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Szanowni Państwo!

Prezentujemy Państwu raport roczny Grupy PCC EXOL za 2018 rok. 
Był to pomyślny okres w naszej historii.

Grupa PCC EXOL wypracowała wyższy o 9% zysk 
EBITDA oraz wyższy o 7% zysk netto, w porównaniu 
do roku 2017. Stanowi to prawie sześciokrotny wzrost 
wobec zysku netto za rok 2012, który był pierwszym 
rokiem obecności PCC EXOL na GPW w Warszawie.

Na osiągnięcie tak dobrych skonsolidowanych rezultatów wobec okre-
su porównawczego miała wpływ m.in. marża na sprzedaży na poziomie 
blisko 15%. Tak wysoki poziom marży zawdzięczamy przede wszystkim 
wyższej sprzedaży w grupie produktów do zastosowań przemysłowych, 
o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach. Tym samym, 
udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży pro-
duktów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym.

Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój 
produktów specjalistycznych, dedykowanych do licznych branż i róż-
norodnych zastosowań. Produkty specjalistyczne stanowią większość 
w branży surfaktantów do wymagających zastosowań przemysłowych.

Grupa PCC EXOL prowadzi działalność na rynku surfaktantów, który 
jest perspektywiczny, ale jednocześnie stawia producentom ambitne 
wyzwania. Produkty mają być ekologiczne, wytwarzane na bazie natu-
ralnych surowców, a także biodegradowalne oraz łagodne w oddziały-

waniu na środowisko. Mamy ambicje sprostać aktualnym trendom. Cel 
ten zamierzamy osiągnąć zarówno dzięki realizowanym inwestycjom, 
jak i intensywnie prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym. 

W minionym roku kontynuowaliśmy inwestycje mające na celu zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie. Realizacja tego 
projektu pozwoli na wzrost sprzedaży i wprowadzenie do oferty no-
wych, zaawansowanych technologicznie produktów. Część z nich to 
produkty, które znajdą zastosowanie w produkcji wysokiej jakości 
kosmetyków i środków higieny osobistej o łagodnym oddziaływaniu. 
Inne, będące produktami specjalistycznymi do zastosowań przemysło-
wych, będą dedykowane takim branżom, jak czyszczenie przemysłowe, 
produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na rok 2020.

Jesteśmy świadomi, jak istotna jest w dzisiejszych czasach działalność 
badawczo-rozwojowa. Stale rozszerzamy portfolio o produkty specja-
listyczne, o wielu unikalnych zastosowaniach. Równolegle udoskona-
lamy produkty masowe, poprawiając ich właściwości. Podejmowane 
działania służą wzmocnieniu naszego biznesu oraz przekładają się na 
wzrost wyników.

W ubiegłym roku podzieliliśmy się z Akcjonariuszami zyskiem, wypła-
cając dywidendę o wartości ponad 15,5 mln zł. 

Pragniemy podziękować Państwu, naszym Inwestorom i Partnerom 
biznesowym za współpracę i zaufanie. Naszym Pracownikom dziękuje-
my za ich codzienny udział w budowaniu pozycji PCC EXOL na rynku.

Rafał Zdon 
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Siwirski
Prezes Zarządu



WYNIKI FINANSOWE ZA 2018 ROK 
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W 2018 roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 636,1 mln zł, 
odnotowując wzrost o 10,7 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Największy 
wpływ na wzrost miały przychody ze sprzedaży produktów, przede wszystkim 
większa o 23,9 mln zł wartość sprzedaży w grupie produktów do zastosowań 
przemysłowych, o specjalistycznych, często unikatowych właściwościach. Tym 
samym, udział tych surfaktantów w strukturze przychodów ze sprzedaży produk-
tów wzrósł zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym.

Natomiast sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach 
spadła wartościowo o 18,0 mln zł, przy jednoczesnym wzroście wolumenu o 0,4%. 
Spadek wartości jest konsekwencją niższych cen sprzedaży produktów maso-
wych, które są silnie skorelowane z cenami surowców, co jest charakterystycz-
ne dla tego rynku. Należy podkreślić, że w ramach tej grupy surfaktantów, obok 
produktów masowych, wytwarzane są również zaawansowane technologicznie, 
ekologiczne i łagodne dla środowiska produkty.

Osiągnięte rezultaty potwierdzają ukierunkowanie Grupy na rozwój produktów 
specjalistycznych, dedykowanych do licznych branż i różnorodnych zastosowań. 
Produkty specjalistyczne stanowią większość w branży surfaktantów do wyma-
gających zastosowań przemysłowych. 

2017

2017

44,5 

19,5

2018

2018

40,9

18,2

ZYSK EBITDA [MLN ZŁ]

+9%

+7%

ZYSK NETTO [MLN ZŁ]

W 2018 roku Grupa PCC EXOL osiągnęła zysk EBIT na poziomie 
34,6 mln zł, wyższy o 4,4 mln zł w porównaniu do roku ubiegłego. 
Pozwoliło to na wypracowanie zysku netto na poziomie 19,5 mln zł, 
a tym samym poprawienie go o 7,0% (r/r).  
Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł o 3,7 mln zł w porównaniu 
do 2017 roku, osiągając poziom 44,5 mln zł.



