncentru-
je swoją uwagę na rozwoju nowoczesnych, 
zrównoważonych produktów na bazie su-
rowców naturalnych i  łagodnych dla środo-
wiska. Jednocześnie wdrażane do oferty są 
produkty do specjalistycznych zastosowań 
przemysłowych oraz całe linie produktowe 
do kompleksowej obsługi danej aplikacji, na 
przykład linia produktów do mycia i  pielę-
gnacji pojazdów.

Wynikom PCC EXOL  
sprzyjała sta bilna sytuacja  
w obszarze pozyskiwania  
su rowców. 



RYNEK  
SURFAKTANTÓW
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Głównym obszarem działalności 
handlowej Grupy PCC EXOL, ze względu 
na podział geograficzny, jest teren 
Polski z 48% udziałem w sprzedaży, 
kraje Europy Zachodniej z udziałem 22% 
oraz Ameryka Północna i Reszta Świata 
z 13% udziałem. Pozostała sprzedaż 
jest realizowana w obszarze Bliskiego 
Wschodu i Afryki oraz Europy Środkowo-
Wschodniej. W przypadku analizowania 
nowych perspektyw rozwoju Grupa PCC 
EXOL uwzględnia m.in. dywersyfikację 
geograficzną, a także produktową 
i aplikacyjną.
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STRUKTURA PRZYCHODÓW  
ZE SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH 

REGIONACH GEOGRAFICZNYCH  
W ROKU 2019

Kraje Europy 
Zachodniej

Ameryka Północna 
i Reszta Świata 

48%

13%

Polska 

22%

17%

Bliski Wschód, Afryka 
i Europa Środkowo-

-Wschodnia
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Grupa dostarcza swoje produkty między 
innymi na rynek charakteryzujący się po-
pytem kształtowanym przez ostatecznych 
konsumentów detergentów i  środków hi-
gieny osobistej. Wyroby te stanowią dobra 
pierwszej potrzeby. Rosnąca liczba ludności 
powoduje stałe zwiększanie zapotrzebowa-
nia, zwłaszcza na produkty do higieny oso-
bistej i  artykuły gospodarstwa domowego, 
które są ważnymi segmentami zastosowań 
surfaktantów. 

Należy równocześnie pamiętać, iż na per-
spektywy rynku surfaktantów specjalistycz-
nych wpływa sytuacja różnych branż prze-
mysłowych takich jak np. budownictwo, 
przemysł tekstylny, metalurgiczny, motory-
zacyjny, spożywczy, farmaceutyczny i  wiele 
innych. Wraz z  rosnącą konsumpcją zwięk-
szają się również globalne przychody ze 
sprzedaży surfaktantów, których produkcja 
napędza również rozwój innych gałęzi prze-
mysłu. 

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa wy-
wołującego chorobę COVID-19 może powo-
dować szereg wyzwań także dla tych branż, 
a skutków pandemii Grupa nie jest w stanie 
dzisiaj jeszcze miarodajnie oszacować.

Regionem, który rozwijał się najszybciej, za-
równo jeżeli chodzi o  przychody, jak i  kon-
sumpcję surfaktantów, był obszar Azji oraz 
Pacyfiku. Według firmy badawczej Markets 
& Markets, Azja łącznie z  regionem Pacyfi-
ku do 2024 roku miała stać się największym 
rynkiem środków powierzchniowo czynnych, 
zarówno pod względem wielkości, jak i war-
tości. 

Drugi, co do wielkości, rynek produkcji 
i  sprzedaży surfaktantów na świecie, stano-
wiły dotąd kraje Ameryki Północnej. W 80% 
jest on zdominowany przez Stany Zjednoczo-
ne, gdzie działa spółka zależna PCC Chemax. 
Choć rynek ten nadal miał się rozwijać, jego 
dynamizm i tempo miało być zdecydowanie 
mniejsze, niż w krajach azjatyckich.

PCC EXOL jest największym producentem  
surfaktantów w Polsce i zarazem jednym z największych  
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
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Na rozwiniętym i wymagającym 
rynku Unii Europejskiej 
sprzedaje się obecnie 

3,2 mln ton
surfaktantów. Na tym rynku 
PCC EXOL lokuje, z wyłączeniem 
Polski, 29% sprzedaży. 

