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In-Cosmetics Global
- światowe targi kosmetyczne za nami!

W 
kwietniu 2022 roku 
PCC EXOL wziął 
udział w największym 
dla przemysłu kosme-
tycznego w Europie wy-

darzeniu branżowym. Tym razem stolica 
Francji stała się częścią kosmetycznego 
świata, a Spółka miała okazję zaprezen-
tować szeroką ofertę produktową wśród 
grona ponad 700 wystawców. Nie ma 
lepszego miejsca, aby przekonać się,  
w jaki sposób globalni klienci postrzega-
ją rynek surowców kosmetycznych, cze-
go aktalnie oczekują producenci z bran-

ży personal care i jakie trendy kształtują 
rozwój tego rynku. Podczas wydarzenia 
prezentowane były również nowoczesne 
i unikalne technologie.

Po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią bezpośrednie spotkania  
z klientami były bardzo satysfakcjonują-
ce. Umożliwiły one pozyskanie nowych 
kontaktów, wymianę doświadczeń oraz 
poznanie aktualnych trendów i oczeki-
wań klientów.

Tegoroczne targi  
In-Cosmetics uważamy 
za bardzo udane. 
Mamy nadzieję, że 
nowe kontakty wkrótce 
zaowocują kolejnymi 
wdrożeniami  
i projektami 
sprzedażowymi.

Z życia spółek
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W ofercie produktowej PCC EXOL 
znajdziemy ponad 500 produktów,  
z czego ponad 180 to produkty de-
dykowane branży personal care.

Ponad 180 produktów PCC EXOL 
to produkty z kategorii Zielona 
Chemia. W naszej ofercie formu-
lacji kosmetycznych potencjalni 
klienci mogą znaleźć ponad 100 
propozycji kosmetycznych, takich 
jak: szampony, mydła, żele do my-
cia ciała oraz balsamy.

Spółka wzięła udział w wydarze-
niu jako wystawca i znalazła się 
w gronie producentów surfaktan-
tów, takich jak: BASF Personal 
Care and Nutrition, Croda Eu-
rope, Ashland Industries Euro-
pe, Clariant, Lubrizol, Symrise  
i Evonik oraz DOW.

Marta Sykała
Specjalista ds. Marketingu i CSR

Grupa PCC

Czy wiesz, że...?

Z życia spółek
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Cherkassy

Odessa

Kiev

Chemilnicki

STOP WAR

Po zamknięciu połączenia 
marzec nie był jednak leni-
wym czasem. Jeszcze przed 
końcem miesiąca spółka 
przesunęła część zasobów 

i sił, by organizować transporty z/do 
Ukrainy. Zespół dotychczas obsługują-
cy wolumeny podróżujące z/do Europy 
koleją transsyberyjską zajął się obsługą 
pilnych eksportów z Ukrainy do Euro-
py, w druga stronę zapewniając miejsce  
w pociągach ładunkom humanitarnym  
i ciągom importowym w ramach pomo-
cy socjalnej i gospodarczej pogrążonej  
w wojnie Ukrainie.

PCC Intermodal ze swoim rozwiąza-
niem intermodalnym (sieć połączeń  
i terminale przeładunkowe) została za-
rejestrowana w bazie Magazynu Rezerw 
Strategicznych przy Kancelarii Rady 
Ministrów w zakresie gotowości świad-
czenia usług transportowo-logistycznych 
w naszej części Europy. Spółka zgłosiła 
się do współpracy z wojewódzkimi cen-
trami dystrybucji i koordynacji pomocy 

oraz krajowymi i międzynarodowymi 
organizacjami humanitarnymi, deklaru-
jąc pomoc w zakresie transportu mate-
riałów skonteneryzowanych.

Staramy się robić to, co umiemy i lubi-
my najbardziej.

Niezmiennie wierzymy, 
że intermodal to lepszy 
sposób, najlepsze 
rozwiązanie... pozwala 
znaleźć wyjście  
w każdej sytuacji - pewny, 
niezawodny, zawsze tam, 
gdzie potrzeba  
– A BETTER WAY!

