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     W 1991 roku amerykański naukowiec Paul Anastas wprowadził do świata
nauki i przemysłu termin "Zielona Chemia". Jej koncepcja została oparta na
12 zasadach, które zakładają projektowanie, a także prowadzenie procesów
chemicznych w taki sposób, by ograniczyć stosowanie oraz produkowanie
szkodliwych substancji. Poniżej przedstawione jest ich oryginalne brzmienie.

ATOM ECONOMY
GOSPODARKA ATOMOWA

LESS HAZARDOUS CHEMICAL SYNTHESES
MNIEJ NIEBEZPIECZNE SYTEZY CHEMICZNE

PREVENT WASTE
ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

12 ZASAD ZIELONEJ CHEMII

SAFER SOLVENTS AND AUXILIARIES
BEZPIECZNE ROZUPSZCZALNIKI I SUBSTANCJE POMOCNICZE

DESIGNING SAFER CHEMICALS
PROJEKTOWANIE BEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

DESIGN FOR ENERGY EFFICIENT
PROJEKTOWANIE Z MYŚLĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

DESIGN FOR DEGRADATION
PROJEKTOWANIE DEGRADACJI

USE OF RENEWABLE FEEDSTOCKS
STOSOWANIE SUROWCÓW ODNAWIALNYCH

CATALISYS
KATALIZATORY

REDUCE DERIVATIVES
REDUKCJA POCHODNYCH

INHERENTLY SAFER CHEMISTRY FOR ACCIDENT
PREVENTION
BEZPIECZNIEJSZA CHEMIA W ZAPOBIEGANIU
WYPADKOM

REAL – TIME ANALYSIS FOR POLLUTION PREVENTION
ANALIZA W CZASIE RZECZYWISTYM W CELU
ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM

ANASTAS, P. T.; WARNER, J. C. GREEN CHEMISTRY: THEORY AND PRACTICE, OXFORD UNIVERSITY PRESS: NEW YORK, 1998, P.30. BY PERMISSION OF OXFORD UNIVERSITY PRESS

     Wypracowane przez Paula Anastasa zasady stanowią fundament Zielonej
Chemii. Zrewolucjonizowały one podejście do produkcji w przemyśle
chemicznym i nie tylko. Mówią one o zapobieganiu powstawania odpadów,
tworzeniu bezpieczniejszych dla nas i środowiska substancji, stosowaniu
surowców odnawialnych i wielu innych, ważnych aspektach. Zasady te są
jednak tylko podstawą do wypracowania własnej strategii działania 
i wdrożenia ekologicznych rozwiązań.

    Zrównoważona chemia staje się dla nas coraz większym priorytetem.
Społeczeństwo jest bardziej świadome wpływu swojej działalności na
środowisko, a tym samym na kondycję naszej planety. Dlatego działania
proekologiczne stają się nieodłączną częścią naszego życia. Również
przemysł implementuje zrównoważone cele do swoich strategii. Umożliwia to
zatrzymanie klientów oraz pozyskiwanie nowych, podążających 
za współczesnymi trendami zielonej rewolucji.
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wykorzystywanie surowców pochodzących z odnawialnych źródeł,
ograniczenie produkcji odpadów oraz projektowanie produktów 

planowanie i realizowanie procesów produkcyjnych przy maksymalnym
ograniczaniu zużycia substancji niebezpiecznych,
ograniczenie zużycia rozpuszczalników oraz innych szkodliwych substancji,
kontrola procesów mogących być przyczyną powstawania
niebezpiecznych substancji, sprawowana w czasie rzeczywistym,
stosowanie energooszczędnych technologii produkcji.

     Dziś trudno wyobrazić sobie nowoczesną chemię bez skutecznej strategii
uwzględniającej środowiskowe aspekty funkcjonowania. Są one niezbędnym
elementem polityki producentów wyrobów chemicznych takich jak Grupa
PCC. Działania operacyjne i projektowe są tu prowadzone z uwzględnieniem
aspektów związanych z eksplorowaniem środowiska. Poprzez takie działanie
jest możliwe równoważenie czynników środowiskowych, ekonomicznych 
i społecznych. Stąd jako producent szerokiej gamy wyrobów chemicznych
Grupa PCC nie odbiega od standardów europejskich i światowych
stosowanych w sektorze chemicznym. 