Także w  Europie, prognozowany średnio-
roczny wzrost rynku surfaktantów był niższy 
względem prognoz dotyczących rynków 
azjatyckich. 

W  Polsce, według raportu Market Study: 
Surfactants, Ceresana 2017, zapotrzebowa-
nie na surfaktanty w  latach 2014-2024 mia-
ło rosnąć. Wielkość produkcji wynosząca 
226 tys. ton w 2016 roku odpowiadała 42,1% 
całkowitej produkcji w  Europie Wschodniej 
i  tym samym Polska zajęła drugie miejsce 
w zakresie produkcji środków powierzchnio-
wo czynnych.

Należy przy tym zauważyć, iż obecnie Unia 
Europejska jest wciąż największym na świe-
cie producentem i konsumentem surfaktan-
tów. Obecnie sprzedaje się tu ponad 3,2 mln 
ton surfaktantów rocznie. Na rynku unijnym 
PCC EXOL lokuje, z wyłączeniem Polski, 29% 
sprzedaży. Rynek Unii Europejskiej jest roz-
winięty i bardzo wymagający. 

Warto zauważyć, że globalni producenci, 
z którymi PCC EXOL współpracuje, decydo-
wali się dotąd na zwiększanie mocy produk-
cyjnych swoich zakładów zlokalizowanych 
w  Polsce, a  także w  innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Położe-

nie geograficzne Spółki i dostępność jej pro-
duktów w pobliżu zakładów produkcyjnych 
klientów jest dla nich niewątpliwą zaletą, 
a  dla PCC EXOL stanowi istotną przewagę 
konkurencyjną. Potencjalny kryzys wywoła-
ny pandemią COVID-19 może przyczynić się 
jednak do istotnych zmian w  gospodarce. 
Może to mieć odzwierciedlenie w decyzjach 
biznesowych Spółki.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istotną 
przewagą konkurencyjną Spółki, również 
w  sytuacji kryzysu związanego z  obecnie 
trwającą pandemią, jest elastyczność pro-
dukcji. Dzięki zróżnicowaniu wielkości reak-
torów i  tym samym możliwości wytwarza-
nia wysoce specjalistycznych surfaktantów 
w małych partiach produkcyjnych PCC EXOL 
może dostarczać swoje produkty do coraz 
większej liczby odbiorców reprezentujących 
różne branże przemysłowe. Co więcej, Spół-
ka może płynnie zmieniać nie tylko wielkości 
partii produkcyjnych, ale i  rodzaj produko-
wanych wyrobów, co stanowi istotną prze-
wagę wobec globalnych producentów sur-
faktantów. Kolejnym atutem Spółki jest stale 
powiększająca się oferta produktowa, która 
zawiera już ponad 400 produktów, dzięki 
czemu możliwa jest kompleksowa obsługa 
klientów z różnych dziedzin.
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ZASTOSOWANIA  
PRZEMYSŁOWE
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Za dobre wyniki Spółki w 2019 roku 
odpowiadała w dużej mierze sprzedaż 
w zakresie produktów do zastosowań 
przemysłowych. W porównaniu do 2018 
roku, sprzedaż produktów do zastosowań 
przemysłowych była wyraźnie wyższa, 
wolumen sprzedaży wzrósł o 11,6%, 
natomiast wartość obrotów poprawiła 
się o 10,2%. Sprzedaż produktów do 
zastosowań przemysłowych wyniosła 
blisko 37% sprzedaży całościowej w ujęciu 
ilościowym. Jest to wzrost udziału 
o ponad 3% w stosunku do roku 2018. 



SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[MLN ZŁ] 

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH 

[TYS. TON]
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W  obszarze czyszczenia przemysłowego 
konsekwentnie wprowadzano do oferty 
kolejne produkty. W  2019 roku Spółka sku-
piła się na rozbudowaniu serii ROKAnoli 
DB, które znajdują zastosowanie w specjali-
stycznych środkach czyszczących do użytku 
przemysłowego i  instytucjonalnego, takich 
jak maszynowe czyszczenie powierzchni 
twardych w zakładach produkcyjnych i mar-
ketach, a także alkaliczne środki do odtłusz-
czania powierzchni metali. 