Intermodal
- reagujemy natychmiast!

W związku z wojną w Ukrainie 3 marca 2022 roku 
zamknięte zostało regularne połączenie intermodalne  

PCC Intermodal z Brześciem (BY). W ramach codziennych 
serwisów na tej trasie przez ostatnich 10 lat obsługiwane 

były kontenery m.in. z/do Japonii, Korei, Chin, Rosji, 
Mongolii, Kazachstanu i Białorusi.

Z życia spółek
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rów w PCC Exol. W ten sposób poznaje-
my oczekiwania naszych Klientów, a co 
za tym idzie- wracamy z takich spotkań 
pełni pomysłów do pracy w naszych la-
boratoriach. 

Ostatni tydzień marca stał pod znakiem 
wydarzenia EuroCoat w Paryżu. Miej-
sce nieprzypadkowe i znane z wielu in-
nych konferencji np. Paris Expo Porte 
de Versailles. Targi cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem i zakończyły 
się ogromnym sukcesem dla grupy PCC 
pod względem promocji środków unie-
palniająco-plastyfikujących do farb oraz 
emulgatorów do polimeryzacji emulsyj-
nej.

Wszystko co najlepsze pozostało na ko-
niec- American Coating Show, czyli naj-
większe wydarzenie branży farb i lakie-
rów w Ameryce Północnej. Niecałe 200 
wystawców z całego świata i jedno wyjąt-

kowe miejsce Indiana Convention Cen-
ter. Przy wsparciu pracowników PCC 
Chemax – Denise Cooper oraz Davida 
Burnsa udało się spotkać z wszystkimi 
najważniejszymi klientami na lokalnym 
rynku. 

Jestem przekonany, iż przetarte szla-
ki doprowadzą w przyszłych latach do 
rozpoczęcia wielu ciekawych projektów  
i zacieśnienia współpracy pomiędzy 
spółkami z grupy PCC po dwóch stro-
nach „Atlantyku”.

Jakub Dradrach 
Menedżer ds. rozwoju

PCC Exol

Targi, 
targi i... 
po targach

Po wielu miesiącach dyskusji, 
poprzez ekrany komputerów 
z klientami, dostawcami  
i partnerami technologicz-
nymi wreszcie wiosna 2022 

pozwoliła nam cieszyć się spotkaniami 
„twarzą w twarz”. Wśród menadżerów 
sprzedaży popularnym jest powiedzenie, 
że spotkanie z klientem pozwala przy-
spieszyć projekt handlowy nawet 3-krot-
nie. Osobiście nie jestem w 100% przeko-
nany co do prawidłowości tej sentencji, 
ale z pewnością zażyłości interpersonal-
ne otwierają możliwości w nawiązaniu 
współpracy na lata.

W pierwszej kolejności odwiedziliśmy 
targi InPrint Monachium, gdzie przewa-
żającą większością byli dostawcy tuszów 
i „chemii” drukarskiej. Możliwość dys-
kusji z pracownikami R&D potencjal-
nych klientów, była niezwykle istotna 
dla przyszłości m.in rozwoju dyspergato-

Pandemia COVID-19, która 
rozpoczęła się  
w 2020 roku, wstrzymała 
przeważającą większość 
spotkań bezpośrednich 
pomiędzy partnerami 
biznesowymi. Nie dziwne 
więc, że dwa lata później 
mądrzejsi i bardziej 
ostrożni traktujemy targi 
branżowe jako nowe 
otwarcie.  

Z życia spółek
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PCC MCAA 
- Złoty poziom społecznej odpowiedzialności biznesu!

Halo PCC!

Miło nam poinformować, 
że spółka PCC MCAA 
utrzymała złoty 
poziom społecznej 
odpowiedzialności 
biznesu przyznany przez 
analityków platformy 
EcoVadis. Nasz wynik 
przekroczył 67/100 
i za to osiągnięcie 
dostaliśmy złoty medal 
EcoVadis. Dzięki temu 
jesteśmy wśród pięciu 
procent najlepszych 
firm ocenianych przez 
EcoVadis. 