  Grupa PCC zdefiniowała kluczowe aspekty zrównoważonej produkcji
wyrobów chemicznych na swoich instalacjach. Najważniejsze z nich to:

z uwzględnieniem ich zdolności do biodegradacji i redukcji emisji,

  Owocem tych działań jest kolejna, ekologiczna marka w portfolio
produktowym Grupy PCC. Swoim klientom przedstawiamy nową linię
produktów GREENLINE®. Oferowany asortyment został stworzony zgodnie 
z zasadami zielonej chemii. Wśród propozycji GREENLINE® znajdziemy
podchloryn sodu, sodę kaustyczną czy ług sodowy oraz wiele innych
dodatków i surowców chemicznych dla różnych gałęzi przemysłu.

     Zielona chemia od Grupy PCC to cała gama produktów sklasyfikowanych
pod względem zróżnicowanych aspektów środowiskowych. Znajdziemy tu
substancje i dodatki stworzone dla budownictwa ekologicznego, produkty na
bazie składników naturalnych, naturalne detergenty, produkty
biodegradowalne, czy też produkty wegańskie i wiele innych.

   Oferta Grupy PCC to wyroby najwyższej jakości, które posiadają min.
certyfikaty ECOCERT, ECOCERT COSMOS, EU Ecolabel czy RSPO. Wdrożone
procesy produkcyjne opierają się o międzynarodowe systemy zarządzania
jakością oraz systemy zarządzania środowiskowego. To dla nas bardzo ważne
by tworzyć produkty, które pomyślnie przechodzą procesy certyfikacji.

https://www.products.pcc.eu/pl/produkty/greenline/
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PRODUKTY GREENLINE
Grupa PCC uczestnicząc w zielonej transformacji światowego
przemysłu chemicznego proponuje swoim klientom nowy
segment produktów o nazwie GREENLINE®. Produkty te są
odpowiedzią na potrzeby wielu firm operujących w różnych
branżach przemysłowych, gdzie Grupa PCC jest jednym 
z ogniw łańcucha dostaw.

PRODUKT EKOLOGICZNY
Znakiem "ECO” opisujemy produkty, które dzięki swojemu
pochodzeniu, właściwościom i procesom produkcyjnym
uwzględniającym aspekty środowiskowe, nie stanowią
zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego. 

NA BAZIE SKŁADNIKÓW NATURALNYCH
Grupa PCC podążając za trendami rynkowymi, wprowadziła 
do oferty szereg wyrobów gotowych oraz surowców
chemicznych, których skład został oparty na bazie surowców
pochodzenia naturalnego.

100% BIODEGRADOWALNY
Tym znakiem opisujemy produkty, które w czasie 28 dni ulegają
całkowitemu rozkładowi biologicznemu w warunkach tlenowych
(dotyczy biodegradacji środków powierzchniowo czynnych
mierzonej określonymi metodami).

PRODUKT BIODEGRADOWALNY
Znak ten mieści się na produktach, które w czasie 28 dni
ulegają >60% rozkładowi biologicznemu w warunkach 
 tlenowych (dotyczy biodegradacji środków powierzchniowo
czynnych mierzonej określonymi metodami).
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NATURALNY DETERGENT
Detergenty z oferty Grupy PCC opatrzone tym znakiem zostały
wyprodukowane na bazie surowców pochodzenia naturalnego.
Wykazują bardzo dobrą skuteczność, jednocześnie łagodnie
działają na skórę. Zawierają w swoim składzie skuteczne
substancje myjące, łatwo ulegające procesowi biodegradacji.

VEGAN
Produkty oznaczone tym symbolem zostały stworzone tak, by ich
skład oraz proces produkcji był wolny od składników i surowców
pochodzenia zwierzęcego. Produkty te nie są również testowane
na zwierzętach. Oferta obejmuje także formulacje chemiczne
i produkty gotowe powstałe w oparciu o surowce roślinne, które
nie pochodzą  z genetycznie modyfikowanych upraw.

BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
Produkty opatrzone tym znakiem, to grupa surowców 
i dodatków chemicznych, które świetnie sprawdzą się 
w budowlanych projektach ekologicznych. Budownictwo
ekologiczne to działalność związana z projektowaniem 
i wznoszeniem obiektów budowlanych przy wykorzystaniu
rozwiązań właściwych dla zrównoważonego rozwoju.

BUDOWNICTWO PASYWNE
Produkty Grupy PCC opatrzone znakiem "Budownictwo pasywne”,
zostały stworzone z myślą o idei energooszczędnych,
nowoczesnych projektów budowlanych i dostosowaniu jakości
oraz parametrów technicznych do najwyższych europejskich, 
a także światowych standardów energooszczędnego
budownictwa.

ENERGOOSZCZĘDNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Produkty opatrzone tym znakiem zostały wytworzone 
z zastosowaniem technologii, procesów czy surowców
zorientowanych na podnoszenie efektywności energetycznej.
Oznacza to działania ukierunkowane na zapewnienie
zrównoważonego wykorzystywania energii oraz deklarację 
 doskonalenia i osiągania coraz lepszych efektów działań
organizacji w zakresie zarządzania energią.

05



Z I E L O N E  T R E N D Y  
G R U P Y  P C C

NISKA EMISJA CO2
Oznaczenie to charakteryzuje produkty, w przypadku których,
procesy produkcyjne wyróżniają się obniżonym zużyciem
energii lub jej odzyskiwaniem, a następnie dalszym
wykorzystaniem w kolejnych procesach produkcyjnych.
Dotyczy także substancji chemicznych, dzięki którym wyroby
gotowe, wpływają na ograniczenie zużycia energii podczas ich
stosowania, skutkując przy tym znaczącą redukcją emisji CO2.

ŚLAD WĘGLOWY
Znakiem "Ślad węglowy” określamy wyliczenie całkowitej emisji
gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu 
lub przedsiębiorstwa. Produkty Grupy PCC posiadają gwarancje
pochodzenia energii odnawialnej i są produkowane 
w technologiach przyjaznych środowisku. 

GWARANCJE POCHODZENIA ENERGII Z OZE
Gwarancja pochodzenia energii z OZE to dokument, który
zaświadcza, że ilość energii wykorzystanej do wytworzenia
danego produktu na naszych instalacjach, znalazła pokrycie 
w energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii z OZE.
Realizując ideę zrównoważonej chemii, staramy się jak
najlepiej wykorzystywać naturalne źródła energii do procesów
produkcyjnych i wspierać środowisko poprzez redukuję emisji
CO2. 

NIESKLASYFIKOWANY WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA CLP/GHS
Produkty oznaczone tym symbolem, nie zostały sklasyfikowane 
w Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS -
Global Harmonised System) według rozporządzenia CLP 
(w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania). Oznacza to,
że nie stanowią one zagrożenia dla ludzi i środowiska.

NISKA EMISJA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
Produkty opatrzone znakiem LOW VOC, charakteryzuje niska 
emisja szkodliwych, lotnych związków organicznych 
w prowadzonych procesach produkcyjnych. Grupa PCC
dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak
najbezpieczniejsze dla ludzi i środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakościowych.
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BIO RAW MATERIALS
Jest to grupa bio surowców, które powstają w oparciu o starannie
dobrane, naturalne składniki pochodzenia roślinnego. Surowce bio
są stosowane do wytwarzania półproduktów lub też produktów
gotowych, które wyróżniają się unikalnym, naturalnym składem.
Są to produkty nieinwazyjne dla środowiska, stosowane głownie w
produkcji biokosmetyków oraz ekologicznych środków czystości.

PRODUCT OF NATURAL ORIGIN
Znakiem tym określone są produkty pochodzenia naturalnego.
Jest to unikatowa grupa w 100% ekologicznych substancji,
które wytwarza się w oparciu o naturalne surowce. Nie
zawierają składników pochodzenia petrochemicznego. Są one
bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla środowiska. Wyróżnia je
wysoki indeks pochodzenia naturalnego.

GMO FREE
Ekstrakty roślinne to popularne składniki wielu produktów,
którym nadają unikatowe właściwości. Chcąc uzyskać jeszcze
lepsze efekty zaczęto praktykować genetyczne modyfikacje
organizmów żywych, w tym również roślin. Mimo stałej
kontroli ośrodków badawczych nad produktami GMO,
długofalowy wpływ ich stosowania ciągle nie jest do końca
znany i nie może zostać określony jako bezpieczny. Dlatego 
w naszej ofercie znajdują się produkty z grupy "GMO FREE”.

PARABEN FREE
Parabeny należą do grupy substancji konserwujących, które
nadają dłuższą trwałość produktom. Niestety cechuje je również
negatywny wpływ na organizm, dlatego też coraz częściej
przemysł stawia na produkty wolne od parabenów. Grupa PCC
podążając za ważnymi trendami ekologicznymi również
wprowadza do swojej oferty produkty ze znakiem "PARABEN FREE”. 

