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Standard raportowania
Global Reporting Initiative

 W 2008 roku, gdy po raz pierwszy pro-

wadziłam szkolenie z raportowania według mię-

dzynarodowego standardu raportowania Global 

Reporting Initiative, dysponowałam tylko jednym 

przykładem z  polskiego rynku – praktyką Teleko-

munikacji Polskiej. Nadszedł rok 2014 i pierwszą na 

świecie organizacją, która wydała raport według 

najnowszej wersji standardu GRI G4 został… Urząd 

Miasta st. Warszawy. Jednocześnie co roku na pol-

skim rynku ukazuje się kilkadziesiąt raportów. Rapor-

tują nie tylko firmy, ale i fundacje korporacyjne czy 

organizacje społeczne. W 2015 roku w bazie GRI jest 

już ponad 25 tys. raportów. Co przyniesie rok 2016? 

Mam nadzieję, że dzięki wysiłkom, jakie podjęłam 

wraz z innymi członkami Grupy ds. monitorowania 

trendów CSR w Zespole ds. Społecznej Odpowie-

dzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodar-

ki, będzie to polska wersja standardu raportowania 

GRI G4, która wesprze raportujących.

Raportowanie w większości krajów na świecie 

jest dobrowolne. Sytuacja ta jednak stopniowo 

się zmienia, przynajmniej w Europie. Przyjęta 

w zeszłym roku dyrektywa unijna 2014/95/UE 

wprowadza obowiązek raportowania danych 

społecznych, środowiskowych, związanych z miej-

scem pracy, prawami człowieka czy etyką. Tym 

samym zostanie ujednolicona praktyka spra-

wozdawczości w UE. Dzisiaj większość dużych 

organizacji gromadzi szereg danych np. dot. śro-

dowiska, BHP, compliance w sposób silosowy.  

Raportowanie CSR zbiera te strumienie sprawoz-

dawczości i tworzy jedną skondensowaną opo-

wieść o firmie, jej dokonaniach i planach. Takie 

podejście promuje Unia Europejska. 

Dzisiaj dane pozafinansowe, które związane są z dzia-

łalnością operacyjną firmy i składają się na budowę 

jej reputacji, są tak samo ważne jak dane finansowe 

przy podejmowaniu decyzji przez inwestorów, pra-

cowników, partnerów biznesowych. Z roku na rok 

możemy obserwować zwiększoną presję na trans-

parentność firm. Presja ta generowana jest przez 

środowiska inwestorskie, w szczególności tzw. gru-

pę inwestorów odpowiedzialnych, ale również przez 

społeczeństwa i regulatora. 

Raportowanie pozafinansowe, w szczególności 

według standardu GRI, to nie jest bezrefleksyjne 

zbieranie danych. Standard wymaga zastanowie-

nia się nad tym, jakie są istotne oddziaływania 

organizacji w kontekście zrównoważonego rozwo-

ju, które z  nich są mierzone i w jaki sposób, jak są 

zarządzane, dla kogo z otoczenia zewnętrznego są 

one istotne itd. Doświadczenia duńskie i szwedzkie, 

gdzie obowiązek raportowania został wprowa-

dzony już kilka lat wcześniej pokazują, że ta forma 

sprawozdawczości przyczyniła się do zwiększenia 

sprawności operacyjnej. Badanie, które CSRinfo 

przeprowadziło wśród polskich, dobrowolnie ra-

portujących firm pokazało, że do głównych mo-

tywacji stojących za raportowaniem CSR należą:  

1. Strategiczne podejście do zrównoważonego roz-

woju, 2. Edukacja otoczenia firmy na temat jej dzia-

łalności, 3. Usystematyzowanie informacji o spółce 

w jednym dokumencie, 4. Edukacja wewnętrzna,  

5. Monitorowanie postępów, 6. Budowa reputacji, 

7. Wyznaczenie trendów w branży – rola lidera.

Dlatego zachęcam firmy, szczególnie te, które będą 

podlegały obowiązkowi raportowania, do przyj-

rzenia się raportom dostępnym na rynku, edukacji 

w tym zakresie i zastanowieniu się jak wprowa-

dzić nową formę sprawozdawczości z korzyścią  

dla organizacji.

Liliana Anam
Menedżer Zarządzający CSRinfo, 
Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialno-
ści Przedsiębiorstw przy Ministrze Gospodarki, 
Koordynator Grupy ds. monitorowania trendów CSR.
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 Dyrektywa Unii Europejskiej wprowadzają-

ca obowiązek ujawniania informacji niefinansowych 

oraz danych dotyczących różnorodności została 

przyjęta pod koniec 2014. Obowiązek raportowania 

pozafinansowego wejdzie zatem w życie najpóźniej 

6 grudnia 2016 roku. Będzie on dotyczył firm stano-

wiących jednostki zainteresowania publicznego, 

zatrudniające powyżej 500 pracowników. Pośrednio 

nowe wymogi będą miały wpływ nie tylko na duże 

firmy, ale również na ich spółki zależne oraz podwy-

konawców i dostawców. Nowe wytyczne GRI w wersji 

G4, które obecnie stosuje ponad 90% przedsiębiorstw 

raportujących w Polsce, wprowadzają szereg wskaź-

ników dotyczących łańcucha dostaw. Raportujące 

firmy są zobowiązane podawać informacje, czy i  jak 

weryfikują dostawców w obszarze respektowania 

praw człowieka, wpływu na społeczność lokalną 

i środowisko naturalne. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie obej-

muje dyrektywa UE, nie będą podlegały obowiąz-

kowi raportowania. Chcąc jednak zyskać przewagę 

konkurencyjną i zwiększyć swoje szanse na współ-

pracę z dużymi, międzynarodowymi firmami, będą 

również analizowały swoje działania CSR, zbierały 

dane i raportowały, chociażby na potrzeby swoich 

kontrahentów. Dlatego już teraz coraz mocniej rysuje 

się trend związany ze zmianami, jakie niosą za sobą 

nowe wytyczne UE. Wiele firm, również z sektora 

MŚP już teraz przygotowuje się do zbierania danych 

i  wprowadza działania w obszarze CSR.

Przemysław Oczyp
Ekspert Go Responsible Consulting

Przyszłość raportowania 
pozafinansowego

Standard GRI G4

 Oddajemy w Twoje ręce pierwszy raport 

zrównoważonego rozwoju naszej firmy. Jest to dla 

nas przełomowy moment zwłaszcza, że idea zrów-

noważonej chemii dopiero od niedawna stanowi in-

tegralną część naszej kultury biznesowej. To pierwsza 

tego typu publikacja w skali grupy kapitałowej PCC 

na świecie. Jesteśmy z tego bardzo dumni. W naszym 

raporcie chcemy opowiedzieć o oddziaływaniu na-

szej pracy na otaczającą nas rzeczywistość. Produkty, 

które tworzymy są owocami pasji wielu „pięknych 

umysłów”, które codziennie w swoich biurach, labo-

ratoriach oraz wydziałach produkcyjnych, kreują 

wszechobecny świat chemii dla obecnych i przy-

szłych pokoleń. 

Zapraszamy zatem do świata surfaktantów. 

Czytając tę publikację możesz dotknąć jego cząst-

ki, poznać firmę chemiczną, która podąża trudną 

drogą zrównoważonego rozwoju. Nie boimy się 

wyzwań ponieważ znamy wartość naszej pracy 

dla społeczeństwa. Chcemy dalej budować tę war-

tość w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. 

Od Autorów
Drogi Czytelniku!
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Chemia. Nauka 
pięknych umysłów. 
 Chemia fascynuje ludzi od zawsze. Jest 

jedną z dziedzin nauki, która wiąże się z prak-

tycznym działaniem człowieka. Nie tylko w spo-

sób rzeczywisty przenika przez każdą dziedzi-

nę jego życia, ale również intryguje tajemnicą, 

obietnicą wielkich odkryć, o których nie śniło się 

nawet najsławniejszym filozofom. Do ich roli 

w dzisiejszym świecie chemii nawiązuję tu nie-

przypadkowo. Z głębokich rozważań filozoficz-

nych i otwartości ludzkiego umysłu narodziła 

się alchemia- poprzedniczka współczesnej che-

mii. Kamień filozoficzny, eliksir nieśmiertelności, 

panaceum na wszelkie choroby, wciąż jeszcze 

nie znalazły swych odkrywców. Dziś ekscytują 

nas nie mniej niż przed wiekami, choć wiadomo,  

że chemia jest nauką empiryczną, mierzalną  

i przewidywalną. Magiczna aura pozostała, a to co 

nieodkryte wciąż stanowi wyzwanie. Tajemnica jest 

więc motorem zmian i rozwoju cywilizacji, napę-

dzanym przez piękne umysły i niespokojne charak-

tery. Natura wciąż rzuca nam rękawicę, zaprasza 

do pojedynku którego być może nigdy nie wygramy.  

Historia pokazuje, że jednak warto podejmować 

wyzwania. W drodze do doskonałości odkrywamy  

to, co dotąd nieodkryte. Niemożliwe staje się możliwe, 

a co nieodgadnione znajduje swoje rozwiązanie...

Pięknych, otwartych umysłów mamy w Polsce 

wiele. Należą do nich zarówno Ci, którzy już za-

pisali się na kartach historii, jak i współcześni 

odkrywcy zjawisk chemicznych, nowych techno-

logii i zastosowań różnych związków i procesów. 

Wystarczy spojrzeć na dorobek firm chemicznych 

takich jak PCC Rokita czy PCC EXOL. Pracujący 

w nich polscy, często lokalni specjaliści opraco-

wują nowe technologie i zastosowania dla róż-

nych związków chemicznych obecnych w róż-

nych formach i dziedzinach życia człowieka. Dziś 

bez chemii trudno wyobrazić sobie współczesną 

cywilizację. Środki higieny osobistej, detergenty, 

opakowania, tekstylia, papier, materiały budow-

lane, leki i kosmetyki, nie istniałyby bez złożonych 

procesów chemicznych, wykorzystywanych na 

każdym etapie produkcji przemysłowej. Wiele 

przedmiotów codziennego użytku, takich jak me-

ble, okna, materace, odzież, sprzęt elektroniczny 

czy samochody to produkty, które powstają dzię-

ki osiągnięciom nowoczesnej chemii. Dzięki niej 

stale poprawia się też ich jakość. Chemia kryje 

się niemal w każdym przedmiocie znajdującym 

się w naszym otoczeniu. Jest więc wszechobecna,  

a naszą rolą jest, aby jej dobrodziejstwa były wy-

korzystywane w sposób zrównoważony, uwzględ-

niający minimalizowanie negatywnego wpływu 

na środowisko naturalne oraz racjonalne eksplo-

atowanie zasobów naturalnych naszej Planety. 

Waldemar Preussner 
Właściciel Grupy PCC

 Rynek chemiczny to bezmiar możliwo-

ści, które trudno objąć ludzkim umysłem. Stanowi 

otwartą przestrzeń dla tych wszystkich którzy po-

trafią podejmować trudne i odważne decyzje. W ten 

oto sposób zmienia się nasz świat. Wyzwania, które 

stawiają przed nami globalne trendy gospodar-

cze i społeczne powodują, że wyzwalamy w sobie 

to, co dziś najbardziej wartościowe. Innowacje che-

miczne, elastyczność produkcji, odpowiedzialny 

transport i zrównoważona energia to walory, które 

łączymy w jeden organizm. Dziś Grupa PCC, którą 

współtworzy PCC EXOL SA otwiera się na szanse 

i wyzwania jakie niesie za sobą XXI wiek. Poszukuje-

my nisz rynkowych i orientujemy się na zmiany. Nie 

boimy się trudnych tematów, lecz podchodzimy do 

nich z zapałem. To co nowe, wyzwala w nas chęć 

poznania. Uwalnia wyobraźnię i kreatywność. Na-

sza organizacja rozwija się w sposób dynamiczny 

i zrównoważony. W dobie nasilonej konkurencji 

w przemyśle chemicznym, myślenie zorientowa-

ne na odpowiedzialny biznes to dziś konieczność. 

Chcemy inwestować, rozwijać, tworzyć…, ale 

w sposób zrównoważony. Dążąc do osiągnięcia 

harmonii w zakresie realizacji celów ekonomicz-

nych, środowiskowych i społecznych, nawiązujemy 

otwarty dialog z interesariuszami. Identyfikujemy 

ich potrzeby nie tylko w kontekście ekonomicznym. 

Takie działanie jest bowiem czynnikiem długookre-

sowego sukcesu Grupy PCC. Kreuje nasz wizerunek 

przyczyniając się nie tylko do zwiększenia potencja-

łu zysków, ale promuje wartości dotyczące symbio-

zy ze środowiskiem naturalnym i odpowiedzialności 

wobec społeczności w  których działamy.

Wiesław Klimkowski 
Prezes Zarządu 
PCC Rokita SA

Chemia. 
Dziedzina XXI wieku. 

Tajemnica jest motorem 
zmian i rozwoju cywilizacji, 
napędzanym przez piękne 
umysły i niespokojne 
charaktery.
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Kultura odpowiedzialnego biznesu i jej warto-

ści odzwierciedlają naszą wiarę w robienie tego, 

co jest dobre nie tylko dla naszych interesariu-

szy, ale również dla otaczającego nas świata.  

W obecnych realiach branży surfaktantów najwięk-

sze szanse na odniesienie sukcesu mają Ci produ-

cenci, którzy oprócz wysokiej jakości produktów, 

korzystnych cen czy nowych rozwiązań aplikacyj-

nych, proponują swoim odbiorcom szereg wartości 

dodanych, niematerialnych, takich jak na przykład 

obywatelstwo etyczne. Inwestycja w budowanie 

silnych społeczności wewnątrz i na zewnątrz firmy 

jest jego integralną częścią. Podkreśla zaangażowa-

nie w zrównoważoną przyszłość stanowiąc solidną 

platformę naszego biznesu. 

Mirosław Siwirski 
Prezes Zarządu PCC EXOL SA 

Rafał Zdon 
Wiceprezes Zarządu PCC EXOL SA

Słowo od Zarządu Spółki 

 Jest nam niezmiernie miło, zaprosić  

Państwa do lektury pierwszego raportu pozafinan-

sowego firmy PCC EXOL SA. Został on opracowany 

zgodnie ze światowymi standardami i najnow-

szymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI 

G4). Obszary, których dotyczy dotykają również 

naszej postawy wobec 10 zasad etyki biznesowej 

opracowanych przez organizację United Nations 

Global Compact. Zasady te stanowią dla nas de-

kalog, którym kierujemy się stawiając kolejne kroki 

na drodze do zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy 

przekonani, że podejście, które reprezentują powyż-

sze międzynarodowe standardy pozwala dostrzec 

prawdziwy i rzetelny obraz prowadzenia biznesu 

w sposób odpowiedzialny. Mamy nadzieję, że nasza 

publikacja i  zawarte w niej treści zostaną dobrze 

przyjęte przez naszych Interesariuszy. Zagadnie-

nia poruszone w naszym raporcie zostały bowiem 

opracowane m.in. na podstawie ich opinii, sugestii 

i wniosków. 

Wraz z dynamicznym rozwojem naszej organizacji 

odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeń-

stwa staje się coraz ważniejszą częścią naszej kultu-

ry biznesowej. Podejmowanie trafnych decyzji, które 

w pozytywny sposób wpływają na Spółkę i jej otocz-

nie nie jest dla nas jedyną rekompensatą. To również 

sposób na prowadzenie naszych interesów zgodny 

z wartościami, które nam przyświecają. Sukces na-

szej firmy jest jednym z  powodów, dla których coraz 

większą wagę przykładamy do prowadzenia dzia-

łalności w sposób odpowiedzialny. Przyczynia się to 

do większego zadowolenia pracowników, poprawy 

satysfakcji klientów, zacieśnienia relacji z lokalnymi 

społecznościami, inwestorami i całym otoczeniem, 

w którym działamy. 

Szanowni Państwo

Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL SA Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL SA

Sukces naszej firmy jest 
jednym z  powodów,  
dla których coraz większą 
wagę przykładamy  
do prowadzenia  
działalności w sposób 
odpowiedzialny.
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1. Spółka PCC EXOL SA
1.1 Nasze podejście do biznesu

Nasza misja 
 Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy 
innowacje, działamy odpowiedzialnie. Surfaktan-
ty są integralną częścią naszego życia. Towarzy-
szą nam każdego dnia, bez względu na to dokąd 
zmierzamy i gdzie się znajdujemy. Dzięki naszym 
kompetencjom i pasji tworzenia, sprawiamy, 
że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają 
trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przy-
szłość. To ta część świata chemii, która otacza 
nas ze wszystkich stron, zawsze…
   
Nasza wizja 
 Stale dążymy do wzrostu wartości na-
szej firmy efektywnie wykorzystując kompeten-
cje, potencjał, innowacje i zasoby.
[G4-8] Utrzymujemy mocną pozycję czołowe-
go producenta surfaktantów w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki, 
poznajemy nowe obszary biznesu, w których wi-
dzimy cel dalszego rozwoju i doskonalenia. 
Promujemy zrównoważoną chemię zorientowa-
ną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dba-
łość o środowisko. Podążamy tą drogą, aby jak 
najlepiej służyć społeczeństwu.

Nasza strategia 
 Naszym kluczowym celem strategicz-
nym jest budowanie wartości firmy poprzez 
zrównoważone wykorzystanie posiadanego po-
tencjału oraz realizację szeregu projektów inwe-
stycyjnych, a dzięki temu: 
• [G4-6][G4-8][G4-9] utrzymanie pozycji lidera na 

rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz dal-
szy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego 
Wschodu, Afryki i krajów Pacyfiku, 

• intensywny rozwój produkcji specjalistycznych 
surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz 
intensyfikacja ich sprzedaży na nowych, per-
spektywicznych rynkach, 

• wytwarzanie produktów oferowanych klientom 
na całym świecie w sposób zrównoważony, 
tzn. zgodny z wszelkimi normami prawnymi, 
ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi 
i  społecznymi. 

• zwiększanie marż w portfolio produktów ma-
sowych, 

• rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększa-
jący potencjał Spółki w zakresie możliwości 
i tempa opracowywania oraz wdrażania no-
wych produktów, 

• umocnienie pozycji na rynkach obecnie obsłu-
giwanych, 

• inwestycje w nowe zdolności produkcyjne:  
wzrost mocy produkcyjnych surfaktantów amfo-
terycznych z 2 tys. ton docelowo do 10 tys. ton.

Dzięki naszym 
kompetencjom i pasji 
tworzenia, sprawiamy, 

że surfaktanty są 
wszechobecne.
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Nasze wartości
 Tożsamość naszej firmy to zbiór war-

tości, które określają nas wobec interesariuszy  

i otoczenia. Wyznaczają przestrzeń, w której każdy 

z nas odnajduje właściwe dla siebie miejsce. Mają 

wpływ na jakość naszej pracy, wyznaczają kierun-

ki rozwoju i pozwalają działać w sposób efektyw-

ny i zarazem etyczny. Jesteśmy świadomi tego,  

że pozycja lidera na rynku surfaktantów w Polsce 

i Europie Środkowo- Wschodniej niesie za sobą 

wielką odpowiedzialność. Pracownicy PCC EXOL 

SA realizują strategię biznesową w oparciu o zin-

tegrowane z nią wartości. Do najważniejszych 

z nich należą:

Rozwój przez Innowacje
• stale doskonalimy nasze produkty i poszukujemy 

dla nich nowych zastosowań,
• wdrażamy nowe rozwiązania z myślą o naszych 

klientach,
• inwestujemy w nowoczesne technologie.

Pasja tworzenia
• swoją pracę wykonujemy z pasją,
• radość i zadowolenie klientów wzmagają w nas 

kreatywność, 
• mamy odwagę by realizować śmiałe projekty, 
• jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sami jeste-

śmy ich autorami.

Uczciwość i transparentność 
• działamy w sposób uczciwy i przejrzysty,
• zawsze postępujemy zgodnie z obowiązują-

cym prawem,
• respektujemy prawo, obyczaje i kulturę wszyst-

kich naszych interesariuszy.
 
Odpowiedzialność społeczna 

• działamy w zgodzie z przyjętymi zasadami etyki,
• respektujemy prawa człowieka,
• promujemy różnorodność w organizacji,
• dbamy o środowisko naturalne, 
• wspieramy lokalne społeczności. 

Bezpieczeństwo 
• dbamy o bezpieczeństwo w miejscu pracy,
• identyfikujemy ryzyka i przeciwdziałamy awa-

riom przemysłowym,
• stosujemy dobre praktyki w zakresie jakości 

i bezpieczeństwa naszych produktów. 

Stałe doskonalenie
• stale uzupełniamy naszą wiedzę i dzielimy się 

nią z naszymi współpracownikami,
• doskonalimy umiejętności i chętnie zdobywa-

my nowe doświadczenia,
• poznajemy najnowsze trendy i uczestniczymy 

w ich tworzeniu,
• chętnie korzystamy z wiedzy i doświadczenia 

naszych interesariuszy.

Polityka Społecznej 
Odpowiedzialności 
 Nasze podejście do odpowiedzialności 
społecznej wskazuje cztery najbardziej istotne 
filary. W swojej długofalowej strategii biznesowej 
uwzględniamy nie tylko aspekty ekonomiczne, 
ale również środowiskowe, społeczne i etyczne. 
Celem PCC EXOL SA jest zatem dążenie do rów-
nowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością 
biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym 
i odpowiedzialnym zarządzaniem. Jedną z klu-
czowych kwestii w odpowiedzialnym zarządzaniu 
jest komunikacja z interesariuszami (pracownika-
mi, klientami, dostawcami, współpracującymi or-
ganizacjami i instytucjami, społecznościami oraz 
inwestorami). Skuteczny dialog umożliwia bo-
wiem identyfikację kierunków dalszych działań  
firmy w drodze do zrównoważonego rozwoju. 

Cztery filary społecznie 
odpowiedzialnego 
zarządzania w PCC EXOL SA:

1. Rynek 
2. Organizacja 
3. Środowisko 
4. Społeczeństwo 

Nasze zobowiązania 
w zakresie czterech 
filarów społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

1. Rynek 
• przestrzegamy zasad ładu korporacyjnego oraz 

obowiązujących przepisów prawa,
• szanujemy zwyczaje i kulturę naszych interesa-

riuszy. Respektujemy regulacje prawne obowią-
zujące w regionach geograficznych w których 
prowadzą swoją działalność,

• cele biznesowe realizujemy w sposób uczciwy 
i transparentny. Działamy zgodnie z zasadami 
wolnej konkurencji rynkowej,

• promujemy etyczne standardy współpracy i prze-
ciwdziałania korupcji,

• we współpracy z interesariuszami, respektujemy 
zasady przyjętej przez Spółkę „Karty Różnorod-
ności” ,

• naszym klientom zapewniamy wysoką jakość 
i bezpieczeństwo produktów, 

• zarządzamy ryzykiem poprzez stosowanie od-
powiednich regulacji, narzędzi i metod. 

Nasze zobowiązania: 
1. Do końca roku 2016, opracujemy księgę etyki dla 

pracowników i interesariuszy Spółki uwzględ-
niającą obszary poszanowania różnorodności  
i przeciwdziałania korupcji.

2. Utrzymamy i udoskonalimy standardy związane 
z zapewnieniem najwyższej jakości i bezpieczeń-
stwa naszych produktów. Do końca roku 2016 
wdrożymy standardy Dobrych Praktyk Produk-
cyjnych na nowej instalacji do produkcji Betain. 

Tożsamość naszej firmy to zbiór wartości, które 
określają nas wobec interesariuszy i otoczenia. 
Wyznaczają przestrzeń, w  której każdy z nas  
odnajduje właściwe dla siebie miejsce.
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2. Organizacja 
• dbamy o bezpieczne warunki pracy naszych 

pracowników i podwykonawców,
• prowadzimy ocenę ryzyka zawodowego na sta-

nowiskach pracy,
• prowadzimy edukację w zakresie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy,
• zapewniamy wszelkie świadczenia i respektu-

jemy prawa pracowników wynikające z przepi-
sów Kodeksu Pracy i innych regulacji prawnych, 
wewnętrznych regulaminów i Statutu Spółki,

• przestrzegamy zasad Kodeksu Etycznego w re-
lacjach z pracownikami i interesariuszami,

• szanujemy prawa człowieka i tego samego 
wymagamy od naszych interesariuszy (Kodeks 
etyczny),

• respektujemy zasady przyjętej przez Spółkę 
Karty Różnorodności, 

• promujemy otwartą komunikację z pracowni-
kami i interesariuszami,

• zapewniamy równe szanse w zakresie rozwoju 
zawodowego, dostępu do szkoleń i awansów

• promujemy równowagę pomiędzy pracą a ży-
ciem prywatnym,

• wymagamy sprawiedliwej oceny i traktowania 
pracowników na wszystkich szczeblach organi-
zacji (wynagrodzenia, nagrody, premie, świad-
czenia pozafinansowe, podział obowiązków).

Nasze zobowiązania: 
1. Do końca roku 2017, zakończymy prace nad 

wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem według europejskiej normy OHSAS. 

2. Do roku 2017 wprowadzimy program i system 
skutecznej komunikacji z interesariuszami. 

3. Do roku 2016 opracujemy i wprowadzimy 
do stosowania zapisy opracowanej Księgi Ety-
ki, która obok roli jaką spełnia Kodeks Etyczny 
będzie również spełniać rolę poradnika postę-
powania etycznego. 

3. Środowisko 
• działamy zgodnie z obowiązującymi uregulowa-

niami prawnymi, dyrektywami i normami w za-
kresie ochrony środowiska,

• ograniczamy szkodliwy wpływ na środowisko 
naturalne poprzez:

- racjonalne zużycie surowców i materiałów,
- redukcję zużycia energii elektrycznej i cieplnej, 

wody, papieru, 
- monitoring i redukcję emisji gazów cieplar-

nianych,
- racjonalną gospodarkę odpadami, 
- redukcję zrzutu ścieków, 
- stałe doskonalenie we wskazanych wyżej ob-

szarach,
• prowadzimy edukację ekologiczną oraz promu-

jemy działania na rzecz ochrony środowiska,
• wspieramy akcje i projekty na rzecz ochrony 

środowiska,
• współpracujemy z interesariuszami stosującymi 

rozwiązania proekologiczne, respektującymi 
wszelkie środowiskowe regulacje prawne i za-
sady etyki biznesowej,

• wspieramy organizacje działające na rzecz ochro-
ny środowiska i jesteśmy ich uczestnikami.

Nasze zobowiązania: 
1. Do roku 2020 ograniczymy emisje gazów cie-

plarnianych do atmosfery o 15%.
2. Do roku 2016 zbudujemy nowe i wyremontuje-

my istniejące punkty rozładunkowe i załadun-
kowe na wydziale Etoksylacji ETE-1.

3. Sukcesywnie rozszerzymy elektroniczny obieg 
dokumentów w całej Spółce.

 

4. Społeczeństwo 
• jesteśmy członkami krajowych i międzynaro-

dowych organizacji oraz realizujemy programy 
w obszarze społecznej odpowiedzialności biz-
nesu i zrównoważonego rozwoju, 

• uczestniczymy w inicjatywach i kampaniach 
społecznych, 

• udzielamy finansowego i rzeczowego wsparcia 
akcji, kampanii i programów społecznych,

• promujemy wolontariat pracowniczy,
• prowadzimy dialog ze społecznością lokalną, 
• uczestniczymy w radach programowych, komi-

sjach i zespołach działających na rzecz społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. 

Nasze zobowiązania: 
1. Do końca roku 2016 opracujemy i wdrożymy 

pracowniczą kampanię edukacyjną w zakresie 
oszczędności energii wody i papieru.

2. Opracujemy skuteczne mechanizmy komuni-
kacji z lokalnymi społecznościami.

3. Obejmiemy patronatem honorowym szereg 
inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, 
w których działamy.

4. Będziemy aktywnie działać i pracować na rzecz 
komisji i zespołów promujących idee zrówno-
ważonego rozwoju w przemyśle. 

Naszym klientom 
zapewniamy wysoką 
jakość i bezpieczeństwo 
produktów.
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1.2 Kim jesteśmy?
1.2.1 Podstawowe informacje o Spółce 

Pełna nazwa firmy
[G4-3] PCC EXOL Spółka Akcyjna

Adres naszej siedziby 

[G4-5] Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4 

Podstawowy  
zakres działalności
[G4-4] Obejmuje produkcję i sprzedaż aniono-
wych, niejonowych, amfoterycznych środków 
powierzchniowo czynnych oraz formulacji che-
micznych dla różnych gałęzi przemysłu. 

Organ prowadzący  
rejestr Spółki: 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we 
Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, numer KRS 0000306150.

Działamy na podstawie:
• statutu sporządzonego w formie aktu nota-

rialnego z dnia 26 marca 2008 roku (Rep. A  
nr 5041/2008), wraz z późniejszymi zmianami,

• kodeksu spółek handlowych.

W Brzegu Dolnym rozpoczyna się produk-
cja pierwszych niejonowych środków po-
wierzchniowo czynnych.

Na terenie Zakładów Chemicznych Rokita, 
następuje uruchomienie instalacji do pro-
dukcji surfaktantów anionowych.

Rokita pozyskuje inwestora strategicznego 
– PCC SE.

Zostaje uruchomiona druga instalacja pro-
dukująca surfaktanty anionowe w Brzegu 
Dolnym. Dzięki temu moce produkcyjne 
zostają zwiększone czterokrotnie. Powstaje 
spółka PCC EXOL.

PCC EXOL uruchamia produkcję surfaktan-
tów niejonowych na nowej instalacji, Płoc-
ku. Do Spółki zostaje dołączony Kompleks 
Środków Powierzchniowo Czynnych PCC 
Rokita. Powstaje nowoczesna, wyspecjali-
zowana firma, która szybko staje się liderem 
w produkcji surfaktantów na terenie Europy 
Środkowo-Wschodniej

PCC EXOL SA debiutuje na rynku podsta-
wowym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

W struktury firmy zostaje włączona amery-
kańska spółka PCC Chemax INC. W obrębie 
PCC EXOL zostaje również powołana nowa 
jednostka handlowa PCC EXOL Kýmya Sa-
nayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý z siedzibą 
w Stambule (Turcja).

Następuje rozwój Grupy Kapitałowej PCC 
EXOL poprzez powołanie spółki PCC EXOL PHI-
LIPPINES INC. z siedzibą w Batangas (Filipiny).

1967

1989

2002

2008

2011

2012

2013

2014

Nasza firma na osi czasu
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1.2.2 Nasz profil działalności 

 G4-9] Jesteśmy największym producen-
tem surfaktantów w Polsce i w Europie Środkowo–
Wschodniej. Wydajność instalacji produkcyjnych 
naszej Spółki to 100 tys. ton rocznie, w zależności 
od rodzaju wytwarzanych produktów. 

[G4-5][G4-9] Działalność produkcyjną prowadzi-
my w dwóch krajowych lokalizacjach: w Brzegu 
Dolnym i w Płocku. Nasze produkty wytwarzamy 
na 4 instalacjach. Posiadamy własne zaplecze ba-
dawcze, dzięki któremu projektujemy i wdrażamy 
surfaktanty dopasowane do indywidualnych po-
trzeb odbiorców.

[G4-8] W swojej ofercie posiadamy ponad 200 pro-
duktów stosowanych w wielu branżach takich 
jak: kosmetyki, detergenty, środki higieny oso-
bistej, włókiennictwo i tekstylia, farby i lakiery, Wydajność produkcji na instalacjach sulfonacji w tys. t/r. Wydajność produkcji na instalacjach etoksylacji w tys. t/r.

10

40

20081989

20

60

201190`s

Płock

Brzeg Dolny

[G4-4]
Instalacja sulfonacji – ETS I
Wydajność około 10 tys. t/r 
Produkcja: surfaktanty anionowe 

Instalacja etoksylacji – ETE II
Wydajność około 30 tys. t/r 
Produkcja: surfaktanty niejonowe 

Instalacja sulfonacji – ETS II
Wydajność około 30 tys. t/r 
Produkcja: surfaktanty anionowe 

Instalacja etoksylacji – ETE I
Wydajność około 30 tys. t/r 
Produkcja: surfaktanty niejonowe

budownictwo, obróbka metalu, agrochemika-
lia, przemysł wydobywczy, garbarstwo, pranie  
i czyszczenie przemysłowe oraz wiele innych. 
 
Intensywny rozwój palety produktowej naszej 
Spółki jest możliwy dzięki stosowaniu najnow-
szych, przyjaznych środowisku technologii oraz 
realizowanym inwestycjom. Spółka konsekwent-
nie kontynuuje modernizację i rozbudowę in-
stalacji do produkcji betain (surfaktantów am-
foterycznych), co pozwoli na zwiększenie mocy 
wytwórczych tej grupy produktów do 10 tys. ton 
rocznie. Nasze działania inwestycyjne ukierun-
kowane są na zwiększanie mocy produkcyjnych, 
dostosowanie instalacji do produkcji specjali-
stycznych wyrobów przy jednoczesnym obniża-
niu kosztów produkcji i ograniczaniu negatywne-
go wpływu na środowisko naturalne.

W Polsce 
zatrudniamy 
168 osób, w tym 
wielu specjalistów 
dedykowanych 
do projektów 
w obszarze 
rozwoju portfolio 
produktów dla 
różnych branż 
przemysłowych.
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Działamy na wielu europejskich i światowych ryn-

kach. W ofercie posiadamy 200 produktów, które do-

starczamy do 350 klientów na całym świecie.

Współpracujemy z wieloma dostawcami surowców 

oraz usług transportowych. Dzięki naszej działalno-

ści zatrudnienie znajduje co najmniej kilka tys. osób  

w całym łańcuchu dostaw. 

Z jednego z naszych produktów można wyproduko-

wać rocznie ponad 1,6 mld butelek szamponu.

Naszymi mocami produkcyjnymi możemy napełnić 

34 baseny olimpijskie.

83 wysokości Mount Everestu - taką wysokość miałaby 

wieża z beczek z wyrobami naszej rocznej produkcji.

Roczna produkcja jednego z naszych wyrobów wy-

starczy do wytworzenia szamponu którym jedno-

razowo mogłoby umyć głowę 12 mld ludzi. Liczba  

ta jest o około 4 mld wyższa niż obecnie wynosi nasza 

populacja.

Surfaktanty czyli substancje chemiczne, które wytwa-

rzamy, wykorzystywane są w każdej dziedzinie życia 

człowieka. W naturalnej postaci znajdują się nawet  

w płucach, stymulując proces oddychania.

Struktura odbiorców PCC EXOL SA w ujęciu geograficznym

61%

6%

33%

1.2.3 Grupa Kapitałowa PCC EXOL SA

PCC EXOL SA
 [G4-6][G4-17] PCC EXOL SA jest pod-
miotem dominującym wobec czterech spółek 
zależnych i  tworzy wraz z nimi Grupę Kapitałową 
PCC EXOL*. Na dzień 31.12.2014 r. w skład Grupy 
Kapitałowej PCC EXOL wchodziły następujące 
podmioty: 

PCC EXOL SA 
z siedzibą w Brzegu Dolnym (Polska), powołana 
w celu produkcji i sprzedaży środków powierzch-
niowo czynnych dla różnych gałęzi przemysłu.