Spółka PCC MCAA od 2018 
roku prowadzi regularną 
samoocenę na platformie 
EcoVadis i stale czyni po-
stępy, czego rezultatem są 

uzyskiwane coraz wyższe oceny i od-
znaczenia. 

Certyfikat EcoVadis jest bardzo istot-
nym i prestiżowym wyróżnieniem 
przyznawanym za proekologiczny 
rozwój i osiągnięcia w takich obsza-
rach, jak:

środowisko, 
zatrudnienie, 
uczciwe praktyki biznesowe, 
łańcuch dostaw. 

Statystyki platformy świadczą o wdra-
żaniu praktyk zrównoważonego 
rozwoju zarówno w krajach wysoko 
rozwiniętych, jak i w regionach, któ-
re znajdują się na początku drogi do 

stabilnego wzrostu gospodarczego. 
Ocena EcoVadis jest jednym z kil-
ku kluczowych elementów systemów 
kwalifikacji dostawców firm operują-
cych w różnych sektorach gospodarki 
na całym świecie. Tak też jest w przy-
padku klientów PCC MCAA – Spół-
ka jest kwalifikowana do współpracy 
jako dostawca surowców na podstawie 
wyników oceny dokonywanej przez 
ekspertów platformy.

Gratulujemy zespołowi PCC MCAA! 

Zespół PCC MCAA

Z życia spółek
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PCC MCAA SP Z OO

has been awarded a

Gold medal

as a recognition of their EcoVadis Rating

2022

- M A R C H  2 0 2 2 -

Valid until: March 2023

EcoVadis® is a registered trademark. © Copyright EcoVadis 2018 - All rights reserved

You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.

Z życia spółek
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ROSULfan CPH
- pieni się z natury...

Dzieje się to za sprawą 
surfaktantów – aktyw-
nych powierzchniowo 
związków chemicznych 
posiadających zdolność 

do generowania wysokich i stabilnych 
pian. Oprócz doskonałych właściwości 
pianotwórczych, związki te mogą speł-
niać szereg innych funkcji. Surfaktan-

ty potrafią zwilżać, tworzyć emulsje, 
dyspergować, myć i czyścić. Niektóre  
z nich działają antyelektrostatycznie czy 
antykorozyjnie, posiadają zdolność do 
redukowania piany i wręcz zapobiegają 
jej tworzeniu. Niesamowite, jak szero-
kie jest spektrum funkcji i zastosowań 
surfaktantów. Dzięki temu możemy 
je znaleźć  w każdej dziedzinie życia. 

Prawdopodobnie każdy z nas lubi czasem zrelaksować 
się w kąpieli, wśród gęstej i pachnącej piany. Piana to 
także obowiązkowy element podczas golenia, mycia 

włosów lub też szybkiego prysznica. Co sprawia, że ko-
smetyki używane podczas czynności higienicznych tak 

dobrze się pienią? 

Z życia spółek
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Wracając do naszej relaksującej kąpieli 
wśród gęstej i delikatnej piany, przedsta-
wiamy ROSULfan®C/PH – surfaktant 
pianotwórczy z oferty PCC EXOL SA,  
w 100% ochodzenia naturalnego! Pro-
dukt jest całkowicie biodegradowalny  
i nie zawiera w składzie konserwantów. 
Jego czystość mikrobiologiczną zapew-
nia alkaliczne pH. W składzie kosme-
tyków do higieny osobistej, nasz surfak-
tant można znaleźć pod nazwą INCI 
„Sodium Coco Sulfate”.

Oprócz zdolności do tworzenia wyso-
kich i stabilnych pian, ROSULfan®C/
PH potrafi zwilżać, myć, czyścić i emul-
gować. Jego naturalny skład oraz sze-
rokie spektrum funkcji to zalety, dzięki 
którym produkt świetnie sprawdza się 
jako składnik kosmetyków z grupy per-
sonal care. ROSULfan®C/PH jest więc 
doskonałym komponentem szamponów, 
płynów do kąpieli, żeli pod prysznic, 
mydeł w płynie, kosmetyków do golenia  
i wielu innych produktów kosmetycz-
nych.