ROZWOJOWY RYNEK SURFAKTANTÓW

Głównym obszarem działalności handlowej Grupy, ze względu na podział 
geograficzny, jest teren Polski, kraje Europy Zachodniej oraz Ameryka Północna 

i Reszta Świata. Pozostała sprzedaż jest realizowana w obszarze Bliskiego 
Wschodu i Afryki oraz Europy Środkowo-Wschodniej. 
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PCC EXOL jest największym producentem surfaktantów w Polsce i za-
razem jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Grupa dostarcza swoje produkty między innymi na rynek charaktery-
zujący się popytem kształtowanym przez ostatecznych konsumentów 
detergentów i środków higieny osobistej. Wyroby te stanowią dobra 
pierwszej potrzeby, stąd branża surfaktantów jest stosunkowo stabilna 
na tle wielu innych gałęzi przemysłu. 

Światowy rynek surfaktantów ma przed sobą bardzo 
dobre perspektywy rozwoju. Prognozy wskazują 
na ponad 5% roczny wzrost segmentu środków 
powierzchniowo czynnych, zarówno w odniesieniu do 
wolumenu jak i wartości Ten poziom średniej dynamiki 
wzrostu utrzymuje się od 2012 roku. 

Wraz z rosnącą konsumpcją zwiększają się również globalne przycho-
dy ze sprzedaży surfaktantów, których produkcja napędza rozwój in-
nych gałęzi przemysłu. 

Postępująca obecnie transformacja rynku chemicznego sprawia, że re-
gionem, który rozwija się najszybciej jest obszar Azji oraz Pacyfiku. 

Według firmy badawczej Markets & Markets do 2024 roku Azja, łącz-
nie z regionem Pacyfiku, stanie się największym rynkiem środków po-
wierzchniowo czynnych, zarówno pod względem wielkości, jak i war-
tości. Prognozy w tych regionach wskazują na średnioroczny wzrost 
wolumenowy o 7,3% oraz wartościowy na poziomie 7,9%. Wynika to 

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY W POSZCZEGÓLNYCH  
REGIONACH GEOGRAFICZNYCH W ROKU 2018

53,8%  POLSKA
20,7%  EUROPA ZACHODNIA
4,1%  BLISKI WSCHÓD I AFRYKA
8,3%  EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
13,1%  AMERYKA PÓŁNOCNA I RESZTA ŚWIATA
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z jednej strony z rosnącej liczby konsumentów, z drugiej zaś z bardzo 
dynamicznego wzrostu gospodarczego w tych regionach. Rosnąca licz-
ba ludności powoduje stałe zwiększanie zapotrzebowania, zwłaszcza 
na produkty do higieny osobistej i artykuły gospodar-
stwa domowego, które są ważnymi segmentami zasto-
sowań surfaktantów. 

Kraje Ameryki Północnej stanowią drugi, co do wielko-
ści, rynek produkcji i sprzedaży surfaktantów na świe-
cie. W 80% jest on zdominowany przez Stany Zjednoczo-
ne, gdzie działa spółka zależna PCC Chemax. Szacunki 
mówią, że do 2024 roku wzrost zapotrzebowania na 
surfaktanty w tym regionie wzrośnie do 3,52 mln ton. 
Choć rynek ten nadal będzie się rozwijał, jego dynamizm 
i tempo będzie zdecydowanie mniejsze, niż w krajach 
azjatyckich.

Także w Europie, prognozowany średnioroczny wzrost 
rynku surfaktantów jest niższy względem prognoz doty-
czących rynków azjatyckich i wynosi 3,2% (konsumpcja) 
i 3,9% (przychody). 

W Polsce, według dostępnych raportów rynkowych, zapotrzebowa-
nie na surfaktanty w latach 2014-2024 będzie rosło średniorocznie 
o ok. 1,6%, generując w 2024 roku popyt wielkości 145,5 tys. ton. Nale-

ży przy tym zauważyć, iż obecnie Unia Europejska jest wciąż najwięk-
szym na świecie producentem i konsumentem surfaktantów. Obecnie 
sprzedaje się tu ponad 3,2 mln ton surfaktantów rocznie. Na rynku 

unijnym PCC EXOL lokuje, z wyłączeniem Polski, 29% 
sprzedaży swoich produktów. Rynek Unii Europejskiej 
jest rozwinięty, bardzo wymagający i nadal ma dobre 
perspektywy rozwoju. 

Spółka, dzięki rozwojowi zaawansowanych techno-
logicznie produktów, w tym surowców o łagodnym 
oddziaływaniu na środowisko, współpracuje z mię-
dzynarodowymi koncernami kosmetycznymi, ocze-
kującymi najwyższych standardów jakościowych. 
Położenie geograficzne Spółki i dostępność jej pro-
duktów w pobliżu zakładów produkcyjnych klientów 
jest dla nich niewątpliwą zaletą, a dla PCC EXOL sta-
nowi istotną przewagę konkurencyjną. Inną, istotną 
przewagą konkurencyjną Spółki jest elastyczność 
produkcji, dzięki zróżnicowaniu wielkości reaktorów 
i tym samym możliwości wytwarzania wysoce specja-
listycznych surfaktantów w małych partiach produk-
cyjnych. Kolejnym atutem Spółki jest stale powiększa-

jąca się oferta produktowa, która zawiera już ponad 340 produktów, 
dzięki czemu możliwa jest kompleksowa obsługa klientów z różnych  
dziedzin przemysłu. 