PCC Chemax Inc. 
z siedzibą w Piedmont w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, powołana w celu produkcji i sprzedaży 
substancji chemicznych.

PCC EXOL Kýmya Sanayý 
Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý 
z siedzibą w Stambule (Turcja), powołana w celu 
rozwijania sprzedaży bezpośrednio na terenie 

Działamy na skalę 
międzynarodową. 

[G4-6][G4-8][G4-9][G4-24][G4-25] Dostarczamy nasze sur-
faktanty do ponad 350 odbiorców z całego świata: 

Polska
Europa
Świat
Razem

Od roku 2012 jesteśmy Spółką notowaną na Warszaw-
skiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Należymy do międzynarodowej grupy kapitałowej PCC 
SE działającej w trzech głównych dywizjach: chemia, 
energia, logistyka. 

- 117 odbiorców
- 214 odbiorców
-   20 odbiorców
- 351 odbiorców

Turcji oraz krajów regionu Środkowego Wscho-
du i Afryki.

PCC EXOL PHILIPPINES Inc. 
[G4-13] z siedzibą w Batangas (Filipiny), zareje-
strowana w maju 2014 roku, powołana w celu 
wytwarzania półproduktów (takich jak alkohole 
i kwasy tłuszczowe), wykorzystywanych w pro-
dukcji przez PCC EXOL SA. 

Struktura Grupy Kapitałowej PCC EXOL, stwa-
rza warunki do integracji poprzez dostęp do  
know-how, poszerzenie potencjału produkcyj-
nego oraz nowe rynki zbytu. Dzięki temu zwięk-
sza się niezależność organizacji od koniunktury 
i wahań cen na poszczególnych rynkach.

*niniejszy raport dotyczy PCC EXOL SA

Polska Europa Świat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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1.2.4 Forma własności i struktura prawna 
naszej organizacji 

Forma Własności 
 [G4-7][G-34][G4-24][G4-25] Akcje naszej 
Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych w Warszawie od 3 sierpnia 2012 r. 
Akcjonariuszem większościowym jest PCC SE.
 PCC SE, posiadając większość głosów na 
Walnym Zgromadzeniu wywiera istotny wpływ 
na decyzje w zakresie najważniejszych spraw kor-
poracyjnych dotyczących funkcjonowania Spółki, 
takich jak zmiana Statutu, podwyższanie czy obni-
żanie kapitału zakładowego Spółki, emisje obliga-
cji zamiennych, wypłata dywidend i inne czynno-
ści, które zgodnie z Kodeksem PCC SE wymagają 
większości głosów. Posiada również wystarczającą 
liczbę głosów do powoływania członków Rady 
Nadzorczej, która decyduje o składzie Zarządu. 
W związku z posiadanymi uprawnieniami, PCC SE 
sprawuje znaczącą kontrolę nad działalnością na-
szej Spółki.

Władze Spółki 
[G4-7][G4-34][G4-36][G4-LA12] 

Rada Nadzorcza
 Rada Nadzorcza PCC EXOL SA składa się 
z pięciu do siedmiu osób, powoływanych na trzy-
letnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzor-
czej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgroma-
dzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej 
kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powo-
łanego przed upływem wspólnej kadencji wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozo-
stałych członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym oraz 
sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki 
we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. 
W składzie Rady Nadzorczej działa trzyosobowy 
Komitet Audytu.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 
roku kształtował się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Waldemar Preussner

Członkowie Rady Nadzorczej:
• Alfred Pelzer
• Wiesław Klimkowski
• Daniel Ozon
• Kamilla Spark

Sposób działania Rady Nadzorczej wraz z jej 
uprawnieniami reguluje Statut Spółki oraz Regu-
lamin Rady Nadzorczej. Dokumenty te dostępne 
są publicznie na stronie internetowej: www.pcc-
-exol.eu w sekcji: Relacje Inwestorskie.

Zarząd
 Zgodnie ze Statutem w skład Zarządu 
Spółki wchodzi od jednej do trzech osób, w tym 
Prezes Zarządu, który powoływany jest przez Radę 
Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Liczbę 
członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Do 
Zarządu mogą być powoływane osoby spośród 
wspólników lub spoza ich grona. Nowo powoła-
ny członek Zarządu kontynuuje kadencję byłego 

PCC SE

Carlson Ventures International Ltd

Pozostali

80%

16%
4%

członka Zarządu, w miejsce którego został powo-
łany. Członkowie Zarządu mogą być odwołani 
przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą 
oraz Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy 
związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżo-
ne przepisami prawa albo Statutem.

Skład Zarządu naszej Spółki na dzień 31 grudnia 
2014 roku kształtował się następująco:

Prezes Zarządu
• Mirosław Siwirski

Wiceprezes Zarządu
• Rafał Zdon

Sposób działania Zarządu wraz z jego upraw-
nieniami reguluje Statut Spółki oraz Regulamin 
Zarządu. Dokumenty te dostępne są publicznie 
na stronie internetowej Spółki: www.pcc-exol.eu 
w sekcji: Relacje Inwestorskie.

Struktura akcjonariatu PCC EXOL, stan na 31.12.2014 roku.
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Odpowiedzialność 
za kwestie ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne 
 [G4-36] Za kwestie ekonomiczne w na-
szej Spółce odpowiedzialny jest Dyrektor Finanso-
wy, bezpośrednio podlegający Prezesowi Zarządu.  
W obszarze oddziaływania na społeczeństwo i śro-
dowisko Zarząd Spółki powołał zespół do spraw 
nadzoru nad zagadnieniami środowiskowymi, 
w tym nad ograniczaniem i monitorowaniem emi-
sji GHG (UZ 31/2014). 
Za kwestie środowiskowe i społeczne odpowia-
da Pełnomocnik Zarządu ds. CSR i Zrównoważo-
nego Rozwoju oraz Pełnomocnik ds. Systemów 
Zarządzania. Pełnomocnicy podlegają bezpo-

ROK KOBIETY MĘŻCZYŹNI

ZARZĄD PCC EXOL SA

01.01.2013 0% 100%

01.01.2014 0% 100%

DZIAŁ OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Produkcja

Henryk Korensztajn - Dyrektor Produkcji

Leopold Kędzierski - Wydziały Sulfonacji ETS-1 i ETS-2 – Kierownik Produkcji

Robert Giza - Wydział  Etoksylacji ETE 1 – Kierownik Produkcji

Marcin Pierzgalski - Wydział Etoksylacji ETE 2 – Dyrektor Produkcji w Płocku

Sprzedaż 

Sebastian Budniak - Zespół ds. Detergentów i Środków Higieny Osobistej  
– Menadżer ds. Kluczowych Klientów 

Marta Gratka-Jaszczyszyn - Zespół Aplikacji Przemysłowych – Menadżer  
ds. Sprzedaży i Marketingu

Finanse Zuzanna Klimkowska - Dyrektor Finansowy

R&D Alina Jakob - Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Marketing Beata Gruś - Menedżer ds. Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

Surowce Anita Żurek-Kubacka - Menadżer ds. Zakupów

Planowanie i Logistyka Beata Reguła - Menadżer ds. Logistyki i Planowania

Relacje Inwestorskie Marlena Matusiak - Kierownik Działu Public Relations

Systemy Zarządzania Emilia Drzymała - Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania

CSR Beata Gruś - Pełnomocnik Zarządu ds. CSR i Zrównoważonego Rozwoju

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie PCC Exol SA

Kluczowe jednostki organizacyjne w strukturze PCC EXOL SA

Udział kobiet zatrudnionych na stanowiskach 
menadżerskich w strukturze PCC EXOL SA w roku 2014

1.2.5 Główne jednostki organizacyjne  Spółki

Zarząd Spółki:
Mirosław Siwirski - Prezes Zarządu
Rafał Zdon - Wiceprezes Zarządu

Mężczyźni Kobiety

średnio Prezesowi Zarządu. Do raportowania 
bezpośrednio Radzie Nadzorczej zobowiązany 
jest Zarząd oraz Komitet Audytu. Przed plano-
wanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, Zarząd 
przygotowuje informacje o wszystkich istot-
nych sprawach dotyczących działalności Spółki, 
objętych treścią porządku obrad posiedzenia. 
Informacje podlegają przedstawieniu członkom 
Rady Nadzorczej w sposób i w terminie uzgod-
nionym z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, 
albo wynikającym z uchwał lub protokołu po-
siedzenia Rady Nadzorczej.

67%

33%
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1.2.6 PCC SE

PCC SE
 PCC EXOL SA należy do struktur między-
narodowej grupy kapitałowej, zarządzanej przez 
firmę PCC SE, która działa na wielu rynkach: surow-
ców chemicznych, transportu, energii, węgla, kok-
su, paliw, tworzyw sztucznych i metalurgii. PCC SE 
inwestuje w najbardziej efektywne linie produkcyj-
ne, stosuje nowoczesne technologie, opierając się 
na zasadzie zrównoważonego rozwoju. 

PCC SE buduje swoje wartości w oparciu o wiedzę, 
doświadczenie i zaangażowanie przeszło 2800 
pracowników zatrudnionych w 39 lokalizacjach 
rozmieszczonych w 17 krajach Europu i świata. 
Obroty grupy za 2014 sięgają 648 milionów euro. 
Spółka PCC SE ma swoją siedzibę w miejscowości 
Duisburg-Homberg w Niemczech. 

Przychody PCC SE
 Skonsolidowane przychody ze sprze-
daży trzech głównych pionów - Chemii, Energii 
i Logistyki - wzrosły od chwili założenia firmy 
w 1993 roku z 60 mln euro w 1994 do 648 mln 
euro w minionym roku 2014. 
Wzrost i rentowność w podstawowych obsza-
rach działalności, a także dywersyfikacja portfo-
lio i ekspansja na nowe rynki, to główne kierunki 
strategii Grupy PCC.
PCC SE z poziomu centrali w Duisburgu, usta-
la ogólną strategię międzynarodową dla całej 
grupy kapitałowej. Podmioty zależne kierują 
działalnością operacyjną w obszarach swojego 
działania. Podejmując odpowiednie decyzje 
inwestycyjne, PCC SE stwarza i wzmacnia prze-
słanki do dynamicznego rozwoju całej organiza-
cji i wykorzystania efektu synergii w jej obrębie.

60 mln euro

625 mln euro

648 mln euro

2013 20141994

Nasz Spółka 
w strukturze PCC SE 
 [G4-17] PCC SE operuje w trzech głów-
nych dywizjach: chemia, energia, logistyka oraz 
w ośmiu segmentach.

Działając w 17 krajach i w 38 różnych 
lokalizacjach, PCC SE zatrudnia dziś 
ponad 2,9 tys. pracowników. 

Poliole

Surfaktanty

Chlor

Chemia specjalistyczna

Energia

Logistyka

Holding

Dobra konsumpcyjne

Rosja

Niemcy

USA

Tajlandia

Rumunia

Ukraina 

Bułgaria

Ghana

Bośnia i Hercegowina 

Czechy

Macedonia

Turcja

Islandia Białoruś

Słowacja

Łotwa

Polska
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1.2.7 Wybrane dane finansowe PCC EXOL SA Najistotniejsze czynniki 
wpływające na wyniki 
finansowe Grupy PCC EXOL
 Głównymi czynnikami wpływającymi 
na rezultaty finansowe w 2014 roku były m.in.: 

• wzrost przychodów ze sprzedaży o 45 mln zł 
w stosunku do roku 2013, co stanowi 11,6% 
i wynika z wyższej sprzedaży na rynku krajo-
wym oraz wyższej wartości sprzedanych to-
warów i  materiałów, 

• wzrost kosztu własnego sprzedaży o 42,4 mln zł 
w stosunku do roku poprzedniego, co stanowi 
12,2% i wynika przede wszystkim z wyższych 
kosztów zużycia materiałów i energii, 

• obniżenie pozostałych przychodów operacyj-
nych o 7,1 mln zł w porównaniu do roku ubie-
głego z uwagi na jednorazowe zdarzenie, ma-
jące miejsce w 2013 roku, dotyczące sprzedaży 
prawa do korzystania z technologii w kwocie 
6,3 mln zł, 

• wzrost kosztów ogólnego zarządu o 1,6 mln zł 
w porównaniu do 2013 roku,

• wyższy wynik na operacjach finansowych o 1,1 
mln zł w stosunku do roku ubiegłego wynikają-
cy z niższych kosztów odsetek z tytułu kredytów 
i pożyczek oraz wyższych przychodów z tytułu 
odsetek od spłat należności. 

Przychody ze sprzedaży 
 W 2014 roku uzyskaliśmy przychody 
z tytułu sprzedaży produktów, towarów i usług 
na poziomie 433,5 mln zł. W porównaniu do roku 
ubiegłego wartość sprzedaży była wyższa o 45 
mln zł, tj. 11,6%. Największy udział w strukturze 
przychodów naszej Spółki miały surfaktanty niejo-
nowe. Przychody ze sprzedaży tej grupy produk-
tów wyniosły 185,9 mln zł tj. 53%. Były one wyższe 
niż w poprzednim roku o 5,9%. Wzrosła również 
wartość sprzedaży surfaktantów anionowych oraz 
amfoterycznych.

Wyspecjalizowane 
produkty
Zwiększenie udziału surfaktantów specjalistycznych 

w ogólnej strukturze sprzedaży pozwoli nam wy-

pracowywać wyższe marże oraz budować trwałe, 

długoterminowe relacje z klientami. Elastyczność 

produkcji otwiera naszej Spółce nowe możliwości 

współpracy w zakresie dostarczania specjalistycz-

nych produktów z grupy „tailor made”. 

Mirosław Siwirski 
Prezes Zarządu PCC EXOL SA

Ważniejsze dane finansowe za rok 2014

Przychody z tytułu sprzedaży produktów, towarów i usług
Surfaktanty
anionowe

Surfaktanty
niejonowe

Surfaktanty
amfoteryczne

1%

53%

46%

UJĘCIE SYNTETYCZNE KWOTY W TYS. ZŁ

WAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE 

Przychody ze sprzedaży 433 526 

Koszt własny sprzedaży -389 029 

Koszty sprzedaży -16 582 

Koszty ogólnego zarządu -10 115 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne -474 

 EBITDA 25 365 

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 17 325 

Wynik na działalności finansowej -12 790 

Zysk brutto 4 536 

Zysk netto 3 272 

388,5 mln zł
433,5 mln zł

20142013

Przychody ze sprzedaży według grup produktów 
w 2014 roku



3332

PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

1.3 Co robimy? 
Surfaktanty są wszechobecne 

Surfaktanty
spieniają, zwilżają
emulgują i czyszczą.

Produkujemy i sprzedajemy 
surfaktanty
 Surfaktanty czyli inaczej środki powierzch-
niowo czynne, są to specjalistyczne produkty 
chemiczne wykorzystywane w wielu branżach 
przemysłowych na całym świecie. Samo słowo 
„surfaktant“ lub nawet sformułowanie „środek po-
wierzchniowo czynny“ może budzić niechęć i nie-
pewność. Kojarzy się bowiem ze skomplikowany-
mi wzorami chemicznymi, złożonymi równaniami 
reakcji chemicznych, z pozoru niezwykle trudnymi 
definicjami i zawiłymi procesami. Jednak przy bliż-
szym poznaniu specyfiki tych związków zaczynamy 
zdawać sobie sprawę z tego, że surfaktanty wystę-
pują praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. 
W zdecydowanej większości wszystko, co nas ota-
cza, zawiera je w swoim składzie lub powstaje przy 
ich dobroczynnym udziale. Surfaktanty poprawiają 
więc jakość życia człowieka, czyniąc je lepszym, 

zdrowszym i bardziej komfortowym.

Surfaktanty – niewidoczne 
dla oczu, ale codziennie 
obecne w naszym życiu
 Substancji tych używamy bezpośred-
nio stosując kosmetyki, biorąc kąpiel lub prysznic, 
zmywając naczynia lub robiąc pranie. Ponadto 
surfaktanty biorą udział w kluczowych procesach 
wielu gałęzi przemysłu podczas wytwarzania dóbr 
codziennego użytku. Jadąc samochodem, kupu-
jąc warzywa, malując ściany swego mieszkania 
czy zakładając t-shirt, często nie zdajemy sobie 
sprawy, że w przygotowaniu tych wszystkich pro-
duktów kluczową rolę odegrały surfaktanty – sub-
stancje o specyficznych właściwościach. Związki 
te są obecne w życiu człowieka od zawsze – ich 
naturalne odpowiedniki znajdują się nawet w na-
szych płucach, wspomagając proces oddychania.

Jak powstaje piana?
 Piana powstaje wówczas, gdy do wody 
z dodatkiem surfaktantu dostanie się powietrze. 
Powietrze próbując wydostać się z cieczy powo-
duje, że cząsteczki surfaktantów tworzą cienkie 
warstewki widziane w postaci baniek lub pęche-
rzyków. Bańka powietrza przesuwa się ku górze 
a w momencie, gdy przebija powierzchnię, pory-
wa część wody z warstewką surfaktantu.

Zdolność pienienia ma duże znaczenie w wielu 
zastosowaniach przemysłowych, takich jak wydo-
bycie minerałów, otrzymywanie środków przeciw-
pożarowych, w produkcji detergentów, czy w prze-
myśle spożywczym np. podczas wytwarzania bitej 
śmietany.

Piana w przypadku detergentów zapobiega po-
nownemu osadzaniu się brudu w procesach pra-
nia czy czyszczenia, natomiast piana powstająca 
po dodaniu płynu do kąpieli opóźnia stygnięcie 

kąpieli oraz delikatnie masuje ciało.

Surfaktanty to substancje 
multifunkcjonalne.

Spieniają
Powodują tworzenie baniek mydlanych, 

dzięki czemu tworzy się piana.

Zwilżają
Powodują wnikanie wody w strukturę 
tkaniny, woda nie pozostaje  
na jej powierzchni.

Emulgują
Umożliwiają mieszanie dwóch 
niełączących się ze sobą substancji 
(np. woda i olej).

Czyszczą
Umożliwiają usuwanie zabrudzeń.
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1.3.1 Surfaktanty w naszych domach

 Wytwarzamy je w sposób zrównowa- 
żony, by każdy z nas mógł czerpać radość z osią-
gnięć nowoczesnej chemii.
Surfaktanty są wszechobecne w naszym życiu 
codziennym. Większość z nas często nie zdaje 
sobie sprawy z ich istnienia. W naszych domach 
znajdziemy wiele przykładów zastosowania sur-
faktantów, na przykład w postaci detergentów lub 
kosmetyków.
Dziś trudno wyobrazić sobie współczesne życie 
bez proszków do prania, płynów do mycia na-
czyń, kostek i proszków do zmywarek, preparatów 
do czyszczenia podłóg, szyb lub toalet. Produkty 
te na stałe wpisały się w nasze środowisko, czyniąc 
je wygodniejszym a przede wszystkim zdrowszym 
i bardziej bezpiecznym.

Płyn do płukania tkanin
Zawiera w swoim składzie surfaktanty kationowe, 
które zmiękczają tkaninę czyniąc ją miękką, pach-
nącą i przyjemną w dotyku. 

Proszek do prania 
Swoją zdolność piorącą zawdzięcza kompozycji 
anionowych i niejonowych środków powierzch-
niowo czynnych.

Kosmetyki i środki higieny osobistej
Kremy, balsamy i niektóre kosmetyki kolorowe, 
produkowane są z surfaktantów pełniących głów-
nie rolę emulgatorów, które łączą składniki tłusz-
czowe z wodą. W ten sposób tworzą jednolitą, 
gładką emulsję, która wywiera pozytywny wpływ 
na naszą skórę.

Pasta do zębów
Surfaktanty (SLS) są jednym z głównych skład-
ników past do zębów. Są one odpowiedzialne 
za działanie czyszczące pasty i tworzenie piany, 
która znacznie ułatwia proces mycia.

Płyn do mycia naczyń
Dzięki zawartości niejonowych i anionowych 
środków powierzchniowo czynnych, skutecznie 
usuwa zanieczyszczenia i tłuszcz z powierzchni 
zabrudzonych naczyń i innych powierzchni.

Farmaceutyki
Farmaceutyki to produkty wymagające specjal-
nych warunków wytwarzania. Surfaktanty wyko-
rzystywane jako dodatki w produkcji leków, maści 
i zawiesin, powinny być produkowane z zacho-
waniem najbardziej restrykcyjnych zasad higieny 
i  posiadać stosowne badania oraz certyfikaty.

Co łączy płytę kartonowo-gipsową, szalik 
i zmywarkę do naczyń?

Przy produkcji każdej z tych rzeczy 
stosowane są surfaktanty! 

Surfaktanty są wszechobecne

Surfaktanty zawsze pod ręką
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1.3.2 Surfaktanty w podróży

 Niezależnie od tego, czy przemiesz-
czamy się samochodem zatłoczonymi ulicami 
dużych aglomeracji miejskich czy też lecimy 
samolotem nad morzami i oceanami lub poru-
szamy się pieszo z mapą w ręku po urokliwych 
trasach turystycznych; wszędzie towarzyszą nam 
surfaktanty zawarte w składzie różnego rodzaju 
elementów np. sprzętu turystycznego, paliwa, 

Papier
Powstaje przy użyciu surfaktantów, które biorą 
udział w szeregu procesów obróbczych oraz 
w procesach drukowania.

Lotnictwo
Specjalne substancje służące do odladzania 
samolotów, produkowane są na bazie specjali-
stycznych surfaktantów. 

Tkaniny
Wodoodporność tkanin możliwa jest dzięki za-
stosowaniu surfaktantów podczas specjalistycz-
nej impregnacji.

Przemysł gumowy
Surfaktanty wykorzystuje się nie tylko do pro-
dukcji opon. Przy ich udziale wytwarza się wiele 
innych produktów, np. uszczelki czy podeszwy 
do butów. 

Metalowa karoseria
Jest poddawana obróbce i przygotowywana do 
lakierowania dzięki użyciu surfaktantów.

Surfaktanty znajdziemy  
w składzie specjalistycznych 
środków do odmrażania  
i usuwania lodu z powierzchni 
samolotów pasażerskich.

części urządzeń mechanicznych. Surfaktanty 
znajdziemy np. w składzie specjalistycznych 
środków do odmrażania i usuwania lodu z po-
wierzchni samolotów pasażerskich. Metalowe 
karoserie samochodów są poddawane obróbce 
chemicznej i przygotowywane do malowania 
przy użyciu środków powierzchniowo czyn-
nych, które wytwarzamy.
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1.3.3 Surfaktanty w szafie 1.3.3 Surfaktanty w przemyśle

Włókna naturalne
Wełna czy bawełna są odtłuszczane w roztworach 
surfaktantów w celu usunięcia olejów i brudu  
w przygotowaniu do przędzenia i barwienia.

Kolory
Kolory tkanin zyskują swoją trwałość i nasycenie 
dzięki zastosowaniu surfaktantów w procesie bar-
wienia i obróbki włókien. Surfaktanty umożliwiają 
jednolite rozmieszczenie barwników. Dzięki temu 
bardzo duże powierzchnie tkanin posiadają jed-
nolity kolor i są równomiernie wybarwione.

Tworzywa naturalne i sztuczne
Surfaktanty są wykorzystywane w procesach prze-
twarzania skóry naturalnej oraz wyrobów z two-
rzyw sztucznych.

 Znajdziesz je w tkaninach do zastosowań 
medycznych, sportowych, lotniczych lub motory-
zacyjnych. Od kłębka bawełny do kolorowego pod-
koszulka, czy kawałka skóry do kolorowej torebki 
prowadzi, szereg procesów (odtłuszczanie, przę-
dzenie, barwienie, drukowanie). Nasze szafy są więc 
pełne zaawansowanych technologii.

 Branża chemiczna to jedna z najważniej-
szych gałęzi przemysłu przetwórczego. Nasze pro-
dukty wykorzystywane są nie tylko w tekstyliach, czy 
chemii gospodarczej, ale również w przemyśle meta-
lurgicznym, spożywczym, farbiarskim i agrochemicz-
nym, tworzyw sztucznych, budowlanym, wydobyw-
czym, petrochemicznym, w środkach ochrony roślin 
i innych zastosowaniach przemysłowych.

Wydobycie i szczelinowanie
Masowe ilości surfaktantów są stosowane do szcze-
linowania hydraulicznego przy wydobyciu gazu 
łupkowego oraz przy wydobyciu ropy naftowej.

Płyty kartonowo-gipsowe
One również są spieniane przy zastosowaniu sur-
faktantów.

Farby
Surfaktanty jako dodatki do farb i lakierów, pełnią 
rolę emulgatorów oraz zwilżaczy. Ich stosowanie 
poprawia trwałość i ułatwia aplikację na różnego 
rodzaju powierzchnie.

Środki ochrony roślin
Pestycydy (zwłaszcza herbicydy i insektycydy) za-
wierają w składzie surfaktanty obniżające napię-
cie powierzchniowe cieczy roboczej. Dzięki temu 
jest ona lepiej wchłaniana przez roślinę, przez 
co poprawia się skuteczność działania i wydaj-
ność pestycydu.

Przemysł spożywczy
W przemyśle spożywczym oraz w czyszczeniu 
przemysłowym stosuje się specjalne surfaktanty 
niskopienne.

Czy wiesz, że w Twojej szafie 
znajdują się zaawansowane 
technologie?

Branża chemiczna to 
jedna z najważniejszych 

gałęzi przemysłu 
przetwórczego.
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Różnorodność budowy 
surfaktantów determinuje 
ich szerokie zastosowanie  
w różnych gałęziach 
przemysłu.

1.3.5 Różnorodność surfaktantów

Surfaktanty masowe 
 Jak wskazuje ich nazwa, dystrybuowane 
są w dużych ilościach, a ich produkcja przebiega 
powtarzalnie, według standardowych schematów 
technologicznych. W sprzedaży tych produktów 
kluczowa jest cena i powtarzalna jakość, a także ter-
minowość i szybkość dostaw. Surfaktanty masowe 
produkowane są głównie w procesach ciągłych. 
Produkty te należą do grupy niskomarżowych. Ich 
cena jest bardziej niż w przypadku surfaktantów 
specjalistycznych uzależniona od cen surowców 

podstawowych.

Surfaktanty specjalistyczne 
 Specjalistyczne środki powierzchniowo 
czynne, które odpowiadają na indywidualne po-
trzeby potrzeby odbiorców, wykorzystywane są 
głównie w aplikacjach przemysłowych i w produk-
cji kosmetyków. W tym przypadku koszty transpor-
tu są relatywnie niskie, a co za tym idzie producenci 
mają możliwość dostarczenia ich w każde miejsce 
na świecie. Cena surfaktantów specjalistycznych 
w znacznie mniejszym stopniu uzależniona jest 
od cen surowców. Produkty te charakteryzują się 
mniejszą dostępnością na rynku i wytwarza je nie-
wielu producentów. Kluczowa dla jakości i atrakcyj-
ności produktów specjalistycznych jest technologia 

Chemia gospodarcza oraz mycie i czyszczenie przemysłowe. 

ich wytwarzania i aplikacji. Specyfika tych produk-
tów przekłada się na wyższe marże uzyskiwane 
przez ich producentów. Producenci wytwarzający 
produkty specjalistyczne ponoszą z reguły znacz-
ne nakłady na badania i rozwój (R&D), głównie 
w zakresie unikalnych zastosowań w różnych 
branżach przemysłowych. 

Tekstylia

Budownictwo

Agrochemikalia

Farby i lakiery

Papier

Garbarstwo

Górnictwo i odwierty

Wydobycie ropy naftowej

Przemysł metalurgiczny

EXOLtexline 

EXOLp&cline 

EXOLagroline 

EXOLoiline 

EXOLconstline 

EXOLleatherline 

EXOLmetline TM

EXOLm&dline 

EXOLp&pline 

Linie produktowe według 
branż przemysłowych
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 Surfaktanty specjalistyczne to druga 
grupa produktów wytwarzanych i sprzedawa-
nych przez naszą Spółkę. Ich udział w strukturze 
sprzedaży wzrasta z roku na rok. Intensywne prace 
projektowe i badawcze owocują wprowadzaniem 
na rynek nowych produktów specjalistycznych 
o unikalnych zastosowaniach i właściwościach 
aplikacyjnych. Spółka prowadzi nowe projekty 
i wdraża do produkcji surfaktanty z grupy „tailor 
made” (szyte na miarę), reagując na indywidualne 

potrzeby klientów. 

 Światowy przemysł chemiczny wycho-

dzi poza tradycyjne modele planowania biznesu 

i patrzy na rynek w sposób kompleksowy. Ozna-

cza to przede wszystkim większe skupienie uwagi 

na zmieniających się potrzebach finalnego kon-

sumenta. Równie ważne jak nacisk na zwiększa-

nie efektywności będzie zrozumienie i podążanie 

za globalnymi trendami zrównoważonej chemii. 

Jednym z nich jest m.in. popularyzacja rozwiązań 

ograniczających niekorzystny wpływ na środowi-

sko. Właściwe wykorzystanie ich potencjału za-

decyduje o przewadze konkurencyjnej w branży. 

Dlatego śledzimy światowe trendy ekospołeczne 

i staramy się reagować, implementując ich idee za-

równo w bieżącej działalności, jak i w długofalowej 

strategii. Rozwijając nasze portfolio produktowe 

musimy dobrze identyfikować wyzwania, którym 

można sprostać projektując i wdrażając rozwią-

zania jak najmniej inwazyjne dla środowiska na-

turalnego. Nie jest to łatwy proces gdyż wymaga 

odejścia od tradycyjnego modelu rozwoju portfela 

produktów w stronę bardziej zaawansowanych, 

innowacyjnych i czasochłonnych rozwiązań. Ana-

lizujemy więc i aktualizujemy nasz model rozwoju 

opierając się na mechanizmach i trendach ryn-

kowych. Dzięki temu nasza firma przekształca się  

z tradycyjnego producenta surfaktantów w do-

stawcę rozwiązań będących odpowiedzią na 

konkretne potrzeby klientów, również te związane  

z odpowiedzialną produkcją i konsumpcją.

Piotr Wierzbicki 
Menadżer Produktu PCC Exol SA

Kierunek światowego 
przemysłu chemicznego

2011
21%

79%

2013
24%

76%

2014
27%

73%

Struktura sprzedaży. 
Surfaktanty specjalistyczne 
vs. masowe

Równie ważne jak wzrost  
efektywności i zyskowności będzie 
podążanie za globalnymi trendami 
zrównoważonej chemii.

2012
22%

78%

Surfaktanty 
specjalistyczne 
to najbardziej 
rozwojowa
grupa produktów 
wytwarzanych  
i sprzedawanych 
przez naszą Spółkę.

Produkty masowe dedykowane branży środków higieny osobistej  
i detergentów

Surfaktanty specjalistyczne do zastosowań przemysłowych 
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1.3.6 Kalendarz istotnych wydarzeń  
w roku 2013/2014 

Listopad 2013
Zakończyliśmy proces certyfikacji na zgodność 

z systemem RSPO. Dzięki temu identyfikujemy 

przepływ surowców na bazie oleju palmowe-

go w łańcuchu dostaw. Wspieramy organizację 

RSPO w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonej 

gospodarki olejem palmowym i jego pochod-

nymi na świecie. Działamy w oparciu o kryteria 

i pryncypia etyczne i środowiskowe, wytyczone 

przez RSPO. W listopadzie 2014 przeszliśmy po-

zytywnie pierwszy audyt nadzoru i utrzymaliśmy 

certyfikat w wariancie Mass Balance na kolejny rok. 

Listopad 2013 
Dołączyliśmy do grona najbardziej innowacyjnych 
debiutantów giełdowych w Europie. Zostaliśmy 
wyróżnieni w pierwszej edycji konkursu „European 
Small and Mid-Cap Awards” w kategorii: „Najbar-
dziej innowacyjny debiutant”.

Luty 2014 
Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Gepardy 
Biznesu”, organizowanym przez Instytut Nowo-
czesnego Biznesu. Znaleźliśmy się w pierwszej 
trzydziestce najbardziej dynamicznych przedsię-
biorstw branży produkcji barwników, pigmen-
tów i pozostałych podstawowych chemikaliów 
organicznych w Polsce.

Kwiecień 2014 
Znaleźliśmy się na liście 500 największych i najpręż-
niej działających polskich firm – ranking za 2013 r. 

Lipiec 2014 
Znaleźliśmy się w gronie sygnatariuszy organi-
zacji UN Global Compact promującej 10 zasad 
zrównoważonego rozwoju, obejmującej takie 
aspekty jak: ochrona praw człowieka, dbałość o 
środowisko naturalne i przeciwdziałanie korupcji.

Lipiec 2014 
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu 
Responsible Care i staliśmy się jego pełnopraw-
nym członkiem. Realizując założenia tej inicjaty-
wy identyfikujemy, monitorujemy i raportujemy 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty 
swojej działalności. Wyznaczamy i realizujemy 
cele biznesowe w oparciu o światowe wytyczne 
w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

Październik 2014 
Otrzymaliśmy Srebrny Poziom Odpowiedzialności 
Biznesu. Zostaliśmy wyróżnieni za działania CSR 
przez międzynarodową platformę EcoVadis. 

Listopad 2014 
Otrzymaliśmy wyróżnienie prestiżowym tytułem 

„Perły Polskiej Gospodarki” w kategorii „Perły Duże”. 
Kapituła plebiscytu uhonorowała naszą Spółkę 
za konsekwentną realizację strategii biznesowej 
oraz silną pozycję wśród najbardziej rozwojowych 
i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. 

Listopad 2014 

Wdrożyliśmy system Dobrych Praktyk Produk-
cyjnych GMP EFfCI według europejskiej normy 
federacyjnej i przeszliśmy pozytywnie audyt cer-
tyfikujący. System ten zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa i jakości produktów oferowa-
nych klientom działającym w branży kosmetyków, 
środków higieny osobistej i detergentów. W skali 
kraju GMP EFfCI stanowi swoiste „novum”. Nasza 
Spółka jest pierwszą firmą w Polsce, która otrzy-
mała międzynarodowy certyfikat Dobrych Prak-
tyk Produkcyjnych dla surowców kosmetycznych.

Listopad 2014 
Uzyskaliśmy znaczący progres w ocenie raportu 
Carbon Dosclosure Project, gdzie otrzymaliśmy 
bardzo wysoką ocenę: 81 punktów. 