W 2019 roku Spółka rozwijała również wiele 
grup surfaktantów, mających bardzo róż-
norodne zastosowania w  obszarze mycia 
i  czyszczenia, np.  usuwanie mchu z  po-
wierzchni betonu lub cegły, a  także czysz-
czenie betonu i  asfaltu z  plam olejowych, 
powstałych na skutek wycieków z pojazdów, 
zapewnienie optymalnego zwilżenia po-
wierzchni czyszczonej.

Ponadto PCC EXOL w dalszym ciągu rozwija-
ła portfolio produktowe estrów fosforowych, 
które mają zastosowanie w  istotnych dla 
Spółki branżach czyszczenia przemysłowego 
i  instytucjonalnego oraz agrochemikaliów. 
Mając na uwadze rozwój tej grupy produk-
tów, Spółka prowadzi inwestycję, która po-

zwoli na zwiększenie zdolności produkcyj-
nych w tym zakresie.

W 2019 roku, obok produktów do czyszczenia 
przemysłowego i  włókiennictwa, wdrożono 
również produkty będące wsparciem dla 
przemysłu budowlanego. 

Jednocześnie Spółka kontynuowała pracę 
nad rozwojem oferty o  kolejne produkty ni-
skopienne do mycia i  prania instytucjonal-
nego. W  efekcie wprowadzono do portfolio 
nowe produkty dedykowane detergentom 
do zmywarek oraz specjalistycznym środkom 
odpieniającym, przeznaczonym do przemy-
słu spożywczego i przetwórstwa papieru. 

W  2019 roku sprzedaż surfaktantów do za-
stosowań przemysłowych Grupy wyniosła 
275,8 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik 
o  10,2%. Jest to efekt realizowania strategii 
Grupy, polegającej na zastępowaniu nisko-
marżowych produktów masowych, produkta-
mi specjalistycznymi o wysokiej rentowności, 
ale o mniejszym wolumenie sprzedaży. Udział 
tej grupy produktów w  strukturze przycho-
dów ze sprzedaży produktów Grupy stanowił 
54,4%, natomiast w ujęciu ilościowym wyniósł 
36,8%. 

275,8
250,4

20
19

20
18

32,6
29,2

20
19

20
18
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ZASTOSOWANIA  
KOSMETYCZNO- 
-DETERGENCYJNE
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Konsumpcja surfaktantów w branży 
kosmetyków i detergentów cechowała 
się dotąd niewielką zmiennością i miała 
utrzymać tendencję wzrostową na 
przestrzeni kolejnych lat (wg raportu 
Market Study: Surfactants, Ceresana 2017). 
Na działania producentów mają wpływ 
preferencje konsumentów końcowych, 
do których potrzeb producenci starają się 
stale dostosowywać. Obecnie, w związku 
z pandemią COVID-19, istnieje bardzo 
duże zapotrzebowanie na profesjonalne 
detergenty i środki myjąco-czyszczące.
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Z  roku na rok wzrasta też popularność ko-
smetyków zawierających składniki pocho-
dzenia naturalnego, stąd też producenci 
stale poszukują unikalnych surowców ko-
smetycznych, które oprócz naturalnego po-
chodzenia oraz łagodnego oddziaływania na 
skórę, wykazywać będą również znakomite 
właściwości aplikacyjne. 