PRODUKCJA BEZROZPUSZCZALNIKOWA
Produkty oznaczone znakiem "Solvent free production”, 
są wytwarzane w technologii bezrozpuszczalnikowej. Dzięki tej
metodzie nie zawierają one nawet śladowych ilości
rozpuszczalników. Wybór technologii bezrozpuszczalnikowej
zwiększa bezpieczeństwo procesów chemicznych i materiałów
końcowych, znacząco redukuje ilości generowanych odpadów 
oraz zwiększa efektywność procesów poprzez lepsze
wykorzystanie przestrzeni roboczej reaktorów i zmniejszenie
zużycia energii.
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FORMALDEHYDE FREE
Znakiem "Formaldehyd free”, oznaczamy surowce i dodatki
chemiczne, w których składzie nie występują formaldehydy 
ani konserwanty uwalniające formaldehydy. Produkty te są więc
bezpieczne, a wyroby gotowe wytworzone na ich bazie 
nie stanowią zagrożenia dla użytkowników.

HALOGEN FREE
Z materiałów zawierających pierwiastki halogenowe (fluor,
chlor), podczas spalania ulatnia się toksyczny dym stanowiący
duże zagrożenie dla człowieka. Produkty z oferty Grupy PCC 
z oznaczeniem "Halogen Free”, nie zawierają pierwiastków
halogenowych. Produkty i materiały bezhalogenowe są bardziej
bezpieczne, a wykonane z nich wyroby nadają się min. do
oznakowania dróg ewakuacyjnych i w miejsc użyteczności
publicznej.

LOW TRIPHENYL PHOSPHATE
Fosforan trifenylu jest jednym ze związków wchodzących 
w skład substancji wieloskładnikowych na bazie estrów
fosforowych. Z uwagi na niekorzystny wpływ na środowisko,
w niektórych aplikacjach wymagane jest stosowane
rozwiązań o niskiej zawartości fosforanu trifenylu. W Grupie
PCC opracowano technologię produkcji estrów fosforowych
z niską zawartością fosforanu trifenylu. Do tej grupy należą
produkty ze znakiem "Low TPP”.

FOTOWOLTAIKA
Kryzys klimatyczny zmusza nas do ograniczania zużycia energii,
ale także do poszukiwania jej alternatywnych, odnawialnych
źródeł. Jednym z nich jest wytwarzanie energii z promieniowania
słonecznego. Istotą tej technologii są panele fotowoltaiczne. Ich
budowa wymaga wytwarzania min. specjalistycznych surowców
chemicznych.  W ofercie Grupy PCC są one oznaczone
piktogramem "Fotowoltaika”. 

TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE
Niezliczone kilometry kabli, serwery, urządzenia do przesyłu
danych, skutecznie zanieczyszczają środowisko. Dzięki
popularyzacji światłowodów można znacznie zwiększyć zasięg
transmisji względem tradycyjnych technik. Pozwala to na
eliminację wielu urządzeń, co wpływa na oszczędność energii
i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wytwarzanie
światłowodów wymaga specjalistycznych produktów, w tym
związków chemicznych, które w swojej ofercie posiada 
Grupa PCC. 
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EU ECOLABEL
EU Ecolabel to oficjalne, europejskie wyróżnienie, przyznawane
wyrobom/usługom przyjaznym dla środowiska, spełniającym
wysokie standardy jakościowe i zdrowotne. Produkty Grupy
PCC oznaczone znakiem Ecolabel, są zgodne z wymaganiami
ekologicznymi, ustanowionymi przez interesariuszy i ocenione
przez niezależne jednostki właściwe. Kryteria przyznawania
certyfikatu Ecolabel weryfikowane są co 3 do 5 lat, aby
odpowiadały aktualnym potrzebom rynku i konsumentów 
oraz nadążały za rozwojem technologicznym.

A.I.S.E.
A.I.S.E. to Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł,
Detergentów i Środków Czystości (the International Association
for Soaps, Detergents and Maintenance Products) A.I.S.E. jest
oficjalnym organem reprezentującym branżę w Europie.
Certyfikacja A.I.S.E. potwierdza, że produkt został opracowany
oraz wyprodukowany w technologii bezpiecznej dla środowiska.
Firmy będące członkami tej organizacji są poddawane
regularnym audytom. Mają one na celu weryfikację spełniania
kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia, równowagi
środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