Grudzień 2014 
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy zbiór wartości 
Spółki oraz zasad etyki biznesowej w postaci 
Kodeksu Etycznego Dostawców i innych intere-
sariuszy. 
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1.4 Ład korporacyjny 
Jesteśmy transparentni i zarządzamy ryzykiem

Ryzyko zakłóceń procesów 
produkcyjnych lub wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej
 Podstawowa działalność Spółki polega 
na przerobie i wytwarzaniu substancji chemicz-
nych. Część surowców wykorzystywanych przy 
produkcji ma właściwości palne, wybuchowe lub 
toksyczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
środowiska naturalnego, zdrowia oraz życia pra-
cowników Spółki, a także mieszkańców pobliskich 
miejscowości. 
Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Środo-
wiska Spółka została zaliczona do zakładów o du-
żym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych. 
Zakłócenia procesów produkcyjnych mogą na-
stąpić w wyniku szeregu zdarzeń niezależnych 
od Spółki, w tym problemów z dostawami su-
rowców i mediów, a także wystąpienia takich 
zdarzeń jak katastrofy naturalne, strajki czy ataki 
terrorystyczne. 

Posiadamy systemy i procedury bezpieczeństwa 
działające na wszystkich poziomach technolo-
gicznych i organizacyjnych, w tym te dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przed wystąpieniem poważnych awarii przemy-
słowych. 

Ryzyko związane z uzależnieniem 
od dostawców oraz zakłóceniami 
w dostawach surowców
 Specyfika branży surfaktantów sprawia, 
że w przypadku większości surowców istnieje 
ograniczona dostępność liczby dostawców. W na-
szej ocenie nie jesteśmy kluczowym ani strate-
gicznym odbiorcą żadnego z nich. Dlatego też nie 
można wykluczyć ryzyka nieprzewidzianych trud-
ności w  realizacji dostaw, które mogą skutkować 
zakłóceniami w zachowaniu płynności produkcji.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku m.in. wystąpienia 

 PCC EXOL SA jest obecna na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych w Warszawie od sierpnia 
2012 roku. W związku z tym stosuje zasady ładu 
korporacyjnego opisane w dokumencie ”Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW.” Dokument 
ten został uchwalony przez Radę Giełdy w lipcu 
2007 roku. Treść „Dobrych Praktyk”, uwzględniają-
cych wszelkie zmiany wprowadzone Uchwałami 
Rady GPW jest dostępna na stronie internetowej 
www.corp-gov.gpw.pl.
Szczegółowe informacje na temat zasad ładu 
korporacyjnego w naszej Spółce zostały zamiesz-
czone na stronie internetowej www.pcc-exol.eu/
investor w sekcji Spółka/Ład Korporacyjny.

awarii bądź nieplanowanych przestojów na insta-
lacjach dostawców, będziemy zmuszeni częściej 
realizować dostawy surowców z alternatywnych 
źródeł, bądź całkowicie ograniczyć produkcję 
niektórych surfaktantów. Nie możemy zapewnić, 
że w długim okresie zakupy surowców od stałych 
dostawców będą odbywać się w sposób ciągły 
czy terminowy. Przerwy w dostarczaniu surow-
ców na nasze instalacje lub ograniczenie wielko-
ści dostaw mogą spowodować przerwy w pro-
dukcji, jej zmniejszenie lub wstrzymanie. 

Przeciwdziałając tym ryzykom stale poszukuje-
my alternatywnych źródeł dostaw. Śledzimy tren-
dy i w sposób ciągły monitorujemy notowania  
i dostępność substancji chemicznych wykorzy-
stywanych w produkcji surfaktantów. Są to istot-
ne działania nie tylko z punktu widzenia analizy 
ryzyka, ale także w kontekście identyfikacji szans 
i wykorzystania mocnych stron w kreowaniu po-
lityki zakupowej Spółki. 

1.4.1 Ryzyka operacyjne

Kluczowe ryzyka związane 
z działalnością naszej Spółki
 [G4-2] Działalność PCC EXOL SA nara-
żona jest na różne rodzaje ryzyk, takich jak ry-
zyko operacyjne, finansowe, biznesowe, zwią-
zane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, 
prawne, środowiskowe oraz reputacyjne. Naj-
ważniejsze z nich przedstawiamy poniżej.

Ryzyko związane  
z zanieczyszczeniem gruntów, 
wód gruntowych oraz poniesie-
niem wyższych niż planowane 
kosztów rekultywacji
 Ryzyko zanieczyszczenia środowiska 
gruntowego na naszym terenie jest jednym z po-
tencjalnych problemów ekologicznych. Ze wzglę-
du na możliwość wykrycia zanieczyszczenia grun-
tów oraz ich dalszego rozprzestrzenienia, mamy 
obowiązek monitorowania zanieczyszczeń oraz 
jesteśmy zobowiązani do sporządzenia raportu 
początkowego przed uaktualnieniem pozwo-
lenia zintegrowanego. Po raz pierwszy po wej-
ściu w życie w 2014 roku, nowelizacji Ustawy  
o Ochronie Środowiska, określony w raporcie po-
czątkowym stan zanieczyszczenia gruntów i wód 
gruntowych będzie podstawą do oceny, czy 
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Ryzyko związane z następstwami 
wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych 
W związku z prowadzoną działalnością oraz spe-
cyfiką branży, w której działamy, znaczna część 
pracowników zatrudnionych jest na stanowiskach 
narażonych na czynniki szkodliwe i uciążliwe. 
W przypadku zwiększenia wymogów zwią-
zanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
w szczególności: rozszerzenia katalogu chorób 
zawodowych, nałożenia dodatkowych obowiąz-
ków w zakresie bezpieczeństwa stanowisk pracy, 
wzrostu liczby wypadków przy pracy oraz stwier-
dzenia wystąpienia chorób zawodowych, Spółka 
mogłaby zostać zobowiązana do poniesienia  
dodatkowych kosztów. 

Aby zapobiegać tego rodzaju ryzykom dokonu-
jemy regularnej oceny stanowisk pracy. Ponad-
to bezpieczeństwo i higiena pracy są jednym 
z  kluczowych elementów Programu Optima 

„ład i  porządek” realizowanego przez wszystkie 
Spółki w  obrębie Grupy PCC. Jest to inicjatywa 
pracownicza promująca zapewnienie bezpie-
czeństwa w  miejscu pracy poprzez utrzymywa-
nie standardów, przestrzeganie procedur i dba-
łość o stan instalacji, maszyn, i innych urządzeń 
działających w środowisku pracy. 

Ryzyko związane z możliwością  
wystąpienia pracowniczych sporów 
zbiorowych 
Nasza spółka narażona jest na ryzyko prowadze-
nia pracowniczych sporów zbiorowych, w związ-
ku z czym może w przyszłości stanąć przed 
koniecznością prowadzenia długotrwałych nego-
cjacji ze związkami zawodowymi lub nawet spo-
dziewać się strajków, przerw w pracy lub innych 
akcji protestacyjnych. 

Zarząd Spółki prowadzi otwarty, merytoryczny 
dialog ze Związkami Zawodowymi oraz komuni-
kuje się z ich przedstawicielami w sposób otwarty 
i partnerski. 

po zakończeniu działalności stan zanieczyszcze-
nia tych elementów środowiska uległ pogorsze-
niu. Ewentualne spowodowanie zanieczyszczeń 
gruntowych mogłoby skutkować koniecznością 
przeprowadzenia działań zabezpieczająco-rekul-
tywacyjnych. 

Prowadzimy ciągły nadzór nad miejscami ma-
gazynowania oraz operacjami przeładunkowy-
mi, gdzie mogłoby dojść do niekontrolowanych 
emisji substancji chemicznych do środowiska. 
Nie można wykluczyć, że rozwój gamy produk-
towej naszej organizacji będzie się wiązał z  ko-
niecznością poniesienia dodatkowych nakła-
dów na utrzymanie właściwych zabezpieczeń 
środowiska wodno-gruntownego. Obecnie speł-
niamy wszelkie wymagania prawne, monito-
rujemy ryzyka oraz identyfikujemy potencjalne 
zagrożenia, by móc w jak najkrótszym czasie 
reagować na wszelkie zakłócenia w każdym 
z obszarów działania Spółki. 

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że poten-
cjalne zmiany przepisów prawnych (w tym dyrek-
tyw UE) powodują nałożenie na nas obowiązków 
związanych z usunięciem zanieczyszczeń. 

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 2000/60/
WE (tzw. „Ramowej Dyrektywy Wodnej”), opra-
cowano plany gospodarowania wodami, któ-
re zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów 
w  dniu 22 lutego 2011 roku. Zamierzenia ujęte 
w planach mogą mieć pośredni wpływ na obo-
wiązki naszej Spółki, a w konsekwencji na koszty 
działań dostosowawczych. 

Ryzyko związane  
z większościowym akcjonariuszem 
i powiązaniem z podmiotami  
z Grupy Kapitałowej PCC 
 Podmiotem dominującym w stosunku 

do naszej Spółki jest PCC SE. Dzięki posiadaniu 

większości głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

PCC SE może wywierać istotny wpływ na decy-

zje w zakresie najważniejszych spraw korporacyj-

nych dotyczących funkcjonowania Spółki, takich 

jak zmiana Statutu, podwyższenie czy obniżenie 

kapitału zakładowego Spółki, emisje obligacji za-

miennych, wypłata dywidendy i innych czynności, 

które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 

wymagają większości głosów (zwykłej lub kwa-

lifikowanej) na Walnym Zgromadzeniu. PCC SE 

posiada również wystarczającą liczbę głosów do 

powoływania większości członków Rady Nadzor-

czej, która z kolei powołuje wszystkich członków 

Zarządu. W związku z posiadanymi uprawnienia-

mi, PCC SE posiada zdolność do sprawowania 

znaczącej kontroli nad działalnością Spółki. 

W związku z tym istnieje ryzyko, że przy wykony-

waniu uprawnień korporacyjnych PCC SE może 

działać w sposób sprzeczny z interesami Spółki 

lub innych akcjonariuszy. 

Jesteśmy silnie powiązani z podmiotami w Grupy 

Kapitałowej PCC. Powiązania te obejmują mię-

dzy innymi sprzedaż produktów do podmiotów 

z Grupy Kapitałowej PCC oraz dokonywanie przez 

podmioty z Grupy Kapitałowej PCC na rzecz na-

szej Spółki dostaw surowców, a także świadcze-

nie usług koniecznych dla wykonywania przez 

nas bieżącej działalności. 

Istnieje ryzyko, że w sytuacji wyjścia naszej Spółki 
z Grupy Kapitałowej PCC, zaistnieje konieczność 
zaangażowania alternatywnych dostawców 
usług świadczonych aktualnie przez podmioty 
z  grupy kapitałowej PCC, co może mieć istotny 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finan-
sową lub wyniki działalności Spółki.

Ryzyko awarii systemów 
informatycznych 
 Działalność naszej Spółki wiąże się 
z wykorzystaniem systemów informatycznych 
koniecznych zarówno dla prowadzonej dzia-
łalności operacyjnej, jak i do zadań związanych 
z zarządzaniem. Ponadto wykorzystujemy za-
awansowane programy informatyczne służące 
do nadzorowania procesów produkcji. Obszar 
teleinformatyki jest obsługiwany przez Spółkę 
PCC IT SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, będącą 
spółką zależną PCC SE. Spółka ta pełni rolę cen-
trum kompetencyjnego IT, świadcząc dla nas 
usługi teleinformatyczne. Wystąpienie awarii 
systemów informatycznych wykorzystywanych 
w Spółce mogłoby skutkować czasowym prze-
stojem w produkcji oraz mogłoby mieć negatyw-
ny wpływ na działalność, sytuację finansową lub 
wyniki działalności.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie pro-
cedury i awaryjne rozwiązania na wypadek awarii 
sytemu informatycznego. Firma PCC IT świadczą-
ca usługi teleinformatyczne na rzecz PCC EXOL SA, 
posiada również stosowne zabezpieczenia przed 
nieoczekiwanymi zdarzeniami mogącymi wywo-
łać niepożądane skutki biznesowe.
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Ryzyko wzrostu kosztów 
finansowania
 Swoją działalność finansujemy w znacz-
nej mierze kapitałem obcym, w tym m.in. kredy-

tami oraz pożyczkami, których oprocentowanie 

zależne jest od  stopy referencyjnej oraz od mar-

ży doliczanej przez kredytodawcę. Niespełnie-

nie niektórych warunków umów kredytowych 

może skutkować podwyższeniem marży kre-

dytodawcy. Jesteśmy więc narażeni na wzrost 

kosztów finansowania długiem, co wpłynęłoby 

niekorzystnie na koszty finansowe i tym samym 

na wynik finansowy. Wzrost kosztów finansowa-

nia może więc przełożyć się na zdolność Spółki 

do pozyskiwania dodatkowego kapitału m.in. 

na nowe inwestycje oraz na możliwość wyko-

rzystania efektu dźwigni finansowej.

1.4.2 Ryzyka finansowe

Ryzyko związane z decyzjami 
organów ochrony konkurencji  
i konsumentów 
 Ze względu na charakter prowadzonej 
działalności posiadamy silną pozycję na polskim 
rynku surfaktantów. Nasza dzialalność jest pro-
wadzona w sposób zgodny z przepisami doty-
czącymi ochrony konkurencji i konsumentów 
oraz pomocy publicznej. Biorąc pod uwagę po-
wyższe aspekty, podlegamy nadzorowi organów 
ochrony konkurencji, czyli Prezesa UOKiK oraz 
Komisji Europejskiej. 
Konsekwencją tego jest istnienie ryzyka, zwią-
zanego z ewentualnym przejęciem innych pod-
miotów, co może wymagać uzyskania zgody 
na dokonanie koncentracji wydawanych przez 
polskie lub zagraniczne organy ochrony konku-
rencji. Uzyskanie takiej zgody uzależnione jest 
między innymi od oceny skutków, jakie koncen-
tracja będzie wywierała na konkurencję rynkową. 
Nie można zapewnić, że zgody takie zostaną 
udzielone. Odmowa zgody na dokonanie kon-
centracji dla konkretnego nabycia uniemożliwi 
jego przeprowadzenie i może ograniczyć możli-
wości rozwojowe Spółki. Nie możemy wykluczyć, 
że organy ochrony konkurencji odmówią zgody 
na dokonanie koncentracji bądź stwierdzą, że 
nasze działania naruszają zasady wolnej kon-
kurencji dotyczące w szczególności nadużycie 
pozycji dominującej. W związku z powyższym 
organy ochrony konkurencji mogą zastosować 
w stosunku do naszej Spółki sankcje karne, co 
może mieć negatywny wpływ na działalność, 
sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.

Ryzyko zaostrzenia przepisów 
związanych z korzystaniem 
ze środowiska i bezpieczeństwem 
 Aktualnie dysponujemy wszystkimi ko-
niecznymi dla działalności zezwoleniami. Nie moż-
na jednak wykluczyć sytuacji, w której: 

1.4.3 Ryzyka prawne • ustawodawca zaostrzy wymogi dotyczące ochro-
ny środowiska, w szczególności na skutek wpro-
wadzania przepisów prawa wspólnotowego, 

• zostaną nałożone nowe obowiązki z zakresu 
ochrony środowiska

• polski ustawodawca będzie zmuszony doko-
nać zmian w interpretacji aktów prawnych 
związanych z korzystaniem ze środowiska na 
skutek uznania za niezgodną z prawem wspól-
notowym. 

Zgodnie z wymogami Dyrektywy o Emisjach 
Przemysłowych (Industrial Emission Directive)  
zastępującej Dyrektywę IPPC, w czasie rewizji 
dokumentów Bref będą wydawane tzw. konklu-
zje BAT, a określone w nich standardy emisyjne 
dla poszczególnych procesów staną się obowią-
zujące po 4 latach od ich opublikowania.
Ze względu na to, że polskie przepisy dotyczą-
ce planów operacyjno-ratowniczych nie zosta-
ły w pełni dostosowane do przepisów prawa 
wspólnotowego, konieczność dokonania zmian 
w tym zakresie może spowodować poniesienie 
dodatkowych wydatków na inwestycje. Taka 
sytuacja mogłaby skutkować koniecznością po-
niesienia wyższych nakładów inwestycyjnych 
lub też dostosowaniem istniejących na terenie 
naszej Spółki instalacji do nowych przepisów. 
W konsekwencji wszelkie działania dostosowaw-
cze mogłyby mieć negatywny wpływ na sytuację 
finansową lub wyniki działalności Spółki.

Ryzyko związane  
z postępowaniami sądowymi 
lub innymi postępowaniami 
pozasądowymi 
 W związku z prowadzoną działalno-
ścią oraz specyfiką branży jesteśmy narażeni na 
wszczęcie postępowań cywilnych, administra-
cyjnych, arbitrażowych lub innych wynikających 
ze współpracy z klientami, kontrahentami, pra-
cownikami, akcjonariuszami oraz innymi oso-
bami. Wszelkiego rodzaju postępowania mogą 
skutkować brakiem możliwości oszacowania 
czasu oraz kosztów, które będą się wiązały z po-
stępowaniami sądowymi.

Ryzyko niewystarczającej ochrony 
ubezpieczeniowej 
 Nasza działalność narażona jest na sze-
reg rodzajów ryzyk związanych ze zdarzeniami 

nadzwyczajnymi, czy od nas niezależnymi. Proces 

produkcji wiąże się z ryzykiem wystąpienia róż-

nego rodzaju szkód, w tym także z zagrożeniem 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

Poprzez odpowiednie umowy ubezpieczenia 
ograniczamy ekonomiczne skutki ryzyka, jakie 
mogą wystąpić w naszej działalności. 

Ryzyko kursowe
 Znaczna część sprzedaży naszej 
Spółki związana jest z eksportem produktów.  
W 2014 roku udział eksportu w sprzedaży wyniósł 
około 40%. Duża część przychodów krajowych 
jak również zakupy materiałów do produkcji 
na rynkach zagranicznych występuje w walutach 
obcych, między innymi w EUR oraz USD. 
Ryzyko kursu walutowego dotyczy również 
kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań 
rozliczanych w walutach obcych. Zmiany kur-
sów walut, w których dokonujemy rozliczeń 
lub płatności, mogą niekorzystnie wpłynąć 
na działalność, sytuację finansową lub wyniki 
działalności. 

Przychody zależne od walut obcych przeważały 
w ostatnich latach nad kosztami zależnymi od 
tych walut, w wyniku czego posiadaliśmy dodat-
nią ekspozycję walutową. Deprecjacja złotówki 
generalnie sprzyjała poprawie wyniku na dzia-
łalności operacyjnej.
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1.4.4 Ryzyka biznesowe związane z sytuacją 
makroekonomiczną

Ryzyko zmian  
cen rynkowych surowców 
 W ramach naszej działalności istot-
ną część kosztów wytworzenia sprzedanych 
produktów i usług stanowi koszt materiałów 
bezpośrednich, którymi są surowce chemicz-
ne. Rynki surowcowe charakteryzują się dużą 
zmiennością związaną z wahaniami koniunk-
tury w gospodarce światowej. Rosnące ceny 
surowców powodują z jednej strony obniżkę 
marż pośredników handlowych, jak i słabnący 
popyt u odbiorców. Z  drugiej strony malejące 
ceny mogą być oznaką słabnącego popytu i po-
czątków dekoniunktury gospodarczej. Na rynku 
krajowym surowce podlegają podobnym ten-
dencjom. 
Produkcja środków powierzchniowo czynnych 
odbywa się w oparciu o trzy podstawowe ka-
tegorie surowców: oleochemikalia, petroche-

Ryzyko wprowadzenia barier 
celnych na surowce spoza UE
 Od momentu przystąpienia do Unii 
Europejskiej w 2004 roku, Polska podlega wspól-
notowej polityce handlowej. Jednym z narzędzi 
ochrony rynku UE są cła importowe. Wysokość 
cła nie wpływała dotąd w sposób istotny na kosz-
ty naszej produkcji. Istnieje jednakże ryzyko, 
iż w przyszłości, w celu ochrony interesów euro-
pejskich producentów surowców stosowanych 
na naszych instalacjach mogą zostać wszczę-
te postępowania, których skutkiem może być 
zwiększenie cen bądź nawet ograniczenie impor-
tu surowców z krajów objętych postępowaniem. 

PCC Exol SA stale poszukuje alternatywnych źró-
deł dostaw i   korzysta z synergii jaką zapewnia 
Spółce przynależność do struktur Grupy PCC.

mikalia oraz surowce mineralne i gazy takie, jak: 
chlorek sodu, wapń, siarka, tlen czy azot. 
W przypadku produktów masowych ceny su-
rowców mają duży wpływ na nasze przychody. 
Istnieje ryzyko, iż wysokie ceny surowców mogą 
wpływać na obniżenie sprzedaży w związku 
z koniecznością rezygnacji przez Spółkę z nie-
rentownych kontraktów. Nie możemy zapewnić, 
iż w przyszłości ceny wykorzystywanych surow-
ców nie wzrosną do poziomów, które spowodują 
wzrost cen naszych produktów a przez to ograni-
czenie ich sprzedaży. Nie jesteśmy w stanie wy-
kluczyć sytuacji, w której będziemy pozyskiwać 
surowce po cenach wyższych niż konkurenci. Nie 
możemy również zapewnić, że w każdej sytuacji 
będziemy w stanie przerzucić wzrost cen surow-
ców na odbiorców swoich produktów. 

Ryzyko konkurencji 
 Nasze produkty w dużej mierze wy-
twarzane są na skalę masową. Konkurencja na 
rynkach europejskich jest bardzo duża. Rynka-
mi docelowymi dla naszej Spółki są rynki Euro-
py Środkowo-Wschodniej, charakteryzujące się 
dużą dynamiką wzrostu przy mniejszej liczbie 
konkurentów niż rynek w Europie Zachodniej. 
W przypadku środków powierzchniowo czyn-
nych istotne znaczenie ma integracja surow-
cowa, lokalizacja, elastyczność i terminowość 
dostaw oraz skala produkcji. Pomimo, iż nale-
żymy do największych producentów środków 
powierzchniowo czynnych w Europie Środko-
wo-Wschodniej, nie jesteśmy w stanie wyko-
rzystywać korzyści skali w takim stopniu, jak 
duże międzynarodowe koncerny. Nie można 
zapewnić, że przy rosnących cenach surowców 
będziemy mieć możliwość zaoferowania takich 
cen, jak główni konkurenci. 
W naszej ocenie rosnące moce produkcyjne 
wytwórców europejskich oraz światowych, 
a  w  szczególności tych pochodzących z Bliskie-
go i Dalekiego Wschodu mogą spowodować 
znaczny wzrost podaży, który mógłby nie zostać 
zrównoważony odpowiednio wysokim popy-
tem, co mogłoby spowodować spadek cen na-
szych produktów. 
Zwiększenie konkurencyjności na rynku środ-
ków powierzchniowo czynnych, zwiększenie 
produkcji związane z nowoczesnymi technolo-
giami oraz wzrost podaży produktów, mógłyby 
niekorzystnie wpłynąć na poziom przychodów 
generowanych przez Spółkę. 

W przypadku produktów masowych duży 

wpływ na przychody Spółki mają ceny 

surowców wykorzystywanych do produkcji.



5554

PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

1.4.5 Ryzyko utraty zaufania Klientów

 Nasza działalność wymaga dużej dokład-
ności oraz niezawodności wytwarzanych produk-
tów. Jakość oferowanych produktów jest bowiem 
niezwykle istotna dla klientów. Użycie przez klien-
ta produktu o innych parametrach niż zatwier-
dzone w specyfikacji lub karcie wymagań, może 
spowodować straty produkcyjne, finansowe 
a  także generować problemy związane z jakością 
gotowej formulacji. W skutek tego powstaje ryzy-
ko utraty zaufania odbiorców. Pomimo funkcjonu-
jącego systemu kontroli jakości i obowiązujących 
procedur dotyczących postępowania z wyrobami 
niezgodnymi nie jesteśmy w stanie wykluczyć 
powstania wadliwej partii produktów z przyczyn 
wynikających z błędu ludzkiego, nieprecyzyjnego 
działania posiadanych urządzeń wykorzystywa-
nych w procesie produkcji lub użycia surowca od-
biegającego od norm.

Szczegółowe informacje na temat kluczowych 
dla naszej Spółki ryzyk zostały zawarte w Sprawo-

-zdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.  

W zakresie oceny ryzyka procesowego prowa-
dzimy analizę zagrożeń i zdolności operacyjnych 
metodą HAZOP (Hazard and Operability Study). 
Dzięki temu identyfikujemy potencjalne zagro-
żenia w   procesach produkcyjnych na naszych 
instalacjach, z uwzględnieniem etapu projekto-
wania i wdrażania nowego wyrobu do produkcji. 

Główne szanse i cele 
strategiczne dla rozwoju 
Spółki 
 [G4-2] Naszym nadrzędnym celem stra-
tegicznym jest budowanie wartości poprzez zrów-
noważone wykorzystanie posiadanego poten-
cjału stanowiącego szansę na realizację szeregu 
projektów inwestycyjnych, a dzięki temu:
• utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środ-

kowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój poprzez 
ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki 
oraz Azji, 

• intensywny rozwój produkcji specjalistycznych 
surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz 
intensyfikacja ich sprzedaży na nowych obsza-
rach rynkowych,

• wytwarzanie produktów oferowanych klientom 
na całym świecie w sposób zrównoważony, tzn. 
zgodny z wszelkimi normami prawnymi, eko-
nomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i spo-
łecznymi.

Główne szanse naszej Spółki
1. Rozwój portfolio produktowego, a w tym: 
• koncentracja na rozwój grupy produktów spe-

cjalistycznych oraz zwiększenie ich udziału 
w portfelu produktowym; 

• zwiększanie marż w portfolio produktów maso-
wych; 

• rozwój bazy badawczo-rozwojowej zwiększa-
jącej potencjał w zakresie możliwości i tempa 
opracowywania oraz wdrażania nowych pro-
duktów; 

2. Umocnienie pozycji na rynkach obecnie 
obsługiwanych; 

3. Inwestowanie w nowe zdolności produkcyjne, 
a w tym:

• wzrost mocy produkcyjnych surfaktantów amfo-
terycznych z 2 tys. docelowo do 10 tys. ton; 

4. Ekspansja na nowych rynkach geograficz-
nych, a w tym: 

• na terenie Ameryki Północnej poprzez spółkę 
PCC Chemax Inc., 

• na terenie Turcji oraz krajów regionu MEA 
(Middle East and Africa) poprzez PCC EXOL 
Kýmya Sanayý Ve Týcaret Lýmýted Ţýrketý)  
z siedzibą w Stambule w Turcji, 

• na terenie krajów azjatyckich. 
5. W realizacji celów strategicznych wykorzystu-

jemy przewagi konkurencyjne, w tym: 
• silną pozycję na rynku Europy Środkowo-

-Wschodniej, 
• elastyczność produkcji, w tym możliwość  

wytwarzania wysoce specjalistycznych surfak-
tantów w małych partiach produkcyjnych, 

• dynamiczny rozwój portfela produktów, 
• dobrą reputację Spółki jako organizacji realizu-

jącej długofalową strategię zrównoważonego 
rozwoju, 

• przynależność do międzynarodowej grupy ka-
pitałowej o silnej i stabilnej pozycji rynkowej, 

Zarządzanie ryzykiem  
w naszej firmie oraz system 
kontroli wewnętrznej 
są ściśle powiązane 
z osiąganiem celów 
biznesowych, społecznych  
i środowiskowych.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej 
www.pcc-exol.eu/investor w sekcji Raporty/Ra-
porty Okresowe.

Zarządzanie ryzykiem w naszej firmie oraz system 
kontroli wewnętrznej są ściśle powiązane z osią-
ganiem celów biznesowych, społecznych i śro-
dowiskowych. Mają na celu również zapewnienie 
wiarygodności jednostkowych i skonsolidowa-
nych sprawozdań finansowych, a także zgodno-
ści funkcjonowania firmy z odpowiednimi przepi-
sami prawa i regulacjami. 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ry-
zykiem w procesie sporządzania sprawozdań 
finansowych oparty jest na przejrzystym podzia-
le zadań i obowiązków osób odpowiedzialnych 
za  przygotowanie oraz sprawdzenie sprawozdań 
finansowych Spółki (Pion Sprawozdawczości Fi-
nansowej w PCC EXOL SA), podlegający bezpo-
średnio Dyrektorowi Finansowemu. 
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PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

1.5 Nasze wartości

 [G4-12] Dla naszej Spółki jako wio-
dącego producenta surfaktantów w Europie 
Środkowo-Wschodniej, zarządzanie łańcuchem 
wartości stanowi kluczowe wyzwanie w realiza-
cji celów biznesowych. Świadomi roli w kształ-
towaniu nowoczesnej gospodarki, a w związku 
z tym trendów rozwoju różnych gałęzi przemy-
słu, podejmujemy szereg działań i inicjatyw, by 
wspólnie z naszymi interesariuszami promować 
zrównoważoną chemię w Polsce i na świecie. 
Dostrzegając korzyści wynikające z zarządzania 
wartością, analizujemy potencjał strategiczny na-
szego wpływu na gospodarkę, środowisko i spo-
łeczeństwo. Działając w sposób odpowiedzialny 

Działając w sposób 
odpowiedzialny 
identyfikujemy ryzyka, 
aby w porę reagować 
i przeciwdziałać możliwym 
zagrożeniom, by nie stały 
się realne. W ten sposób 
budujemy przewagę 
konkurencyjną, realizując 
naszą wizję biznesu. 

1.5.1 Promujemy  
zrównoważoną chemię

identyfikujemy ryzyka, aby w porę reagować 
i przeciwdziałać możliwym zagrożeniom, by nie 
stały się realne. W ten sposób budujemy prze-
wagę konkurencyjną, realizując naszą wizję biz-
nesu. Poznanie i zrozumienie relacji pomiędzy 
czynnikami wpływającymi na wartość bizneso-
wą w coraz bardziej złożonych i dynamicznie 
zmieniających się realiach gospodarczych jest 
dziś ogromnym wyzwaniem dla firmy chemicz-
nej. Analiza łańcucha wartości poprzez określe-
nie wpływu na gospodarkę, środowisko i spo-
łeczeństwo, określenie odpowiedzialności oraz 
identyfikacja kluczowych elementów ryzyka, 
pozwalają nam lepiej poznać i zrozumieć słabe 

i mocne strony naszej organizacji. Wskazują ob-
szary, w  których widać namacalne efekty dotych-
czasowej pracy, ale też ujawniają słabsze ogniwa 
wymagające skutecznego i trwałego zespolenia 
za pomocą konkretnych działań, procesów i sys-
temów. Koncepcja łańcucha wartości implikuje 
postrzeganie naszej Spółki jako całości złożonej 
z kilku zazębiających się obszarów znajdujących 
swoje odzwierciedlenie w cyklu życia produktów. 
Obszary te są jednak związane przede wszystkim 
z tym co dzieje się w otoczeniu zewnętrznym 
Spółki. Realizacja celów w ich obrębie wywiera 
wpływ zarówno na gospodarkę jak i na środowi-
sko naturalne i społeczeństwo.

6 na 10 pracowników pokolenia Y (osoby urodzone po 1980 r)  
wybierając pracodawcę, bierze pod uwagę wartości i misję firmy. 

7 na 10 pracowników uważa, że biznes ma pozytywny wpływ 
na szeroko rozumiane społeczeństwo.
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Projektowanie i R&D Surowce

Projektując i wdrażając do produkcji nowe sur-
faktanty, szukamy dla nich wielokierunkowych 
zastosowań, wspierając przy tym rozwój prze-
mysłu chemicznego oraz zapewniając popyt 
na nowatorskie i wysoce specjalistyczne rozwią-
zania. Elastyczność produkcji, a dzięki niej zdol-
ność do szybkiego reagowania na indywidual-
ne potrzeby klientów, pozwala nam wspierać 
mniejszych producentów w różnych branżach 
przemysłowych.

Wpływ ekonomiczny Wpływ ekonomiczny
Projektując nowe wyroby, zwracamy uwagę 
na ich biodegradowalność. Aż 71 % naszych 
produktów wykazuje wysoką podatność na ten 
proces. Optymalizując technologię już w fa-
zie projektowania, ograniczamy zużycie wody, 
prądu, ciepła i zmniejszamy emisję ścieków 
i gazów cieplarnianych. Nasze portfolio produk-
towe rozwijamy w taki sposób, aby surowce wy-
korzystywane w procesach technologicznych 
pochodziły z naturalnych, odnawialnych, a tym 
samym zrównoważonych źródeł. 

Wpływ środowiskowy Wpływ środowiskowy
Wdrażając nowe technologie mamy wpływ na 
wzrost gospodarki, rozwój kadry R&D i zwięk-
szenie zatrudnienia. Rozwijając linie surfaktan-
tów dla branży higieny osobistej, kosmetyków 
i detergentów, wpływamy na wzrost świado-
mości społecznej w kontekście higieny osobi-
stej, czystości, bezpieczeństwa i zdrowia. W za-
kresie bezpieczeństwa realizujemy i promujemy 
dobre praktyki produkcyjne. Spełniamy wszel-
kie wymagania prawne zarówno krajowe jak 
i  europejskie. 

Wpływ społeczny Wpływ społeczny

Ryzyka i zagrożenia
Projektując i wdrażając do produkcji nowe 
wyroby, istnieje zagrożenie braku dostępności 
odpowiednich surowców na rynku. W związku 
z tym poszukujemy optymalnych rozwiązań 
weryfikując i zabezpieczając różne alternatyw-
ne źródła dostaw.
 
Rozpoczynając prace projektowe analizujemy 
możliwość wielokierunkowych zastosowań no-
wych produktów. Takie działanie zabezpiecza 
nas przed ryzykiem niepowodzenia procesów 
wdrożeniowych ze względu na ryzyko wyco-
fania się strategicznego klienta z projektu. Za-
pobiegamy awariom sprzętu i wypadkom przy 
pracy poprzez analizowanie i przeciwdziałanie 
ryzykom, szkolenia, audyty, kontrole oraz inne 
narzędzia i systemy. 

Odpowiedzialność
Współpracujemy z wieloma jednostkami badaw-
czymi i naukowymi opracowując produkty bez-
pieczne dla ludzi i środowiska.

Edukujemy realizując praktyki studenckie i staże. 
Promujemy wśród studentów idee zrównowa-
żonej i odpowiedzialnej chemii. Projektujemy 
nasze wyroby w taki sposób aby były one bez-
pieczne i użyteczne dla społeczeństwa.

Ryzyka i zagrożenia

Odpowiedzialność

Współpracujemy z krajowymi dostawcami 
wspierając przez to rozwój gospodarczy na-
szego kraju. Wspomagamy też rozwój między-
narodowego rynku surowców zwłaszcza tych 
z grupy oleochemikaliów, zapewniając naszym 
dostawcom stabilny i wiarygodny strumień 
sprzedaży. Współdziałanie w obrębie grupy ka-
pitałowej PCC wspomaga zrównoważoną go-
spodarkę surowcową oraz optymalizuje koszty 
produkcji.