Spółka PCC EXOL, podążając za trendami 
rynkowymi, stale rozwija grupę specjalistycz-
nych związków powierzchniowo czynnych 

Coraz lepsze rezultaty  
w sprzedaży przynosi Spółce 
człon kostwo w organizacji  
RSPO, poparte posia daniem 
certyfikatu w wariancie Mass 
Balan ce (MB). 

pochodzenia naturalnego o  łagodnym od-
działywaniu na skórę. Wychodząc na prze-
ciw trendom i  potrzebom klientów, PCC 
EXOL przygotowała listę produktów z indek-
sem naturalności, co ułatwia dokonywanie 
przez klienta wyboru najbardziej właściwe-
go składnika produktu finalnego. Wzrostowi 
popytu na surowce pochodzenia naturalne-
go sprzyjała koniunktura na rynku oleoche-
mikaliów. Przez większą cześć roku rynek 
ten charakteryzował się stabilnymi niskimi 
cenami, co pozytywnie wpływało na podej-
mowanie decyzji zakupowych. Coraz lepsze 
rezultaty w sprzedaży przynosi Spółce człon-
kostwo w  organizacji RSPO, poparte posia-
daniem certyfikatu w wariancie Mass Balan-
ce (MB). W trakcie ubiegłego roku znacznie 
wzrosła liczba produktów sprzedawanych 
w opcji RSPO MB. Kierunek ten z pewnością 
będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

Ponadto rozszerzono spektrum produktów 
z certyfikatem Ecocert, który zaświadcza, że 
wyroby go posiadające są oparte na skład-
nikach naturalnych i  wykazują wysoką bio-
degradowalność. Spotkało się to z  bardzo 
dużym zainteresowaniem wśród klientów 
Spółki i  pozytywnie przyczyniło do wzrostu 
sprzedaży. 

Kolejnym krokiem w  podwyższaniu jakości 
i  bezpieczeństwa produkowanych składni-
ków kosmetycznych było rozszerzenie certy-
fikatu GMP EFfCI na kolejne instalacje pro-
dukcyjne. Dzięki temu Spółka jest w  stanie 
lepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów 
i  uczestniczyć w  łańcuchu dostaw global-
nych firm kosmetycznych. 

W  2019 roku sprzedaż na rynek detergen-
tów i kosmetyków była zbliżona do roku 2018 
i wyniosła 55,8 tys. ton. Rynek cechował się 
stabilnością i wysoką podażą. Jednocześnie 
rynkowi sprzyjała stabilizacja na rynku su-
rowców, co wpłynęło pozytywnie na utrzy-
manie ilości sprzedaży i wzrost marży w tym 
segmencie w porównaniu do 2018 roku. Na 
pozytywny wynik wpłynął rozwój wyrobów 
do zastosowań w  zmywarkach do mycia 
naczyń oraz postępujący wzrost sprzedaży 
betain - grupy rozwijanej przez Spółkę. Od-
notowano także znaczący wzrost sprzedaży 
produktów pochodzących z  certyfikowa-
nych źródeł naturalnych. 

W odpowiedzi na wzrastające zainteresowa-
nie produktami pochodzenia naturalnego, 
w  2019 r. Spółka wdrożyła produkt znajdu-
jący zastosowanie przede wszystkim w  for-
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SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ W KOSMETYKACH  

I DETERGENTACH [MLN ZŁ] 

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW  
DO ZASTOSOWAŃ W KOSMETYKACH  

I DETERGENTACH [TYS. TON]

mulacjach kosmetycznych jako efektywny, 
ale jednocześnie delikatny środek czyszczą-
cy i myjący. W ubiegłym roku do sprzedaży 
wdrożono również produkt bazujący na od-
nawialnych surowcach roślinnych. Znajduje 
on zastosowanie głównie w aplikacjach ko-
smetycznych myjących i pielęgnacyjnych. 

W 2019 r. działania Spółki skupiały się na roz-
szerzaniu gamy produktów dedykowanych 
do branży detergentów, z naciskiem na pro-
dukty dedykowane do preparatów do zmy-
warek. Spółka kontynuowała również prace 
nad poszerzaniem atrakcyjnej biznesowo 
gamy produktów niskopiennych dedykowa-
nych do branży detergentów. Celem takiego 
działania jest uzyskanie komplementarnej 
oferty zawierającej substancje o zróżnicowa-
nej budowie, właściwościach i  przeznacze-
niu. W  minionym roku grupa produktowa 
do zastosowań kosmetyczno-detergencyj-

nych została także poszerzona o  produkt, 
który ze względu na znakomite właściwości 
czyszczące, świetnie nadaje się do stosowa-
nia w preparatach do czyszczenia twardych 
powierzchni. 