Biorąc pod uwagę liczne właściwości 
powierzchniowe, ROSULfan®C/PH 
jest efektywnym składnikiem ciekłych 
i proszkowych formulacji myjących, 
czyszczących, piorących. Co więcej, pro-
dukt może stanowić istotny składnik ko-

smetyków samochodowych, np. aktyw-
nych pian myjących.

ROSULfan®C/PH należy do produk-
tów serii PCC GREENLINE®. Warto 
więc zapamiętać, że jest produktem eko-
logicznym. Nie zawiera w składzie nano-
materiałów i alergenów. Jest bezpieczny 
i przyjazny dla skóry. Świetnie nadaje 
się do produkcji ekologicznych kosmety-
ków wegetariańskich i wegańskich. 

Dział Marketingu
Grupa PCC

Zobacz opis produktu:

Zobacz nasze nowe video:

https://www.products.pcc.eu/
pl/id/1346287/rosulfan-c-ph-so-
dium-coco-sulfate-scs-9/

https://www.youtube.com/
watch?v=6ErZa25aty0

Chcesz wiedzieć więcej?

Z życia spółek
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Wyszukiwarka INCI

Czy wiesz, że istnieje ujednolicony słownik nazw składników kosmetycznych?  
Na Portalu Produktowym Grupy PCC właśnie uruchomiliśmy nową funkcjonalność, 
umożliwiającą naszym klientom wyszukiwanie surowców kosmetycznych po tak 
zwanych nazwach INCI. Czym są nazwy INCI? Jakie jest ich znaczenie?  
Spieszymy z wyjaśnieniem!

Wyobraź sobie następującą sytuację…

Kilkugodzinna eskapada po 
galerii handlowej mocno 
daje ci się we znaki, dlate-
go marzysz o odpoczynku  
w domowym zaciszu. Wizja 

gorącej, odprężającej kąpieli jest tak ku-
sząca, że niemal zapominasz o zakupie 
ulubionego szamponu. 

W pośpiechu wpadasz do najbliższej 
drogerii i szybko znajdujesz swój ulu-
biony kosmetyk. Biegniesz do kasy, ale 
kątem oka dostrzegasz piękną, smukłą 

buteleczkę olejku do kąpieli. Propozycja 
idealna na dzisiejszy wieczór – rewela-
cja! Chwytasz więc w pośpiechu pierw-
sze z brzegu opakowanie, upewniając się 
jeszcze, że aromat kosmetyku należy do 
twoich ulubionych. Pędzisz do domu,  
a wraz z tobą obietnica orientalnego re-
laksu... 

Blask świec i cudowna, odprężająca ką-
piel z dodatkiem nowego produktu jest 
niezwykle relaksująca. Coś wspaniałe-
go! Kładziesz się do łóżka i zasypiasz 

błogim snem. Niestety rano wita cię 
nieprzyjemna niespodzianka! Zamiast 
ciepłych promieni słońca budzi cię po-
tworne swędzenie skóry i nieestetyczna 
wysypka… Szok!

Dopiero teraz uświadamiasz sobie swój 
błąd. Należało sprawdzić skład tego no-
wego olejku. Zwykle robisz to, kupując 
nowy, niesprawdzony kosmetyk... 

- nowa funkcjonalność na Portalu Produktowym!

Z życia spółek
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Dlaczego konsumenci powinni 
czytać skład kosmetyków?

Świąd i wysypka nie są jedynymi skut-
kami uczulenia na kosmetyki. W poważ-
niejszych przypadkach na skórze mogą 
pojawić się pęcherze i zgrubienia czy 
złuszczenia. Przyczyną kontaktowego 
zapalenia skóry może być oczywiście 
alergia na niektóre substancje. Niestety 
często nie czytamy składu produktów, 
które kupujemy po raz pierwszy. Wyni-
ka to nie tylko z braku takiego nawyku, 
ale również z niewiedzy. Nie wiemy bo-
wiem, jak rozszyfrować skład produktu.