Działanie w Grupie PCC Rokita zapewnia efekt 
synergii m.in. w zakresie dostaw surowców 
i usług. Nasze produkty wytwarzamy z kompo-
nentów biodegradowalnych a zakupione przez 
nas oleochemikalia pochodzą ze zidentyfiko-
wanych w całym łańcuchu dostaw, zrównowa-
żonych źródeł. Wykorzystanie zintegrowanego 
ciągu przesyłowego łączącego naszą instalację 
z infrastrukturą dostawcy umożliwia dostarcze-
nie jednego z kluczowych surowców bez uży-
cia środków transportu. Dzięki temu ograni-
czamy nie tylko koszty transportu ale również 
emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Kodeks Etyczny Dostawców stawia przed nimi 
określone wymagania w zakresie bezpieczeń-
stwa, warunków zatrudnienia, przestrzegania 
Praw Człowieka i przeciwdziałania korupcji 
(UN GC) Sprzeciwiamy się wyzyskowi ludności 
rdzennej oraz nielegalnej pracy dzieci (członko-
stwo w RSPO). Poprzez zakup certyfikowanych 
surowców na bazie oleju palmowego, mamy 
wpływ na etyczne traktowanie lokalnych spo-
łeczności w regionach upraw palm olejowych. 
Wspieramy też rozwój tych regionów uczest-
nicząc w łańcuchu dostaw producentów dóbr 
konsumpcyjnych wytwarzanych na bazie oleju 
palmowego lub jego pochodnych. 

Analizujemy czynniki które mają negatywny wpływ na naszą działalność. 

Kataklizmy, katastrofy, awarie przemysłowe, likwidacja fabryk, strajki na kolei, 
awarie trakcji kolejowych – te i inne czynniki stanowią ważne grupy ryzyka, 
o znaczącym wpływie na terminowość dostaw surowców. Wiele spośród 
nich kupujemy na rynkach zagranicznych. Dlatego zjawisko zmienności 
kursów walutowych, zmiana koniunktury w gospodarce oraz wahania cen 
surowców, również stanowią dla potencjalne ryzyka biznesowe. 

Nasz system kwalifikacji dostawców wymaga aby pochodziły one ze zrównoważonych 
źródeł. Przeciwdziałamy korupcji i promujemy różnorodność zarówno w naszej organi-
zacji jak i we współpracy z naszymi interesariuszami. 

Postępujemy odpowiedzialnie wymagając od naszych dostawców spełnienia wszelkich 
wymagań zarówno w kontekście bezpieczeństwa samego surowca, jak i bezpieczeń-
stwa w transporcie i podczas rozładunku. Przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji 
i dokonujemy regularnych płatności. Dbamy aby nasi partnerzy przestrzegali Podsta-
wowych Zasad Społecznych ujętych w wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy 
oraz UN Global Compact.
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Wnosimy podatki i opłaty do kas samorządo-
wych. Inwestując wspieramy ekonomiczny 
rozwój regionu Dolnego Śląska. Optymalizu-
jemy procesy technologiczne ograniczając 
zużycie surowców i mediów. Elastyczność pro-
dukcji na naszych instalacjach, zapewnia klien-
tom dostępność małych wolumenów. Nasze 
zdolności produkcyjne to około 100 tys. ton 
rocznie. Zwiększamy zatrudnienie wewnątrz 
firmy i zlecamy więcej usług lokalnym przed-
siębiorcom.

Wpływ ekonomiczny
Wdrażając nowe rozwiązania techniczne i tech-
nologiczne (np. rekuperacja ciepła), ogranicza-
my zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz 
ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. 
W tym zakresie raportujemy nasze działania 
na platformie. Działamy w zgodzie z obowiązu-
jącymi, krajowymi przepisami prawnymi i regu-
lacjami europejskimi. Dbamy o bezpieczeństwo 
procesowe i przeciwdziałamy awariom przemy-
słowym (metody FMEA i HAZOP). 

Wpływ środowiskowy
Nasza firma wchodzi w skład Grupy PCC SE,  
która jest największym pracodawcą w regionie. 
Zapewniamy stabilność zatrudnienia i tworzy-
my nowe miejsca pracy. Nasze surfaktanty nie 
stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia czło-
wieka (norma OHZAS). Spełniają przy tym naj-
wyższe standardy jakości (GMP EFfCI). Identyfi-
kujemy nasze produkty zgodnie z klasyfikacją 
REACH i CLP. Przekazujemy rzetelne informacje 
o produktach, aby były one wykorzystywane 
w sposób bezpieczny.

Wpływ społeczny

Produkcja

Ryzyka i zagrożenia Ryzyka i zagrożenia
Jesteśmy narażeni na ryzyko wystąpienia nieko-
rzystnych zmian w prawie w obszarze korzystania 
ze środowiska i bezpieczeństwa. Część surowców 
wykorzystywanych przy produkcji ma właściwo-
ści palne, wybuchowe lub toksyczne. Zakłócenia 
procesów produkcyjnych mogą nastąpić w wy-
niku różnych zdarzeń niezależnych od Spółki.  
W związku z zagrożeniami procesowymi, trans-
portowymi oraz awariami przemysłowymi po-
siadamy procedury bezpieczeństwa działające 
na wszystkich poziomach naszej organizacji. 

Wypadki w transporcie ładunków niebezpiecznych mogą prowadzić 
do skażenia gruntów i wód gruntowych, wybuchu czy pożaru, co może 
skutkować utratą zdrowia lub życia, skażeniem środowiska, oraz powo-
dować poważne straty materialne. Dotyczy to transportu drogowego  
oraz intermodalnego. 

Współpraca z firmami logistycznymi i transportowymi stwarza ryzyko zwią-
zane z zakłóceniami w terminowości dostaw produktów do klientów. Dlate-
go też dobieramy dostawców usług logistycznych przykładając dużą wagę 
do ich rzetelności, terminowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność
Monitorując aspekty środowiskowe i jakościowe wdrożyliśmy i utrzymujemy 
system zarządzania jakością i środowiskiem. Inwestujemy w rozwiązania ogra-
niczające negatywny wpływ na naszą planetę. Dbamy o bezpieczeństwo pro-
cesowe oraz bezpieczeństwo naszych pracowników, społeczności lokalnych 
oraz środowiska naturalnego.
Monitorujemy procesy produkcyjne dzięki systemowi DCS zwiększając poziom 
bezpieczeństwa na instalacjach produkcyjnych.

Logistyka i transport

Wpływ ekonomiczny Wpływ środowiskowy Wpływ społeczny
Planując dostawy korzystamy z znanych i rze-
telnych platform logistycznych, wpierając 
nowe inicjatywy biznesowe realizowane w za-
kresie transportu i logistyki. Obecnie współpra-
cujemy z 125 firmami transportowymi. Nasze 
produkty dostarczamy z wykorzystaniem floty 
w obrębie grupy PCC oraz usług lokalnych firm 
transportowych. Prowadząc międzynarodową 
działalność handlową, korzystamy z usług in-
termodalnych realizowanych również w obrę-
bie Grupy PCC zapewniając jej dalszy rozwój 
oraz stabilizację zatrudnienia. 

Mając na uwadze ograniczenie emisji CO
2
  

do atmosfery, redukcję hałasu oraz eksploata-
cję europejskich dróg, optymalizujemy trasy 
przewozu. Restrykcyjnie przestrzegamy prawa, 
związanego z bezpieczeństwem transportu 
substancji chemicznych, korzystamy z usług 
intermodalnych ( w tym PCC Intermodal) oraz 
dbamy aby inne czynności (np. mycie cystern) 
odbywały się przy użyciu procesów zachowu-
jących standardy środowiskowe (Autochem 

– grupa PCC). 

Korzystamy z usług lokalnych firm transporto-
wych oraz logistycznych utrzymując miejsca 
pracy i przyczyniając się do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości oraz wspieramy biznes 
w ramach grupy kapitałowej PCC zlecając 
usługi firmie Autochem. Korzystamy z usług in-
termodalnych ograniczając takie czynniki jak: 
hałas, zanieczyszczenie powietrza, problemy 
komunikacyjne związane z intensywną eks-
ploatację dróg przez duże samochody trans-
portowe.

Odpowiedzialność
Trasy dostaw surowców i produktów gotowych są organizowane w spo-
sób optymalny i uwzględniają aspekty środowiskowe oraz bezpieczeń-
stwo podczas transportu. Dobieramy podwykonawców usług transpor-
towych w sposób odpowiedzialny wymagając spełnienia wszystkich 
koniecznych wymagań prawnych i norm bezpieczeństwa. Zwracamy 
uwagę na czystość pojazdów i cystern, przeciwdziałając zanieszczysze-
niom chemicznym i mechanicznym transportowanych substancji. 
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Sprzedaż i rynek Konsumpcja

Sprzedaż surfaktantów ma znaczący udział 
w PKB i wpływa na wzrost gospodarczy kra-
ju. Dzięki lokalizacji naszych fabryk w Polsce, 
dystrybutorzy i kontrahenci działający na te-
renie Europy mają ułatwiony dostęp do naszej 
oferty, a dzięki dystrybutorom produktów che-
micznych pochodzących z naszych instalacji 
produkcyjnych, możliwy jest rozwój małych 
przedsiębiorstw, co w efekcie sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu naszego kraju. 

Wpływ ekonomiczny
Nasze surfaktanty wykorzystywane są praktycz-
nie w każdej dziedzinie życia człowieka. Nadają 
wyrobom konsumpcyjnym określone parame-
try i właściwości. Często od ich działania zależy 
atrakcyjność i skuteczność produktu. Dobierając 
odpowiednie komponenty np. w postaci sur-
faktantów, producenci kreują ofertę atrakcyjną 
dla konsumenta. Nasze produkty mają zatem 
ogromny wpływa na konsumpcję zarówno 
w przemyśle jak i konsumpcję wyrobów goto-
wych przez ostatecznych użytkowników. 

Wpływ ekonomiczny
Promujemy produkty oparte na biodegrado-
walnych surowcach i produkujemy je w opar-
ciu o technologie przyjazne środowisku. Nasze 
surfaktanty umożliwiają końcowemu użytkow-
nikowi oszczędzanie energii elektrycznej, ciepl-
nej, wody oraz ograniczenie zrzutu ścieków 
a  także ilości odpadów. Redukujemy sprzedaż 
produktów w beczkach na rzecz sprzedaży w 
autocysternach. Pozwala to na redukcję ilości 
załadunków i transportu, ograniczenie ilości 
ścieków generowanych podczas mycia opako-
wań jednostkowych. 

Wpływ środowiskowy
Dzięki wykorzystaniu surfaktantów, powsta-
ją wydajne koncentraty, które można stoso-
wać w niższych temperaturach i sprzeda-
wać w mniejszych opakowaniach. Wpływa 
to na oszczędność energii, wody, ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych oraz ilości ścieków, 
a co za tym idzie oszczędność pieniędzy. Uży-
wanie surfaktantów w różnych gałęziach prze-
mysłu sprawia, że procesy produkcyjne skracają 
się, a maszyny i urządzenia są mniej eksploato-
wane. W produkcji potrzebne jest mniej energii 
eklektycznej, a emisja gazów cieplarnianych 
i  ścieków jest zredukowana. 

Wpływ środowiskowy
Dzięki naszej współpracy z dystrybutorami 
produktów chemicznych, możliwy jest rozwój 
małych przedsiębiorstw operujących w wielu 
branżach przemysłowych. Pracujemy z global-
nymi koncernami, które mają wpisaną odpo-
wiedzialność społeczną w swoją strategię już 
od wielu lat. Uczestnicząc w łańcuchu dostaw 
tych firm przyjmujemy na siebie zobowiązanie 
do działania w sposób zrównoważony i od-
powiedzialny wobec społeczeństwa. Nasza 
współpraca ma duży wpływ na społeczeństwo 
XXI wieku. Trendy odpowiedzialności społecz-
nej które współtworzymy integrują środowiska 
biznesowe, branżowe, polityczne i społeczne.

Wpływ społeczny
Dzięki najnowszym technologiom nasze pro-
dukty pomagają w tworzeniu nowych produk-
tów, łatwiejszych w użytkowaniu, tańszych.
Produkujemy komponenty do produktów 
pierwszej potrzeby takich jak mydła, żele pod 
prysznic, płyny do prania itp. Poprzez działanie 
w branży detergentów, środków higieny osobi-
stej promujemy idee higienicznego trybu życia.

Wpływ społeczny

Ryzyka i zagrożenia
Jesteśmy narażeni na ryzyka związane z regu-
lacjami dotyczącymi patentów i ochrony kon-
kurencji (nadzór organów ochrony konkurencji 
i Komisji Europejskiej), oraz naruszenia zasad 
etyki. Respektujemy przepisy, które dotyczą 
ochrony konkurencji i konsumentów oraz po-
mocy publicznej. Niekorzystna sytuacja makro-
ekonomiczna w Polsce i na świecie oraz silna 
konkurencja czy awarie systemów informatycz-
nych to czynniki które mogą mieć niekorzystny 
wpływ na wyniki sprzedażowe PCC Exol SA.

Odpowiedzialność
Współpracując z interesariuszami stosujemy 
zasady Kodeksu etycznego. Działamy zgodnie 
z zasadami uczciwej konkurencji. Stosujemy 
zapisy Polityki Antykorupcyjnej w naszej Spółce. 
Jesteśmy sygnatariuszem Polskiej Karty Różno-
rodności w związku z czym nie dyskryminuje-
my naszych dostawców i klientów ze względu 
na płeć, wyznanie, narodowość. Budujemy inte-
ligentną strategię cenową „wartość ponad ilość”.

Ryzyka i zagrożenia
Nasze produkty, nieprawidłowo użytkowane, magazynowane czy transpor-
towane, mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. 

Jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez Spółkę produktów jest istotna 
aby zdobyć zaufanie klientów. Aby nie powstawały wadliwe partie produk-
tów stosujemy system kontroli jakości oraz procedury dotyczące postępo-
wania z wyrobami niezgodnymi oraz wytyczne norm jakościowych i stan-
dardów bezpieczeństwa. 

Odpowiedzialność
Komunikujemy naszym klientom wszelkie za-
grożenia związane z wykorzystaniem naszych 
produktów. 

Dostarczając pełną dokumentację techniczną 
oraz analizy chemiczne jednocześnie służąc 
wsparciem technicznym. Dbamy o dokładny 
opis produktów oraz ich odpowiednie oznako-
wanie. Stosujemy zasady dobrych praktyk pro-
dukcyjnych (norma GMP EFfCI dla surowców 
kosmetycznych). Posiadamy aktywny system 
reklamacyjny i rozpatrujemy wszelkie roszczenia 
klientów. 
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1. Wspieramy rozwój gospodarczy naszego 
kraju współpracując z rodzimymi, krajowymi 
Dostawcami. Kupujemy od nich zarówno su-
rowce o znaczeniu strategicznym dla Spółki 
jaki i specyficzne surowce chemiczne i dodat-
ki do produkcji surfaktantów oraz formulacji 
przemysłowych. 

2. Współdziałamy w Grupie PCC i udzielamy so-
bie wzajemnego wsparcia w zakresie zakupu 
surowców, mediów i usług. Współdziałanie 
w obrębie Grupy Kapitałowej PCC zapewnia 
nam synergię i wspomaga zrównoważoną 
gospodarkę surowcową. Pozwala optyma-
lizować koszty produkcji i zapewnia stabili-
zację poziomu zatrudnienia. Jest to istotny 
aspekt dla lokalnych społeczności gdyż 56 % 
pracowników Grupy PCC zlokalizowanej na 
Dolnym Śląsku to mieszkańcy miasta i gminy 
Brzeg Dolny. Ten sam wynik dotyczy Spółki 
PCC EXOL SA. 

Wpływ ekonomiczny

1. Dbamy o środowisko naturalne poprzez wy-
twarzanie surfaktantów z surowców biode-
gradowalnych. 

2. Nasz system kwalifikacji Dostawców obejmu-
je m.in aspekty jakościowe i środowiskowe. 

3. Dążymy do pełnej identyfikacji surowcowej 
w łańcuchu dostaw. Poprzez wdrożenie sys-
temu RSPO w wariancie Mass Balance, mamy 
możliwość śledzenia przepływu surowców 
oraz uzyskujemy gwarancję że zakupione 
przez nas oleochemikalia pochodzą ze zrów-
noważonych źródeł. 

Wpływ środowiskowy

1. Stawiamy naszym kontrahentom wysokie 
wymagania umowne w zakresie bezpieczeń-
stwa i godziwych warunków zatrudnienia 
pracowników. Nasze oczekiwania w tym za-
kresie zostały opisane w Kodeksie Etycznym 
Dostawców. 

2. Poprzez członkostwo w organizacji RSPO 
przeciwdziałamy wyzyskowi ludności rdzen-
nej oraz sprzeciwiamy się nielegalnej pracy 
dzieci. Poprzez zakup certyfikowanych oleo-
chemikaliów, mamy wpływ na etyczne trak-
towanie lokalnej siły roboczej na plantacjach 
olejowych. Wspieramy rozwój ekonomiczny 

Wpływ społeczny

3. Stale pracujemy nad pełną identyfikacją prze-
pływu surowców w łańcuchu dostaw. Poprzez 
członkostwo w organizacji RSPO wspieramy 
rozwój ekonomiczny regionów upraw palm 
olejowych przyczyniając się do poprawy do-
brostanu lokalnych społeczności. 

4. Wspieramy rozwój rynku oleochemikaliów 
poprzez ich stałe wykorzystywanie w proce-
sach produkcji szerokiej gamy surfaktantów. 
Realizujemy zakupy w sposób ciągły zapew-
niając naszym dostawcom stabilny i wiary-
godny strumień sprzedaży. Współpracujemy 
z kilkudziesięcioma producentami z całego 
świata. Wśród nich identyfikujemy grupę 40 
kluczowych firm, gdzie 33% z nich to Dostaw-
cy działający na rynku polskim, 57% to firmy 
operujące na terenie Europy, a 10 % działa na 
pozostałych światowych rynkach. Od naszych 
kluczowych Dostawców kupujemy około 64 
najważniejszych surowców, które zapewniają 
nam ciągłość produkcji około 200 niejono-
wych, anionowych i amfoterycznych środków 
powierzchniowo czynnych oraz formulacji 
przemysłowych [G4EC8].

4. Ograniczamy negatywny wpływ na środo-
wisko poprzez połączenie instalacji produk-
cyjnej w Płocku z jednym z naszych kluczo-
wych Dostawców tlenku etylenu (PKN Orlen). 
W tym przypadku surowiec dostarczany jest 
do Spółki w Płocku za pomocą bezpośredniej 
instalacji przesyłowej z pominięciem wyko-
rzystania środków transportu. 

5. Działanie w Grupie PCC Rokita zapewnia nam 
efekt synergii. Dzięki temu mamy zapewniony 
dostęp zarówno do surowców wykorzysty-
wanych w procesach produkcyjnych jak i do 
mediów zapewniających ciągłość tych proce-
sów (woda, energia, ciepło). 

1. Źródła dostaw identyfikujemy i dobieramy 
w sposób odpowiedzialny. Specyfika produk-
cji surfaktantów wymaga od nas zaopatrzenia 
w bardzo wiele różnych związków chemicz-
nych pochodzenia naturalnego i syntetycz-
nego. Staramy się aby kupowane przez nas 
surowce pochodziły ze zrównoważonych 
źródeł. Dlatego w roku 2014 wprowadziliśmy 
program kwalifikacji dostawców, który wciąż 
rozwijamy i doskonalimy. 

2. Z naszymi Dostawcami budujemy relacje 
oparte na zaufaniu i dobrych praktykach biz-
nesowych. Przestrzegamy obowiązującego 
prawa handlowego polskiego i międzynaro-
dowego. 

3. Zgodnie z zasadami UN Global Compact, 
przeciwdziałamy korupcji. Respektujemy za-
pisy wdrożonej polityki antykorupcyjnejw na-
szej Spółce i tego samego oczekujemy od 
naszych interesariuszy. 

4. Poprzez członkostwo w organizacji RSPO pro-
mujemy i realizujemy politykę zrównoważo-
nej produkcji oleju planowego i jego pochod-
nych. Mając certyfikat RSPO MB realizujemy 
zakupy oleochemikaliów od certyfikowanych 

Nasza odpowiedzialność 
i akredytowanych przez organizację RSPO 
producentów. Oznacza to że działają one 
w sposób odpowiedzialny zgodnie z przyjęty-
mi kryteriami zrównoważonego rozwoju. 

5. Z uwagi na fakt, że podobnie jak nasi do-
stawcy operujemy w branży chemicznej, 
wymagamy pełnej dokumentacji technicz-
nej surowców, zawierającej niezbędne infor-
macje w tym te dotyczące bezpieczeństwa 
i parametrów technicznych. Sami również 
będąc dostawcami dla naszych klientów, ta-
kową dokumentację zapewniamy w każdym 
przypadku. 

6. Etyczne postępowanie w biznesie jest dla nas 
kluczowym obszarem. Dlatego naszych kon-
trahentów dobieramy w sposób odpowie-
dzialny. Komunikujemy nasze oczekiwania po-
przez opracowany i wdrożony Kodeks Etyczny. 

7. Dokonujemy zakupów surowców po konku-
rencyjnych cenach, zgodnie z zasadami uczci-
wej konkurencji. Dokonujemy regularnych 
płatności. Naszych interesariuszy traktujemy w 
sposób uczciwy i odpowiedzialny. Troszczymy 
się o to aby nasi Dostawcy przestrzegali pod-
stawowych zasad społecznych uchwalonych 
przez Międzynarodową Organizację Pracy. 

regionów upraw palm olejowych przyczynia-
jąc się do poprawy dobrostanu ludności rdzen-
nej zatrudnianej na legalnych plantacjach. 

3. Wdrażając Kodeks Etyczny Dostawców wy-
magamy etycznego traktowania pracowni-
ków i przestrzegania Deklaracji Praw Człowie-
ka oraz 10 zasad UN Global Compact. 

4 .Korzystamy z usług lokalnych dostawców 
przyczyniając się do wzrostu regionu i  dobro-
stanu lokalnych społeczności (miejsca pracy, 
podatki, inwestycje itp). 

Odpowiedzialne zakupy w łańcuchu wartości 
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żył innowacyjne, bezpieczne i czyste technologie, 

wprowadził nowoczesne sposoby i programy za-

rządzania środowiskowego, certyfikaty ekologiczne 

oraz systemy informowania społeczności o swym 

oddziaływaniu na środowisko. Od lat siedemdzie-

siątych ubiegłego wieku w przemyśle chemicznym 

znacznie zmniejszono (o około 65%) zużycie energii, 

która stanowi ponad połowę kosztów produkcji. 

Poprawa efektywności jest jednym z elementów 

bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej  

i często najtańszą, najszybszą i najbardziej przy-

jazną dla środowiska metodą na ograniczenie 

2. Nasza droga  
do zrównoważonego rozwoju

 Obecne dziesięciolecie przypadające na 

lata 2011-2020 jest niezwykle ważnym okresem dla 

ochrony środowiska. Dla Świata oznacza to koniecz-

ność wypracowania i kontynuacji treści i zasad trak-

tatu międzynarodowego, jakim jest niewątpliwie 

protokół z Kioto, stanowiący uzupełnienie Ramo-

wej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

Zmian Klimatu w zakresie przeciwdziałania glo-

balnemu ociepleniu. Europa obecnie niesie palmę 

pierwszeństwa, jeżeli chodzi o działania prośrodowi-

skowe. Dla Polski niezwykle ważne jest wywiązanie 

się ze zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu Rzeczy-

pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wiąże się to  

z  podjęciem nowych zobowiązań w zakresie wy-

zwań związanych z licznymi zmianami prawa eu-

ropejskiego, m.in.: Systemu EU ETS, licznych Dyrek-

tyw, w tym IED oraz Dokumentów referencyjnych 

BREF opisujących najlepsze dostępne techniki BAT, 

również w sektorze chemicznym.

Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną firmę bez 

skutecznej strategii uwzględniającej środowiskowe 

aspekty jej funkcjonowania. Są one niezbędnym 

elementem polityki firmy, a wszelkie działania ope-

racyjne i projektowe muszą być prowadzone zgod-

nie z zasadą zrównoważonego rozwoju i społecz-

nej odpowiedzialności biznesu (CSR). Poprzez takie 

działanie jest możliwe równoważenie czynników 

ekologicznych jak i ekonomicznych. Stąd obecnie 

nie odbiegamy od standardów europejskich i świa-

towych stosowanych w sektorze chemicznym. 

W Polsce sektor ten, jako jeden z pierwszych, wdro-

Sektor chemiczny 
na rzecz środowiska

Sektor chemiczny na rzecz środowiska

Z myślą o przyszłych 
pokoleniach, nasze 
produkty tworzymy 
w sposób zrównoważony.
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emisji. Nie jest to jednak jedyny element. Również 

świadomość ekologiczna, odpowiednio dobrane 

instrumenty, narzędzia i programy, pogodzenie 

wyzwań legislacyjnych z oczekiwaniami społeczny-

mi i możliwościami technologicznymi, zwracanie 

szczególnej uwagi na CSR, Zrównoważony Rozwój 

oraz Bioróżnorodność są tu nie do przecenienia. 

Kluczowa zatem staje się konieczność uwzględnie-

nia wszystkich przytaczanych powyżej elementów 

oraz zintegrowane podejście do zagadnień ochro-

ny środowiska i klimatu w obliczu zmieniających 

się regulacji prawnych. Bardzo dobrym przykładem 

takiego podejścia jest zrównoważony łańcuch do-

staw realizowany pomiędzy PKN ORLEN SA a PCC 

Exol SA, gdzie tlenek etylenu niezbędny do realizacji 

procesów produkcyjnych jest dostarczany za pomo-

cą specjalnej linii przesyłowej, dzięki której ogranicza 

się emisje do środowiska i poprawia efektywność 

w łańcuchu produkcji.

Takie działania i osiągnięcia w ochronie środowi-

ska mogą być przykładem dla innych, co pokazuje 

jaką olbrzymią rolę pełnią liderzy branży we wdra-

żaniu prośrodowiskowych rozwiązań i zachowań. 

Celem ochrony środowiska jest bowiem minima-

lizacja odziaływania na nie w taki sposób, aby 

w jak najmniej zmienionym stanie zachować je 

dla przyszłych pokoleń. Szereg prostych działań, 

które od dawna już zostały wdrożone w PCC Exol 

SA jak również PKN ORLEN SA mogą być przykła-

dem dla innych, ponieważ z pewnością da się je 

upowszechnić. Działania te, to między innymi 

druk rozproszony, e-faktura, segregacja odpadów, 

odzysk ciepła, ograniczenie zużycie energii i wody, 

programy środowiskowe (Resposible Care), sys-

temy ISO, ale też inne cenne inicjatywy podejmo-

wane przez pracowników, jak sprzątanie świata, 

nasadzenia drzewostanem, zarybianie akwenów 

wodnych, programy odbudowy ginących gatun-

ków, czy też konkursy, w tym fotograficzne, pozwa-

lające na uwrażliwienie się i spojrzenie na otacza-

jącą przyrodę. Wszystkie wymienione działania 

powinny być inspiracją dla innych podmiotów, 

które mogłyby pójść naszą drogą. 

Jestem przekonany, że Firma PCC Exol SA jest przy-

kładem organizacji godnej naśladowania, postę-

pującej zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu.

dr inż. Arkadiusz Kamiński 
Dyrektor Biura Ochrony Środowiska 
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Członek Kapituły Programu Responsible Care

 [G4-15][G4-16] W realizacji długofalo-
wej strategii biznesowej PCC EXOL SA, działanie 
w sposób zrównoważony nabiera coraz więk-
szego znaczenia. Dotyczy to zarówno aspektów 
ekonomicznych, środowiskowych jak również 
sfery społecznej. Jako przykład można przyto-
czyć implementację polityki ograniczania emi-
sji gazów cieplarnianych, certyfikowany system 
RSPO, związany z pełną identyfikacją łańcucha 
dostaw, czy też wdrażanie nowych systemów 
zarządzania związanych z emisjami, energią, czy 
bezpieczeństwem. Skupiamy również uwagę na 
takich aspektach jak zrównoważona gospodarka 
surowcowa, racjonalne zużycie wody czy sku-
teczne gospodarowanie odpadami. Wszystkie te 
działania ukierunkowane są na potrzeby klien-
tów, z którymi Spółka prowadzi otwarty dialog. 
Nasi Klienci otwarcie komunikują swoje potrzeby  
i korzyści z promowania zrównoważonych pro-
duktów na światowych rynkach. Poszukujemy 
sposobów na zwiększanie wydajności ekolo-
gicznej surfaktantów poprzez prowadzenie prac 
badawczych, innowacyjne rozwiązania, oraz in-
westycje w nowe technologie. Od roku 2011 iden-
tyfikujemy i monitorujemy szeroki zakres aspektów 
środowiskowych, takich jak wytwarzanie ścieków, 
odpadów, emisji gazów cieplarnianych do atmos-
fery, uwolnienia do gruntów, zużycie zasobów 

naturalnych, zagrożenia związane z awariami. 
Szczególnej uwadze w naszej Spółce podlegają 
emisje gazów cieplarnianych. W tym obszarze ra-
portujemy działania w ramach programu Carbon 
Disclosure Project (CDP). Ta międzynarodowa ini-
cjatywa propaguje transparentność informacji do-
tyczących emisji oraz wykazywanie progresu w ich 
ograniczaniu. Naszym celem podjętym w 2014 
roku, w zakresie ograniczania wpływu na zmiany 
klimatyczne jest redukcja emisji CO

2
 do atmosfery 

o 15% do 2020 roku. Aby skutecznie zrealizować 
ten cel opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę za-
rządzania energią. W przeciągu dwóch lat planu-
jemy również implementować system zarządzania 
emisjami, który będzie podlegał audytowi strony 
trzeciej. Kreując zrównoważoną chemię i promu-
jąc jej idee w polskim przemyśle chemicznym, re-
alizujemy i aktywnie wspieramy szereg inicjatyw 
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 
takich jak Karta Różnorodności, Kodeks Etyczny 
czy 10 zasadach organizacji UN Global Compact. 
W lipcu 2014 roku dołączyliśmy do grona uczestni-
ków programu „Odpowiedzialność i Troska”, gdzie 
wspólnie z innymi przedstawicielami przemysłu 
chemicznego poszukujemy solidnych i wiarygod-
nych podstaw zrównoważonego rozwoju, by na-
stępnie wdrażać je we własnych strukturach. 

Ekologiczna wydajność 
surfaktantów

Naszym celem 
podjętym w 2014 
roku jest redukcja 
emisji CO2 o 15% 
do 2020 roku.
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 Branża chemiczna, jako jedna z pierw-

szych gałęzi światowej gospodarki, przystąpiła do 

realizacji biznesu opierającego się na poszukiwaniu 

solidnych i wiarygodnych postaw zrównoważone-

go rozwoju. Poszukiwania te prowadzą do dobro-

bytu z zachowaniem sprawiedliwości i poczucia 

bezpieczeństwa oraz trwałości funkcji ekologicz-

nych. Poprzez Program Responsible Care, firmy che-

miczne podejmują wysiłek na rzecz wprowadzenia 

nowoczesnych programów środowiskowych, wdra-

żania czystych i bezpiecznych technologii, a co 

najistotniejsze otwartej komunikacji społecznej na 

temat swojej działalności. Firmy takie jak PCC EXOL 

SA wyznaczają dziś strategiczne cele biznesowe w 

oparciu o wartości jakie niesie za sobą zrównowa-

żony rozwój i odpowiedzialność społeczna. Jako 

organizacje aktywnie wspierające różne inicjaty-

wy społeczne i realizujące założenia Programu Re-

sponsible Care ograniczają swoje oddziaływanie 

na środowisko, zwiększają bezpieczeństwo swoich 

procesów wytwórczych oraz skutecznie zarządzają 

systemem ochrony zdrowia pracowników, kładąc 

przy tym nacisk na działania prewencyjne.

Joanna Królikowska 
Sekretariat Programu 
Odpowiedzialność i Troska w Polsce

Wdrażamy nowoczesne 
programy środowiskowe

Świadomość biznesowej  
odpowiedzialności

 Efektem połączenia biznesu z działa-
niem odpowiedzialnym społecznie i środowi-
skowo stało się pozyskanie certyfikatu RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil), którego 
posiadanie zobowiązuje do zbilansowane wyko-
rzystywanie surowców na bazie certyfikowanego 
oleju palmowego oraz śledzenie ich przepływu 
w  całym łańcuchu dostaw. 
Zaangażowani pracownicy naszej Spółki uczest-
niczą w konferencjach, spotkaniach, seminariach 
czy szkoleniach związanych z propagowaniem 
i wdrażaniem etyki biznesowej. Nasze działania 
związane z rozwojem, innowacyjnością i ekspan-
sją na nowe rynki ukierunkowane są na promo-
wanie oraz kreowanie odpowiedzialnej polityki 
społecznej i środowiskowej w oparciu o wypra-
cowany Kodeks Etyczny skierowany do pracow-
ników oraz interesariuszy, zwłaszcza dostawców 
surowców i usług.

 [G4-14][G4-15][G-16][G4-24][G4-25]
[G4-EN-27] Członkostwo w szeregu krajowych 
i międzynarodowych organizacjach działających 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, jest dla nas 
nobilitacją do wdrażania dobrych praktyk w zakre-
sie odpowiedzialnego zarządzania naszą organiza-
cją. Od nich właśnie uczymy się jak być odpowie-
dzialnymi wobec społeczeństwa i środowiska. 
Budujemy kulturę pracy w oparciu o zaangażo-
wanie naszych pracowników, ich świadomość 
i stały rozwój. Odbywa się to w oparciu o systemy 
zarządzania i standardy które wdrażamy i utrzy-
mujemy. Pracując nad optymalizacją procesów 
przynoszącą wymierne korzyści ekonomiczne, 
bierzemy pod uwagę zarówno aspekty społecz-
ne jak i środowiskowe. Zarządzamy procesami 
w każdym obszarze działalności naszej firmy ana-
lizując zagrożenia i identyfikując ryzyka.

Odpowiedzialność 
społeczna i śrosdowiskowa

Uczymy się od najlepszych

 W PCC Exol SA coraz lepiej rozumiemy 

kwestię szeroko pojętej odpowiedzialności bizne-

sowej. Zdobywamy kolejne doświadczenia uczest-

nicząc zarówno w  krajowych jak i międzynarodo-

wych inicjatywach CSR. Raportujemy i poddajemy 

naszą organizację ocenie stron trzecich. W takim 

działaniu upatrujemy szans na doskonalenie, a jego 

kierunki wskazują nam właśnie wyniki takich ocen 

czy audytów. Jesteśmy świadomi tego, że nasza 

firma znajduje się na  początku trudnej drogi do 

osiągnięcia stanu równowagi między opłacalnym 

biznesem a środowiskiem naturalnym i społe-

czeństwem. Dzięki organizacjom takim jak Forum  

Odpowiedzialnego Biznesu, Polska Izba Przemysłu 

Propagowanie zakazu dyskryminacji w miejscu 
pracy oraz podejmowanie działań na rzecz 
tworzenia i promocji różnorodności

Propagowanie transparentności informacji  
oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Propagowanie wiedzy w celu optymalizacji bezpiecznego stosowania 
środków powierzchniowo czynnych oraz wkładu przemysłu dla korzyst-
nego rozwoju społeczeństwa

Realizacja działań w obszarze ochrony  
środowiska, bezpieczeństwa procesowego,  

ochrony zdrowia

Bilansowanie wykorzystania surowców  
na bazie cetryfikowanego oleju 
palmowego oraz śledzenie ich 
przepływu w całym łańcuchu dostaw

Popieranie i stosowanie dziesięciu 
fundamentalnych reguł z zakresu praw 
człowieka, standardów pracy, ochrony 

środowiska i zapobiegania korupcji

Propagowanie dialogu z przemysłem 
chemicznym oraz wymiana zdobytej wiedzy  
i doświadczeń

Propagowanie wartości i zasad etycznych  
w Spółce oraz poza nią

Zrównoważony 
Rozwój Spółki

Carbon 
Disclosure 

Project (CDP)

Karta 
Różnorodności

Program 
Odpowiedzialność 

i Troska

Roundtable 
Sustainable Palm 

Oil (RSPO)

10 Zasad 
UN Global 
Compact

Kodeks 
Etyczny CEFIC

CESIO

Chemicznego, UN Global Compact czy Program 

Odpowiedzialność i Troska, mamy okazję uczest-

niczyć w dialogu z udziałem organizacji, które 

budowały podwaliny zrównoważonego rozwoju 

w Polsce. Uczymy się więc od  najlepszych i czer-

piemy wzorce z ich dobrych praktyk, kreując po 

drodze własną strategię i  realizując samodzielne 

inicjatywy. 

