
POLITYKA ENERGETYCZNA
SPÓŁEK GRUPY PCC: PCC ROKITA SA, PCC EXOL SA, 

PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SP. Z O.O. 

Prowadząc działalność w zakresie produkcji wyrobów chemicznych, w tym kosmetyków, zwracamy 
szczególną uwagę na racjonalne wykorzystanie paliw i innych mediów energetycznych, traktując jako 
nadrzędną zasadę bezpieczeństwa zasilania energetycznego naszych linii technologicznych.

W związku z powyższym PCC Exol SA wdrożyła, utrzymuje i doskonali wewnętrzny system kontroli 
(WSK), który zobowiązuje do spełniania regulacji prawnych związanych z obrotem zagranicznym towa-
rów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także do utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

W celu optymalizacji naszych wyników energetycznych związanych z wykorzystaniem paliw oraz in-
nych mediów energetycznych:

identyfikujemy i nadzorujemy wszystkie strumienie energetyczne

zapewniamy wykorzystanie energii z wysoką sprawnością jej przetwarzania

stale doskonalimy efektywność energetyczną w prowadzonych procesach

podejmujemy decyzje inwestycyjne uwzględniając efektywność energetyczną technologii 
i urządzeń

podejmujemy działania na rzecz obniżania śladu węglowego zużywanej przez nas energii elektrycznej

Przyjęte zasady zarządzania energią i cele energetyczne realizujemy poprzez:

prowadzenie działań zgodnie z limitami wewnętrznymi, przepisami prawnymi oraz innymi wymaga-
niami, związanymi z wykorzystaniem energii

podnoszenie świadomości energetycznej pracowników oraz podmiotów współpracujących 
i realizujących zadania na rzecz Spółek

minimalizowanie zużycia zasobów naturalnych i innych oddziaływań na środowisko, związanych 
z wykorzystaniem energii, w tym ograniczanie emisji gazów cieplarnianych

uznawanie energooszczędności, jako jednego z kryterium decyzji zakupowych 
i inwestycyjnych
monitorowanie osiąganych wskaźników energetycznych i ich ocena w stosunku do planowanego 
poziomu



dostępność informacji oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągania celów energetycznych 
i realizacji zadań w tym zakresie

doskonalenie wyników energetycznych

doskonalenie wyników systemu zarządzania energią w ramach inicjatyw zrównoważonego rozwoju

W efekcie prowadzonych działań zakładamy ograniczenie zużycia surowców naturalnych, redukcję 
emisji CO

2
 oraz pozostałych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, pochodzących z energe-

tycznego spalania paliw, a także optymalizację kosztów działalności Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą politykę do wszystkich pracowników i innych osób pracujących na 
rzecz Spółki w celu jej realizacji.
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