W Unii Europejskiej 
sprzedaje się 
ponad 3,2 mln ton 
surfaktantów rocznie. 
Na rynku unijnym 
PCC EXOL lokuje, 
z wyłączeniem 
Polski, 29% 
sprzedaży swoich 
produktów.
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PRODUKTY CERTYFIKOWANE
Konsumenci, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, coraz 
bardziej świadomie dbają o własne zdrowie i bezpieczeństwo. 
Poszukują produktów, których składniki są bezpieczne dla 
zdrowia oraz eliminują produkty zawierające składniki szkodliwe, 
w szczególności takie, które powodują uczulenia i alergie.
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Odpowiedzią na te potrzeby są różnego rodzaju pro-
dukty hypoalergiczne (dedykowane osobom z wrażli-
wą skórą oraz dzieciom), których sprzedaż w kolejnych 
latach powinna rosnąć wskutek większej świadomości 
konsumentów. Portfolio Spółki również obejmuje szereg 
produktów o łagodnym działaniu na skórę. Są to głów-
nie surowce wykorzystywane w produkcji kosmetyków 
z grupy środków higieny osobistej, które mogą być bezpiecznie stoso-
wane, zarówno do pielęgnacji skóry dorosłych, jak i dzieci i niemowląt.

Spółka z sukcesem uczestniczy w wysoce wymagającym rynku pro-
duktów certyfikowanych, objętych atestami oraz odpowiednimi regula-
cjami, w zależności od zastosowania danego wyrobu. 

Kilka produktów Spółki, dedykowanych branży kosmetycznej, posiada 
europejski znak ekologiczny Ecocert i Ecocert Cosmos. W 2017 roku 
po raz pierwszy został poddany certyfikacji produkt przeznaczony na 
rynek chemii gospodarczej, który uzyskał pozytywną decyzję organi-
zacji Ecocert, jako naturalny składnik detergentów. Dzięki certyfikatom 

ekologicznym Ecocert skraca się proces kwalifikacji 
dostawcy, a Spółka postrzegana jest jako wiarygodna 
i rzetelna organizacja, realizująca strategię zrównowa-
żonej produkcji i konsumpcji. 

PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, która wdro-
żyła i certyfikowała system Dobrych Praktyk Produk-
cyjnych, zgodny z wytycznymi Europejskiej Federacji 
ds. Składników Kosmetycznych (GMP EFfCI). Certy-
fikowany system GMP EFfCI ma bezpośredni wpływ 
na relacje biznesowe z odbiorcami produktów Spółki, 
działającymi w obszarze produkcji i sprzedaży wyro-
bów kosmetycznych w Europie i na świecie. Stanowi 
on, obok aspektów ekonomicznych, jeden z najważ-

niejszych kryteriów kwalifikacji dostawców surowców kosmetycznych. 
Jedną z istotnych norm weryfikacyjnych dla produktów dostarczanych 
do przemysłu spożywczego jest również certyfikat koszerności. Mogą 
go otrzymać wyłącznie produkty wytwarzane z odpowiednich surow-
ców, w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach zgodnie z wy-
maganiami koszerności.

PCC EXOL jest 
pierwszą w Polsce 
firmą, która wdrożyła 
i certyfikowała system 
Dobrych Praktyk 
Produkcyjnych
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Dla niektórych produktów z grupy kopolimerów blo-
kowych Spółka dysponuje certyfikatami koszerno-
ści. Ich uzyskanie wymaga spełnienia szeregu rygo-
rystycznych wymogów oraz potwierdzenia źródeł 
pochodzenia surowców i ich przepływu w całym 
łańcuchu dostaw, włączając wymagania związane 
z transportem produktów do klienta. Certyfikaty te 
wymagane są przez klientów PCC EXOL, wytwa-
rzających produkty z grupy chemii gospodarczej 
oraz wyroby spożywcze i kosmetyczne, dedykowa-
ne społecznościom żydowskim na całym świecie.  

RSPO to kolejny, niezwykle ważny z punktu widzenia handlowego 
certyfikowany system, który Spółka wdrożyła dla części swoich wy-
robów. PCC EXOL, dzięki certyfikatowi RSPO MB (Mass Balance – bi-
lans masy), może sprzedawać surfaktanty, które są produkowane na 
bazie oleju palmowego, globalnym klientom z branży kosmetycznej 
i spożywczej. Klienci ci, realizując strategię uwzględniającą śledzenie 
przepływu surowców w całym łańcuchu dostaw, wymagają od do-
stawców takich jak PCC EXOL, potwierdzenia zrównoważonej 
produkcji i konsumpcji surowców na bazie pochodnych oleju 
w oparciu o wytyczne organizacji RSPO. 