Beata Gruś
Menadżer Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
Pełnomocnik Zarządu ds. CSR 
PCC EXOL SA
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Jako sygnatariusz UN Global Compact realizujemy 10 zasad zrówno-

ważonego rozwoju na rzecz ochrony środowiska, respektowania praw 

człowieka i przeciwdziałania korupcji. W 2014 r. wdrożyliśmy do sto-

sowania: Kodeks Etyczny Pracowników, Kodeks Etyczny Dostawców, 

Politykę Antykorupcyjną oraz szereg innych dokumentów związanych 

z polityką środowiskową, bezpieczeństwem procesowym oraz posza-

nowaniem praw człowieka. 

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Pro-

ject, przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. Celem naszej Spółki 

jest ograniczenie emisji CO2
 o 15% do roku 2020. W roku 2014 uzy-

skaliśmy aż 81 punktów w ocenie raportu emisyjnego złożonego 

na międzynarodowej platformie CDP (Carbon Disclosure Project). 

To bardzo dobry wynik i jednocześnie znaczący progres w zakresie 

jakości i kompleksowości raportu, zważywszy na fakt, iż w roku 2013 

uzyskaliśmy jedynie 18 punktów. 

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO (Round-

table on Sustainable Palm Oil) aktywnie wspieramy zrównoważoną 

gospodarkę olejem palmowym na świecie. W roku 2014 pozytywnie 

przeszliśmy pierwszy audyt nadzoru, tym samym utrzymując przyzna-

ny rok wcześniej certyfikat RSPO w wariancie Mass Balance. Pierwsze 

transakcje certyfikowanych produktów zrealizowaliśmy z początkiem 

roku 2015. Naszym celem w zakresie promowania zrównoważonego 

oleju palmowego i jego pochodnych to uzyskanie 100% identyfikacji 

surowcowej w całym łańcuchu dostaw do roku 2022. 

Raportując działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, 

osiągnęliśmy srebrny poziom Społecznej Odpowiedzialności Bizne-

su. Jesteśmy jednym z nielicznych polskich przedsiębiorstw, które 

dokonały kompleksowej samooceny w ramach działalności CSR. 

Ocena dokonana przez ekspertów ECOVADIS pokazała mocne i słabe 

strony naszej Spółki. Dzięki temu zdobyliśmy możliwość zdefiniowa-

nia celów na najbliższy rok. Jednym z nich jest wdrożenie europej-

skiego systemu OHSAS w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2014 r. przystąpiliśmy do grona realizatorów Programu Responsi-

ble Care. Realizując założenia programu wyznaczamy cele, mierzymy 

wpływ na środowisko i podejmujemy działania w celu jego aktywnej 

ochrony. Responsible Care to deklaracja konkretnych działań wpisa-

nych w ramy programu, którego realizacja jest szacowana i oceniana 

przy pomocy szeregu wskaźników. 

Będąc Sygnatariuszem „Karty Różnorodności” promujemy różnorod-

ność jako pozytywny czynnik w środowisku i przeciwdziałamy dys-

kryminacji w miejscu pracy. Odzwierciedleniem zasad określonych 

w Polskiej Karcie Różnorodności jest nowy Kodeks Etyczny przyjęty 

i wdrożony w naszej Spółce w roku 2014. Promujemy różnorodność 

jako wartość dodaną, będącą źródłem innowacyjności i kreatywności. 

Mierzymy i analizujemy aspekty związane z różnorodnością, głównie 

w odniesieniu do płci i wieku. 

W trzecim kwartale 2014 roku jako pierwsza firma w Polsce wdroży-

liśmy system „Dobrych Praktyk Produkcyjnych”, zgodny z wytycznymi 

Europejskiej Federacji ds. Surowców Kosmetycznych. Audyt certy-

fikujący odbył się na przełomie października i listopada. Uzyskanie 

Certyfikatu stanowi dla nas jedną z przewag konkurencyjnych, gdyż 

jest potwierdzeniem spełniania przez firmę najwyższych standar-

dów na każdym etapie wytwarzania produktu, począwszy od za-

kupu surowca, a skończywszy na dostarczeniu produktu do klienta. 

Federacyjny certyfikat „Dobrych Praktyk Produkcji”, to wiarygodny 

i obiektywny dowód jakości wyrobów dla producentów kosmetyków 

na całym świecie.

Utrzymując Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowi-

skiem według norm ISO 9001 oraz ISO 14001, monitorujemy i do-

skonalimy procesy związane z jakością i aspektami środowiskowymi. 

Dzięki tym systemom każdy pracownik jest świadomy swojej roli  

w osiąganiu celów w powyższych obszarach. Naszym celem w roz-

woju zintegrowanych systemów, oprócz wdrażania wymagań normy 

OHSAS jest także przystąpienie do systemu Eco-Management and 

Audit Scheme, którego głównym założeniem jest wyróżnienie tych 

organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z prze-

pisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.  

Do grona tych organizacji aspiruje nasza Spółka. 

Europejska Organizacja CESIO ma na celu stworzenie nowej wiedzy 

naukowej w zakresie zdrowia ludzkiego i środowiska w celu optyma-

lizacji bezpiecznego stosowania środków powierzchniowo czynnych 

i zapewnić wkład przemysłu do korzystnego rozwoju społeczeństwa. 

Nasza Spółka będąc producentem surfaktantów stowarzyszonym 

w tej organizacji prowadzi otwarty dialog inicjowany przez organiza-

cję, przyczyniając się do kształtowania trendów i wyzwań zrównowa-

żonej produkcji surfaktantów.

Należąc do europejskiej organizacji CEFIC, tworzymy koalicję produ-

centów chemii którzy odgrywają kluczową rolę w transformacji ów-

czesnej gospodarki. Branża chemiczna jest bowiem kluczem do za-

awansowanych technologii, które mogą zapewnić zrównoważone 

rozwiązania stosowane w pozostałych gałęziach przemysłu. Dlatego 

też wspólnie z innymi członkami CEFIC wzmacniamy zrównoważone 

podstawy przemysłu chemicznego sprzyjające konkurencyjności, in-

nowacjom i odpowiedzialnej produkcji.

Wdrażając Program „Optima”, dbamy o ład i porządek w miejscu pra-

cy. Optima to program realizowany w Grupie PCC, którego celem jest 

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku 

w miejscu pracy, eliminacji strat i marnotrawstwa, a także ciągłej 

poprawy wprowadzonych rozwiązań. Naszym celem w zakresie re-

alizacji programu jest optymalizacja procesów związanych poszcze-

gólnymi płaszczyznami działalności Spółki, zmniejszenie awaryjności 

i marnotrawstwa, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przej-

rzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.

Wdrażając europejski system zarządzania bezpieczeństwem i higie-

ną pracy, jesteśmy zorientowani na zapewnienie bezpieczeństwa 

pracowników oraz bezpieczeństwa procesowego na wydziałach 

produkcyjnych. Traktujemy zarządzanie bezpieczeństwem i higie-

ną pracy jako sprawę priorytetową: realizujemy wdrożoną politykę, 

identyfikujemy i dokonuje oceny ryzyka, bierzemy udział w działa-

niach realizowanych w Grupie PCC, ukierunkowanych na prowa-

dzenie działalności w sposób chroniący pracowników, obiekty i wy-

posażenie przed niekorzystnym oddziaływaniem różnego rodzaju 

zagrożeń.

Good Manufacturing 
Practices wg EFfCI

RSPO-1106221
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2.1 Nasz wpływ na środowisko

Nasze zobowiązania 
 Jesteśmy świadomi, że nasza działal-

ność w dużej mierze wpływa na środowisko 

naturalne, które jest źródłem wielu zasobów, 

bardzo często niezbędnych do wytwarzania 

produktów zgodnych z wymaganiami i standar-

dami naszych Klientów. 

Naszą odpowiedzialność w obszarze środowi-

ska zapisaliśmy w Polityce Środowiskowej, która 

funkcjonuje w ramach wdrożonego i utrzymy-

wanego, certyfikowanego systemu zarządzania 

zgodnego z normą ISO 14001. Zidentyfikowa-

liśmy w niej główne obszary naszych działań, 

a także cele i inicjatywy w zakresie ograniczania 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Nasze zobowiązania 
długoterminowe:
1. Restrykcyjne przestrzeganie legislacji dotyczą-

cych ochrony środowiska naturalnego. 
2. Minimalizowanie negatywnego oddziaływa-

nia na środowisko naturalne.
3. Poddawanie się niezależnym audytom, certy-

fikacji weryfikacji przez Klientów, Dostawców 
oraz strony trzecie.

4. Propogowanie rozwoju świadomości prośro-
dowiskowej naszych interesariuszy.

5. Preferowanie dostawców propagujących 
w  swoich działaniach zrownoważone wyko-
rzystanie zasobów naturalnych w sposób bez-
pieczny dla środowiska.

Wspieramy postawy 
proekologiczne
 Każdego dnia stykamy się z różnymi ty-

pami zanieczyszczeń środowiska, gdzie degrada-

cji ulegają wszystkie jego sfery. W związku z tym 

realizując strategię zrównoważonego rozwoju 

oraz założenia wdrożonych Systemów Zarządza-

nia, w tym Polityki Środowiskowej, ograniczamy 

tam, gdzie jest to możliwe, negatywne oddziały-

wanie na środowisko naturalne.

Otwarcie mówimy o zasadach zrównoważonej 

gospodarki zasobami oraz ochronie zdrowia ludz-

kiego. Dlatego tak ważnym aspektem jest dla nas 

wspieranie postaw proekologicznych wśród na-

szych interesariuszy, polegające na ciągłym po-

głębianiu wiedzy i promowaniu naszych wartości 

w różnych środowiskach społecznych związanych 

z naszą Spółką.

Emilia Drzymała
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania PCC EXOL SA

Ogólne Warunki Zakupów 
 [G4-EN1][G4-DMA] Zakupy stanowią je-
den z najważniejszych, strategicznych obszarów 
biznesowych PCC EXOL SA, a sam proces zaopa-
trzenia w surowce wiąże się z podejmowaniem 
wielu, często niełatwych decyzji. Mają one wpływ 
zarówno na koszty wytwarzania naszych produk-
tów jak i na ich finalną jakość. 
Staramy się terminowo dostarczać niezbędne 
surowce, materiały i usługi, zapewniając ciągłość 
produkcji i pożądany poziom zapasów. Z naszymi 
Dostawcami współpracujemy w oparciu o Ogól-
ne Warunki Zakupów PCC Exol SA, a wzajemne 
relacje opieramy ma zaufaniu, transparentności 
i odpowiedzialności o czym informujemy w Ko-
deksie Etycznym Dostawców. Stale dążymy do 
wspierania lokalnych producentów surowców 
z korzyścią dla rozwoju regionu i społeczności, 
w  których działamy.

Procentowy udział poszczególnych surowców w ogólnej 
strukturze zakupów 2014 [%]

EO

Naturalne alkohole tłuszczowe

Syntetyczne alkohole tłuszczowe

Olej 

Pozostałe

18%

3%

5%

26%

48%

Zrownoważone zakupy 
surowców 
 W związku ze znaczącym i stale rosnącym 

popytem na rynku pochodnych oleju palmowego, 

wymóg zrównoważonych źródeł, które ograniczają 

negatywny wpływ na środowisko, społeczeństwo 

czy gospodarkę, nabiera coraz większego znacze-

nia. Zrównoważone aspekty produkcji surowców 

stają się więc kluczowe zwłaszcza w przemyśle 

chemicznym. Obecnie najpopularniejszym, natu-

ralnym tłuszczem roślinnym na świecie wykorzysty-

wanym w przemyśle chemicznym jest olej palmowy. 

W związku z rosnącą populacją naszej planety, za-

potrzebowanie na ten surowiec nigdy nie było więk-

sze niż obecnie. Produkcja oleju palmowego w ilości 

zapewniającej zaspokojenie światowego popytu, 

niesie za sobą szereg zagrożeń natury środowisko-

wej i etycznej. 

Ponieważ w PCC Exol SA do produkcji surfaktantów 

wykorzystujemy surowce stanowiące pochodne 

oleju palmowego, zwracamy szczególną uwagę 

na to, aby dostawcy z którymi współpracujemy 
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Zrównoważony rozwój 
 [G4-EN3][G4-EN6][G4-EN15][G4-EN16]
[G4-EN19][G4-EN21][G4-DMA] Jako producent 
środków powierzchniowo czynnych, działający 
na arenie międzynarodowej, PCC Exol SA stanowi 
bardzo istotne ogniwo w łańcuchu dostaw glo-
balnych potentatów gospodarczych działających 
w branży detergentów, środków higieny osobistej 
i kosmetyków. Ich standardy i wymagania nie tyl-
ko w zakresie jakości, ceny czy terminowości do-
staw są jasno sprecyzowane. Wszystkie te aspekty 
są kluczowe, ale w dobie agresywnej konkurencji 
w branży surfaktantów coraz większego znaczenia 
zaczynają nabierać wartości dodane. Branża che-
miczna jest coraz bardziej zorientowana na zrów-
noważony rozwój, czyli prowadzenie opłacalne-
go ekonomiczne biznesu w sposób przejrzysty,  
w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i sym-
biozie z lokalnymi społecznościami. PCC Exol SA 
prowadząc swoją działalność w sposób zrówno-
ważony gwarantuje transparentność i odpowie-
dzialność biznesową m.in. poprzez udział w sze-
regu międzynarodowych inicjatyw i programów 
promujących biznes społecznie odpowiedzialny. 

Dzięki tym globalnym projektom, Spółka jako 
jedna z  nielicznych w Polsce może mierzyć, pla-
nować i kontrolować swój wpływ na środowisko, 
uzyskując przy tym unikalną szansę oceny, przez 
międzynarodowe, prestiżowe gremia bizneso-
we, naukowe, branżowe ekologiczne i społeczne. 
Ocena dokonana przez te środowiska i organiza-
cje z nimi związane, jest jednym z istotnych para-
metrów kwalifikacji dostawców firm globalnych. 
Jedną z prestiżowych inicjatyw kwalifikacyjnych 
jest m.in. szeroko pojęte raportowanie emisji ga-
zów cieplarnianych oraz działań realizowanych 
w celu ich redukcji, na międzynarodowej platfor-
mie organizacji CDP (Carbon Disclosure Project). 
Firmy uczestniczące w tym prestiżowym pro-
jekcie są zobligowane do sporządzania raz do 
roku szczegółowego raportu emisyjnego. Takie 
sprawozdania podlegają ocenie pod względem 
wielu określonych czynników takich jak jakość  
i kompleksowość danych czy skuteczność dzia-
łań w zakresie ograniczania emisji w poszczegól-
nych obszarach funkcjonowania firmy.

 Wyniki PCC EXOL SA w projekcie CDP 
zostały porównane do punktacji uzyskanej przez 
3400 innych firm z całego świata. O dostęp do 
naszego raportu emisyjnego ubiegało się 66 in-
westorów i przedsiębiorstw o łącznych rocznych 
obrotach 1,3 miliardów USD. Raport CDP to nie 
tylko mierzenie śladu węglowego. W jego zakres 
wchodzą szersze aspekty zrównoważonego roz-
woju, który dotyka takich obszarów jak strategia 
i podejście do zrównoważonego zarządzania, 
identyfikacji oraz priorytetyzacji ryzyk, zagrożeń 
oraz szans w kontekście zmian klimatycznych 
oraz wielu innych aspektów działalności firmy.

Złożenie pełnego raportu CDP nie jest rzeczą ła-
twą. Wymaga nie tylko dogłębnego zrozumienia 
idei samej inicjatywy, ale przede wszystkim wyko-
nania wielu analiz i wyliczeń, które powinny być 
zgodne z przyjętymi przez CDP metodami i nor-
mami europejskimi, takimi jak np. GHG Protocol. 
Najważniejsze jest jednak to, aby wykazywać pro-
gres w redukcji emisji CO

2
 i podejmować w tym 

kierunku miarodajne kroki. Przystąpienie do ini-
cjatywy CDP oraz znaczący progres w ocenie 
naszej firmy, wpływa znacząco na zacieśnienie 
współpracy z klientami strategicznymi. Świadczy 
również o tym, że jesteśmy solidnym i wiarygod-
nym partnerem biznesowym dla międzynarodo-
wych organizacji o zasięgu globalnym. Sukcesy 
Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju 

Optymalizacja 
zużycia energii

pokazują, że podążamy za nowymi światowy-
mi trendami zarządzania. Dzięki temu możemy 
zwiększać przewagi konkurencyjne wdrażając 
najwyższe standardy zgodne z trendami zrów-
noważonego rozwoju na świecie. 

W PCC Exol SA dążymy do optymalizacji zużycia 
energii. Wynika to w głównej mierze ze stoso-
wania na wydziałach produkcyjnych Spółki naj-
lepszych dostępnych technik (BAT). Dodatkowo 
na efektywność energetyczną wpływają codzien-
ne nawyki pracowników, polityka Green IT, oraz 
wielokierunkowe rozwiązania i programy zwią-
zane z ograniczaniem marnotrawstwa (Program 
OPTIMA).
Na ilość gazów cieplarnianych generowanych 
w efekcie działalności naszej Spółki składają się 
zarówno emisje bezpośrednie jak i pośrednie. 
Prowadzimy coroczną inwentaryzację tych źró-
deł dążąc do stałego ograniczania ich poziomu. 
W roku 2014 zidentyfikowaliśmy główne źródła 
o łącznej emisji 19 884 ton ekwiwalentu CO

2
. 

Nasze zobowiązania 
długoterminowe
1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 15% 

do roku 2020.
2. Wdrożenie systemu zarządzania energią do 

roku 2016.

podzielali nasze wartości do których należą: od-

powiedzialność środowiskowa i społeczna, iden-

tyfikowalność w łańcuchu dostaw, partnerstwo 

i współpraca oraz respektowanie praw człowieka. 

Wyrażamy gotowość do współdziałania z dostaw-

cami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw oleju 

palmowego i jego pochodnych, zobowiązując ich 

do rozwoju strategii identyfikowalności surowco-

wej zgodnie z zasadami i kryteriami RSPO. W roku 

2014 wdrożyliśmy Kodeks Etyki Dostawców, za po-

mocą którego zachęcamy naszych do prowadze-

nia działalności zgodnie z zasadami uczciwej kon-

kurencji, poszanowania środowiska naturalnego, 

praw człowieka oraz bezpieczeństwa zarówno 

w ramach ochrony życia i zdrowia ludzi jak i bez-

pieczeństwa procesowego.” 

Anita Żurek – Kubacka 
Menadżer Działu Zakupu Surowców PCC Exol SA
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 Spółka PCC IT od lat promuje zrówno-

ważone użytkowanie infrastruktury i sprzętu te-

leinformatycznego. Organizacje w obrębie Grupy 

PCC, w tym również PCC Exol SA, są zorientowane 

na eksploatację komputerów, serwerów i pod-

systemów takich jak monitory, drukarki, syste-

my komunikacji w sposób efektywny i wydajny 

przy jednoczesnym minimalnym oddziaływaniu 

na środowisko. Promowanie idei Green IT jest jed-

nym z kierunków rozwoju naszej Spółki. Podąża-

jąc drogą zrównoważonego rozwoju, budujemy 

świadomość pracowników Grupy PCC w zakresie 

racjonalnego zarządzania energią, a co za tym 

idzie ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery. Sprzęt IT który przekazujemy im 

do użytkowania jest wykonany z elementów bio-

degradowalnych i podlegających recyclingowi. 

Dzięki temu ograniczamy negatywny wpływ na 

środowisko, zapewniając jednocześnie wysoką 

jakość usług.

Ryszard Kubis
Prezes Zarządu PCC IT SA

 CDP (Carbon Disclosure Project) jest 
globalną organizacją non-profit, współpracują-
cą z inwestorami i spółkami, wspierającą pełną 
przejrzystość działania na rzecz rozwoju zrów-
noważonej gospodarki, zapobiegania zmianom 
klimatycznym i ochrony zasobów.
Organizacja CDP przygotowuje globalne i regio-
nalne raporty oparte na danych uzyskanych od 
ponad 4000 koncernów oraz dużych i średnich 
przedsiębiorstw z całego świata. Spółki polskie, 
w tym również PCC EXOL SA, wchodzą w za-
kres indeksu Europy Środkowej i Wschodniej.  
Od trzech lat CDP zaprasza do zaangażowania  
w inicjatywę największe firmy z tego regionu, bę-
dące liderami w swoich branżach.
Podejmujemy konkretne kroki w celu zmniejsze-
nia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Nasza ak-

[G4-EN3] Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł

2013 2014

ZARZĄD PCC EXOL SA

Energia cieplna 

[GWh]

Energia elektryczna 

[GWh]

Energia cieplna 

[GWh]

Energia elektryczna 

[GWh]

Węgiel 16,259 10,237 15,8 10,353

Gaz 0,09 0 0,073 0

Modernizacja instalacji 
produkcyjnej na wydziale 
ETS-1 w zakresie 
• wymiany pieca spalania siarki
• modernizacja instalacji elektrycznej
• wymiana i modyfikacja urządzeń elektrycznych

Energia i emisje gazów 
cieplarnianych

Wskaźnik zużycia energii (kWh/tonę produktu)

2013 2014

0,286 kWh/TO

0,277 kWh/TO

0,288

0,286

0,284

0,282

0,28

0,278

0,276

0,274

0,272

0,36 GWh Ilość 
zaoszczędzonej energii 

1,354 % 
zaoszczędzonej energii

[G4-EN6] Ilość energii zaoszczędzonej w wyniku konserwacji oraz remontów infrastruktury na wydziałach produkcyjnych  
i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych rozwiązań.

tywność w tym zakresie opiera się m.in. na suk-
cesywnie przeprowadzanych modernizacjach 
wydziałów produkcyjnych, implementacji no-
woczesnych, energooszczędnych technologii 
i wielu innych aktywności i inicjatyw.
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[G4-EN16] Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 
(symbol Mg - Megagram)

2013

Suma punktów PCC EXOL SA 

2014

Średnia ocen wszystkich firm

19918 CO
2
 [Mg]

19623 CO
2
 [Mg]

19 950

19 900

19 850

19 800

19 750

19 700

19 650

19 600

19 550

19 500

19 450

RODZAJE EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH

EMISJA W 2013 [CO
2
/Mg] EMISJA W 2014 [CO

2
/Mg]

ŁĄCZNE RODZAJE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

Emisje ze zużycia energii 13 851 13 810

Emisje związane z transportem 5 934 5 648

Emisje związane z podróżami 
służbowymi i dojazdami pracowników

250 224

Emisje z biura 0,77 0,40

Emisje ze zużycia energii (symbol Mg - Megagram)

RODZAJE EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH

REDUKCJA EMISJI W 2014 [CO
2
/Mg] REDUKCJA EMISJI W 2014 [%]

ŁĄCZNA REDUKCJA EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 

Emisje ze zużycia energii 41 0,30

Emisje związane z transportem 286 4,82

Emisje związane z podróżami 
służbowymi i dojazdami pracowników

26 10,4

Emisje z biura 0,37 48,05

[G4-EN19] Łączna redukcja emisji gazów cieplarnianych (symbol Mg - Megagram)

Ciekawostka
 Spółka PCC EXOL została bardzo wysoko 
oceniona w ostatniej edycji raportu organizacji 
CDP (Carbon Disclosure Project), uzyskując sumę 
81 punktów na 100 punktów możliwych. Jest to 
bardzo duży sukces zważywszy na fakt, że w roku 
2013, raport firmy został oceniony zaledwie na 18 
punktów. Średnia ocen wszystkich firm uczestni-
czących w panelu Climate Change/Supply Cha-
in (Zmiany Klimatyczne w Łańcuchu Dostaw) 
ukształtowała się na poziomie 53 punków. 

Wskaźniki środowiskowe - emisje

CDP (Carbon Disclosure Project) Progres w ocenie PCC EXOL SA 2012-2014 

2012

100

2013 2014

46

17 18

81

46 53

80

60

40

20

0

[G4-EN15] Łączne bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych (symbol Mg - Megagram)

2013 2014

293 CO
2
 [Mg]

261CO
2
 [Mg]

300

290

280

270

260
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240
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Emisja związana z podróżami służbowymi oraz przejazda-
mi pracowników (symbol Mg - Megagram)

Emisja z biura (symbol Mg - Megagram)

2013 2014 2013 2014

250 CO
2
 [Mg]

224 CO
2
 [Mg]

0,77 CO
2
 [Mg]

0,4 CO
2
 [Mg]

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

255

250

245

340

235

230

225

220

215

210

Procentowy udział redukcji emisji gazów cieplarnianych 
według czynników emisji

Podróże służbowe i dojazdy pracowników

Biura

Zużycie energii

Transport

4,82%0,03%

48,05%

10,40%

 [G4-EN21] Poza emisją gazów cieplar-
nianych emitujemy do atmosfery, również inne-
go rodzaju zanieczyszczenia. Dążymy sukcesyw-
nie do zmniejszania ich ilości oraz dotrzymujemy 
warunków wszelkich pozwoleń i przepisów regu-
lujących obszar zanieczyszczeń do powietrza.

Inne rodzaje zanieczyszczeń

RODZAJ ZWIĄZKU EMISJA W 2013 [Mg] EMISJA W 2014 [Mg] WZROST/SPADEK %

EMISJA ZWIĄZKÓW NOX, SOX I INNYCH

Kwas siarkowy 0,211592 0,21475  wzrost 1,47%

Dwutlenek siarki 0,047763 0,045772  spadek 4,17%

Węglowodory alifatyczne 1,443136 1,152674  spadek 25,00%

Węglowodory aromatyczne 0,084932 0,124207  wzrost 31,62%

Tlenek etylenu 1,929348 2,2196 83  wzrost 13,00%

Tlenek propylenu 0,097624 0,172308  wzrost 43,00%

Ogółem 3,81 3,93  wzrost 3,05%

Procentowy wskaźnik zmian w emisji poszczególnych związków - 2014 rok

Kwas siarkowy

Dwutlenek siarki

1,47% 4,17%

25%

31,62%

13%

43%

3,05%

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne

Tlenek etylenu

Tlenek propylenu

Ogółem

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Emisja związków Nox, Sox i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju i wagi (symbol Mg - Megagram)

Wskaźniki środowiskowe - emisje Wskaźniki środowiskowe - emisje
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POBÓR WODY WEDŁUG ŹRÓDŁA 2013 [M3/ROK] [M3/ROK] WZROST/SPADEK %

WYKORZYSTANIE WODY

Woda pobrana do celów chłodniczych 0,211592 0,21475  wzrost 1,47%

Woda pobrana do celów produkcyjnych 0,047763 0,045772  spadek 4,17%

Woda pobrana do celów socjalno-bytowych 1,443136 1,152674  spadek 25,00%

Łączna objętość wody pobranej 0,084932 0,124207  wzrost 31,62%

 [G4-EN8][G4-DMA] Zarządzanie obsza-
rami działania organizacji związanymi z wykorzy-
staniem wody, stanowi element kluczowy, gdyż 
jest ona cennym zasobem środowiska naturalne-
go oraz siłą napędową wielu procesów ekologicz-
nych. Tym samym zintegrowane zarządzanie tym 
obszarem wymaga podejścia wielosektorowego, 
wieloletniego planowania oraz szerokiej współ-
pracy interesariuszy. 
W PCC EXOL SA woda stanowi m.in. niezbędny su-
rowiec wykorzystywany w produkcji surfaktantów. 
Stosowana jest również do celów chłodniczych 

na wydziałach produkcyjnych oraz jako zaopa-
trzenie socjalne dla pracowników. Korzystamy 
z  rzecznych ujęć wody do celów przemysłowych 
oraz ze studni głębinowych dla wody przezna-
czonej do celów socjalno - bytowych. 
W samym 2014 roku na nasze potrzeby wykorzy-
staliśmy łącznie około 440 820 m3 wody. Dążymy 
do racjonalnego jej wykorzystania w związku 
z faktem, iż jej pobór oraz oczyszczanie związane 
jest ze zużyciem energii, a tym samym wytwa-
rzaniu dodatkowych wolumentów emisji CO2  
do powietrza.

Woda pobrana do celow chłodniczych

Woda pobrana do celow produkcyjnych

Woda pobrana do celow socjalno-bytowych

82,85%

16,85%

0,3%

18%

1%

81%

Proporcje ilości poboru wody według przeznaczenia  
w 2013 

Woda pobrana do celow chłodniczych

Woda pobrana do celow produkcyjnych

Woda pobrana do celow socjalno-bytowych

Proporcje ilości poboru wody według przeznaczenia  
w 2014 

Woda pobrana do celow chłodniczych

Woda pobrana do celow produkcyjnych

Woda pobrana do celow socjalno-bytowych

306131

364444

68875

74983

1790 1393

400 000

300 000

200 000

100 000
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 [G4-EN22][G4-EN23][G4-DMA] Ważną 
zasadą gospodarki ściekowej jest działanie, które 
nie pogarsza stanu ekologicznego wód i ekosyste-
mów zależnych od przedsiębiorstwa. Ponadto nie 
dopuszcza do marnotrawstwa oraz jest zgodne 
z wymaganiami ochrony środowiska oraz zdrowia 
ludzkiego. 
Nasze procesy produkcyjne generują m.in. ścieki 
przemysłowe oraz wodę pochłodniczą. W obsza-
rze administracyjnym powstają ścieki socjalno-by-
towe, które stanowią 5% całej ilości wytwarzanych 
ścieków.
Ścieki pochodzące z działalności naszej Spółki po-
łożonej na terenie PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym 
kierowane są systemem kanalizacji zbiorczej do Za-
kładowej Oczyszczalni Ścieków. Dalej ścieki oczysz-
czane są w procesach mechaniczno-chemicznych 
oraz biologicznych, a następnie trafiają do rzeki Odry. 
Ścieki pochodzące z działalności naszego wydziału 
położonego w Płocku kierowane są do oczyszczal-

Ścieki i odpady

ni ścieków należącej do firmy PKN Orlen, gdzie są 
oczyszczane w procesach mechaniczno-chemicz-
nych oraz biologicznych, a następnie kierowane do 
rzeki Wisły.

Łączny pobór wody według źródła

2013 2014

Łączny pobór wody według źródła [m3/rok]

Woda

Wskaźniki środowiskowe - woda

Wskaźniki środowiskowe - woda
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ŚCIEKI WEDŁUG RODZAJU 2013 M3/ROK 2014 M3/ROK WZROST/SPADEK %

OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW WEDŁUG RODZAJU

Całkowita objętość ścieków 
przemysłowych 

37 227 26 988 spadek 27,5%

Całkowita objętość ścieków 
socjalno - bytowych

1 790 1 393 spadek 22%

Razem m3 ścieków 39017 28381 spadek 27%

2013 2014

37227

26988

1790 1393
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Całkowita objętość ścieków przemysłowych Całkowita objętość ścieków socjalno-bytowych

 Nasza działalność powoduje wytwarza-
nie odpadów, które staramy się ograniczać już 
na etapie wytwarzania produktów. Moderniza-
cja istniejących oraz budowa nowych instalacji 
w oparciu o nowoczesne technologie oparte na 
złożeniach BAT, służy ograniczaniu powstających 
odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji.
Dobre praktyki produkcyjne w PCC EXOL SA okre-
ślają zasady postępowania z odpadami. Są one 
uregulowane wewnętrznymi procedurami i ak-
tami normatywnymi. Świadomość pracowników 
oraz ustalone zasady postępowania z nimi, regu-
lowane m.in. wewnętrznymi procedurami oraz 

aktami normatywnymi. Odpady magazynujemy 
w sposób selektywny w  wyznaczonych i ozna-
czonych miejscach. 
Następnie przekazujemy je podmiotom posiada-
jącym wymagane przepisami prawa zezwolenia 
w zakresie gospodarowania odpadami. Składo-
wanie danego odpadu oraz brak możliwości uty-
lizacji sprawia, że zawyżony zostaje bilans roczny 
magazynowanej ilości odpadów w roku kolejnym.
PCC EXOL SA wywiązuje się z obowiązku zapew-
nienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych na podstawie umo-
wy podpisanej umowy z organizacją odzysku.

2013 2014

109

63

Odpady niebezpieczne Inne odpady 

2013 ROK 2014 ROK WZROST/SPADEK %

ODPADY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ [W TO/ROK]

odpady niebezpieczne (w tonach) 109 151* wzrost 28%

inne odpady (w tonach) 26 63 wzrost 58,7%

ODPADY NIEZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ [W TO/ROK]

Odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów (w tonach)

0 7 558 wzrost 58,7%

Razem (w tonach) 136 7 772

* zwiększona ilość odpadów niebezpiecznych spowodowana jest magazynowaniem produktu ubocznego, wytwarzanego w pro-
cesie produkcji, zdatnego do sprzedaży, ale mało atrakcyjnego. Powoduje to, że w bilansie rocznym znajduje się masa odpadów 
zmagazynowanych przechodzących na następny rok bilansowy.
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Odpady związane z produkcją [TO/rok][G4-EN22]  Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia [m3/rok]

Całkowita objętość ścieków według rodzaju Całkowita ilość odpadów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych

Wskaźniki środowiskowe - ścieki Wskaźniki środowiskowe - odpady



8988

PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2013 2014

Odpady niezwiązane z produkcją [w tonach]

0

7558

2013 2014

MASA ODPADÓW [Mg]

Przekazane firmom zewnętrznym 108 145

Przekazane wewnątrz Grupy 37 7627*

Składowane we własnym zakresie 0 0

Razem 142 7772

*zwiększona ilość odpadów betonu oraz gruzu betonowego związanych z nowopowstającą inwestycją *ADR – (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca 
drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 

Przeciwko  
naszej Spółce  
nie toczy się żadne 
postępowanie 
administracyjne  
w zakresie ochrony 
środowiska.