CERTYFIKATY ISO
Działania Grupy PCC i procesy produkcyjne opierają się 
o systemy zarządzania jakością oraz systemy zarządzania
środowiskowego. Uzyskane certyfikaty stanowią poświadczenie
naszych kompetencji w tych dziedzinach. Staramy się
udoskonalać efekty działań i dostosowujemy się do norm
krajowych, dotyczących zarządzania środowiskowego, by móc
brać udział w międzynarodowej wymianie handlowej.
Stosujemy zasady pracy zgodne z procedurami, które
pozwalają również na dopuszczalne prawem korzystanie ze
środowiska. Dzięki temu dbamy o interesy naszych klientów
oferując im produkty spełniające znormalizowane standardy,
które świadczą o ich wysokiej jakości.
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GMP - DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA
GMP to zestaw standardów stosowanych w produkcji
przemysłowej. Standardy te zostały wdrożone i certyfikowane
w Grupie PCC zarówno na instalacjach produkcyjnych
wytwarzających wyroby gotowe jak i składniki kosmetyczne,
surowce farmaceutyczne oraz dodatki do żywności. Uzyskane
certyfikaty GMP świadczą o wysokich standardach metod
wytwarzania i pomieszczeń wytwórczych w spółkach Grupy
PCC. Gwarantują także przestrzeganie wszelkich zaleceń 
i przepisów dotyczących kontroli procesów produkcyjnych,
magazynowania produktów, wykonywania analiz
laboratoryjnych i jakościowych oraz wielu innych obszarów
związanych z bezpieczeństwem i jakością wyrobów.

GMP EFFCI - DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA EFFCI
GMP EFfCI to zbiór działań zdefiniowanych przez Europejską
Federację ds. Składników Kosmetycznych w celu zapewnienia
prawidłowego procesu wytwarzania wyrobów, ich powtarzalności
oraz jednorodności, poprzez ścisły nadzór nad procesami
produkcyjnymi. Produkty z oferty Grupy PCC, zawierające 
w opisie znak "GMP EFfCI” zostały wyprodukowane 
na instalacjach objętych certyfikatem Dobrych Praktyk
Produkcyjnych dla składników kosmetycznych.

RSPO (ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL)
RSPO jest pozarządową organizacją, która już od 2004 roku
działa na rzecz promocji zrównoważonego łańcucha dostaw
oleju palmowego. Częścią Łańcucha Dostaw RSPO, są również
spółki Grupy PCC, które wytwarzają swoje produkty na bazie
certyfikowanego oleju palmowego i jego chemicznych
pochodnych. Jednostki te, dostosowały swoje standardy 
i działania do wymagań normy RSPO i uzyskały certyfikaty 
w modelu Mass Balance (Bilans Masy). Grupa PCC stale
rozwija ofertę certyfikowanych produktów RSPO MB. Dotyczy
to zarówno surowców chemicznych jak i wyrobów
konsumenckich.



Z I E L O N E  
C E R T Y F I K A T Y

11

ECOCERT NATURAL DETERGENTS
Standard Ecocert Natural Detergents został stworzony
wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami łańcucha
produkcyjnego detergentów, tj. producentami, dystrybutorami
oraz dostawcami. Określa on wysokie standardy, które
promują stosowanie naturalnych składników do produkcji
wyrobów gotowych. Certyfikat ten gwarantuje, że producenci
stosują praktyki i technologie przyjazne dla środowiska 
w całym procesie produkcyjnym. Produkty PCC opatrzone
znakiem Ecocert Natural Detergents przeszły pomyślnie
wszystkie etapy certyfikacji. 

ECOCERT COSMOS
Standard Ecocert Cosmos obejmuje takie aspekty jak
pozyskiwanie, produkcja, kontrola oraz marketing produktów 
i surowców kosmetycznych. Grupa PCC przykłada bardzo dużą
wagę do realizacji kryteriów certyfikacji Ecocert Cosmos. Dzieje
się tak na każdym etapie wdrożenia, czyli od projektowania
nowego wyrobu aż po finalizację produkcji i sprzedaży.
Specjaliści Grupy PCC projektując i wdrażając kolejne surowce 
i produkty kosmetyczne podlegające certyfikacji Ecocert Cosmos,
pracują zgodnie z filozofią sprzyjającą aspektom
zrównoważonego rozwoju. 