PCC EXOL, dzięki 
certyfikatowi RSPO 
MB (Mass Balance 
– bilans masy), 
może sprzedawać 
surfaktanty, które są 
produkowane na bazie 
oleju palmowego, 
globalnym klientom 
z branży kosmetycznej 
i spożywczej.

Spółka PCC EXOL z sukcesem rozszerza również swo-
ją ofertę handlową o produkty dedykowane branży 
farmaceutycznej. Niezależnie od pełnionych przez nie 
funkcji, wszystkie te produkty muszą spełniać bardzo 
wysokie wymagania jakościowe, które określa tzw. 
farmakopea. Zgodnie z definicją, farmakopea stano-
wi urzędowy spis leków, zawierający obowiązujące 
normy dotyczące ich składu, dawkowania, przygoto-
wywania i przechowywania oraz sposoby badania ich 
jakości. Farmakopea określa, jakie leki są dopuszczone 
do obrotu w danym kraju lub na danym terenie.

RSPO - 1106221
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ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

W 2018 roku Grupa kontynuowała działalność operacyjną 
ukierunkowaną na rozwój produktów specjalistycznych. 



15RAPORT ROCZNY 2018 | PCC EXOL

Głównym obszarem sprzedaży do zastosowań przemysłowych jest 
czyszczenie przemysłowe. PCC EXOL koncentruje swoją uwagę w tym 
obszarze na klientach produkujących profesjonalne środki czyszczące. 
Klienci ci wykorzystują właściwości produktów dostarczanych przez 
Spółkę do wyrobów, takich jak: profesjonalne detergenty do pra-
nia instytucjonalnego (szpitale, hotele, gastronomia), detergenty do 
zmywarek przemysłowych, formulacje do czyszczenia w przemyśle 
spożywczym, mięsnym, browarniczym, mleczarskim, środki dezynfe-
kujące stosowane w opiece medycznej oraz hodowli zwierząt, środki 
do odtłuszczania powierzchni metali w przemyśle stalowym, rozwią-
zania do profesjonalnego mycia aut, zbiorników czy cystern. Spółka 
dostrzega rosnący potencjał w sektorze czyszczenia przemysłowego 
i stale rozwija i udoskonala wyroby kierowane do tych aplikacji. 

PCC EXOL jako pierwsza w Polsce rozpoczęła również badania nad 
rozwojem surfaktantów o specjalnej budowie polimerycznej, które 
będą mogły być stosowane jako specjalistyczne środki dyspergująco-
-zwilżające o szerokim zastosowaniu w przemyśle farb i lakierów. Zna-
komite właściwości tych surfaktantów przekładają się na polepszenie 
stabilności wyrobu farbiarskiego. Charakteryzują się także znacznie 
łagodniejszą klasyfikacją środowiskową niż typowe surfaktanty, dla-
tego wydają się szczególnie interesujące, biorąc pod uwagę rosnące 
wymagania środowiskowe odbiorców. Oprócz środków dyspergują-
cych PCC EXOL rozwija także inne produkty dla branży farb i lakie-
rów. Efektem tych prac było poszerzenie oferty o inhibitory korozji do 
farb antykorozyjnych. 

Miniony rok to również dalszy rozwój produktów dedykowanych 
do branży środków gaśniczych. Efektem rozwoju oferty jest wzrost 
sprzedaży środków gaśniczych w roku 2018 w porównaniu z 2017 
rokiem. Jednocześnie od początku roku 2018 prowadzone były pra-

ce mające na celu wdrożenie pianotwórczych środków gaśniczych na 
rynek europejski. Spółka kontynuuje prace nad opracowaniem goto-
wych wypełnień do gaśnic pianowych. Formulacje dedykowane bran-
ży pożarniczej poddawane są licznym testom aplikacyjnym, w celu 
potwierdzenia oczekiwanej klasy gaśniczej. 

PCC EXOL rozwija również produkty dedykowane segmentowi bu-
dowlanemu. Po kilkumiesięcznych pracach badawczych i wdroże-
niowych, w II kwartale ubiegłego roku, wprowadzono do sprzedaży 
serię specjalistycznych środków o właściwościach odpowietrzających 
dedykowanych do domieszek upłynniających beton. 
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Inna, dynamicznie rozwijająca się grupa produktów, to surowce i do-
datki do agrochemikaliów. Ze względu na szybki rozwój rynku agro-
chemicznego i ciągle zmieniające się wymagania środowiskowe, dąży 
się do tego, by emulgatory stosowane w branży agrochemicznej były 
biodegradowalne, a tym samym jak najmniej szkodliwe dla ludzi i śro-
dowiska naturalnego. 

Warto zauważyć, że akceptacja i/lub reje-
stracja produktów w branży agrochemicznej 
może trwać od 2 do 4 lat. Wynika to z faktu, 
że poza akceptacją produktu w warunkach la-
boratoryjnych, każdy produkt musi się spraw-
dzić w testach polowych, przy czym jego sku-
teczność musi być potwierdzona dwukrotnie. 
Taka sytuacja dotyczy dodatków do środków 
ochrony roślin, takich jak emulgator, środek 
zwilżający, antypieniacz czy dyspergator, 
gdzie po akceptacji produktów przez klienta, 
następuje długotrwały i kosztowny proces 
rejestracji. Rejestracji takiej nie podlegają na-
tomiast adjuwanty oferowane przez Spółkę.