W  2019 roku sprzedaż surfaktantów do za-
stosowań w  kosmetykach i  detergentach 
osiągnęła wartość 231,6 mln zł, odnotowując 
spadek o 13,5% w odniesieniu do roku ubie-
głego. Jest on konsekwencją przede wszyst-
kim niższego poziomu cen produktów ma-
sowych, które stanowią większość w grupie 
surfaktantów do zastosowań w  kosmety-
kach i detergentach. Dodatkowo poziom ich 
cen jest bardzo silnie skorelowany z cenami 
surowców, które w  2019 roku wykazywały 
tendencję spadkową. Udział tej grupy pro-
duktów w strukturze przychodów ze sprze-
daży produktów Grupy stanowił 45,6%, nato-
miast w ujęciu ilościowym wyniósł 63,2%.

W 2019 roku sprzedaż na rynek 
detergen tów i kosmetyków była 
zbliżona do roku 2018 i wyniosła

55,8 tys. ton
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BADANIA  
I ROZWÓJ

RAPORT ROCZNY 2019 
PCC EXOL

W 2019 roku Dział Badań i Rozwoju 
PCC EXOL znacznie rozszerzył know how 
w obszarze zastosowań aplikacyjnych 
produkowanych surfaktantów.
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Biorąc pod uwagę oczekiwania klientów oraz 
uwzględniając trendy marketingowe, R&D 
skoncentrowało istotną część swoich prac 
na przygotowaniu formulacji dedykowanych 
do różnych branż przemysłowych. W minio-
nym roku wdrożono na skalę produkcyjną 
kilkanaście nowych wyrobów. Równocześnie 
kontynuowane są projekty badawcze w ob-
szarach branży kosmetycznej, budownictwa 
oraz funkcyjnych intermediów dodawanych 
w procesie produkcji farb i lakierów. 

W  dobie kryzysu epidemiologicznego, pro-
dukty do mycia i  dezynfekcji są podstawo-
wym orężem w walce z niebezpiecznymi pa-
togenami chorobotwórczymi. Odnotowuje 
się bardzo duże zapotrzebowanie na surow-
ce do tego typu produktów, przede wszyst-
kim surfaktanty, które dzięki swojej naturze 
chemicznej wspomagają substancje ak-
tywne, które dezaktywują wirusy i  bakterie. 
Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji, 
skoncentrowano działania R&D na nowych 
produktach z  grupy detergentów i  kosme-
tyków.  Mydło to charakteryzuje się bardzo 
dobrymi właściwościami pianotwórczymi, 
dlatego jego główne zastosowanie to ko-
smetyki: szampony, mydła w płynie czy żele 

pod prysznic. Ponadto, opracowano serię no-
wych wyrobów anionowych opartych o nie-
konwencjonalne łańcuchy węglowe oraz 
nowe środki pianotwórcze dedykowane do 
specyficznych aplikacji Household, I&I  oraz 
Personal Care. 

W  połowie roku zakończono realizację pro-
jektu dofinansowanego z  Narodowego 
Centrum Badań i  Rozwoju. Dofinansowa-
nie wyniosło około 50%. Prace rozwojowe 
zostały zakończone wynikiem pozytywnym. 
Uzyskano nowe wyroby o  specjalistycznych 
właściwościach dyspergująco-zwilżających 
dedykowane do farb wodorozcieńczalnych, 
rozwijanych w trosce o bezpieczeństwo użyt-
kowników i środowiskowo naturalne. Rozwój 
wyrobów dedykowanych do branży farbiar-
skiej będzie kontynuowany, mimo iż prace 
nie są już objęte dofinansowaniem. 
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INWESTYCJE