Co to jest INCI? Jak czytać skład 
kosmetyków?

INCI to skrót z języka angielskiego 
(International Nomenclature of Co-
smetic Ingredients), oznaczający mię-
dzynarodowe nazewnictwo składników 
kosmetyków. Dzięki systemowi INCI 
na terenie całej Unii Europejskiej skład-
niki produktów kosmetycznych wymie-
nione na opakowaniach występują pod 
tymi samymi nazwami. System INCI 
zobowiązuje wszystkich producentów 

produktów kosmetycznych działających 
na terenie Unii Europejskiej do umiesz-
czenia na opakowaniach (lub ulotkach) 
składu kosmetyku, zawsze poprzedzone-
go słowem „Ingredients” (składniki).

Kolejność składników kosmetycznych 
opisanych według słownika INCI (an-
gielskie nazwy związków chemicznych 
+ łacińskie nazwy roślin) nigdy nie jest 
przypadkowa. Producenci w pierwszej 
kolejności podają nazwy substancji  
o najwyższej zawartości w produkcie 
gotowym. Na końcu natomiast znajdują 
się nazwy substancji o zawartości najniż-
szej.

Należy pamiętać również o tym, że 
substancje odpowiadające za faktyczne 
działanie kosmetyku znajdują się zaraz 
na początku listy składników. Warto 
więc zainteresować się ich pochodze-
niem, specyfiką i właściwościami.

Beata Gruś
Dział Marketingu

Grupa PCC

https://www.products.pcc.eu/pl/inci/

Zobacz naszą nową 
wyszukiwarkę INCI:

Z życia spółek
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Za nami bardzo inspirujące spotkania ze studentami! Po pandemicznej przerwie 
mieliśmy okazję uczestniczyć w targach pracy i spotkaniach na uczelniach. 
Zwieńczeniem wiosennej trasy promującej naszą firmę były Dni Otwarte Grupy PCC. 

W tym roku spotkaliśmy się studenta-
mi Wydziału Chemicznego i Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Wrocław-
skiej, a także Wydziałów Chemicznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Politech-
niki Śląskiej.

Jedno jest pewne: widzimy się za rok! 
Kto wie: może w jeszcze szerszym gro-
nie.

Karolina Ławecka
Specjalista ds. personalnych

Grupa PCC

4 dni, ponad 170 uczestników  
i niezliczona ilość wrażeń na-
szych gości! To wszystko pod-
czas wizyty studentów na tere-
nie naszej firmy. 

Jak wygląda reaktor? Jak bezpiecznie 
wejść do zbiornika? Jakie analizy wy-
konujemy w laboratorium R&D? Jakie 
są najnowsze inwestycje Grupy PCC  
i jakie programy są dedykowane dla stu-
dentów? Na te i inne pytania odpowia-
daliśmy w trakcie Dni Otwartych Grupy 
PCC.

Jak było? 

Intensywnie! Po tak długiej przerwie 
wszyscy jednomyślnie stwierdziliśmy, że 
brakowało nam tego typu inicjatyw.

Opinie studentów potwierdzają nam, 
jak ważna jest możliwość zobaczenia, 
jak w praktyce wygląda przemysł. Zwe-
ryfikowanie tego na etapie studiów po-
zwala podjąć bardziej świadomą decyzję 
o swojej dalszej karierze. A to, co zoba-
czyli studenci w naszej firmie, zrobiło 
wrażenie (dziękujemy za ten pozytywny 
feedback i przede wszystkim za obec-
ność).

Wiosenne spotkania
z Grupą PCC
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Poniżej krótkie fragmenty opinii, jakie 
otrzymaliśmy po Dniach Otwartych:

Proszę jeszcze raz przyjąć podziękowanie za tak miłe 
przyjęcie grupy studentów Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej podczas Dni Otwartych 
organizowanych przez Grupę PCC. Nasi studenci mieli 
wyjątkową okazję, by zobaczyć pracę dużego przed-
siębiorstwa chemicznego, takie doświadczenia są 
cenne i liczę na to, że przyczynią się do dalszej naszej 
współpracy. Proszę ponadto przekazać podziękowania 
pozostałym członkom zespołu zaangażowanego  
w organizację.   