ECOCERT
Ecocert to międzynarodowe, niezależne stowarzyszenie,
specjalizujące się w kontroli i wydawaniu certyfikatów dla
produktów ekologicznych. Są one powołane do wydawania
certyfikatów i prowadzenia kontroli nad firmami europejskimi.
Ecocert zajmuje się również wystawianiem certyfikatów 
dla kosmetyków ekologicznych. Certyfikacja Ecocert pozwala
na komercjalizację kosmetyków organicznych lub naturalnych
na całym świecie. Produkty Grupy PCC oznaczone tym znakiem
spełniają kryteria w zakresie produkcji i składu kosmetyków
organicznych lub naturalnych. Standardy te cieszą się dużym
zaufaniem wśród klientów ze względu na zakres
rygorystycznych testów i oceny produktów jakim zostają
poddane produkty.



Z I E L O N E  
C E R T Y F I K A T Y

KOSHER PASSOVER 
Certyfikat Kosher Passover zaświadcza, że produkty objęte takim
dokumentem mogą być stosowane/spożywane przez
społeczności żydowskie podczas święta Pesach. Produkty z oferty
Grupy PCC opatrzone znakiem "Kosher Passover”, to surowce
chemiczne do których wytworzenia zostały użyte surowce
koszerne, a proces produkcji został rygorystycznie zweryfikowany
i potwierdzony przez uprawnionego Rabina jako w pełni
spełniający kryteria koszerności na Pesach.
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IFS HPC
IFS HPC to standard opracowany w celu zapewnienia
prawidłowego badania zarówno produktów, jak i procesów
wytwórczych w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty
gospodarstwa domowego i higieny osobistej. Stanowi on
wsparcie w realizacji najważniejszych obszarów Systemów
Zarządzania Jakością, takich jak m.in. identyfikowalność 
czy zarządzanie ryzykiem.

KOSHER
Certyfikat Koszerności potwierdza, że do wytworzenia danego
produktu, zostały wykorzystane wyłącznie surowce koszerne, 
a proces produkcji został zweryfikowany przez uprawnionego
Rabina. W Grupie PCC, produkty opatrzone znakiem "Kosher”,
to surowce chemiczne do których wytworzenia zostały użyte
surowce koszerne, a proces produkcji został zweryfikowany
i potrwierdzony przez uprawnionego Rabina jako w pełni
spełniający kryteria koszerności.

BRC
BRC jest to Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności. Łączy
on w sobie specjalistyczne wymagania i kryteria zawarte między
innymi w normach takich jak: ISO, GMP czy GHP. System BRC
pozwala producentom na współpracę z wieloma sieciami
handlowymi. Dzięki certyfikatowi BRC, Grupa PCC jest
wiarygodnym i rzetelnym partnerem wobec kontrahentów
oraz dostawców wyrobów gotowych dedykowanych branży
spożywczej.



P R Z E M Y S Ł
C H E M I C Z N Y
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     Branża chemiczna cały czas rozwija się i angażuje w kwestie środowiskowe. 
Pomimo to zakłady produkcyjne nadal często postrzegane są przez część
społeczeństwa jako miejsca, które mają negatywny wpływ na środowisko 
i emitują bardzo wiele niebezpiecznych substancji. Dlatego też realizując
swoje działania zwracamy szczególną uwagę na podkreślenie istotnej roli
zmian, które przez lata zostały wprowadzone do przemysłu. 

   Należy podkreślić, że branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi
światowej gospodarki, przystąpiła do prowadzenia biznesu opierającego się 
na poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych postaw zrównoważonego rozwoju.
Każdego dnia producenci chemikaliów podejmują działania, które mają na
celu ograniczenie negatywnego wpływu przemysłu chemicznego na
środowisko. Przemysł chemiczny podejmuje działania na rzecz wprowadzenia
nowoczesnych programów środowiskowych, wdrażania czystych 
i bezpiecznych technologii oraz certyfikowanych produktów. Nie jest to łatwe
zadanie, ponieważ wymaga sporych nakładów inwestycyjnych związanych
z opracowywaniem nowych, innowacyjnych technologii, modernizacją
infrastruktury produkcyjnej czy też budową nowych instalacji. Konieczne jest
również wdrażanie i stosowanie szeregu lokalnych i międzynarodowych norm,
systemów zarządzania oraz dostosowania produkcji i sprzedaży do szeregu
regulacji prawnych.

     Świat nieustannie zmienia się, a za tymi zmianami podąża także przemysł
chemiczny. Grupa PCC wprowadzając innowacyjne działania w zakresie
zrównoważonego rozwoju również staje się częścią zielonej transformacji,
która ma nieść pomoc naszej planecie.  



O F E R T A  
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