W 2018 roku sprzedaż surfaktantów do zastosowań przemysło-
wych Grupy wyniosła 250,4 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wy-
nik o 10,6%. Jest to efekt realizowania strategii Grupy, polegającej na 
zastępowaniu niskomarżowych produktów masowych, produktami 
specjalistycznymi o wysokiej rentowności, ale o mniejszym wolume-
nie sprzedaży. Udział tej grupy produktów w strukturze przychodów 
ze sprzedaży produktów Grupy stanowił 48,3%, natomiast w ujęciu 
ilościowym wyniósł 33,7%.

W 2018 roku sprzedaż 
surfaktantów 
do zastosowań 
przemysłowych 
Grupy wyniosła 
250,4 mln zł, 
poprawiając 
zeszłoroczny wynik 
o 10,6%. 

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH [W MLN ZŁ]

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
PRZEMYSŁOWYCH [W TYS. TON]

2017

2017

250,4

29,2

2018

2018

226,5

25,9
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ZASTOSOWANIA KOSMETYCZNO-DETERGENCYJNE
Zgodnie z obecnymi trendami, rynek oczekuje coraz bardziej 
ekologicznych i łagodnych w oddziaływaniu produktów.
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Zmieniające się trendy rynkowe w obszarze zwiększania wydajności, 
jakości i multifunkcjonalności surowców chemicznych, wymagają od 
producentów szybkiej identyfikacji nisz rynkowych i dostosowania 
specjalistycznej oferty do indywidualnej specyfiki odbiorcy. 

Rynek kosmetyczny poszukuje coraz bardziej ekologicznych produk-
tów, łączących w sobie łagodne oddziaływanie na skórę i znakomite 
właściwości aplikacyjne. 

Trendem aktualnie charakterystycznym dla rynku 
Unii Europejskiej jest rosnący popyt na surfaktanty 
ekologiczne na bazie surowców naturalnych o wysokim 
stopniu biodegradacji. 

Należą do nich m.in. produkowane przez PCC EXOL sole amonowe 
i betainy oraz glicyniany i sarkozyniany.

W 2018 roku Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad 
opracowaniem specjalistycznego surfaktantu, pełniącego funkcję emo-
lientu w formulacjach kosmetycznych, znajdującego szerokie zastoso-
wanie w środkach myjąco-pięlęgnujących i nawilżających, dezodoran-
tach i antyperspirantach, a także innych preparatach kosmetycznych.

W roku 2018 Spółka wprowadziła do oferty surfaktant z grupy ami-
nokwasowych, który znajduje zastosowanie głównie w kosmetykach 
pielęgnacyjnych do skóry i włosów, a także w produktach czyszczą-
cych domowych i przemysłowych.

Działania Spółki skupiły się również na rozszerzeniu gamy produktów 
dedykowanych do detergentów przeznaczonych do zmywarek. Opra-
cowane zostały nowe wyroby z grupy niejonowych surfaktantów ni-
skopiennych z serii Rokanole LP. 

Specyficzne zapotrzebowanie klientów Spółka realizuje również dzięki 
ulepszaniu właściwości oferowanych już produktów.

Zgodnie z trendami rynkowymi i ciągle rosnącym zapotrzebowa-
niem na surfaktanty wykazujące jednocześnie łagodne działanie dla 
skóry i skuteczność działania w preparatach kosmetycznych, Spół-
ka sukcesywnie rozwija gamę produktów z grupy betain pod nazwą 
handlową Rokamina. Betainy są surfaktantami należącymi do grupy 
amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych wykazujących 
łagodne działanie dla skóry, bardzo dobre właściwości pianotwórcze 
i modyfikujące lepkość. Kombinacja korzystnych parametrów aplika-
cyjnych, takich jak tworzenie obfitej piany, kompatybilność z szerokim 
spektrum innych związków powierzchniowo czynnych sprawiają, że 
betainy należą do jednych z najczęściej stosowanych surfaktantów 
we wszystkich aplikacjach myjących. Wraz z anionowymi związka-
mi powierzchniowo czynnymi betainy tworzą bazę surfaktantową, 
w oparciu o którą zaprojektowana została większość istniejących na 
rynku formulacji myjących. Betainy w połączeniu z surfaktantami 
anionowymi wykazują efekt synergiczny dając znakomite właściwo-
ści aplikacyjne, a dodatkowo redukują drażniące działanie związków 
anionowych na skórę. 