Joanna Cabaj, Prodziekan ds. Studenckich,  
Politechnika Wrocławska

W nawiązaniu do wczorajszego Wydarzenia chciałbym 
w imieniu Dziekana WChUWr złożyć na Pani ręce 
serdeczne podziękowania dla Firmy za zaproszenie 
naszych studentów i organizację Dni Otwartych  
w siedzibie firmy. Z relacji studentów i Opiekuna wy-
nika, że są niezwykle zadowoleni ze spotkania i pod-
kreślają profesjonalizm, z jakim podchodzicie Państwo 
do realizacji tego typu eventów. Myślę, że zapoznanie 
się z Zakładem od środka, a w szczególności z pracą 
w Dziale R&D, będzie dla studentów niezapomnianym 
doświadczeniem, które w przyszłości może zadecydo-
wać o realnym wyborze kierunku kariery w zawodzie 
chemika. Szczerzę liczę na rozwój w zakresie naszej 
rodzącej się współpracy w ramach Dni Otwartych 
programów stypendialnych, realizacji wspólnych prac 
dyplomowych czy opiniowania programów studiów. 

Piotr Durlak, Prodziekan ds. Studenckich,  
Uniwersytet Wrocławski

Czerwiec 2022
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Bal Jubilata 
2022

T
o, czego nie udało nam się 
zrealizować w poprzednich 
dwóch latach, doszło do 
skutku w tym roku i tym sa-
mym po trzech latach bawili-

śmy się podczas Balu Jubilata.

Warty podkreślenia jest fakt, że tego-
roczny Bal Jubilata przypadł w 20. 
rocznicę przejęcia przez nowego właści-
ciela – niemiecką Grupę PCC AG (Petro 
Carbo Chem GmbH) – Zakładów Che-
micznych Rokita SA.

Tegorocznych jubilatów, którzy świę-
towali swoje 25-, 30-, 35-, 40-, 45- oraz 
50-lecie nieprzerwanej pracy, mieliśmy 
aż 90. Podczas balu zostały również wrę-
czone brązowe, srebrne i złote medale 
za zasługi dla ratownictwa chemicznego. 
Wspólna zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych. Dziękujemy wszystkim 
Jubilatom za udział w balu i serdecznie 
gratulujemy! 

Maciej Trubisz
Redakcja

Po godzinach
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Rekordowy 
konkurs

za nami
W tegorocznym konkursie na 

dekorację wielkanocną, którego 
tematem było wykonanie wiel-
kanocnego jajka, zgłoszonych 

zostało aż 770 prac! To absolutny 
rekord, dlatego też niezmiernie 
cieszymy się z powodu tak du-
żego zaangażowania naszych 

pracowników oraz członków ich 
rodzin w konkursy organizowane 

przez PCC Rokita. 

Maciej Trubisz
Redakcja

III miejsce

II miejsce

I miejsce

Po godzinach
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PCC na 
Szczelińcu Wielkim

W 
sobotę 11 czerwca 2022 
roku grupa pracowni-
ków z różnych spółek 
należących do Grupy 
PCC wyruszyła rano na 

wycieczkę autokarową, której celem był 
Szczeliniec Wielki i spacer po Polanicy-
-Zdroju. To kolejne działanie skierowane 
do naszych pracowników chcących ak-
tywnie spędzić czas ze swoim pracodaw-
cą. 

Ponad 40-osobowa grupa wybrała się  
w Góry Stołowe, zdobywając najwyż-
szy ich szczyt, a następnie, przechodząc 

przez labirynt skalny, zeszła do autokaru 
i udała się do Polanicy-Zdroju na wspólny 
obiad i spokojny spacer. 

Dziękujemy wszystkim pracownikom za 
wspólny wyjazd i spędzenie czasu. Kolej-
ny wyjazd jesienią!

 Maciej Trubisz
Redakcja
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