RAPORT ROCZNY 2019 
PCC EXOL

W 2019 r. Grupa PCC EXOL 
kontynuowała zarówno projekty 
inwestycyjne, jak i modernizacyjne. 
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Największą realizowaną inwestycją rozwo-
jową w  PCC EXOL w  Brzegu Dolnym jest 
budowa dwóch nowych instalacji produk-
cyjnych: oksyalkilatów wysokomolowych 
i glicynianów, które łącznie zapewnią zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych wytwórni 
Etoksylacji o  ok. 15 tys. Instalacja oksyalki-
latów obejmuje budowę linii produkcyj-
nych wraz z bazą magazynową dla potrzeb 
wytwarzania zwiększonych wolumenów 
nowoczesnych produktów niskopiennych 
i antypiennych, z przeznaczeniem do zasto-
sowań przemysłowych. Wartość inwestycji 
szacowana jest na 61 mln zł, natomiast jej 
zakończenie przewidziane jest na koniec 
2020 roku. Na instalację glicynianów składa 
się budowa linii technologicznej do wytwa-
rzania specjalistycznych składników, stoso-
wanych w  wysokiej jakości kosmetykach 
i środkach higieny osobistej. Uzupełnieniem 
całego projektu jest zapewnienie niezbęd-
nej infrastruktury oraz bazy magazynowej. 
W  2019 roku kontynuowane były prace bu-
dowlano-montażowe oraz zakupy urządzeń 
dla potrzeb realizacji związanej z  budową 
instalacji oksyalkilatów wysokomolowych. 

W IV kwartale zakończono i rozliczono II etap 
budowy instalacji do produkcji glicynianów, 
co pozwoliło na jej rozruch mechaniczny 
i technologiczny oraz przekazanie do eksplo-
atacji. Nakłady inwestycyjne, poniesione przy 
budowie obu instalacji, w okresie od począt-
ku roku 2019 wyniosły 25,2 mln zł, a licząc od 
początku realizacji całego projektu inwesty-
cyjnego ok. 40,8 mln zł. 

Spółka rozbudowywała również bazy ma-
gazynowe surowców i produktów. W 2019 r. 
prowadzone były prace projektowe związa-
ne z budową bazy magazynowej wraz z wę-
złem dozowania przy Wytwórni Etoksylatów 
w  Płocku. Natomiast w  ramach rozbudowy 
bazy magazynowej surowców i  produktów 
na Wytwórni Siarczanowane II w Brzegu Dol-
nym trwały prace montażowe zbiorników.

W IV kwartale ub. r. rozpoczęto również przy-
gotowania do realizacji kolejnych projektów 
inwestycyjnych. Obecnie w  fazie projektu 
koncepcyjnego jest budowa nowego ciągu 
produkcyjnego na Wytwórni Etoksylatów 
w Płocku. 
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Równolegle na Wytwórni Siarczanowane II 
kontynuowano inwestycję w  instalację pilo-
tażową (pilot plant), która będzie służyć do 
opracowywania technologii produkcji no-
wych anionowych związków powierzchnio-
wo czynnych. Nowa instalacja pozwoli posze-
rzyć gamę produktową Spółki. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to koniec II 
kwartału 2020 roku.

Na etapie dopracowywania technologii są 
przygotowania do inwestycji budowy suszar-
ni surfaktantów anionowych. Pozwoli ona na 
produkcję wyrobu na bazie proszku dedy-
kowanego środkom do prania i kostkom do 
toalet. 

Również na etapie projektowania jest mo-
dernizacja układu oczyszczania odgazów 
na Wytwórni Siarczanowane I, która pozwoli 
poszerzyć ofertę produktową o nowe wyroby 
stosowane w branży budowlanej. 

Równolegle Spółka kontynuuje inwestycję, 
która pozwoli na zwiększenie zdolności pro-
dukcyjnych w zakresie estrów fosforowych. 

Należy podkreślić, że w  najbliższym cza-
sie decyzje inwestycyjne mogą zależeć od 
uwarunkowań rynkowych niezależnych od 
Grupy. Należą do nich m.in. czynniki zwią-
zane z  otoczeniem makroekonomicznym, 
w którym działa Grupa, w tym ostatnie wy-
darzenia związane z pandemią COVID-19 i jej 
wpływem na rynek. W  pierwszej kolejności 
Grupa dokonuje przeglądu wydatków inwe-
stycyjnych i remontowych, pod kątem ewen-
tualnej zmiany zakresu lub harmonogramu. 
Ponadto PCC EXOL posiada dwa zezwolenia 
na prowadzenie działalności w  specjalnej 
strefie ekonomicznej, związane z  przedsię-
wzięciami inwestycyjnymi, co daje możli-
wość Spółce skorzystania ze zwolnienia z po-
datku dochodowego od części dochodu. 