W 2014 roku nie odnotowaliśmy wypadków 

podczas transportu, które mogłyby stano-

wić zagrożenie dla środowiska naturalnego. 

Zarejestrowaliśmy wyłącznie jeden incydent, 

którego potencjalne skutki zostały zniwe-

lowane jeszcze przed opuszczeniem terenu 

Grupy PCC przez pojazd.

 [G4-EN29] [G4-SO8] [G4-DMA] Wprowa-
dziliśmy szereg wewnętrznych zarządzeń oraz pro-
cedur zapewniających przestrzeganie regulacji 
obowiązujących w zakresie ochrony środowi-
ska. Mimo najwyższej staranności w minionym 
roku podczas kontroli przeprowadzonej przez 
jednostkę zewnętrzną, stwierdzono naruszenie 
obowiązującej normy prawnej, polegającej na 
braku wyników pomiaru hałasu. Jednostka kon-
troli zewnętrznej nałożyła mandat w kwocie 400 

 [G4-EN30][G4-DMA] Wytwarzane na 
naszych instalacjach surfaktanty są każdego dnia 
transportowane wieloma pojazdami, wśród któ-
rych największą liczbę stanowią autocysterny. 
Z uwagi na fakt, iż około 20% wszystkich sprzeda-
wanych produktów to pozycje, podlegające mię-
dzynarodowej konwencji ADR*, uczestniczymy 
z poziomu Grupy PCC w Systemie Pomocy w Trans-
porcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). Celem 
tego systemu jest pomoc przy usuwaniu skutków 
awarii i wypadków, które mogą wystąpić podczas 
transportu.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa preferujemy 
realizowanie dostaw naszych produktów do klien-
tów uwzględniające m.in. wyspecjalizowane środ-
ki transportu drogowego i kolejowego, czy też 
zabezpieczone ładunki kontenerowe.

PCC Exol SA nie dysponuje własnymi środkami 
transportu do przewożenia surowców i pro-
duktów. Dlatego korzystamy z usług podwyko-
nawców. Zobowiązujemy ich więc do spełnia-
nia restrykcyjnych wymagań przedstawionych 
w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług oraz 
specyficznych wymagań określonych dla danej 
trasy, bądź konkretnego produktu. Realizacja 
zleceń odbywa się za pośrednictwem platformy 
transportowej, która pozwala na transparentny 
przebieg każdej transakcji oraz optymalizację 
przewozów. Przekłada się to na oszczędności fi-
nansowe oraz bezpieczeństwo dla środowiska. 

złotych na osobę kierującą jednostką, w której 
stwierdzono brak wyników analiz. Zdarzenie to 
miało charakter incydentalny i poza nim w 2014 
roku nie stwierdzono innych tego typu zdarzeń. 
Przeciwko naszej Spółce nie toczy się żad-
ne postępowanie administracyjne w zakresie 
ochrony środowiska. Nie zostały naliczone kary 
z tytułu korzystania ze środowiska oraz nie od-
notowano skarg środowiskowych dotyczących 
naszej działalności.

Zrównoważony transport 

Poza transportem samochodowym, stanowią-
cym główny środek transportu surowców oraz 
produktów, firma korzysta również z transportu 
kolejowego oraz morskiego. Tutaj udział w ogól-
nej masie przewożonych substancji jest znaczą-
cy, głównie w obszarze tras pozaeuropejskich. 
W przypadku niektórych surowców i  wyrobów, 
ich dostarczanie drogowymi środkami transpor-
tu byłoby ekonomicznie nieuzasadnione lub 
wiązałoby się ze zwiększeniem ryzyka samego 
transportu (materiały niebezpieczne).
Za prawidłowość zarządzania transportem odpo-
wiada w naszej Spółce Dział Logistyki i Planowa-
nia, gdzie podejmowana jest większość decyzji 
w tym zakresie m.in. dobór rodzajów transpor-
tów oraz ich organizacji. Stale unowocześniamy 
bazę narzędzi systemowych i informatycznych, 
co pozwala na optymalizację procesu zarzą-
dzania logistyką i zwiększenie zakresu kontroli. 
Zwiększamy w ten sposób poziom bezpieczeń-
stwa, zmniejszamy liczbę reklamacji oraz redu-
kujemy kosztów związane z transportem.

Korzystamy również z floty samochodów oso-
bowych, która złożona jest z ekonomicznych 
modeli o niskiej emisji spalin. Określiliśmy też 
standardowe procedury związane z recyklin-
giem odpadów pochodzących z eksploatacji 
samochodów w naszej flocie.

Wskaźniki środowiskowe - ścieki 

Odpady według rodzaju składowania
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 W ramach opisanego wcześniej Progra-
mu CDP (Carbon Disclosure Project) monitoruje-
my poziom emisji CO

2
 związanej z transportem. 

Corocznie dokonujemy inwentaryzacji emisji we 
wszystkich obszarach działalności firmy, w tym 
tych związanych z transportem w całym cyklu pro-
dukcji i sprzedaży. Zakres analizy obejmuje zatem 
obszary takie jak:
• Transport surowców i materiałów do produkcji
• Transport wyprodukowanych wyrobów
• Transport wewnętrzny

Określenie wielkości emisji CO
2
 odbywa się na 

podstawie szczegółowej inwentaryzacji źródeł jej 
pochodzenia które obejmują:
• Transport drogowy
• Transport kolejowy
• Transport intermodalny
• Transport wewnętrzny

Głównym źródłem wszystkich emisji CO
2
 jest 

strefa produkcyjna, która wykorzystuje w proce-
sach technologicznych znaczące ilości energii 

Podział emisji pochodzących ze środków 

transportu wskazuje, że największy udział 

w wolumenie emisji CO
2
 pochodzących 

z transportu generuje przewóz wyrobów, 

najmniejszy zaś -transport osobowy.

Emisje w transporcie 

Emisja ze zużycia energii

Porównanie poziomu emisji CO2
 z dwóch głównych źródeł 

CO
2
[Mg] 2014CO

2
[Mg] 2013

31%

69%

30%

70%

elektrycznej i cieplnej. Poziom emisji CO
2
 z tego 

źródła oscyluje w granicach 70%. Emisje związa-
ne z działalnością biur są marginalne i związane 
głównie ze zużyciem mediów. Na drugim miej-
scu, stanowiącym ok. 30% znajdują się emisje 
pochodzące z transportu wewnętrznego i ze-
wnętrznego. 

W związku z faktem iż PCC Exol SA jest firmą 
produkcyjną, zarówno transport surowców, jak 
również dostarczanie wyrobów odbywa się róż-
nymi środkami transportu. Wśród nich największy 
udział w ogólnym wolumenie emisji CO

2
 należy 

do  transportu morskiego, drogowego oraz kole-
jowego. 

Emisja z transportu Emisja ze zużycia energiiEmisja z transportu

Emisje CO2 dla poszczególnych rodzajów transportu naszych wyrobów 

CO2[Mg] 2013 CO2[Mg] 2014

2 443

2 332

99 92
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Emisje CO2 pochodzące z transportu dla poszczególnych kierunków sprzedaży naszych wyrobów 

Delegacje i dojazdy pracowników Transport surowców i materiałów Transport wyrobów

250 224

1673

4259

1599

4074
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 [G4-EN31][G4-DMA] Prowadząc działal-
ność produkcyjną w branży chemicznej doko-
nujemy wszelkich wymaganych opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska, zgodnie z wymaga-
niami prawnymi. Dokładamy starań, aby plano-
wane inwestycje na poszczególnych wydziałach 
uwzględniały oraz minimalizowały wpływ na śro-
dowisko naturalne.

 [G4-EN34][G4-DMA] Prowadzimy rejestr 
skarg dotyczących oddziaływania naszej Spółki 
na środowisko naturalne. Wprowadzony system 
pozwala na prawidłowy przepływ informacji, któ-
ry przyczynia się do szybkiego reagowania na 
wszelkie zgłoszenia oraz incydenty. Sposób postę-
powania w takich sytuacjach został opisany w we-
wnętrznych procedurach funkcjonujących w ra-
mach ISO 14001:2004 oraz ustanowionych aktach 
normatywnych Spółki. Systematycznie prowadzi-
my monitoring aspektów środowiskowych, zgod-
nie z przyznanymi Pozwoleniami IPPC. W ramach 
przynależności do Programu „Odpowiedzialność 
i Troska” dostarczamy informacje o naszym wpły-
wie na środowisko oraz dokonujemy oceny sku-
teczności działań prowadzonych w związku z jego 
ochroną. W okresie raportowanym nie odnotowa-
no skarg środowiskowych w stosunku do naszej 
Spółki.

Inwestycje i opłaty Skargi i incydenty

2013 2014

ŁĄCZNE WYDATKI I INWESTYCJE PRZEZNACZONE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA WEDŁUG TYPU 

Koszty utylizacji odpadów 95 017 pln 82 507 pln

Koszty zarządzania ochroną środowiska, w tym 
opłaty środowiskowe

28 199 pln 51 395 pln

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 555 250 pln 1 859 410 pln

Łączne wydatki na ochronę środowiska 678 466 pln 1 993 312 pln

Łączne wydatki i inwestycje związane ze środowiskiem według typu w pln
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W raportowanym okresie nakłady na inwestycje 
związane pośrednio z ochroną środowiska wy-
niosły 1 993 312 pln, co stanowi prawie trzykrot-
ny wzrost w stosunku do 2013 roku. Z głównych 
zadań podjętych w związku z optymalizacją ne-
gatywnego wpływu na środowisko oraz popra-
wy bezpieczeństwa środowiskowego można 
wyróżnić np. modernizację instalacji w ETS-1.

Podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu 

ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko 

naturalne. Wdrażamy rozwiązania w obszarze dzia-

łań ekologicznych oraz edukacji, angażując przy 

tym szerokie grono naszych interesariuszy.

Świadomość ekologiczna

 Realizacja działań ekologicznych sku-
pia w sobie dwa obszary, które charakteryzują się 
odmiennym obszarem działania. Pierwszy z nich 
to administracja biurowa, w której skupiamy się 
przede wszystkim na ograniczaniu zużycia zaso-
bów, w tym papieru, energii, wody i ogrzewania. 
Ponadto wprowadziliśmy segregację odpadów 
oraz zapewniliśmy specjalne pojemniki na bate-
rie, czy makulaturę, przyczyniając się do ich wła-
ściwego składowania, utylizacji i ewentualnego 
dalszego przetwarzania. Drugi obszar to działania 
ekologiczne skoncentrowane w głównej mierze 
na ograniczaniu negatywnego wpływu na śro-
dowisko prowadzonej przez nas działalności pro-
dukcyjnej. W tym obszarze wprowadziliśmy sze-

reg programów oraz inwestycji poprawiających 
stan urządzeń i funkcjonalność instalacji, a tym 
samym ograniczających niekorzystny wpływ na 
środowisko naturalne i jego zasoby.

Odpowiedzialność i Troska

 Odpowiedzialność i Troska, to inicja-
tywa propagująca wśród jej realizatorów ideę 
prowadzenia działalności zrównoważonego roz-
woju oraz ciągłej poprawy we wszystkich aspek-
tach działalności, obejmujących w szczególności 
wpływ na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo 
procesowe. PCC Exol SA dołączyła do grona reali-
zatorów programu, w lipcu 2014 roku.

Edukacja ekologiczna

 Zmierzamy do sukcesywnego pod-
noszenia świadomości ekologicznej naszych 
pracowników. Przekonujemy ich, że drobne 
zachowania przynoszą ogromne efekty, a sto-
sowanie prostych zasad nie zajmuje zbyt dużo 
czasu. Za pomocą prostych narzędzi komuni-
kacji skłaniamy naszych pracowników do wyra-
biania dobrych nawyków w codziennej pracy, 
które pozytywnie wpłyną na otaczające nas 
środowisko naturalne. 

Drzewko za butelkę

 Drzewko za butelkę, to inicjatywa koor-
dynowana przez Sekretariat Programu „Odpowie-
dzialność i  Troska”. Jej ideą jest aktywne zbiera-
nie zbędnych plastikowych butelek PET. Do akcji 
rocznie zapraszani są wszyscy realizatorzy Pro-
gramu oraz społeczności lokalne z miejscowości, 
gdzie Spółki prowadzą swoją aktywność gospo-
darczą. Cała akcja łączy w sobie walory edukacji 
ekologicznej, aktywności społecznej oraz dbało-
ści o otaczające nas środowisko. Zebrane podczas 
akcji plastikowe butelki trafiają do ponownego 
przerobu, a symbolem ich recyklingu są sadzo-
ne przez dzieci drzewka. Nasza Spółka, w 2014 
roku po raz pierwszy uczestniczyła w inicjatywie 
Drzewko za Butelkę, będąc jednym ze  współor-
ganizatorów lokalnego finału akcji.

Wydatki związane z ochroną środowiska
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2.2 Odpowiedzialność społeczna

 [G4-56] Naszym interesariuszom, za-
interesowanym efektami oraz sposobem pro-
wadzonej przez nas działalności, zadeklarowali-
śmy uznanie dla powszechnie przyjętych zasad 
współżycia społecznego, które spisaliśmy w obo-
wiązującym w Spółce Kodeksie Etycznym.
Zasady etyczne opracowane i przyjęte w Spółce 
w  roku 2011, ewaluowały do aktualnego Kodek-
su Etycznego opracowanego przy udziale Spółek 
Grupy PCC. Nowy kodeks stanowi zbiór najważniej-
szych zasad kierowanych do wszystkich pracowni-
ków. Nasz Kodeks Etyczny opiera się na wartościach 
które uznajemy za niezbędne do sprawnego i rze-
telnego funkcjonowania Spółki.
Poprzez zawarte treści jasno wyrażamy nasze 
wartości i przekonania traktujące o uczciwo-
ści, transparentności i etycznym postępowaniu, 
w każdej sferze działalności. Określamy przysłu-
gujące nam prawa i opisujemy obowiązki, którym 
musimy sprostać w dążeniu do utrzymania wyso-
kiego poziomu kultury etycznej i biznesowej.
Jesteśmy mocno zaangażowani w przestrzeganie 
najwyższych standardów wynikających z kodek-
su poszanowanie obowiązujących przepisów 
prawa. Obejmujemy naszym postępowaniem 
wszystkich interesariuszy, propagując wzajemne 
stosowanie spisanych wartości.
Nasze etyczne działanie przejawia się również 
w przestrzeganiu przyjętych zasad wewnętrz-
nych, pełnym zakresie obowiązującego porządku 
prawnego oraz uznanej kultury korporacyjnej. 

Kodeks Etyczny Grupy PCC

  Społeczna odpowiedzialność biznesu 

to proces włączania zmieniających się oczekiwań 

społecznych w długofalową strategię zarządzania 

organizacją. Dzięki temu procesowi możemy moni-

torować wpływ otoczenia zewnętrznego na Spółkę 

w wielu obszarach jej działania. Zmienność i  róż-

norodność otaczającego nas świata, trendy spo-

łeczne i gospodarcze, a także rosnące oczekiwania 

i zmieniające się potrzeby naszych interesariuszy, 

stanowią najważniejsze obszary rozwoju firmy PCC 

EXOL SA. To właśnie w nich upatrujemy coraz więcej 

szans na osiągnięcie równowagi pomiędzy ekono-

micznymi, społecznymi i środowiskowymi płaszczy-

znami działalności. Wdrażamy skuteczne narzędzia 

Etyka oparta na równowadze
odpowiedzialnego zarządzania i budowania świa-

domości etycznej zarówno pracowników jak i spo-

łeczności, w których działamy.

Społeczna odpowiedzialność jest więc coraz 

bardziej znaczącą wartością Spółki PCC EXOL 

SA. Rada Nadzorcza aktywnie wspiera te dzia-

łania i procesy. Wierzymy, że są one niezbędnym 

elementem ładu korporacyjnego i skutecznym 

sposobem budowania relacji z Interesariuszami 

w oparciu o zaufanie i wizerunek odpowiedzialne-

go i rzetelnego partnera w biznesie.

Kamilla Spark
Członek Rady Nadzorczej PCC Exol SA

Wraz z rozwojem firmy, 
odpowiedzialność etyczna 
staje się coraz ważniejszą 
częścią naszej kultury 
biznesowej.

 [G4-57][G4-58] W celu usprawnienia ko-
munikacji z  pracownikami w ramach zagadnień 
etycznych, w Grupie PCC zostali powołani Rzecz-
nicy Etyki, którzy nadzorują przebieg i efekty eg-
zekwowania zapisów w ramach zasad i wartości 
Kodeksu Etycznego przez pracowników Spółki 
oraz osoby i podmioty z nią związane. Podstawo-
wym zadaniem Rzeczników Etyki jest udzielanie 
wyjaśnień w zakresie zapisów Kodeksu Etycznego, 
ich możliwych interpretacji i ewentualnych nieja-
sności. Zgłoszenia kierowane do Rzeczników Etyki 
mogą dotyczyć wszelkich wątpliwości etycznych 
lub przypadków naruszania i łamania zasad zawar-
tych w Kodeksie Etycznym Spółki, norm prawnych 
lub innych obowiązujących procedur. 
Sprawy do Rzeczników Etyki zgłaszamy osobi-
ście, po uprzednim umówieniu się na spotkanie, 
telefonicznie, pisemnie lub w inny dowolny spo-
sób odpowiadający stronom zainteresowanym. 
W przypadku gdy strona zainteresowana zgłasza-
jąca problem lub skargę uzna, że wyniki postępo-
wania nie są dla niej satysfakcjonujące może zgło-
sić się do Zarządu Spółki lub Rzecznika Rzeczników 
w PCC SE, Pana Waldemara Preussnera.

Rzecznicy Etyki
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 Pracownik ma prawo wyboru Rzecznika 
Etyki, któremu chce zgłosić problem. W przypad-
ku stwierdzenia naruszenia Kodeksu Etycznego 
lub praw człowieka mogą zostać zastosowane 
pojedynczo lub łącznie, zobowiązania do napra-
wienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzyw-
dzonemu. Inne środki dyscyplinujące to np. roz-
mowa dyscyplinująca z przełożonym, udzielenie 
upomnienia ustnego lub pisemnego oraz inne 
konsekwencje w zależności od rodzaju sytuacji, 
w której zostały naruszone prawo człowieka lub 
zapisy Kodeksu Etycznego.
W 2014 roku odnotowano 1 zgłoszenie doty-
czące dyskryminacji, które zostało rozwiązane 
polubownie.

 [G4-HR4][G4-DMA] Wolność zrzeszania 
się jest jedną z podstawowych swobód człowie-
ka, mocno utrwaloną w prawodawstwie między-
narodowym, które w drodze ratyfikacji stało się 
częścią polskiego porządku prawnego. W Grupie 
PCC pracownicy mają prawo do tworzenia i wstę-
powania do dowolnych związków zawodowych 
oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji płac. 
Przyjmujemy otwartą postawę wobec związków 
zawodowych oraz ich działań organizacyjnych. 
Przedstawiciele organizacji związkowych nie są 
dyskryminowani i mają swobodę wykonywa-
nia funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy. 
W 2014 nie stwierdzono istotnych zagrożeń dla 
wolności zrzeszania się i zbiorowych negocjacji. 

Odnotowaliśmy jedno 
zgłoszenie dotyczące 
dyskryminacji

Nie stwierdziliśmy zagrożeń 
dla wolności zrzeszania się  
i zbiorowych negocjacji

2013 2014

INCYDENTY

Liczba zarejestrowanych incydentów 2 3

Liczba rozpatrzonych incydentów polubownie 2 3

 [G4-HR5][G4-DMA] Norma konstytucyj-
na koresponduje z wieloma międzynarodowy-
mi konwencjami oraz prawem wspólnotowym.  
U zpodłoża wszystkich tych norm leży koniecz-
ność ochrony dzieci przed wykorzystywaniem 
i nadmiernym obciążeniem pracą. W związku 
z czym nie dopuszczamy zatrudniania dzieci 
oraz przestrzegamy wszelkich ograniczeń doty-
czących zatrudniania osób, które nie ukończy-
ły 18 lat. Uznajemy prawo każdego dziecka do 
ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i wy-
konywaniem pracy, która grozi niebezpieczeń-
stwem, ogranicza możliwość zdobycia wykształ-
cenia, bądź stanowi zagrożenie dla zdrowia 
i rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, 
moralnego czy społecznego. W naszej Spółe ni-
gdy nie stwierdzono przypadków związanych 
z wykorzystywaniem pracy dzieci. 

Ochrona pracy dzieci

[G4-HR3][G4-HR12][G4-DMA] Każdy pracownik, 
współpracownik, klient czy kontrahent może zgło-
sić się do Rzecznika Etyki z prośbą o pomoc lub 
poradę gdy stwierdzi, że dzieje się coś niezgod-
nego z przekonaniami, przyjętymi wartościami, 
normami etycznymi i społecznymi, czy prawami 
człowieka. Każda sprawa i zgłoszenie objęte jest 
restrykcyjną poufnością.
Podczas zgłaszania problemów i skarg oraz w toku 
każdego postępowania wyjaśniającego, dane 
personalne osoby zgłaszającej mogą być na jej 
prośbę utajnione. Jednak nie zachęcamy w spo-
sób szczególny do stosowania tej metody. Osoba 
zgłaszająca skargę lub problem, działając w dobrej 
wierze nie musi ukrywać swojej tożsamości. Kwe-
stię anonimowości zostawiamy jednak w gestii 
pracowników. Bardzo ważną zasadą jest również 
gwarancja braku jakichkolwiek działań odwe-
towych względem osób, które w dobrej wierze 
zgłaszają problemy związane z łamaniem praw 
człowieka lub naruszaniem zasad kultury etycznej 
w Spółce. Postępowanie ze zgłoszeniem odbywa 
się poprzez otwartą rozmowę Rzecznika z osobą 
zgłaszającą problem oraz sprawdzeniem okolicz-
ności zdarzenia. Kolejnym etapem jest rozwiązanie 
sprawy oraz przekazanie informacji zwrotnej oso-
bie zgłaszającej. Na życzenie osoby zgłaszającej, 
Rzecznik przedstawi rozwiązanie sprawy w formie 
pisemnej. W przypadkach związanych z narusze-
niem prawa i/lub praw człowieka, Rzecznik Etyki 
po przeprowadzeniu postępowania przedkłada 
Zarządowi Spółki informację o stwierdzonych nie-
prawidłowościach lub ich braku. Osoba zgłaszają-
ca problem ma wgląd w wyniki przeprowadzone-
go postępowania. 

Zgłoszone incydenty związane z naruszeniem zasad etyki w roku 2014

Uznajemy prawo każdego 
dziecka do ochrony przed 
wykonywaniem pracy, która 
grozi niebezpieczeństwem, 
ogranicza możliwość zdobycia 
wykształcenia, stanowi 
zagrożenie dla zdrowia 
i rozwoju fizycznego lub 
umysłowego.
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 [G4-HR6][G4-DMA] Dobrowolność za-
trudnienia jest jedną z najważniejszych cech 
stosunku pracy. Nie osiągamy żadnych korzyści 
wynikających z procederu pracy przymusowej, 
niewolniczej, terminatorskiej ani też z przymuso-
wej pracy więźniów. Wszyscy pracownicy Spółki 
wykonują swoje zadania w sposób dobrowolny 
i świadomy, zgodnie z posiadanymi uprawnienia-
mi, predyspozycjami i kwalifikacjami. Nie wyma-
gamy od pracowników składania „depozytów” ani 
deponowania dokumentów tożsamości. Pracow-
nicy Spółki mają prawo zakończyć zatrudnienie 
po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy. 
Do tej pory nie stwierdzono incydentów związa-
nych z wykorzystaniem pracy przymusowej.

[G4-HR7][G4-DMA] Zapewniamy pracownikom 
bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, od-
powiadające standardom branży chemicznej. 
Troska o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest 
od dawna traktowana jako jeden z ważniejszych 
priorytetów. Podejmujemy szereg działań mają-
cych na celu zapobieganie wypadkom, poprzez 
ograniczanie różnych typów zagrożeń w środowi-
sku pracy. W swoich działaniach skłaniamy się ku 
propagowaniu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia 
i środowiska. Jako odpowiedzialny pracodawca, 
zapewniamy wszystkim pracownikom obowiąz-
kowe i regularne szkolenia z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Zabraniamy pracy po spo-
życiu alkoholu, narkotyków lub innych środków 
odurzających. Pracownicy mają prawo odmówić 
wykonania polecenia przełożonego w przypadku 
braku odpowiednich środków ochrony zdrowia 
i życia, przewidzianych dla określonej czynności 
niezabezpieczonej przez Spółkę. 
Bezpieczeństwo w miejscu pracy zapewniamy 
również poprzez powołane grupy Ratownictwa 
Chemicznego, składające się z pracowników po-
szczególnych wydziałów produkcyjnych, którzy 
jako pierwsi reagują na zagrożenie zdrowia i życia.
Obszar bezpieczeństwa procesowego wspierany 

Nie stwierdziliśmy 
przypadków pracy 
przymusowej i obowiązkowej

100% naszych pracowników 
posiada aktualne szkolenia BHP.

22% pracowników należy 
do grup ratownictwa 
chemicznego.

jest również w ramach umowy outsourcingo-
wej przez wyszkolony i doświadczony zespół 
Zakładowej Służby Ratowniczej PCC Rokita SA, 
składający się z 31 osób koordynuje i prowadzi 
wszelkie działania ratownicze na terenie Grupy 
PCC w Brzegu Dolnym. 
Ochronę obiektów natomiast prowadzi wykwali-
fikowany zespół pracowników Spółki świadczącej 
usługi w zakresie ochrony mienia. 

 [G4-HR8][G4-DMA] Szanujemy prawa 
ludności rdzennej zgodnie z definicjami okre-
ślonymi w istniejących oraz powstających stan-
dardach krajowych i międzynarodowych. W ra-
mach wspierania idei zrównoważonej produkcji 
oleju palmowego oraz dialogu zainicjowanego 
przez organizację Roundtable Sustainable Palm 
Oil, która opracowała, wdrożyła i promuje pod-
stawowy, globalny standard zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do produktów wytwa-
rzanych z oleju palmowego, wspieramy wysiłki 
RSPO w dalszym doskonaleniu mechanizmów 
zrównoważonej produkcji oleju palmowego 

Nie odnotowaliśmy 
przypadków naruszenia 
praw ludności rdzennej

i jego przetwarzania w całym łańcuchu dostaw. 
Będąc członkiem RSPO popieramy respektowa-
nie praw człowieka, w tym poszanowanie kul-
tur i praw społeczności lokalnych, a tym samym 
poszanowanie ich prawa własności do gruntów 
oraz działanie na rzecz drobnych producentów 
rolnych poprzez włączenie ich do zrównoważo-
nych łańcuchów dostaw. W 2014 nie stwierdzili-
śmy jakichkolwiek przypadków naruszenia praw 
ludności rdzennej.
[G4-SO1][G4-SO2][G4-DMA] Inwestycje prowa-
dzone przez naszą Spółkę wnoszą wymierne 
korzyści społeczno - gospodarcze. Poprzez swo-
ją działalność przyczyniliśmy się bezpośrednio 
do  powstania nowych miejsc pracy oraz zaan-
gażowaliśmy do współpracy lokalnych przed-
siębiorców. Potencjalny wpływ, w tym także 
negatywny, na tereny przyległe, określamy już 
podczas etapu projektowania oraz weryfiku-
jemy podczas wydawania stosownych decyzji 
inwestycyjnych zezwalających na rozpoczęcie 
prac. Tym samym społeczność lokalna uznawa-
na jest za stronę w toczących się procesach ad-
ministracyjnych. 
Reagujemy na wszelkie niepokojące sygnały 
i skargi. Dzięki temu jesteśmy w stanie natych-
miast zidentyfikować problem i podjąć działania 
naprawcze.

[G4-LA6][G4-DMA] W związku z faktem, iż bez-
pieczeństwo i higiena pracy stanowią ważne 
elementy odpowiedzialności naszej Spółki, dą-
żymy do zapewnienia najwyższych standardów 
w tym zakresie m.in. poprzez szereg zasad i spo-
sobów postępowania opisanych w wewnętrz-
nych aktach normatywnych. 
Dzięki nim zapewniamy odpowiednie warun-
ki w procesie planowania, produkcji, magazy-
nowania oraz transportu naszych produktów. 
Usystematyzowane zasady i wytyczne dotyczą 
zarówno pracowników naszej Spółki jak również 
wszystkich kontrahentów zewnętrznych oraz 
gości. 
Należymy do zakładów o dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej, w związ-
ku z czym dążymy do ograniczania negatywne-
go oddziaływania na otaczające nas środowisko 
naturalne, uwzględniając zagrożenia mogące 
mieć wpływ na społeczność lokalną. Opracowa-
liśmy oraz wdrożyliśmy programy zapobiegania 
awariom oraz dokonujemy wszelkich działań 
związanych z raportowaniem w tym obszarze.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technolo-
gicznym zastosowanym na naszych wydziałach 
produkcyjnych, procesy produkcyjne odbywają 
się w warunkach ściśle kontrolowanych, w spo-
sób odpowiedzialny i bezpieczny.



101100

PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

[G4-SO10][G4-DMA] W roku 2014 nasi podwy-
konawcy zostali poddani kwalifikacji wstępnej, 
która zawierała m.in. ocenę spełnienia wyma-
gań jakościowych czy bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Zostali oni ocenieni w sposób pośredni  
w obszarze wpływu na lokalną społeczność. Jed-
nym z aspektów minimalizowania uciążliwości 
dla społeczności lokalnej jest przestrzeganie wy-
znaczonych godzin pracy czy poruszanie się po 
drogach dojazdowych do zakładu omijających 
tereny zamieszkane. Przykładów mających po-
średni lub bezpośredni wpływ na społeczeństwo 
lokalne jest wiele, natomiast wszystkie one są ele-
mentem składającym się na końcową ocenę pod-
wykonawców. Wszelkie niepokojące incydenty 
oraz skargi mieszkańców kierowane są do Dys-
pozytora Zakładu Grupy PCC, przez co możliwe 
jest natychmiastowe zidentyfikowanie problemu 
oraz podjęcie działań naprawczych.
Ujęcie wpływu dostawców na społeczeństwo 
w sposób pośredni sprawiło, że ewentualne na-
ruszenia ujmowane są statystycznie w innych 
obszarach.

 Sprawne zarządzanie wymaga dziś 

systemowego spojrzenia na organizację przez 

pryzmat każdego z funkcjonujących w niej obsza-

rów. Dotyczy to zarówno działalności biznesowej, 

jak również wszelkich działań wspierających, bez 

których niemożliwe byłoby efektywne i skuteczne 

realizowanie zadań, do których firma została po-

wołana. Podobnie, jak w przypadku jakości czy 

ochrony środowiska, nowoczesne zarządzanie 

wymaga również systemowego podejścia do za-

gadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy. Identyfikujemy i monitorujemy zagrożenia 

mające wpływ na bezpieczeństwo naszych pra-

cowników i deklarujemy stałe doskonalenie w tym 

niezwykle ważnym obszarze.

Piotr Grobelny 
Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji 
PCC Rokita SA

Zapobiegamy 
potencjalnym zagrożeniom

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych 
związanych z pracą, według płci i regionów.

LICZBA WYPADKÓW
ABSENCJA 

(DNI)
WSKAŹNIK

ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe częstotliwość ciężkość TRR

2013

Pracownik  
z Brzegu Dolnego

2 0 0 0 70 13,79 35 8,74

Pracownik spoza 
Brzegu Dolnego

1 0 0 0 18 55,55 18 32,62

Kobiety 1 0 0 0 40 6,13 40 Brak danych

Mężczyźni 2 0 0 0 48 12,26 24 Brak danych

OGÓŁEM 3 0 0 0 88

2014

Pracownik  
z Brzegu Dolnego

3 0 0 0 29 20,00 9,66 12,57

Pracownik spoza 
Brzegu Dolnego

0 0 0 0 0 0,0 0 0

Kobiety 0 0 0 0 0 0 0 Brak danych

Mężczyźni 3 0 0 0 29 17,85 9,66 Brak danych

OGÓŁEM 3 0 0 0 29
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2.3 Nasi pracownicy

 O sukcesie naszej firmy w dominującej 
mierze decydują pracownicy. Jesteśmy pewni, 
że osiągniemy wyznaczone cele biznesowe tylko 
przy ich pełnej współpracy i zaangażowaniu.
Zatrudniamy pracowników o wysokich kwalifika-
cjach oraz doświadczeniu. Umożliwiamy oraz po-
magamy w zdobywaniu dodatkowego wykształ-
cenia, podwyższaniu kwalifikacji oraz nabywaniu 
nowych umiejętności.
[G4-10][G4-LA1][G4-LA2[G4-LA3][G4-LA12][G4-
-DMA] Zapewniamy wysokie standardy zatrud-
nienia w oparciu o godne i bezpieczne warunki 
pracy wynikające z Kodeksu Pracy jak również wy-
kraczające poza ustawowe obowiązki pracodawcy. 
Oferujemy również naszym pracownikom szero-
kie świadczenia dodatkowe wynikające nie tylko  
z podstawowych standardów norm krajowych  
i europejskich. Poprzez zawarte w Kodeksie 
Etycznym Spółki zasady i wartości, dążymy do 
utrzymania wysokiego poziomu kultury etycznej  
i biznesowej. Mając na uwadze dobro naszych 
pracowników zapewniamy świadczenia socjal-
ne, które obejmują dofinansowanie wypoczynku 
urlopowego, działalność kulturalno-oświatową w 
formie współfinansowania różnego rodzaju im-

prez okolicznościowych oraz inne świadczenia 
przewidziane w Regulaminie Świadczeń Socjal-
nych Spółki. Stwarzamy również dostęp do pro-
filaktycznej opieki medycznej wykraczającej poza 
zakres medycyny pracy, np. szczepienia przeciw-
ko grypie. Propagujemy świadczenia w postaci 
dodatkowej godziny na karmienie dziecka czy 
dwóch dni opieki nad dzieckiem.
Dbając o zasady społecznej odpowiedzialności, 
podtrzymujemy relacje z byłymi pracownikami 
naszej Spółki, do których zaliczamy osoby nie 
pracujące ze względu na wiek (emerytów) oraz 
osoby nie pracujące ze względu na stan zdro-
wotny (rencistów). Odbywa się to poprzez uro-
czyste spotkania organizowane przez Grupę PCC 
z okazji jubileuszów firmy, czy spotkań okoliczno-
ściowych. Ponadto zapewniamy takim osobom 
opiekę socjalną, zgodnie z Zakładowym Regula-
minem Świadczeń Socjalnych.

 W świetle nowych dyrektyw, Unia Europej-

ska będzie wymagała od firm pozafinansowego ra-

portowania, gdzie jednym z ważniejszych aspektów 

jest zarządzanie różnorodnością. Być może dzięki 

nowym unijnym wytycznym, kobiety będą miały 

większe szanse na objęcie kluczowych stanowisk. 

Nowe regulacje mogą być też przyczynkiem do de-

baty publicznej nad tym, dlaczego warto budować 

różnorodne zespoły. 