2018 rok to okres dynamicznych działań Spółki w zakresie pozyski-
wania nowych klientów działających w branży farmaceutycznej, cze-
go efektem jest wdrożony do sprzedaży POLIkol 400PF.
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Spółka w dalszym ciągu będzie intensyfikowała działania rynkowe 
w celu pozyskania nowych odbiorców dla dodatków z portfolio far-
maceutycznego oraz poszerzała tę grupę produktową o kolejne od-
powiedniki substancji jakości farmaceutycznej. Wszystkie produkty 
oferowane przez PCC EXOL dla przemysłu farmaceutycznego speł-
niają restrykcyjne wymagania zdefiniowane przez kodeks apteczny 
farmakopea. Spółka kolejny raz potwierdza, 
iż w procesie produkcyjnym jest w stanie 
sprostać niezwykle trudnym wymaganiom 
jakościowym. Surowce farmaceutyczne 
znajdują zastosowanie jako dodatki do 
leków, maści, czy dermokosmetyków ze 
względu na rozszerzoną specyfikację, która 
wymaga kontroli większej liczby parame-
trów jakościowych w porównaniu do pro-
duktów o jakości technicznej. 

W 2018 roku sprzedaż surfaktantów do 
zastosowań w kosmetykach i detergentach 
osiągnęła wartość 267,8 mln zł, odnotowu-
jąc spadek o 6,3% w odniesieniu do roku 
ubiegłego. Jest on konsekwencją przede 
wszystkim niższego poziomu cen produk-
tów masowych, które stanowią większość w grupie surfaktantów do 
zastosowań w kosmetykach i detergentach. Dodatkowo poziom ich 
cen jest bardzo silnie skorelowany z cenami surowców, które w 2018 
roku wykazywały tendencję spadkową. Udział tej grupy produktów 
w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów Grupy stanowił 
51,7%, natomiast w ujęciu ilościowym wyniósł 66,3%. 

2018

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH I DETERGENTACH [MLN ZŁ]

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
W KOSMETYKACH I DETERGENTACH [TYS. TON]

W 2018 roku sprzedaż 
surfaktantów 
do zastosowań 
w kosmetykach 
i detergentach 
osiągnęła wartość 
267,8 mln zł, 
odnotowując spadek 
o 6,3%. 

2017

2017

267.8

57.4

285.8

57.1

2018
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BADANIA I ROZWÓJ

W 2018 roku w PCC EXOL prace badawczo-rozwojowe koncentrowały się nad 
rozwojem produktów specjalistycznych do branży farb i lakierów. Opracowano 

polimeryczne surfaktanty o właściwościach zwilżająco-dyspergujących. 
Równolegle stworzono szereg metod aplikacyjnych umożliwiających obrazowe 

przedstawienie zalet nowych wyrobów. 
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Zbadano produkty w standardowej formulacji farby białej do 
wnętrz oraz koncentratach pigmentowych: niebieskim, żółtym 
i czerwonym. Uzyskano poprawę efektywności badania szorowal-
ności na mokro oraz poprawę siły koloru. Oceniono także kompa-
tybilność z wodną farbą akrylową i/lub rozpuszczalnikową farbą 
alkidową. Dodatkowo wyroby przebadano w farbach antykorozy-
jnych akrylowych, gdzie testowano je pod względem własności, 
takich jak: tendencja do pęcherzenia, intensywność korozji, stopień 
połysku oraz stopień krycia. 

Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad opracowa-
niem i wdrożeniem do procesu produkcyjnego specjalistycznych 
surfaktantów, składników formulacji myjących oraz kosmetycz-
nych, tj. nowych surfaktantów z grupy siarczanowanych. Konsor-
cjum przemysłowe utworzone przez PCC EXOL i PCC MCAA Sp. 
z o.o. (spółkę z Grupy PCC) kontynuowało projekt opracowania 
nowej generacji nisko- i średniocząsteczkowych polimerowych 
surfaktantów, jako składników kompozycji kosmetycznych oraz 
opakowań specjalistycznych. Rok 2018 był okresem intensywnych 
prac, podczas których badano wytworzone biodegradowalne sur-
faktanty oparte na kwasie cytrynowym oraz bursztynowym jako 
plastyfikatory w kompozycjach lakierów do paznokci. Szczególną 
uwagę zwrócono na stopień przyczepności lakieru do paznokci, 
jego odporność na zarysowania oraz twardość. Wykorzystanie 
bioplastyfikatorów pozwoli na otrzymanie bezpiecznych dla 
zdrowia, trwałych i odpornych na czynniki mechaniczne pro-
duktów kosmetycznych. Projekt także uzyskał dofinanso-
wanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a jego 
realizacja planowana jest na lata 2017–2020.



22

INWESTYCJE

W 2018 r. Grupa PCC EXOL kontynuowała 
zarówno projekty inwestycyjne, jak 

i modernizacyjne. 

Największą realizowaną inwestycją rozwojową w PCC 
EXOL w Brzegu Dolnym jest budowa dwóch nowych 
instalacji produkcyjnych: oksyalkilatów wysokomo-
lowych i glicynianów, które łącznie zapewnią zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych wytwórni Etoksylacji 
w Brzegu Dolnym o ok. 15 tys. Instalacja oksyalkila-
tów obejmuje budowę linii produkcyjnych wraz z bazą 
magazynową dla potrzeb wytwarzania zwiększonych 
wolumenów nowoczesnych produktów niskopiennych 
i antypiennych, z przeznaczeniem do zastosowań prze-
mysłowych. Z kolei na instalację glicynianów składa 
się budowa linii technologicznej do wytwarzania specjalistycznych 
składników, stosowanych w wysokiej jakości kosmetykach i środkach 
higieny osobistej. Uzupełnieniem całego projektu jest zapewnienie 

niezbędnej infrastruktury oraz bazy magazynowej. Wartość inwesty-
cji szacowana jest na 53 mln zł, natomiast jej zakończenie 
przewidziane jest na koniec 2020 roku. 

