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Grupa PCC! Kilka słów o nas!

41 lokalizacji

18 krajów świata

3 500 pracowników



USA

Piedmont (Greenville, 
Południowa Kalifornia)

Ameryka

Północna

Ghana

Accra
Afryka

Europa

Niemcy

Duisburg
Essen
Frankfurt (nad Odrą)
Hamburg

Białoruś

Grodno
Smilavichy

Bośnia i Hercegowina

Prusac/Donji Vakuf
Sarajevo

Bułgaria

Sofia

Czechy

Český Těšín

Islandia

Húsavík

Łotwa

Ventspils

Brajčino
Galičnik
Gradečka
Patiška
Skopje

Macedonia

Polska

Brzeg Dolny
Czechowice-Dziedzice
Dębica
Gdynia
Gliwice
Kędzierzyn-Koźle Kutno
Płock
Warszawa
Zagórze

Tajlandia

Bankok

Azja

Rosja

Kaliningrad
Moskwa
Nizhny Novgorod
Shchekino

Słowacja

Košice

Turcja

Istanbuł

Ukraina

Lwów

Rumunia

Râmnicu Vâlcea

Malezja

Kertih



Logistyka      11,0%

■ Transport intermodalny –
regularne pociągi kontenerowe 
i dostawa door-to-door

■ Usługi logistyczne

■ Transport drogowy

■ Leasing wagonowy

■ Kluczowe spółki: 
PCC Intermodal,PCC Autochem

■ Rozwój i funkcjonowanie 
projektów elektrowni, przede 
wszystkim w obszarze energii 
odnawialnej

■ Optymalizacja dostaw energii dla
zakładów należących do grupy
chemicznych i spółek portfelowych

■ Kluczowe spółki: Centrum 
Energetyki PCC Rokita, Energetyka 
Blachownia

■ Segmenty:
− Poliole

− Chloroalkalia

− Surfaktanty

− Chemia specjalistyczna

− Fosforopochodne

− Produkty konsumenckie

■ Kluczowe spółki: PCC Rokita, PCC 
Exol, PCC Prodex, PCC Consumer 
Products, PCC Synteza

Chemia    81,6% Energia 1,7%



•Surfaktanty

•Poliole
•Soda kaustyczna 

•Produkty  
fosforopochodne i 
naftalenopochodne

•Prepolimery
•Systemy PU

•Nonylofenole i  
dodecylfenole

•MCAA

Surfaktanty

Surfaktanty i 
wyroby   

specjalistyczne



Budownictwo i 
konstrukcje 

Lubrykanty i płyny 
funkcyjne

Kleje i dodatki do 
klejów

Tworzywa Sztuczne Branża PCV  

AgrochemikaliaTransport Tekstylia i 
Włókiennictwo

Górnictwo

Tunelowanie i 
Odwierty

Meble

Wydobycie Ropy 
Naftowej

Higiena Osobista i 
Farmacja

Inne AplikacjeDetergenty, I&I
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Chemicy naszą siłą!

Technolog

Laborant

Specjalista ds. rozwoju 
(R&D)

Inżynier procesu

Specjalista ds. 
optymalizacji

Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. 
zapewnienia jakości

Kierownik zmiany/ 
produkcji/ R&D

Specjalista ds. portalu 
produktowego

Manager sprzedaży/ 
zakupów

Specjalista ds. zakupów 

Projektant procesowy Dyrektor R&D
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Kompetencje

Wiedza 
merytoryczna

Kompetencje 
twarde

Kompetencje 
miękkie

Wiedza produktowa

Wiedza z zakresu 
metod i technik: analiz, 
syntezy lub aplikacji

Znajomość programów 
AutoCad, Aspen

Znajomość języka angielskiego 

Komunikacja i współpraca w zespole

Otwartość i inicjatywa
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Kierunki rozwoju biznesu

Nowe centrum 
skalowania

Specjalistyczne dodatki

Nowe poliole



Program stypendialny



Program stypendialny

▪ 9 edycji, 51 stypendystów

▪ możliwość kontynuacji kariery po 
zakończeniu programu (80% 
stypendystów otrzymuje propozycję pracy 
w Grupie PCC po stypendium)

▪ 2 uczelnie (Politechnika Wrocławska i 
Śląska), 3 wydziały (chemiczny, elektryczny 
i mechaniczno-energetyczny)

▪ roczne stypendium w wysokości 
2000 zł brutto miesięcznie

▪ profesjonalna praca magisterska 
▪ w oparciu o tematy biznesowe Grupy PCC 

▪ udział w programie szkoleniowym 

▪ współpraca ze specjalistami 



Program stypendialny

Przykładowe tematy zrealizowane przez stypendystów z Politechniki Śląskiej:
▪ Michał: Wpływ rodzaju poliolu na wybrane właściwości pianek poliuretanowych
▪ Klaudia: Opracowanie syntezy powierzchniowo-czynnych akrylowych kopolimerów 

blokowych, metodami kontrolowanej polimeryzacji.

Inne przykłady z Politechniki Wrocławskiej:
▪ Wytypowanie i zbadanie katalizatorów do syntezy fosforynów trialrylowych

otrzymywanych w reakcji PCI3 z alkilofenolami
▪ Projekt reaktora CSTR do gaszenia wapna i optymalizacja rozkładu wielkości cząstek w 

mleku wapiennym.
▪ Badanie właściwości użytkowych formulacji preparatów czyszczących
▪ Oznaczanie zawartości metali ciężkich w kwasie solnym metodami spektrometrycznymi



Nasi Stypendyści

Krzysztof – były stypendysta, obecny pracownik

Swoją przygodę z firmą PCC Rokita S.A. rozpocząłem już w trakcie 
studiów inżynierskich. 

Początkowo jako praktykant/stażysta w biurze bezpieczeństwa 
i prewencji, a po rozpoczęciu studiów magisterskich jako 
stypendysta w Kompleksie Chloru. Tematem mojej pracy mgr było 
wykonanie bilansu masowego i cieplnego dla węzła produkcji 
chlorohydryny propylenowej. 

Po stypendium rozpocząłem pracę na stanowisku mistrza produkcji 
wydziału tlenku propylenu, po pół roku  zostałem z-cą kierownika 
produkcji. Do moich obowiązków należy między innymi nadzór nad 
bezpieczną pracą instalacji, prowadzenie zmiany, szkolenie 
pracowników produkcyjnych, wprowadzanie optymalizacji do 
procesu.



▪ nowoczesne instalacje i laboratoria badawcze

▪ międzynarodowe projekty inwestycyjne

▪ faktyczny wpływ na rozwój portfolio 
produktowego

▪ roczny, płatny staż

Ścieżka handlowa

Ścieżka techniczna

Program stażowy



Program staży Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

▪ możliwość odbycia płatnego 3 
miesięcznego stażu

▪ 20 stażystów w 2019r, 8 w 2020r.

▪ referencje po odbyciu staży

▪ współpraca ze specjalistami

▪ możliwość staży w różnych spółkach 
i zespołach (analityczne, R&D, technologia)

▪ umiejętność pracy w zespole i przyjazne 
nastawienie



Wycieczki technologiczne/ Dzień otwarty



Znajdź nas i obserwuj nowe wydarzenia na FB i Linkedin
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www.kariera.pcc.eu

Dzień otwarty on-line 23 kwietnia!      Zapraszamy!