Warto też wrócić do analiz zjawisk „szklanego su-

fitu” czy „lepkiej podłogi”, które być może wytłuma-

czą, dlaczego w 2013 r. tylko 4,4% przewodniczą-

cych rad nadzorczych polskich spółek giełdowych 

to były kobiety, a w samych radach zasiadało ich 

zaledwie 10,3 proc. Panie chcą podejmować coraz 

poważniejsze wyzwania biznesowe. Mają odpo-

wiednie kwalifikacje i kompetencje. Ich obecność  

w gremiach menadżerskich ma wartość nie tylko 

ekonomiczną i społeczną, ale przede wszystkim wy-

wiera pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną 

firm. Nie chodzi tu wyłącznie o stanowiska w zarzą-

dach czy radach nadzorczych. 

W wielu polskich firmach, strategicznymi działami 

kierują głównie mężczyźni. Jakimi zatem argu-

mentami przekonywać przedstawicieli biznesu, że 

warto powierzać kobietom zarządzanie kluczowy-

mi obszarami ?

Beata Gruś 
Marketing & Sustainable Development Manager
PCC EXOL SA

Rola Kobiet w biznesie

2012

2014

42%

67%

Mężczyźni

2013

56%

Wzrost udziału liczby kobiet w ogólnej strukturze stanowisk 
menadżerskich w PCC EXOL SA, w latach 2012-2014 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Spółki

Kobiety

[G4-11] Nasi pracownicy 
nie są objęci umowami 
zbiorowymi.
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 Różnorodność to sztuka pokonywania 
barier. Przynosi wymierne korzyści oraz wpływa 
na  rozwój i innowacyjność organizacji. Ważne 
jest, aby każdy z pracowników oraz interesariu-
szy Spółki respektował i szanował różnorodność, 
która w żadnym przypadku nie może stano-
wić przyczyny dyskryminacji. Każdy z nas jest 
inny. Reprezentujemy różne poglądy, wyznania 
i  obyczaje. Kwestia wzajemnego szacunku i po-
szanowania różnorodności w naszym otoczeniu 
wpływa znacząco na jakość naszego środowiska 
pracy oraz na sposób postrzegania Spółki przez 
klientów, dostawców, inwestorów i inne środo-
wiska, z którymi współpracujemy. 

W PCC Exol SA traktujemy sprawiedliwie wszyst-
kich naszych pracowników, oraz interesariuszy 
bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowi-
sko, staż pracy, przynależność do związków zawo-
dowych, wyznania, narodowość, światopogląd, 
wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.

 Karta Różnorodności jest promowana 
przez Komisję Europejską. Stanowi pisemne zo-
bowiązanie przedsiębiorstw będących jej sygna-
tariuszami, które obliguje je do wprowadzenia 
zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. 
PCC EXOL SA przystępując w marcu 2014 roku, 
do grona sygnatariuszy Polskiej Karty Różnorod-
ności, rozpoczęła działania na rzecz kształtowania 
i promocji różnorodności w swoich strukturach. 
Poprzez przynależność do tej inicjatywy dąży-
my do zaangażowania wszystkich pracowni-
ków oraz partnerów biznesowych i społecznych 
w przeciwdziałanie dyskryminacji i promocję 
różnorodności jako czynnika kreatywności i roz-
woju. Implementując zasady Karty Różnorod-
ności, działamy na rzecz spójności i równości 
społecznej. Różnorodność jest jedną z wartości 
etycznych naszej Spółki, co oznacza, że powinna 
być akceptowana przez wszystkich jej pracow-
ników. Różnorodność i przeciwdziałanie nierów-
nościom, to nie tylko odpowiedź na rosnącą 
świadomość społeczną. To także uzasadnione 
biznesowo działania wspierające rozwój naszej 
firmy. PCC EXOL SA współpracując w obszarze HR 
z firmą CWB Partner, zwraca uwagę na kwestie 
równości i różnorodności. Nie wynika to wyłącz-
nie z konieczności dostosowania wewnętrznych 
regulacji do zapisów Kodeksu Pracy, a jest efek-
tem szerszego spojrzenia na korzyści, jakie niesie 
ze sobą polityka personalna uwzględniająca za-

 PCC EXOL SA coraz bardziej stawia na 

różnorodność. Uznaje ją za czynnik kreatywności 

i niestandardowego spojrzenia na firmę i jej miejsce 

w otoczeniu rynkowym. Pracownicy Spółki to przed-

stawiciele różnych grup społecznych. Różnorodność 

ich pochodzenia, obyczajów czy poglądów sprzyja 

szerszemu spojrzeniu na wiele oczywistych kwestii 

biznesowych i pozwala lepiej zrozumieć np. klien-

tów czy dostawców działających w różnych regio-

nach świata, reprezentujących odmienne wyzna-

nia, kultury czy zwyczaje.

Anna Więcławska 
Specjalista ds. HR CWB Partner Sp. z o.o. 

Różnorodność 
zapewniająca rozwój

Korzyści płynące
z różnorodności

Karta Różnorodności

rządzanie różnorodnością. Do najważniejszych 
z nich należą: większa kreatywność i efektyw-
ność pracowników, dynamiczny rozwój firmy, 
a także budowanie jej pozytywnego wizerunku.

Mężczyźni

Kobiety

28% 29%

20142013

Udział kobiet w ogólnej strukturze zatrudnienia 

 W Spółce PCC EXOL, panie kierują bar-

dzo ważnymi obszarami strategicznymi. Zajmują 

67% stanowisk kierowniczych i menadżerskich. 

Pod ich „pantoflem” są np. finanse spółki, badania 

i rozwój, zakup surowców, planowanie produk-

cji, logistyka, systemy zarządzania, oraz obsługa 

klienta i administracja. Poprzez swoje kobiece ce-

chy każda z nich we właściwy sobie sposób wpły-

PCC EXOL 
Kobiecy punkt widzenia…

wa na kulturę organizacyjną Spółki. Ich praca 

to codzienny zastrzyk kreatywności i innowacyj-

ności. To wyższa efektywność zespołów, przy-

jazna atmosfera sprzyjająca najtrudniejszym 

wyzwaniom, satysfakcja z pracy i determinacja 

w realizacji strategicznych celów Spółki. W pol-

skim społeczeństwie siła stereotypów i przywią-

zanie do tradycyjnego modelu rodziny są nadal 

2013 2014

163 168

117 119

46 49

Zatrudnienie w podziale na kobiety i mężczyzn
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20142013

Udział kobiet zatrudnionych w działach produkcyjnych 

13% 13%

duże, choć widać pewne zmiany zachodzące 
w świadomości Polaków. PCC EXOL SA będąc 
sygnatariuszem Polskiej Karty Różnorodności, ła-
mie panujące stereotypy. Tak też dzieje się w całej 
Grupie PCC Rokita. Kobiety po długich urlopach 
macierzyńskich wracają do aktywności zawodo-
wej. Otrzymują nowe, ambitne wyzwania, kie-

rują projektami i zespołami. Są angażowane 
w nowe, rozwojowe inicjatywy. Różnorodność 
w miejscu pracy jest więc jednym z kilku ob-
szarów społecznej odpowiedzialności promo-
wanych w Grupie PCC. Powszechne opinie  
na temat udziału kobiet w procesach podej-
mowania decyzji są w bardzo silny sposób po-

wiązane z poglądami na temat ról społecznych 
kobiet i mężczyzn, podziału obowiązków, możli-
wości zapewnienia równowagi pomiędzy życiem 
zawodowym i rodzinnym. Kobiety zatrudnione 
np. w PCC EXOL są przykładem na to, że wcale 
tak być nie musi. Z powodzeniem godzą wyzwa-
nia zawodowe z życiem rodzinnym. Dzięki temu 
są bardzo dobrze zorganizowane. Maksymalnie 
wykorzystują czas spędzany w biurze gdzie mają 
dostęp do wszelkich potrzebnych informacji, baz 
danych, systemów operacyjnych i dokumentów. 
W domu wykonując codzienne prace domowe, 
potrafią obmyślać strategie i snuć pomysły, by 
następnie realizować je na kanwie biznesowej. 
Kobiecy styl zarządzania i taktyki wpływu mogą 
przyczyniać się do umacniania pozycji firmy na 
rynku – jej stabilności, zaufania i zaangażowania. 
Przemyślane decyzje i działania oparte na racjo-
nalnych argumentach, tworzą trwałe postawy 
rozwoju i są skuteczne długofalowo. Te właśnie 
mechanizmy wykorzystuje PCC EXOL poprzez 
znaczący udział kobiet w strukturze kadry mena-
dżerskiej. Dzięki temu Spółka uzyskuje pozytyw-
ny wpływ na zarządzanie i kontrolę ryzyka w dłuż-
szej perspektywie. Stwarza atmosferę sprzyjającą 
innowacjom i kreatywności. Te zaś nie przynoszą 
efektów w warunkach presji, ale wówczas gdy 
pracownicy rozumieją to, co mają robić, czują się 
ważni i włączeni w proces.

Różnorodność w miejscu 
pracy stanowi społeczną 
odpowiedzialność promowaną 
przez Grupę PCC.

Zatrudnienie w działach produkcyjnych w podziale na płeć

MężczyźniLiczba pracownikow działów produkcyjnych Kobiety
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Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Struktura zatrudnienie według miejsca zamieszkania

Liczba pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na płeć

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na płeć 

56%

44%

Pracownicy zamieszkujący miasto i gminę Brzeg Dolny 

Pracownicy zamieszkujący poza miastem i gminą

2013 2014

POZIOM FLUKTUACJI* PRACOWNIKÓW WEDŁUG WIEKU, PŁCI I REGIONU

Wiek <30 1,2 3,0

30-50 6,1 8,3

>50 1,2 2,4

Płeć kobiety 5,5 4,2

mężczyźni 3,7 9,5

Region Brzeg Dolny 3,7 7,1

pozostałe 5,5 6,5

*wskaźnik fluktuacji wyliczany jest w następujący sposób: (liczba pracowników zwolnionych/ liczba wszystkich pracowników) × 100%

KOBIETY MĘŻCZYŹNI RAZEM

ZATRUDNIENIE WEDŁUG WIEKU I PŁCI 

<30 13 28 41

30-50 32 69 101

>50 4 22 26

Suma 168

2013 2014

LICZBA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH/TACIERZYŃSKICH 

Kobiety 5 2

Mężczyźni 0 1

Ogółem 5 3

LICZBA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY POWRÓCILI Z URLOPÓW MACIERZYŃSKICH/TACIERZYŃSKICH

Kobiety 3 2

Mężczyźni 0 1

Ogółem 3 3

 [G4-LA9][G4-LA11][G4-DMA] Przykła-
damy duże znaczenie do rozwoju kompetencyj-
nego naszych pracowników poprzez ciągłe ich 
dokształcanie, motywowanie do efektywnego 
wykorzystywania wiedzy oraz dzielenia się nią 
z  innymi. Propagujemy udział w szerokim wa-
chlarzu szkoleń, kursów, konferencji i seminariów 
oraz dofinansowujemy kursy językowe lub naukę 
w szkołach wyższych. W zależności od potrzeb, 
prowadzimy spotkania informacyjno-szkolenio-
we, umożliwiające przekazanie niezbędnej wie-

168
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Ogółem MężczyźniKobiety

70%

30%

dzy o oferowanych przez naszą Spółkę produk-
tach m.in. osobom podejmującym pracę. 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypa-
dająca na jednego pracownika według struk-
tury zatrudnienia i płci w roku raportowym 
wyniosła:
• 22 godziny dla kobiet i 20 godzin dla mężczyzn 
zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich,
• 9 godzin dla kobiet i 7 godzin dla mężczyzn za-
trudnionych na pozostałych stanowiskach.

 Fluktuacja pracowników PCC EXOL SA

Podział zatrudnionych pracowników ze względu na wiek i płeć

Urlopy macierzyńskie w PCC EXOL SA
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73%

12% 15%

 Poddajemy wszystkich pracowników 
regularnym ocenom jakości pracy, objętych sys-
temem oceny kompetencji. Z oceny wyłączeni 
są pracownicy najwyższe stanowiska w Spółce.  
Na płaszczyźnie zawodowej oceniamy skutecz-
ność działania, przydatność zawodową, a także 
potencjał rozwojowy pracowników. 
[G4-LA13][G4-DMA] Politykę wynagradzania 
w naszej Spółce realizujemy z uwzględnieniem 
aktualnych benchmarków wynagrodzeń. Podczas 
ustalania indywidualnego poziomu wynagrodze-
nia dla pracownika na danym stanowisku Zarząd 
uwzględnia posiadane przez niego kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe, czy wyniki oceny 
pracownika opisane we wniosku o podwyżkę 
wynagrodzenia. Niezależnie od godziwego wyna-
grodzenia Spółka zapewnia pracownikom świad-
czenia socjalne, obejmujące np. dofinansowanie 
do wypoczynku letniego czy karty MultiSport 
oraz rozbudowany system premiowania. Nasza 
polityka wynagradzania nie różnicuje pracowni-
ków ze względu na płeć. Wynagrodzenia zasadni-
cze na danym stanowisku pracy muszą zawierać 
się w przedziałach płacowych określonych w Re-
gulaminie Wynagradzania Spółki. 

Oceny jakości pracy Polityka Antykorupcyjna

Różnice pomiędzy wynagrodzeniem kobiet  
i mężczyzn wynikają z posiadanych przez nich 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego czy 
wyników oceny. Stosunek wynagrodzenia ko-
biet do wynagrodzenia mężczyzn kształtuje sie 
na poziomie 81,33 %.
 [G4-SO4][G4-SO5][G4-DMA] Zjawisko 
korupcji stanowi zagrożenie dla działań bizne-
sowych, narusza wolność rynkową oraz oddzia-
ływuje negatywnie na różne płaszczyzny życia 
społecznego. W związku z tym opracowaliśmy 
oraz wdrożyliśmy Politykę Antykorupcyjną, któ-
rą kierujemy do wszystkich pracowników naszej 
Spółki oraz jej interesariuszy. Zobowiązaliśmy 
się w prowadzonej działalność zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa i regulacja-
mi branżowymi do przestrzegania polskiego 
i międzynarodowego prawa antykorupcyjnego. 
Odrzucamy wszelkie przejawy korupcji i zo-
bowiązujemy się prowadzić naszą działalność 
biznesową w sposób uczciwy i przejrzysty. Dba-
my o to, aby wszystkie transakcje były zgodne 
z przepisami antykorupcyjnymi, w tym także 
z wymogiem prowadzenia kompletnych i do-
kładnych ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z polskim i międzynarodowym pra-
wem antykorupcyjnym nie obiecujemy, nie 
oferujemy, nie wypłacamy, nie wręczamy ani w 
jakikolwiek inny sposób nie przekazujemy rzeczy 
wartościowych i środków pieniężnych urzędni-
kom państwowym i interesariuszom Spółki, jeśli 
jest to niezgodne z prawem lub jest nielegalne. 
Dopuszczamy przekazywanie upominków oraz 
innych wyrazów grzeczności tylko wtedy, kiedy 
wręczane są z powodów biznesowych zgodnych 
z regulacjami prawnymi. Naszym pracownikom 
nie wolno prowadzić ani kształtować negocjacji 
w zależności od uzyskania upominku, usługi lub 
wyrazów grzeczności otrzymanych od klienta, 
dostawcy, lub innej strony trzeciej.
Kadra menedżerska uczestniczy w szkoleniach 
poruszających kwestie etyki biznesowej, w tym 
przeciwdziałanie korupcji. Rocznie w szkoleniach 
uczestniczy około 10% zatrudnionych pracow-
ników w działach handlowych. W roku raporto-
wym nie odnotowano potwierdzonych incyden-
tów korupcji w związku z czym nie było zasadne 
podejmowanie działań w tym obszarze.

 W naszej działalności w centrum uwagi 
stawiamy ludzi, którzy są przedstawicielami róż-
nych grup interesariuszy od klientów i partnerów 
biznesowych po dostawców i usługobiorców. 
Ważną grupę interesariuszy stanowią nasi pra-
cownicy, którzy doświadczeniem i zaangażowa-
niem stanowią podstawę funkcjonowania Spółki 
oraz są źródłem jej skuteczności.

Jako odpowiedzialny pracodawca dążymy do za-
pewnienia naszym pracownikom bezpiecznych 
warunków pracy, najlepszych warunków do pod-
noszenia kwalifikacji, swobodnego dialogu, a także 
warunków pozwalających na zachowanie równo-
wagi życiowej i rozwoju pasji po pracy. Efektem 
naszych działań jest szereg inicjatyw skierowanych 
do naszych pracowników, które niejednokrotnie 
stanowią cykliczne programy dedykowane zarów-
no pracownikom jak i ich rodzinom.

Relacje z pracownikami 

Menadżerowie   Specjaliści 

Stanowiska produkcyjne
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Liczba pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na kategorie pracownicze

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 
jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej 
w podziale na kategorie pracownicze
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Do realizacji powyższych działań 
wykorzystujemy 
1. Mentoring, w którym każdy nowo zatrud-

niony pracownik otrzymuje wsparcie innego, 
doświadczonego pracownika zespołu. Rolą 
mentora jest zapewnienie właściwego wdro-
żenia nowego pracownika w zasady działania 
Spółki oraz wsparcie merytoryczne, pozwala-
jące na szybsze dostosowanie się pracownika 
do struktury miejsca pracy. 

2. Indywidualny rozwój pracowników, w któ-
rym wdrażamy jednolitą i w miarę możliwości 
ustandaryzowaną drogę rozwoju dla każdego 
z naszych pracowników. Uwzględniając róż-
nice w charakterze pracy dla poszczególnych 
stanowisk, pozostawiamy możliwość stoso-
wania indywidualnych kryteriów, które poma-
gają w sprawiedliwej ocenie wyników pracy.

3. Program stypendialny, to jedna z form dotar-
cia do najlepszych studentów, a tym samym 
potencjalnych pracowników, już na samym 
początku ich drogi zawodowej. Pragniemy 
w ten sposób dać się poznać jako atrakcyjny 
pracodawca, który umożliwia rozwój i speł-
nienie aspiracji zawodowych. Ten program 

4. Program praktyk studenckich, to coroczny 
program skierowany do studentów i absol-
wentów, chcących poznać Grupę PCC oraz 
rozwijać swoje zainteresowania w wybra-
nym przez siebie obszarze. Podczas praktyk 
organizowane są szkolenia interpersonalne 
dla uczestników, natomiast po zakończeniu 
studiów praktykanci często starają się o po-
nowne przyjęcie w szeregi Grupy PCC jako 
pracownik.

5. Program staż „Bionanomaterials-BioNam”,  
realizowany ze środków Unii Europejskiej, 
skierowany do studentów Politechniki Wro-
cławskiej realizujących swój kierunek studiów 
na Wydziale Chemicznym. Głównym celem 
całego projektu jest propagowanie interdy-
scyplinarnych studiów doktoranckich na Wy-
dziale Chemii Politechniki Wrocławskiej oraz 
umożliwienie odbycia stażu dla studentów 
na I,II, i III roku. W sumie w całej grupie PCC 
podjęliśmy współpracę z 24 stażystami.

6. Program „Staż”, to program organizowany 
w tym roku po raz pierwszy, który wynika z po-
trzeb rekrutacyjnych i przewidywaniu braków 
kadrowych w przyszłości. W przeciwieństwie 
do praktyk ma charakter odpłatny, wymaga-
na jest jednak dyspozycyjność w pełnym wy-
miarze czasu pracy przez okres co najmniej 
trzech miesięcy. Kandydaci na stażystów wy-
łaniani są podczas procesu rekrutacyjnego. 
Podczas praktyk organizowane są szkolenia 
interpersonalne dla uczestników.

7. Dzień otwarty dla studentów, to forma pre-
zentacji specyfiki działalności Spółek Grupy 
PCC, zasad rekrutacji i oczekiwań w stosunku 

do przyszłych potencjalnych pracowników. 
W wydarzeniu zorganizowanym w kwietniu 
2014 roku udział wzięło 60-ciu studentów Po-
litechniki Wrocławskiej.

8. Kształcenie zawodowe, to trzyletni program 
ukierunkowanego nauczania, w którym jako 
Grupa PCC zachęcamy, uczniów Zasadni-
czych Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i 
w Wołowie do wyboru zawodów w kierunku 
elektryk, ślusarz czy operator urządzeń prze-
mysłu chemicznego. Celem tego programu 
jest poprawa lokalnego rynku pracy. Duży 
odsetek uczniów po zakończeniu praktyk 
pozostaje w Grupie PCC zdobywając kolejne 
doświadczenia zawodowe.

9. Klasa partnerska, to program funkcjonujący 
w oparciu o współpracę w ramach projektu 

„Chemiczno-biologiczne partnerstwo eduka-
cyjne”, którego celem jest podniesienie atrak-
cyjności i zwiększenie poziomu umiejętności 
w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ści-
słych, rozwijanie u uczniów umiejętności zasto-
sowania zdobytej wiedzy w praktyce, poprzez 

kierujemy do studentów studiów magister-
skich Wydziałów Chemicznych Politechniki 
Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskie-
go oraz Politechniki Warszawskiej. Studenci 
w ramach stypendium opracowują wybrany 
temat pracy magisterskiej. Program trwa 10 
miesięcy. Oprócz wsparcia merytorycznego 
studenci otrzymują wynagrodzenie oraz mają 
zapewniony pakiet szkoleń interpersonalnych. 

Work-life balance

 Propagujemy ideę work-life balance,  
która stawia za cel odnalezienie równowagi  
między życiem prywatnym a zawodowym. 
Osiągnięcie optymalnych proporcji, zapewnia 
samorealizację pracownika pozwalającą mu na 
zwiększenie satysfakcji z życia. Działając w obrę-
bie Grupy PCC, wspólnie z innymi organizacjami 
funkcjonującymi w jej strukturach, dążymy do 
wypracowania najlepszych rozwiązań w zakre-
sie zachowania work-life balance. Do najważ-
niejszych należą: 

• umożliwianie naszym pracownikom elastycz-
nego doboru czasu pracy, dostosowując czas 
i godziny pracy do specyfiki i warunków pro-
wadzonego przez nich życia pozazawodowe-
go. Stanowi to szczególną wartość dodaną dla 
pracowników, którzy posiadają małe dzieci.

• rozwój, a co za tym idzie szeroką możliwość 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przy-
kładamy wagę do zapewnienia jasno okre-
ślonej ścieżki rozwoju kariery zawodowej, czy 
wyboru rodzaju pracy zgodnego z zaintereso-
waniami i umiejętnościami. 
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 Dzięki stażowi w PCC Exol SA zysku-

ję nowe perspektywy zawodowe. Roczne do-

świadczenie w jednej z czołowych firm branży 

chemicznej pozwala mi na zdobycie cennego do-

świadczenia w wyuczonym zawodzie. Jeżeli moja 

dalsza kariera będzie związana z przemysłem che-

micznym, doświadczenie zdobyte podczas stażu 

sprawi, że będę bardzo dobrze przygotowany do 

pracy zawodowej. Dla mnie osobiście zadania,  

które wykonuję w laboratorium badawczym są 

cennym doświadczeniem. Dzięki ich realizacji zy-

skuję potwierdzenie, że polski przemysł chemiczny 

reprezentuje wysoki światowy poziom, sprzyjając 

poszukiwaniu innowacyjnych technologii i realizo-

waniu ciekawych nowatorskich projektów. 

Wojciech Dec
Stypendysta PCC EXOL SA

Nowe perspektywy 
zawodowe

wdrażanie innowacyjnych projektów eduka-
cyjnych. W ramach programu w Liceum Ogól-
nokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej w Brze-
gu Dolnym, utworzono klasy o profilu przy-
rodniczo-matematycznym. Zorganizowano  
też udział uczniów w wycieczkach dydak-
tycznych i zajęciach laboratoryjnych w jed-
nostkach organizacyjnych Grupy PCC oraz 
przyznano uczniom stypendia naukowe 
z funduszu stypendialnego utworzonego 
przez Grupę PCC.

10. BEST Career Week, organizowany przez Bo-
ard of European Students of Technology 
(BEST).Jest to międzynarodowa organizacją 
zrzeszająca studentów z całej Europy, mająca 
na celu jednoczenie kultur oraz umożliwie-
nie rozwoju i edukacji przyszłych inżynierów. 
W ramach tego wydarzenia prezentowały się 

Szkolenia
 Jesteśmy otwarci na propozycje na-
szych pracowników dotyczące propozycji szko-
leń w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych. Dodatkowo w obrębie współpracy z CWB 
Partner Sp. z o.o., otwieramy możliwość odbycia 
szkoleń w ramach określonego z góry na dany 
rok kalendarzowy programu szkoleń dla określo-
nych grup pracowniczych. Uznajemy szkolenia 
za ważny czynnik motywacyjny, który uwzględ-
nia realne potrzeby pracowników oraz sprawia, 
że czuje się on doceniony przez zainteresowanie 
inwestowaniem Spółki w jego rozwój. 

Integracja i sport
 Propagujemy zdrowy styl życia, ko-
leżeńskie relacje oraz pozytywną atmosferę 
wewnątrz Spółki, jak również w obrębie Grupy 
PCC. Odbywa się to m.in. poprzez intensywne 
działania, w tym współorganizację wspólnych, 
firmowych imprez integracyjnych, celebrację 
świąt, narodzin dzieci naszych pracowników, 
czy niwelowanie dystansu pomiędzy przeło-
żonymi a pracownikami podległymi poprzez 
przyjęcie nieformalnych form komunikacji. W 
tym obszarze współorganizujemy oraz dofi-
nansowujemy:
1. Turniej o Puchar Prezesa, dedykowany dru-

żynom piłkarskim działającym w obrębie po-
szczególnych Spółek Grupy PCC.

2. Karty Multi Sport, które pozwalają korzystać 
z szerokiego wachlarza usług takich jak ba-
sen, sauna, siłownia, taniec czy zajęcia fitness. 
Pracownicy mają do wyboru jedną z trzech 
rodzajów kart i możliwość decydowania z ja-
kiego rodzaju obiektów korzystają.

3. Turniej Noworoczny GK PCC w halowej piłce 
nożnej, który rokrocznie przyciąga znaczą-
ca ilość chętnych do rozgrywek grupowych.  
25 stycznia 2014 roku do sportowej rywaliza-
cji przystąpiło dziesięć drużyn, w tym drużyna 
z  naszej Spółki. Trzy pierwsze drużyny otrzy-
mały puchary oraz karty podarunkowe do wy-
korzystania w sklepie sportowym. 

firmy z różnych dziedzin inżynierskich. Wśród 
przedstawicieli naszej Spółki znalazła się pani 
Alina Jakób zarządzająca działem R&D, która 
przybliżyła słuchaczom zakres naszej działal-
ności oraz obszar zadań z jakimi pracuje na 
co dzień. Podczas spotkania przedstawiła pre-
zentację zawierającą opis powstania szampo-
nu i wykorzystania surfaktantów pt.: „Od pal-
my kokosowej do szamponu”.

11. OPTIMA „Ład i porządek”, to program, które-
go celem jest zapewnienie właściwej orga-
nizacji miejsca pracy, tak aby stanowiło ono 
miejsce bezpieczne, funkcjonalne i schludne. 
Inicjatorem działań w ramach programu są 
wszyscy pracownicy Grupy PCC realizujący 
jego założenia. Program opiera się na pięciu 
podstawowych krokach: Krok 1 – posortuj, 
Krok 2 – oznacz i pogrupuj, Krok 3 – uporząd-
kuj, Krok 4 – pokaż jak, Krok 5 – ulepszaj. 

Rodzina
 Zdajemy sobie sprawę, że pielęgnowanie 
wartości rodzinnych jest bardzo ważne, w związku 
z czym kierujemy do naszych pracowników i ich 
rodzin szereg inicjatyw oraz imprez integracyj-
nych, które stanowią wartość dodaną w kreowa-
niu dobrych relacji międzypracowniczych oraz 
prorodzinnych. W związku z przyjętą ideą współ-
organizujemy wraz z PCC Rokita w zakresie:
1. Dzień Dziecka w PCC, który corocznie przybie-

ra inną formę inicjatywy kierowanej do dzieci 
naszych pracowników. W 2014 roku prawie 600 
dzieciaków i ich opiekunów, przyjęło zaprosze-
nie na seans filmu Rio2 w dolnobrzeskim kinie.

2. Miejsce Pracy Mojej Mamy/Mojego Taty w PCC, 
to konkurs ogłoszony dla dzieci pracowników 
Grupy PCC w ramach Dnia Dziecka. Zwycięz-
cy konkursu zostali nagrodzeni upominkami, 
a dodatkowo autorzy wszystkich prac mo-
gli zobaczyć miejsce pracy swoich rodziców, 
gdzie oprócz wejścia na teren zakładu można 
było zobaczyć specjalnie zorganizowane poka-
zy naszych strażaków oraz wziąć udział w kąci-
ku młodego chemika, zorganizowanym w jed-
nym z laboratoriów badawczych.

3. Dzień Chemika, który w czerwcu 2014 roku 
odbył się pod hasłem „Podróż dookoła świata”. 
W wydarzeniu udział wzięli wszyscy pracow-
nicy Grupy PCC wraz z rodzinami. Podczas 
pikniku zorganizowano szereg konkursów 
sportowych i sprawnościowych z nagrodami, 
animacje dla najmłodszych, gry muzyczno-ru-
chowe oraz udostępniono wszystkim dzieciom 

dmuchane zjeżdżalnie. 

Z dużym zaangażowaniem 
i chęcią bierzemy udział 
w inicjatywach, w których 
dzielimy się naszą wiedzą  
i doświadczeniem.
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 Prowadzimy naszą działalność zarówno 
na polu komercyjnym, jak również społecznym 
i  charytatywnym. Nasze doświadczenie, posiada-
ne zasoby oraz szerokie zaangażowanie pracow-
ników, pozwalają nam wspierać i organizować 
różnego rodzaju inicjatywy na rzecz rozwoju biz-
nesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu.

Zaangażowanie społeczne 
naszych pracowników 

Szerzenie idei przedsiębiorczości
 Posiadamy bogate doświadczenie 
w opracowywaniu innowacyjnych projektów 
i przedsięwzięć. Wykorzystujemy je nie tylko 
w ramach codziennej pracy, ale również wspie-
ramy naszą wiedzą indywidualne osoby czy pla-
cówki oświatowe. 
Jedną z inicjatyw skierowaną do wyspecjalizo-
wanego grona odbiorców jest „Projekt Roku”, 
w którym nagradzamy wkład i zaangażowanie 
autorów najbardziej innowacyjnych i najciekaw-
szych projektów produktowych opracowanych 
w Grupie PCC w danym roku. W marcu 2014 
roku III miejsce w konkursie, otrzymał nasz ze-
spół projektowy za opracowanie specjalistycznej  

cocobetainy z grupy amfoterycznych związków 

 Jestem zaszczycony należąc do grona 

osób, które zostały wyróżnione tym odznaczeniem. 

Stanowi ono bowiem formę docenienia ludzi z róż-

nych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczy-

zny. Motywuje mnie to do ciągłego działania na rzecz 

miejsca, w którym pracuję na co dzień oraz podejmo-

wania inicjatyw, w których mogę wykorzystać swoje 

kompetencje i doświadczenie.

Robert Giza 
Zastępca Dyrektora ds. Produkcji PCC EXOL SA

Motywacja 
do ciągłego działania

W 2014 roku 
Robert Giza otrzymał 
Złotą Odznakę Honorową 
Sejmiku Dolnośląskiego 

powierzchniowo czynnych. Sam konkurs cieszy się 

dużą popularnością i szerokim zainteresowaniem, 

a z roku na rok przybywa pomysłowych zespołów 

projektowych. Z dużym zaangażowaniem i chęcią 

bierzemy udział w inicjatywach, w których dzieli-

my się naszą wiedzą i doświadczeniem. Nasi pra-

cownicy często uczestniczą w szerokim wachlarzu 

szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów i in-

nych wydarzeń, między innymi jako prelegenci.

• W 2014 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego 

przyznał naszym pracownikom Złotą i Srebrną 

Odznakę Honorową za istotny wkład w poprawę 

bezpieczeństwa, rozwój wydziałów produkcyj-

nych oraz troskę o edukację wielopokoleniową 

ukierunkowaną na ochronę środowiska i bez-

pieczeństwo okolicznych mieszkańców. Złotą 

Odznakę Honorową otrzymał pan Henryk Ko-

rensztajn. Srebrna Odznaka przypadła natomiast 

panu Robertowi Gizie.

• W trzecim kwartale 2013 roku uzyskaliśmy po-

zwolenie na prowadzenie działalności w Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „In-

vest-Park” w podstrefie Brzeg Dolny. W obrębie 

tej strefy prowadzimy inwestycję modernizacji 

i  rozbudowy ciągu produkcyjnego przeznaczo-

nego do wytwarzania betain. Zgodnie z warun-

kami uzyskanego pozwolenia zobowiązaliśmy 

się m. in. do zwiększenia zatrudnienia o sześciu 

nowych pracowników i utrzymania tego stanu 

zatrudnienia przez okres nie krótszy niż pięć lat.

Wsparcie społeczne
 Propagujemy wsparcie społeczne zarów-
no wewnątrz Spółki, jak również w jej otoczeniu. 
W naszej Spółce istnieje wiele rozwiązań ułatwiają-
cych pracownikom podejmowanie działań w ob-
szarze własnej rodziny, dotyczące m.in. opieki nad 
dziećmi, czy wykorzystanie świadczenia w posta-
ci dodatkowej godziny na karmienie dziecka. 
Wspieramy również osoby potrzebujące, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Działania 
te obejmują wsparcie finansowe i/lub materialne. 
Szerzymy również ideę działań prospołecznych 
wśród naszych pracowników, zachęcając ich do 
zaangażowania się w wolontariat oraz zgłaszania 
własnych propozycji inicjatyw.
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3. Nasi interesariusze 
Dialog i relacje z otoczeniem

 [G4-26] Podstawą naszego dialogu 
z interesariuszami stały się kluczowe wyzwania 
społeczne i  środowiskowe ważne dla realizacji 
naszej strategii. Istniejące i sprawdzone już kanały 
komunikacji z interesariuszami stale uzupełniamy 
o nowe narzędzia i sposoby skutecznego dialogu. 
Dzięki temu jesteśmy świadomi oczekiwań po-
szczególnych środowisk związanych z naszą firmą. 
Oczekiwania te w zestawieniu z trendami rynku 
surfaktantów nie tylko wskazują nam kierunki 
modelowania strategii w sposób odpowiadający 
potrzebom rynku, ale również pozwalają stawiać 
kolejne kroki w drodze do ciągłego doskonalenia 
w zgodzie z ideą zrównoważonej chemii. 