W przeciągu 2018 roku Spółka realizowała zakupy urzą-
dzeń oraz prace projektowe dla potrzeb tej inwestycji. 
Jednocześnie należy zaznaczyć, że instalacja glicynianów 
na obecnym etapie zaawansowania inwestycji umożliwia 
alternatywnie produkcję betain. Tym samym powoduje 
wzrost zdolności produkcyjnych tej instalacji o kolejne 
5 tys. ton rocznie.

Ponadto Spółka realizowała w ubiegłym roku projekty 
związane z modernizacją istniejących instalacji i obiektów. 
Rozpoczęte zostały również prace projektowe dla potrzeb 

rozbudowy bazy magazynowej na Wytwórni Etoksylacji ETE-2 w Płoc-
ku oraz Wytwórni Siarczanowane II w Brzegu Dolnym. Wartość obu 
inwestycji szacowana jest na kwotę około 11 mln zł.

Łączne nakłady 
inwestycyjne 
poniesione przez 
Spółkę w 2018 roku 
wyniosły około 
16,9 mln zł.
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PCC EXOL SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA
Właściwe wykorzystanie potencjału, innowacje i zrównoważona 
gospodarka surowcowa, decydują dziś o przewadze konkurencyjnej 
na rynkach chemicznych. Wyzwania, przed którymi stoją 
współczesne przedsiębiorstwa, a także rządy poszczególnych krajów 
pokazują, że nie można rozwijać gospodarki bez rozwoju społecznego 
i troski o środowisko. W celu zwiększania tej przewagi Spółka 
decyduje się na wdrażanie najwyższych standardów dyktowanych 
przez międzynarodowe koncerny, z którymi współpracuje lub chce 
podjąć współpracę. 
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Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu sprawia, że PCC 
EXOL jest solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla między-
narodowych organizacji o zasięgu globalnym. Taka strategia umożliwia 
również Spółce wchodzenie na nowe rynki sprzedaży i zdobywanie no-
wych, wymagających klientów.

Efektem połączenia biznesu z odpowiedzialnością wobec ludzi i środo-
wiska, jest pozyskanie przez Spółkę certyfikatu RSPO (The Roundtable 
on Sustainable Palm Oil), który pozwala na zbilanso-
wane wykorzystywanie surowców na bazie certyfi-
kowanego oleju palmowego i śledzenie ich przepływu 
w łańcuchu dostaw. W grudniu 2018 roku uznana, mię-
dzynarodowa firma audytorska przeprowadziła w PCC 
EXOL kolejny audyt nadzoru w zakresie respektowa-
nia zasad i kryteriów systemu RSPO, który zakończył 
się pozytywnym wynikiem i świadczy o spełnieniu 
wszystkich wymagań standardu.

Jedną z głównych grup produktowych wytwarzanych 
na instalacjach produkcyjnych PCC EXOL są surowce 
kosmetyczne, czyli składniki oraz formulacje chemiczne 
stosowane w produkcji środków higieny osobistej, kosmetyków białych 
i kolorowych oraz innych. Jednym z najważniejszych kryteriów kwa-
lifikacji dostawców surowców kosmetycznych, obok aspektów ekono-
micznych i środowiskowych, jest certyfikowany, system Dobrych Prak-
tyk Produkcyjnych GMP EFfCI. 

PCC EXOL jest pierwszą w Polsce firmą, która wdrożyła i certyfiko-
wała ten system. Audyty przeprowadzane rokrocznie w PCC EXOL 
w obszarze implementacji i stosowania wytycznych normy GMP dla 
surowców kosmetycznych nie stwierdziły żadnych niezgodności i nie 
zaleciły działań korygujących. Kolejnym krokiem podjętym przez 

Spółkę w listopadzie 2018 roku była certyfikacja kolejnego wydziału 
produkcyjnego Etoksylatów w Brzegu Dolnym. Jest to krok do roz-
poczęcia pracy nad spełnieniem wymagań branży farmaceutycznej 
i rozszerzenia portfolio produktowego. 

Jednym z kluczowych wymagań w procesie kwalifikacji dostawców, 
prowadzonym przez klientów należących do grona międzynarodo-
wych producentów kosmetyków i detergentów jest raportowanie 

wpływu na środowisko w ramach organizacji Carbon 
Disclosure Project (CDP). Obecnie szczególnej uwadze 
podlega raportowanie w zakresie emisji gazów cieplar-
nianych. Raportując na międzynarodowej platformie 
CDP, PCC EXOL jest zobligowany do informowania o co-
rocznych postępach w redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych. Poziom redukcji opracowany został na podsta-
wie zidentyfikowanych źródeł emisji oraz aktywności 
Spółki. Kluczowy cel obejmuje redukcje w obszarach, 
takich jak zużycie energii elektrycznej i zużycie energii 
cieplnej w procesach produkcyjnych oraz wykorzysty-
wanych środków transportu. 