Spółka PCC EXOL poniosła  
w 2019 roku nakłady 
inwestycyjne w wysokości ok.

41,1 mln zł
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PCC EXOL  
SPOŁECZNIE  
ODPOWIEDZIALNA

Właściwe wykorzystanie potencjału, 
innowacje i zrównoważona gospodarka 
surowcowa decydują dziś o przewadze 
konkurencyjnej na rynkach chemicznych. 
Wyzwania, przed którymi stoją 
współczesne przedsiębiorstwa, a także 
rządy poszczególnych krajów pokazują, 
że nie można rozwijać gospodarki bez 
rozwoju społecznego i troski o środowisko. 
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Odpowiedzialne podejście do prowadzone-
go biznesu sprawia, że PCC EXOL jest solid-
nym i wiarygodnym partnerem biznesowym 
dla międzynarodowych organizacji o  za-
sięgu globalnym. Taka strategia umożliwia 
również Spółce wchodzenie na nowe rynki 
sprzedaży i zdobywanie nowych, wymagają-
cych klientów.

Zasady odpowiedzialnego biznesu przeja-
wiają się m.in. we wdrażaniu wytycznych 
dotyczących ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych do atmosfery, certyfikowaniu 
łańcucha przepływu surowców w  oparciu 
o  wytyczne RSPO (The Roundtable on Su-
stainable Palm Oil), wytwarzaniu produktów 
zgodnie z Dobrymi Praktykami produkcyjny-
mi GMP EFfCI czy rozszerzaniu istniejących 
systemów zarządzania i  wdrażaniu kolej-
nych, ułatwiających pozyskiwanie nowych 
klientów. Spółka koncentruje się również na 
zrównoważonej gospodarce surowcowej, 
optymalizacji zużycia zasobów naturalnych 
czy skutecznym zarządzaniu gospodarką 
odpadami.

Kreując zrównoważoną chemię i  promu-
jąc jej idee w  polskim przemyśle chemicz-
nym, PCC EXOL podejmuje szereg inicjatyw 
i  uczestniczy w  projektach realizowanych 
w  ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Przejawia się to m.in. we wdrożeniu 
Karty Różnorodności, Kodeksu Postępowa-
nia, Kodeksu Etycznego Dostawców czy zało-
żeń Programu „Odpowiedzialność i Troska”. 

PCC EXOL będąc sygnatariuszem Karty Róż-
norodności, przyjmuje zobowiązanie do pro-
pagowania zakazu dyskryminacji w miejscu 
pracy oraz promowania zagadnienia różno-
rodności w Spółce i  jej otoczeniu zewnętrz-
nym. Spółka w 2017 roku przyjęła i opubliko-
wała Politykę Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu i  Zrównoważonego Rozwoju, która 
propaguje wśród wszystkich interesariuszy 
działania na rzecz równowagi pomiędzy eko-
nomiczną opłacalnością biznesu a  szeroko 
pojętym interesem społecznym i  odpowie-
dzialnym zarządzaniem organizacją. W Spół-
ce oraz w  Grupie od 2015 roku funkcjonuje 
również zaktualizowany w 2017 r., Kodeks Po-

stępowania, który służy kształtowaniu wła-
ściwych postaw pracowniczych, a także bu-
dowaniu pozytywnych relacji z  otoczeniem, 
w którym funkcjonuje organizacja. 

PCC EXOL będąc organizacją zorientowaną 
na świadome przestrzeganie standardów 
społecznych, środowiskowych i  etycznych, 
promuje wprowadzanie powyższych stan-
dardów nie tylko wśród pracowników, ale 
również wśród pozostałych interesariuszy. 
W związku z tym w 2017 roku wdrożyła i opu-
blikowała Kodeks Etyczny Dostawców, sta-
nowiący fundament, na którym budowane 
są relacje oparte na zaufaniu, uczciwości, po-
szanowaniu praw człowieka i przestrzeganiu 
prawa. 