Prowadzimy bieżący dialog z poszczególnymi 
grupami interesariuszy w formie i z częstotliwo-
ścią dostosowaną do konkretnej relacji. Przykła-
dowo - raz do roku, klienci Spółki poddawani są 
kompleksowemu badaniu satysfakcji. Dialog z na-
szymi interesariuszami jest prowadzony zawsze 
w oparciu o wzajemne zaufanie, transparentność 
i szeroko pojętą etykę biznesową. Naszym celem 
na lata 2015-2016 jest stworzenie mechanizmów 
pozwalających na prowadzenie regularnego dia-
logu z poszczególnymi grupami interesariuszy, 
według standardu AA1000. Wdrożenie standardu 
pozwoli nam na stworzenie takich narzędzi komu-
nikacji które pozwolą na doskonalenie i pogłębia-
nie naszych wartości zarówno w sferze biznesowej 
jak i środowiskowej i społecznej. Niezwykle ważny 
jest dla nas wzrost statystycznej istotności pozyski-
wanych informacji. Dlatego też w związku z wdro-
żeniem standardu AA1000 zwiększymy skalę pro-
wadzonego dialogu z poszczególnymi grupami 
interesariuszy. 

Dialog z interesariuszami 
to proces, który pomaga nam lepiej 
odpowiadać na ich oczekiwania  
i odpowiednio reagować na trendy 
rynkowe i społeczne. 

Jesteśmy świadomi 
oczekiwań poszczególnych 
środowisk związanych  
z naszą firmą.



121120

PCC EXOL SA. NASZA DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Prowadząc dialog z interesariuszami skupiliśmy 
się na tematach, które w analizie procesów we-
wnętrznych, dotyczących funkcjonowania naszej 
firmy w jej otoczeniu oraz zewnętrznych, takich 
jak trendy i wyzwania rynkowe, zostały zidentyfi-
kowane jako kluczowe. 

Do najważniejszych zagadnień
1. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników
2. Standardy zapewnienia jakości i bezpieczeń-

stwa produktów 
3. Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępności 

produktów dla klientów 
4. Standardy obsługi klienta
5. Oddziaływanie na środowisko 
6. Zarządzanie różnorodnością 
7. Bezpieczeństwo procesowe 
8. Emisje gazów cieplarnianych 
9. Prawa człowieka 

10. Wpływy społeczne 
11. Zrównoważony łańcuch wartości 
12. Badania i Rozwój zrównoważonych produktów

Waga dla interesariuszy
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Macierz istotności zagadnień dla Spółki i jej interesariuszy

*Wielkość niebieskich pól na wykresie oznacza stopień zaawansowania Spółki w realizację 
celów związanych z poszczególnymi obszarami 

 [G4-24][G4-25] Dbamy o jakość kon-
taktów i poziom relacji z interesariuszami. 
W tych działaniach skutecznie wspiera nas Dział 
Relacji Inwestorskich i Public Relations, działają-
cy przy PCC Rokita SA, wykorzystując najnowsze 
możliwości współczesnej komunikacji. Sposoby 
kontaktu są dostosowane do potrzeb i specyfiki 
poszczególnych grup interesariuszy oraz profilu 
biznesowego Spółki.

Podczas pracy nad niniejszym Raportem spo-
rządziliśmy pierwszą mapę naszych interesariu-
szy. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, 
rozmów i wspólnych dyskusji zidentyfikowali-
śmy wśród nich 8 najważniejszych grup. Doko-
naliśmy tego w oparciu o oparciu o założenia 
strategii biznesowej firmy oraz analizę obszarów 
bezpośredniego i pośredniego wpływu naszej 
działalności.

Mapa interesariuszy

 Odpowiadając przed Interesariuszami 

za wyniki działalności, staramy się umożliwiać 

im czynny udział w znajdywaniu rozwiązań i od-

powiedzi na kwestie związane z rozwojem i przy-

szłością Spółki. Nasze podejście do kreowania 

wartości, otwarcie podkreśla znaczenie skutecz-

nego i  konstruktywnego dialogu. W PCC EXOL SA 

budujemy zatem kapitał relacyjny oparty na anali-

zie opinii i istotności obszarów działania Spółki dla 

naszych Interesariuszy. 

Marlena Matusiak 
Kierownik Działu IR/PR PCC Rokita 

Nasza odpowiedzialność 
INTERESARIUSZE WPŁYW BEZPOŚREDNI WPŁYW POŚREDNI

Pracownicy •

Klienci •

Dostawcy •

Akcjonariusze • •

Środowisko •

Społeczności •

Otoczenie prawne •

Nauka •

 [G4-20][G4-21][G4-27] Analiza istot-
nych zagadnień została przeprowadzona 
na podstawie wyników raportów branżowych, 
badań polskich i  międzynarodowych, jak rów-
nież wywiadów z przedstawicielami środowisk 
związanych z naszą Spółką relacjami bizneso-
wymi, prawnymi, społecznymi i innymi. 

W proces tworzenia raportu włączyliśmy intere-
sariuszy. Wyrażane przez nich opinie i oczekiwa-
nia stanowią dla nas podsumowanie dotychcza-
sowych działań oraz inspirację przy planowaniu 
kolejnych. W ramach dialogu zostały przeprowa-
dzone, m.in. indywidualne konsultacje z lidera-
mi dla poszczególnych obszarów istotnych dla 
firmy i branży. W ten sposób zidentyfikowaliśmy 
najważniejsze kwestie, które staraliśmy się opi-
sać w niniejszym raporcie. 

Identyfikacja kluczowych 
zagadnień dla naszej Spółki 
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INTERESARIUSZE CHARAKTERYSTYKA GRUPY KANAŁY KOMUNIKACJI 

KANAŁY KOMUNIKACJI Z INTERESARIUSZAMI 

Pracownicy 

Budując kulturę organizacyjną, budujemy tożsamość 
naszej firmy. Pracownicy Spółki to nasz największy 
zasób, od którego zależą nie tylko wyniki, ale również 
wizerunek. Pracownicy działają w zgodzie 
z obowiązującym prawem oraz Kodeksem etyki, 
którego założenia poznają podczas organizowanych 
w tym zakresie szkoleń. Co roku realizujemy 
działania zmierzające do poprawy warunków pracy, 
bezpieczeństwa pracowników oraz podnoszenia ich 
kwalifikacji zawodowych.

Portal informacyjny 
System PCT Proces 
Sieć Intranet IBM Notes 
Ulotki
Plakaty 
Broszury
Rzecznicy Etyki 
Tematyczne skrzynki mailowe 
Forum pracowników Grupy PCC
Biuletyn informacyjny PCC Chemnews

Klienci i rynek 

Klienci krajowi 
Klienci zagraniczni
Klienci globalni 
Firmy dystrybucyjne 
Inni partnerzy biznesowi 
Odbiorcy w obrębie Grupy Kapitałowej 
Organizacje rządowe i pozarządowe
Organizacje konsumenckie 
Firmy konkurencyjne
Organizacje branżowe: CESIO i CEFIC

Strona www.pcc-exol.eu
Kontakty bezpośrednie: Managerowie Sprzedaży, Dział 
Obsługi Klienta 
Platformy wymiany informacji: SEDEX, EcoVadis, CDP, 
Achilles, KnownSources, SurveyMonkey
Tematyczne skrzynki mailowe w tym skrzynka 
kontaktowa Zarządu Spółki
Materiały informacyjne i publikacje 
Spotkania 
Badanie Satysfakcji Klienta
Konferencje i event’y branżowe
Biuletyn informacyjny PCC Chemnews 

Dostawcy 

Dostawcy surowców - krajowi i zagraniczni 
w tym firmy globalne 
Dostawcy materiałów i usług 
Partnerzy biznesowi 
Dostawcy w obrębie Grupy PCC

Strona www.pcc-exol.eu 
Kontakty bezpośrednie: Tematyczne skrzynki mailowe 
Materiały informacyjne i publikacje 
Spotkania 
Kodeks Etyczny 
Karta Dostawcy 
Konferencje i event’y branżowe
Biuletyn informacyjny PCC Chemnews

Akcjonariusze 
i inwestorzy 

Inwestorzy instytucjonalni, 
w tym Spółki powiązane kapitałowo
Inwestorzy indywidualni
Akcjonariusze 
Agencje ratingowe
Brokerzy i Analitycy
Media (dziennikarze)
GPW
Instytucje nadzorujące rynek kapitałowy (np. KNF, KDPW)

Pager – cykliczny newsletter poświęcony kwartalnemu 
podsumowaniu działalności Spółki
Portale internetowe: www.pccinwestor.pl, 
www.pcc-exol.eu/investor, www.pcc-exol.eu 
Biuletyn informacyjny PCC Chemnews
Materiały informacyjne, broszury, foldery
Informacje prasowe 
Skrzynka e-mail – relacje inwestorskie 
Dzień Inwestora instytucjonalnego oraz Indywidualnego
Dni otwarte PCC 

INTERESARIUSZE CHARAKTERYSTYKA GRUPY KANAŁY KOMUNIKACJI 

KANAŁY KOMUNIKACJI Z INTERESARIUSZAMI 

Środowisko 

Krajowe i zagraniczne organizacje działające na rzecz 
ekologii i ochrony środowiska Organy administracji 
państwowej 
Instytucje regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa  
i ochrony środowiska naturalnego 

Spotkania branżowe, szkolenia, konferencje, komisje
Strona www.pcc-exol.eu
Platformy wymiany informacji RSPO, CDP
Raportowanie wskaźników środowiskowych: KOBiZE, 
Responsible Care, UN Global Compact, RSPO
Tematyczne skrzynki e-mail
Materiały informacyjne, broszury, foldery
Biuletyn informacyjny ChemNews

Społeczności 

Społeczności lokalne
Organy administracji państwowej 
Samorządy 
Instytucje i Organizacje pozarządowe 
Fundacje i Organizacje użyteczności publicznej 
Media 
Uczelnie i środowiska akademickie 

Dni otwarte Grupy PCC
Targi pracy i biura karier 
Cykliczne raporty – sprawozdawczość
Artykuły prasowe i wywiady
Spotkania, szkolenia, konferencje, komisje
Strona www.pcc-exol.eu
Tematyczne skrzynki e-mail
Materiały informacyjne, broszury, foldery
Biuletyn informacyjny ChemNews
Kodeks etyczny 

Otoczenie prawne 

Instytucje regulacyjne: ECHA, Państwowa Inspekcja 
Sanitarna
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Wojskowa Inspekcja Sanitarna
Inspekcja Ochrony Środowiska
Państwowa Inspekcja Pracy
Inspekcja Handlowa
Państwowa Straż Pożarna
Organy celne
UOKiK, GIODO, GUS, KOBIZE, WIOŚ i inne 

Sprawozdawczość - raporty okresowe i kontrole 
Konsultacje
Spotkania robocze 
Konferencje branżowe
Fora i kongresy 
Strona www.pcc-exol.eu
Komunikacja bezpośrednia – Biuro Bezpieczeństwa  
i Prewencji oraz Biuro Ochrony Środowiska przy PCC 
Rokita (usługi outsourcingowe na rzecz PCC EXOL SA)

Nauka 

Uczelnie wyższe 
Szkoły średnie 
Instytuty i laboratoria badawcze 
Organizacje i stowarzyszenia branżowe 

Dni otwarte Grupy PCC
Targi pracy i biura karier 
Cykliczne raporty – sprawozdawczość
Artykuły prasowe i wywiady
Spotkania, szkolenia, konferencje, sympozja, komisje
Strona www.pcc-exol.eu
Tematyczne skrzynki e-mail
Materiały informacyjne, broszury, foldery
Biuletyn informacyjny ChemNews

Kanały komunikacji z interesariuszami Kanały komunikacji z interesariuszami 
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4. O raporcie

4.1 Kluczowe aspekty raportowania 

 [G4-18][G4-19][G4-20][G4-21][G4-22]
[G4-23][G4-28][G4-29][G4-30][G4-32][G4-33]  
Niniejszy raport opracowaliśmy w odniesieniu 
do kluczowych założeń zrównoważonego roz-
woju w naszej branży. Najistotniejsze jego obsza-
ry zostały w dużej mierze zidentyfikowane dzięki 
dialogowi z przedstawicielami różnych środowisk 
związanych z naszą organizacją. Dzięki przepro-
wadzonym konsultacjom, dokonaliśmy priory-
tetyzacji kluczowych zagadnień ze względu na 
poziom istotności dla powiązanych środowisk. 
Spośród obszarów związanych z działalnością 

 Pierwszy Raport pozafinansowy PCC 
EXOL SA obejmuje okres od 1 stycz nia do 31 
grudnia 2014 roku. Jest to opracowanie przygo-
towane w oparciu o wytyczne międzynarodowe-
go Stan dardu Global Reporting Initiative G4, na 
poziomie aplikacji CORE, oraz 10 zasad UN Global 
Compact. Z uwagi na fakt, iż jest to nasza pierw-
sza tego typu publikacja, nie zawiera ona znaczą-
cych zmian dotyczących zakresu, zasięgu i me-
tod pomiaru w stosunku do minionego okresu 
sprawozdawczego. Zadecydowaliśmy, że Raport 
Zrównoważonego Rozwoju PCC EXOL SA bę-
dziemy wydawać raz w roku, a kolejny ukaże się 
w roku 2016. Zawarte dane finansowe stanowią 
element da nych prezentowanych w sprawozda-
niach finan sowych naszej Spółki. Wszystkie po-
zostałe dane powstały w wyniku inwentaryzacji 
poszczególnych obszarów w jednostkach spra-
wozdawczych Spółki. W zakres niniejszego rapor-
tu wchodzą treści odnoszące się do PCC EXOL SA  
z siedzibą w Brzegu Dolnym i oddziału w Płocku.

Spółki, najczęściej wskazywanych jako najistot-
niejsze można wyróżnić:
1. Zrównoważony łańcuch wartości.
2. Badania i Rozwój zrównoważonych produktów.
W Raporcie komunikujemy również nasze po-
dejście do odpowiedzialnego zarządzania biz-
nesem. Zdefiniowaliśmy cele, kierunki rozwoju 
oraz efekty dotychczasowej działalności naszej 
Spółki. Niniejszy Raport jest również doskonałą 
okazją do analizy słabych i mocnych stron, oraz 
przedstawienia kierunków dalszego rozwoju.

Niniejszy Raport jest 
doskonałą okazją  

do przedstawienia 
kierunków dalszego 

rozwoju naszej  
organizacji. 
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 Podczas pracy nad niniejszym Rapor-
tem Zrównoważonego Rozwoju PCC EXOL SA 
2014, wytyczyliśmy poniższe etapy:

I Przygotowanie
Na tym etapie zdefiniowaliśmy kluczowych od-
biorców naszego Raportu oraz jego zawartość 
i źródła danych niezbędnych do przygotowania 
jego treści.

II Zebranie danych
Dokonaliśmy weryfikacji prowadzonych dialo-
gów z interesariuszami, na podstawie których 
wyznaczyliśmy kluczowe obszary raportowania.

III Opracowanie
Zidentyfikowaliśmy sposoby przedstawienia na-
szych działań oraz wybraliśmy wskaźniki, zgodnie 
z przyjętym standardem.

IV Weryfikacja
Na tym etapie zweryfikowaliśmy wewnętrznie 
zgromadzone dane w oparciu o najlepsze do-
stępne metody sprawdzenia ich wiarygodności.

V Raportowanie
Na tym etapie opracowaliśmy finalną wersję  
Raportu, który został poddany oprawie graficznej 
i w takiej formie jest gotowy do przedstawienia 
go naszym interesariuszom.

4.2 Index treści GRI G4

OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL COMPACT
WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1

Oświadczenie prezesa zarządu lub innej oso-
by o równoważnej pozycji na temat znaczenia 
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej 
strategii.

- Brak 10?

G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans. - Brak 46, 55

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji. - Brak 18

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. - Brak 18, 21

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej. - Brak 18, 20

STRATEGIA I ANALIZA

G4-6
Liczba krajów, w których organizacja prowadzi 
operacje.

- Brak 13, 22, 23

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. - Brak 24

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu 
geograficznego, obsługiwanych sektorów,  
charakterystyki klientów / konsumentów i bene-
ficjentów.

- Brak 13, 20

G4-9 Skala działalności organizacji. - Brak 13, 20, 22

G4-10
Łączna liczba pracowników według typu za-
trudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu,  
w podziale na płeć. 

- Brak 102

G4-11
Odsetek zatrudnionych objętych umowami 
zbiorowymi.

- Brak 102

G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw organizacji. - Brak 56

Wskaźniki ogólne (General Standard Disclosure) – Wariant Core

Etapy realizacji Raportu 
Zrównoważonego Rozwoju

Zadecydowaliśmy, 
że Raport Zrównoważonego 
Rozwoju PCC EXOL SA 
będziemy wydawać 
każdego roku.
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OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL COMPACT
WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STRATEGIA I ANALIZA

G4-13
Znaczące zmiany w raportowanym okresie do-
tyczące rozmiaru, struktury lub formy własności.

- Brak 23

G4-14
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja sto-
suje zasadę ostrożności.

- Brak 70

G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez orga-
nizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 
deklaracje, zasady i inne inicjatywy.

- Brak 69, 70

G4-16
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak sto-
warzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/mię-
dzynarodowych organizacjach rzeczniczych.

- Brak 69

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

G4-17

Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem 
głównych działów, spółek zależnych, podmiotów 
powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-ven-
ture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte ra-
portem. 

- Brak 23, 29

G4-18
Proces definiowania zawartości raportu oraz  
granic raportowanych istotnych aspektów. 

- Brak 125

G4-19
Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie  
definiowania zawartości raportu. 

- Brak 125

G4-20
Granice wyznaczone dla każdego z istotnych 
aspektów wewnątrz organizacji.  

- Brak 120, 125

G4-21
Granice wyznaczone dla każdego z  istotnych 
aspektów na zewnątrz organizacji.  

- Brak 120, 125

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek 
korekt informacji zawartych w poprzednich ra-
portach z podaniem powodów ich wprowadze-
nia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana 
roku/okresu bazowego, charakteru działalności, 
metod pomiaru).

- Brak 125

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego 
raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod 
pomiaru zastosowanych w raporcie oraz granic 
aspektów. 

- Brak 125

Wskaźniki ogólne (General Standard Disclosure) – Wariant Core Wskaźniki ogólne (General Standard Disclosure) – Wariant Core

OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL COMPACT
WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 

G4-24
Lista grup interesariuszy angażowanych przez 
organizację.

- Brak 22, 24, 70, 121

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. - Brak 22, 24, 70, 121

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włą-
czając częstotliwość angażowania według typu 
i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy anga-
żowanie interesariuszy podjęte było w ramach 
przygotowania do procesu raportowania. 

- Brak 119

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 
interesariuszy oraz odpowiedź ze strony orga-
nizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze 
wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły 
poszczególne kwestie i problemy.  

- Brak 120

PROFIL RAPORTU

G4-28 Okres raportowania.  - Brak 125

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu. - Brak 125

G4-30 Cykl raportowania. - Brak 125

G4-31 Osoba kontaktowa. - Brak 138

G4-32

Data publikacji ostatniego raportu. 

- Brak 125Cykl raportowania. 

Osoba kontaktowa.

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrz-
nej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich 
danych w niezależnym raporcie poświadczają-
cym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej 
weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i ze-
wnętrznym podmiotem poświadczającym.

- Brak 125
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OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL COMPACT
WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

ŁAD ORGANIZACYJNY

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami 
podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze 
wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne  
za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.  

- Brak 25

G4-36

Zaraportuj czy organizacja powołała na pozio-
mie wyższej kadry kierowniczej stanowisko lub 
stanowiska z odpowiedzialnością za kwestie eko-
nomiczne, środowiskowe i społeczne oraz podaj 
informację czy osoby piastujące to stanowisko 
raportują bezpośrednio najwyższemu organowi 
nadzoru.

- Brak 25, 26

ETYKA 

G4-56
Wartości, zasady, standardy, normy postępowania 
w organizacji, zebrane w  kodeksach postępowa-
nia i kodeksach etycznych.

- Brak 95

G4-57

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczą-
ce zasięgania opinii na temat zachowań etycz-
nych i zgodnych z prawem oraz kwestii zwią-
zanych z zachowaniem rzetelności organizacji, 
takich jak infolinie czy telefony zaufania.

- Brak 95

G4-58

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące 
zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycz-
nych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii 
związanych z zachowaniem rzetelności organizacji 
np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośred-
niemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nie-
prawidłowosći czy infolinie. 

- Brak 95

Wskaźniki ogólne (General Standard Disclosure) – Wariant Core

OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL 
COMPACT

WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STOPIEŃ  
RAPORTOWANIA

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Klienci i rynek 
Dostawcy 

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "praktyki 
zakupowe".

- Brak 75 Pełne

G4-EN1
Wykorzystane surowce/materiały według wagi 
i objętości.

- Brak 75
Częściowe. Zara-
portowano dane 
dotyczące wagi.

Akcjonariusze 
i inwestorzy 
Klienci i rynek 
Dostawcy 

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Energia". - Brak 76 Pełne

G4-EN3
Bezpośrednie zużycie energii według głównych 
źródeł energii.

- Brak 76, 79 Pełne

G4-EN6 Redukcja zużycia energii. - Brak 76, 79 Pełne

Akcjonariusze 
i inwestorzy 
Akcjonariusze 
i inwestorzy

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Woda". - Brak 84 Pełne

G4-EN8 Łączny pobór wpody według źródła. - Brak 84 Pełne

Klienci i rynek 
Dostawcy 
Akcjonariusze 
i inwestorzy 
Akcjonariusze 
i inwestorzy
Klienci i rynek 

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Emisje". Zasada 9 Brak 76 Pełne

G4-EN15
Łączne bezpośrednie emisje gazów 
cieplarnianych.

Zasada 8 Brak 76, 80 Pełne

G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych. Zasada 8 Brak 76, 80 Pełne

G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych. Zasada 8 Brak 76, 81 Pełne

G4-EN21
Emisja związków No

x
, So

x
 i innych istotnych związ-

ków emitowanych do powietrza według rodzaju 
związku i wagi.

- Brak 76, 82 Pełne

Ścieki i odpady

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Ścieki 
i odpady".

- Brak 85 Pełne

G4-EN22
Całkowita objętość ścieków według jakości 
i docelowego miejsca przeznaczenia.

- Brak 85, 86 Pełne

G4-EN23
Całkowita waga odpadów według rodzaju 
odpadu i metody postępowania z odpadem.

- Brak 85 Pełne

Poziom zgodności 
z regulacjami

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem \
"Poziom zgodności z regulacjami".

- Brak 88 Pełne

G4-EN29
Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita licz-
ba sankcji pozafinansowych za nieprzetsrzeganie 
prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

- Brak 88 Pełne

Wskaźniki szczegółowe
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OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL 
COMPACT

WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STOPIEŃ  
RAPORTOWANIA

WSKAŹNIKI TRANSPORTOWE

Transport

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Transport". - Brak 89 Pełne

G4-EN30

Znaczący wpływ na środowisko wywierany 
przez transport produktów i innych dóbr oraz 
materiałów, z których korzysta organizacja  
w swej działalności oraz transport pracowników.

Zasada 8 Brak 89 Pełne

Ogólny

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Ogólny". Zasada 7,9 Brak 92 Pełne

G4-EN31
Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na 
ochronę środowiska według typu.

Zasada 7,9 Brak 92 Pełne

Mechanizmy 
rozpatrywania 
skarg związanych 
z wpływem na 
środowisko

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Mechani-
zmy rozpatrywania skarg związanych z wpły-
wem środowiskowym".

- Brak 93 Pełne

G4-EN34

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem  
na środowisko złożonych, rozpatrzonych i roz-
wiązanych poprzez oficjalne mechanizmy roz-
patrywania skarg.

- Brak 93 Pełne

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA

Zatrudnienie

G4-DMA Podejście do zarządzania "Zatrudnienie". - Brak 102 Pełne

G4-LA1

Łączna liczba nowych pracowników zatrudnio-
nych w okresie raportowania według wieku, płci 
i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników  
w podziale na wiek, płeć i region.

-
Zasada 6

102 Pełne

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracowni-
kom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla 
pracowników czasowych lub pracujących w nie-
pełnym wymiarze godzin, według głównych jed-
nostek organizacyjnych.

- Brak 102

Częściowe. 
Brak podziału na 
główne jednostki 

organizacyjne. 

G4-LA3
Powrót do pracy i wskaźnik rotacji pracowników 
po urlopie rodzicielskim w podziale na płeć.

- Zasada 6 102 Pełne

Bezpieczeństwo  
i higiena pracy

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeń-
stwo i higiena pracy".

- Brak 99 Pełne

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni stra-
conych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wy-
padków śmiertelnych związanych z pracą, według 
płci i regionów.

- Brak 99 Pełne

Wskaźniki szczegółowe

OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL 
COMPACT

WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STOPIEŃ  
RAPORTOWANIA

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAKTYKI ZATRUDNIENIA I GODNA PRACA

Edukacja 
i szkolenia

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Szkolenia  
i edukacja".

- Brak 109 Pełne

G4-LA9
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku 
przypadających na pracownika według struktu-
ry zatrudnienia.

- Brak 109 Pełne

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regular-
nym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju 
kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie 
pracownicze.

- Brak 109 Pełne

Rożnorodność 
i równość szans

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Różnorodność  
i równość szans".

- Brak 102 Pełne

G4-LA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w po-
dziale na kategorie wedłóug płci, wieku, przyna-
leżności do mniejszości oraz innych wskaźników 
różnorodności.

Zasad 1,6 Brak 25, 102 Pełne

Równe 
wynagrodzenie 
kobiet i mężczyzn

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Równe wyna-
gradzanie kobiet i mężczyzn".

- Brak 110 Pełne

G4-LA13
Stosunek podstawowego wynagrodzenia męż-
czyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.

Zasada 6 Brak 110
Częściowe. Brak 

podziału na zajmowane  
stanowiska.

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAWA CZŁOWIEKA

Przeciwdziałanie 
dyskryminacji

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspekem "Przeciwdziała-
nie dyskryminacji".

- Brak 96 Pełne

G4-HR3
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz 
działania podjęte w tej kwestii.

Zasada 2,6 Brak 96 Pełne

Swoboda zrzesza-
nia się i prawo do 
sporów zbiorowych

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Swoboda 
zrzeszania się i prawo do sporów zbiorowych".

- Brak 97 Pełne

G4-HR4

Działania organizacji i jej dostawców zidentyfiko-
wane jako mogące stwarzać zagrożenie dla prawa 
do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbio-
rowych oraz inicjatywy wspierające te prawa.

Zasada 1,2,3 Brak 97 Pełne

Praca dzieci

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Praca dzieci". - Brak 96 Pełne

G4-HR5

Działania organizacji i jej dostawców zidentyfiko-
wane jako niosące ze sobą istotne ryzyko wykorzy-
stywania pracy dzieci oraz środki podjęte w celu 
eliminacji takich przypadków.

Zasada 1,2,5 Brak 96 Pełne

Wskaźniki szczegółowe
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OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL 
COMPACT

WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STOPIEŃ  
RAPORTOWANIA

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

Zgodność  
z regulacjami

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Zgodność  
z regulacjami".

- Brak 88 Pełne

G4-SO8
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji 
pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem 
i regulacjami.

- Brak 88 Pełne

Ocena dostawców 
pod względem 
ich wpływu na 
społeczeństwo

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Ocena do-
stawców pod względem ich wpływu na społe-
czeństwo".

- Brak 100 Pełne

G4-SO10
Istotne faktyczne i potencjalne negatywne skutki 
związane z wpływem na społeczeństwo w łańcu-
chu dostaw i podjęte działania.

- Brak 100 Pełne

OBSZAR WSKAŹNIK WYTYCZNE GRI G4
ZASADY UN 

GLOBAL 
COMPACT

WERYFIKACJA 
ZEWNĘTRZNA

STRONA 
W RAPORCIE

STOPIEŃ  
RAPORTOWANIA

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: PRAWA CZŁOWIEKA

Praca przymusowa 
i obowiązkowa

G4-DMA Podejście do zarządzania "Praca przymusowa". - Brak 98 Pełne

G4-HR6

Działania organizacji i jej dostawców zidenty-
fikowane jako niosące ze sobą istotne ryzyko 
wykorzystywania pracy przymusowej lub obo-
wiązkowej oraz środki podjęte w celu eliminacji 
takich przypadków.

Zasada 1,2,4 Brak 98 Pełne

Praktyki  
w zakresie 
bezpieczeństwa

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Praktyki  
w zakresie bezpieczeństwa".

- Brak 98 Pełne

G4-HR7

Procent personelu odpowiadającego za zapewnie-
nie bezpieczeństwa, przeszkolonego w zakresie 
polityk i procedur danej organizacji dotyczących 
różnych aspektów praw człowieka związanych  
z prowadzoną działalnością.

Zasada 1,6 Brak 98 Pełne

Prawa ludności 
rdzennej

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Prawa ludno-
ści rdzennej".

- Brak 98 Pełne

G4-HR8
Łączna liczba przypadków naruszenia praw lud-
ności rdzennej oraz podjęte działania.

Zasada 1,2 Brak 98 Pełne

Mechanizmy 
rozpatrywania 
skarg z zakresu 
naruszenia praw 
człowieka

G4-DMA
Podjeście do zarządzania aspektem "Mechanizmy 
rozpatrywania skarg z zakresu praw człowieka".

- Brak 96 Pełne

G4-HR12

Liczba skarg z zakresu naruszenia przestrzegania 
praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i roz-
wiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpa-
trywania skarg.

Zasada 2,6 Brak 96 Pełne

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO

Społeczność 
lokalna

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Społeczność 
lokalna".

- Brak 99 Pełne

G4-SO1
Odsetek prowadzonych operacji mających na celu 
zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpły-
wu tych działań i programy rozwojowe.

Zasada 1 Brak 99
Częściowe. Brak wska-
zania odsetku prow-
adzonych operacji.

G4-SO2
Działania mające faktyczny i potencjalny negatyw-
ny wpływ na społeczność lokalną.

Zasada 1,2 Brak 99 Pełne

Przeciwdziałanie 
korupcji

G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdzia-
łanie korupcji".

- Brak 110 Pełne

G4-SO4
Komunikacja i szkolenia pracowników w zakresie 
polityki o procedur antykorupcyjnych organizacji.

Zasada 10 Brak 110 Pełne

G4-SO5
Liczba potwierdzonych incydentów korupcji i pod-
jęte w tym zakresie działania.

Zasada 10 Brak 110 Pełne

Wskaźniki szczegółowe
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5. Podziękowania

  Pragniemy serdecznie podziękować za 

udział w opracowaniu pierwszego Raportu Zrówno-

ważonego Rozwoju Spółki PCC EXOL SA. Nasza pu-

blikacja jest owocem pracy grupy osób, które pod-

czas gromadzenia informacji o różnych obszarach 

funkcjonowania naszej organizacji, chętnie dzieliły 

się z nami swoją wiedzą, przemyśleniami i pomysła-

mi. Doświadczenie zdobyte podczas pisania Rapor-

tu pozwoliło nam lepiej zrozumieć zrównoważoną 

misję naszej firmy. Dzięki temu teraz możemy przed-

stawić Państwu zestaw informacji stanowiących 

bogate źródło wiedzy o naszej Spółce, co czyni z  tej 

publikacji jeszcze bardziej cenną lekcję. Specjalne 

podziękowania należą się także naszym interesa-

riuszom, którzy udzielili nam swojego wsparcia 

w identyfikacji kluczowych obszarów poruszonych 

w naszej publikacji. 

W opracowaniu pierwszego Raportu Zrównowa-

żonego Rozwoju Spółki PCC EXOL SA, udział wzięli: 

Jacek Jabczyński, Anita Żurek-Kubacka, Mo-
nika Bazak, Anna Drożdż, Małgorzata Plichta, 
Magdalena Maciołek, Joanna Gacke, Paweł 
Szala, Beata Stasiak, Tadeusz Gilewicz, Anna 
Więcławska, Agnieszka Szajna oraz wiele innych 

osób, które z wielkim zaangażowaniem pracowały 

nad przygotowaniem informacji do poszczegól-

nych rozdziałów. 

Dzięki tym wszystkim wspaniałym osobom, nasz 

pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju sta-

nowi kompleksowy przegląd pozafinansowej dzia-

łalności Spółki. Tworzyliśmy go wspólnie, z myślą 

o pracownikach, inwestorach i akcjonariuszach, 

Szanowni Państwo

klientach, dostawcach, partnerach społecznych, 

mediach, opinii publicznej oraz wszystkich pozo-

stałych interesariuszach. Mamy nadzieję, że nasza 

praca nad kolejną edycją Raportu, sprawi że będzie 

on jeszcze ciekawszy i bardziej inspirujący.

Beata Gruś 
Marketing & Sustainable Development Manager
PCC EXOL SA

Emilia Drzymała
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
PCC EXOL SA

Dziękujemy 
za poświęcony 
czas, cierpliwość 
i wyrozumiałość  
podczas pracy 
nad Raportem!
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W trosce o środowisko naturalne, niniejsza publikacja firmy PCC EXOL SA, została wydrukowana 
na papierze ekologicznym, matowym papierze powlekanym Coccoon Silk, wyprodukowa-
nym w 100 % z makulatury, w technologi przyjaznej środowisku. Certyfikat FSC® potwierdza, 
że surowce wykorzystywane do produkcji produkcji papieru, pochodzą z dobrze zarządza-
nych lasów i innych certyfikowanych i kontrolowanych źródeł. 

Dzięki wykorzystaniu papieru Cocoon Silk zamiast papieru niemakulaturowego, ograniczyliśmy 
nasz negatywny wpływ na środowisko o:

Dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, są weryfikowane przez Labelia Conseil zgodnie z meto-
dologią Bilan Carbone. Obliczenia są oparte na porównaniu pomiędzy zastosowanym papierem  
makulaturowym a papierem wyprodukowanym z powszechnie dostępnych nowych włókien,  
według najnowszych europejskich danych BREF. 

STONY TEKSTOWE

Marka papieru Cocoon Silk

Gramatura papieru 200

Liczba stron 130

OKŁADKA

Marka papieru Cocoon Silk

Gramatura papieru 250

Liczba stron 4

PUBLIKACJA

Wymiary (cm) 21 x 29.7

Jakość 200

702 kg mniej odpadów

104 kg mniej gazów cieplarnianych

1 037 km krótsza podróż samochodem średniej 
klasy europejskiej

14 592 litrów mniej zużytej wody

1 345 kWh mniej zużytej energii

1 140 kg mniej zużytego drewna

Adres firmy
PCC EXOL SA
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny
www.pcc-exol.eu
csr_exol@pcc.eu

Kontakt
[G4-31] Kontakt w sprawie Raportu Zrównoważonego 
Rozwoju PCC EXOL SA 2014:

Projekt graficzny
Agencja Reklamowa Offteam Sp. z o. o.
Czajkowskiego 99, 51-147 Wrocław
www.offteam.pl 

Emilia Drzymała
Pełnomocnik ds. Systemów 
Zarządzania PCC EXOL SA

emilia.drzymala@pcc.eu 

Beata Gruś
Menager Marketingu i Zrównoważonego 
Rozwoju PCC EXOL SA

beata.grus@pcc.eu 



www.products.pcc.eu