Od lipca 2014 roku Spółka podejmuje aktywności w zakresie progra-
mu „Odpowiedzialność i Troska”, gdzie wspólnie z innymi przedstawi-
cielami przemysłu chemicznego poszukuje solidnych i wiarygodnych 
podstaw zrównoważonego rozwoju, by następnie wdrażać je we wła-
snych strukturach. 

W ramach działalności charytatywnej, PCC EXOL wspiera międzyna-
rodowe programy, takie jak UN Global Compact czy RSPO, opłacając 
składki przeznaczone na rozwój organizacji i realizowane przez nią pro-
gramy, oraz służąc wiedzą i doświadczeniem swoich pracowników, któ-
rzy biorą udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach na 

PCC EXOL jest 
pierwszą w Polsce 
firmą, która wdrożyła 
i certyfikowała system 
Dobrych Praktyk 
Produkcyjnych GMP 
EFfCI.
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rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie wolontariatu 
kompetencyjnego. W związku z członkostwem w UN Glo-
bal Compact Spółka jest zobowiązana do eliminowania 
wszelkich przypadków łamania praw człowieka, efek-
tywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze za-
trudnienia, stosowania i rozpowszechniania przyjaznych 
środowisku technologii czy przeciwdziałania korupcji.

PCC EXOL będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności, 
przyjmuje tym samym zobowiązanie do propagowania 
zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz promowa-
nia zagadnienia różnorodności w Spółce i jej otoczeniu 
zewnętrznym.

Etyczne postępowanie wobec wszystkich interesariuszy 
odgrywa bardzo ważną rolę w systemie wartości Spół-
ki i Grupy. Stąd też PCC EXOL przyjęła Politykę Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, która propaguje wśród 
wszystkich interesariuszy działania na rzecz równowagi pomiędzy eko-
nomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem społecz-
nym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. 

W Spółce oraz w Grupie funkcjonuje również Kodeks Postępowania, 
który służy kształtowaniu właściwych postaw pracowniczych, a tak-
że budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem, w którym funkcjo-
nuje organizacja.

PCC EXOL będąc organizacją zorientowaną na świadome przestrzeganie 
standardów społecznych, środowiskowych i etycznych, promuje wpro-
wadzanie powyższych standardów nie tylko wśród pracowników, ale 
również wśród pozostałych interesariuszy. Stąd też wdrożony Kodeks 
Etyczny Dostawców, stanowiący fundament, na którym budowane są 

relacje oparte na zaufaniu, uczciwości, poszanowaniu 
praw człowieka i przestrzeganiu prawa. 

W wyniku dokonanej w 2018 roku wysokiej oceny dzia-
łań za 2017 rok, Spółka PCC EXOL po raz drugi zajęła 
najwyższy - złoty poziom, na międzynarodowej platfor-
mie EcoVadis. PCC EXOL uzyskując najwyższy wynik, 
należy do grona najbardziej odpowiedzialnych społecz-
nie światowych firm do których należą m.in.: Oriflame, 
DuPont, Akzo Nobel, Syngenta, Evonic, Saint Gobain, 
Coty, Wacker, Toyota, Johnson & Johnson, Coca-Cola 
Enterprises, L’Oréal, Bayer, Air France-KLM, Centrica / 
British Gas, BASF, Nestle czy Merck. Złoty poziom Eco-
Vadis jest istotnym i niezwykle prestiżowym wyróżnie-
niem, które jest przyznawane za proekologiczny rozwój 

i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, zatrudnienia, uczci-
wych praktyk biznesowych oraz łańcucha dostaw. 

Spółka uczestniczy również w inicjatywach tematycznych wspierają-
cych działalność organizacji na różnych płaszczyznach, takich jak np. 
zrównoważony przepływ surowców na bazie oleju palmowego, pro-
gram SDG dla Polski, czy Polska Karta Różnorodności.

Idea zrównoważonego rozwoju jest więc kluczowym aspektem we 
wszystkich obszarach zarządzania i w każdym procesie operacyjnym 
PCC EXOL. Spółka doskonale rozumie fakt, że dla stabilnej i bezpiecznej 
przyszłości konieczny jest zrównoważony rozwój. Poszukiwanie spo-
sobów na zwiększanie wydajności ekologicznej surfaktantów, poprzez 
prowadzenie prac badawczych, innowacje, nowe technologie oraz in-
westycje, to dziś konieczność również z punktu widzenia rosnących 
wymagań klientów, szczególnie zaś tych o zasięgu globalnym. To oni 
bowiem wyznaczają trendy światowej gospodarki.

W wyniku dokonanej 
w 2018 roku wysokiej 
oceny działań za 
2017 rok, Spółka PCC 
EXOL po raz drugi 
zajęła najwyższy 
– złoty poziom, na 
międzynarodowej 
platformie EcoVadis.
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