W styczniu 2020 roku odbył się w PCC EXOL 
audyt zewnętrzny SMETA przeprowadzo-
ny przez jednostkę TÜV Rheinland Polska 
w  obszarze Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, który zakończył się wynikiem pozy-
tywnym. Znaczna część działań audytowych 
polegała na grupowych oraz indywidualnych 



wywiadach audytorów z  losowo wybranymi 
pracownikami Spółki oraz obserwacji warun-
ków pracy. W podsumowaniu wywiadów jako 
mocne strony organizacji wskazano: skutecz-
ną komunikację, świadomość aspektów za-
wartych w  Kodeksie Postępowania, - otwar-
tość pracowników podczas rozmów, wysoki 
poziom identyfikacji pracowników z firmą. 

W  ramach działalności charytatywnej PCC 
EXOL wspiera międzynarodowe progra-
my takie, jak UN Global Compact czy RSPO, 
opłacając składki przeznaczone na rozwój 
organizacji i realizowane przez nią programy, 
oraz służąc wiedzą i doświadczeniem swoich 
pracowników, którzy biorą udział w  ogólno-
polskich i  międzynarodowych projektach 
na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakre-
sie wolontariatu kompetencyjnego. Spółka 
uczestniczy również w  inicjatywach tema-
tycznych wspierających działalność organi-
zacji na różnych płaszczyznach, takich jak np. 
zrównoważony przepływ surowców na bazie 
oleju palmowego.

W  ramach społecznej odpowiedzialności 
biznesu PCC EXOL wspiera społeczności lo-
kalne angażując się w szereg akcji społecz-
nościowych, w tym m.in. promujących bez-
pieczeństwo. Pracownicy Spółki uczestniczą 
w różnego rodzaju inicjatywach sportowych 
takich jak Bieg Firmowy, Runmageddon 
oraz eventy rowerowe i  inne wydarzenia 
sportowe, z  których dochód przeznaczany 
jest na cele charytatywne. Spółka dba o wy-
posażenie sportowe swoich pracowników. 
Przeznacza również środki na opłaty wpiso-
we i pokrywa koszty dojazdu.  

PCC EXOL współpracuje z uczelniami w ob-
szarze edukacji, staży i praktyk zawodowych. 
W  2019 roku Spółka była obecna na stu-
denckich targach pracy oraz spotkaniach 
z  pracodawcą organizowanych w  lokalnych 
szkołach. Działania Spółki PCC EXOL nasta-
wione na współpracę pomiędzy pracodawcą 
a szkołą wpisują się w aktualne zapotrzebo-
wanie organizacji na wykwalifikowaną kadrę 
pracowniczą na rynku pracy. 

W 2019 roku PCC EXOL SA był jednym z Part-
nerów wspierających Konkurs Inżynierski 
EBEC Poland, który odbył się na sześciu wio-
dących uczelniach technicznych w  Polsce. 
Projekt ten pozwala studentom wykorzystać 
zdobytą wiedzę techniczną w praktyce, wy-
kazać się kreatywnością i wcielić w życie naj-
lepsze pomysły. 

W  roku 2019 PCC EXOL uczestniczył w  kil-
kunastu spotkaniach ze studentami uczelni 
wyższych m.in. Politechniki Wrocławskiej, 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politech-
niki Śląskiej. 

Od siedmiu lat Spółki Grupy PCC organi-
zują Dni Otwarte dla studentów, w ramach 
których pracownicy tych Spółek prowadzą 
wykłady merytoryczne oraz wycieczki po wy-
działach produkcyjnych, laboratoriach oraz 
działach badawczo – rozwojowych. W maju 
2019 roku w wydarzeniu wzięło udział około 
100 studentów z  kierunków chemicznych 
i technicznych z Wrocławia i Gliwic. 
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PCC EXOL

Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
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27



www.products.pcc.eu


