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Aleksander Grymel
Dyrektor Jednostki Biznesowej Oxoplast 

Jesteśmy częścią Grupy Azoty, Segment OXO to ważny 
element działalności Grupy Azoty ZAK S.A. Dysponujemy 
jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
instalacji OXO w Europie. Doświadczenia w dziedzinie 
OXO zdobywaliśmy latami, wystarczy tylko wspomnieć, 
że plastyfikatory produkujemy od roku 1954, 
a alkohole OXO od 1986. Jesteśmy największym polskim 
i piątym europejskim producentem alkoholi OXO oraz 
plastyfikatorów. Dzięki naszej nowoczesnej instalacji 
o wydajności 50 tys. ton / rok zajmujemy pierwsze miejsce 
wśród europejskich producentów nieftalanowego 
plastyfi katora DEHT, który znany jest na rynku pod marką 
Oxovifl ex®.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy 
znajdują odzwierciedlenie swoich potrzeb w ofercie 
Segmentu OXO. Innowacyjność w naszym wydaniu, to 
nie tylko technologia, ale także pionierskie zastosowania, 
których celem jest, aby fi rma stała się konkurencyjnym 
graczem na rynku europejskim. Oferujemy szeroką 
gamę produktów, które często określane są mianem 
„inteligentnych dodatków”. Są one przygotowywane 
zgodnie z rygorystycznymi normami europejskiego 
prawodawstwa chemicznego REACH. Skupiamy się na 
rozwoju, nasze główne cele to optymalizacja procesowa 
oraz poszerzanie portfolio produktowego. Prowadzimy 
intensywne działania R&D, tworzymy Centrum Badań 
i Rozwoju, pracujemy nad całą gamą plastyfi katorów 
specjalistycznych, w tym także takich, które w znacznym 
stopniu składać się będą z surowców pochodzenia 
odnawialnego. Działania te mają zaowocować zarówno 
rozwojem Segmentu OXO, jak i pozytywnie wpłynąć na 
wynik naszej fi rmy, a przez to wpisać się w rozwój całej 
Grupy Azoty.



JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
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Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A.

Grupa Azoty 
ATT Polymers GmbH
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„POLICE” S.A.
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Chemiczne sp. z o.o.

Grupa Azoty ZAK S.A.

Kluczowe Segmenty Biznesowe

Pozostałe

Nawozy Chemia Tworzywa 

Grupa Azoty S.A.
(spółka matka, grupa kapitałowa)

AN, CAN, 
ASN, AS

PA6, POM, 
Compounding, 
Kaprolaktam

Logistyka, R&D, usługi 
laboratoryjne, energetyka, 
usługi projektowe i konstrukcyjne,  
kopalnie, porty

Grupa Azoty ZAK S.A.
(grupa kapitałowa)

AN, CAN, 
RSM, 
CAN+S, 
Mocznik

Alkohole OXO, 
Plastyfi katory, 
Aldehydy

Logistyka, R&D, usługi 
laboratoryjne, energetyka, 
usługi projektowe i konstrukcyjne, 
porty

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A.
(grupa kapitałowa)

AN, RSM, 
Mocznik, NPK 

Melamina Kaprolaktam Logistyka, R&D, usługi 
laboratoryjne, energetyka, 
usługi projektowe i konstrukcyjne

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„POLICE” S.A.
(grupa kapitałowa)

NPK, NP, 
NS, Mocznik

Biel tytanowa Logistyka, R&D, usługi 
laboratoryjne, energetyka, 
usługi projektowe i konstrukcyjne, 
kopalnie, porty

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH PA6, 
Compounding

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o. Logistyka

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady 
Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” S.A.

Siarka płynna, 
Siarka 
granulowana

Kopalnie

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum
Chemiczne sp. z o.o.

Usługi projektowe i konstrukcyjne, 
naprawy, remonty, ratownictwo 
chemiczne
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Nasze doświadczenie
w zakresie biznesu OXO 
sięga roku 1954. Wtedy
to rozpoczęliśmy produkcję 
pierwszego z całej gamy 
plastyfikatorów PCW.

Uruchomiliśmy nowoczesną 
wytwórnię Alkoholi OXO 
(2-etyloheksanol, izobutanol, 
n-Butanol) oraz wytwórnię 
gazu syntezowego i wodoru. 
Inwestycję tę realizowaliśmy 
od 1982 bazując na 
technologii Davy Process. 

Jako jedni z pierwszych 
w Europie rozpoczęliśmy produkcję 

nieftalanowego plastyfikatora na 
bazie kwasu PTA.

Wprowadziliśmy na rynek
nową markę Oxoplast Medica® 

– nowy plastyfikator do 
zastosowań medycznych.

Rozpoczęliśmy 
produkcję ftalanu 

dwuizobutylu (DIBP). Na 
rynku funkcjonował pod 

marką Oxoplast® IB.

W roku 1963 
rozpoczęliśmy 

produkcję ftalanu 
dwuoktylu (DEHP). 
Plastyfikatora, który 

na całym świecie 
znany jest pod marką 

Oxoplast® O.

Dostrzegliśmy dynamiczne 
zmiany na rynku 
plastyfikatorów. 

Do oferty wprowadziliśmy 
pierwszy ftalan 

wyższego rzędu – ftalan 
2-propyloheopylowy. 

Produkt ten na rynek trafił 
pod marką Oxoplast® PH.

W naszej firmie nastąpiły zmiany 
strukturalne. Utworzona została 
Jednostka Biznesowa Oxoplast.

Uruchomiliśmy
 wielkotonażową

instalację do produkcji 
nieftalanowego 

plastyfikatora Oxoviflex®.

 Podpisanie listu intencyjnego
w sprawie powstania Centrum 

Aplikacji OXO i Polimerów.

Podęliśmy decyzję o budowie 
dedykowanej instalacji 

nieftalanowego plastyfikatora 
Oxoviflex® (50 tys . ton/rok).

We współpracy z Davy 
Process rozpoczęliśmy 

proces modernizacji
 i rozbudowy wytwórni 

Alkoholi OXO, której celem 
było podniesienie jej 

zdolności produkcyjnych. 
Prace zakończyliśmy 
w listopadzie 1998 r.

Rozpoczęliśmy tworzenie 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Uruchomiliśmy Projekt Estry Specjalne (PES).

199619869861954 19991963

Nasze doświadczenie
w zakresie biznesu OXO 
sięga roku 1954. Wtedy
to rozpoczęliśmy produkcję 
pierwszego z całej gamy 
plastyfikatorów PCW.

Uruchomiliśmy nowoczesną 
wytwórnię Alkoholi OXO 
(2-etyloheksanol, izobutanol, 
n-Butanol) oraz wytwórnię 
gazu syntezowego i wodoru. 
Inwestycję tę realizowaliśmy 
od 1982 bazując na 
technologii Davy Process. 

Rozpoczęliśmy 
produkcję ftalanu 

dwuizobutylu (DIBP). Na 
rynku funkcjonował pod 

marką Oxoplast® IB.

W roku 1963 
rozpoczęliśmy 

produkcję ftalanu 
dwuoktylu (DEHP). 
Plastyfikatora, który 

na całym świecie 
znany jest pod marką 

Oxoplast® O.

W naszej firmie nastąpiły zmiany 
strukturalne. Utworzona została 
Jednostka Biznesowa Oxoplast.

We współpracy z Davy 
Process rozpoczęliśmy 

proces modernizacji
 i rozbudowy wytwórni 

Alkoholi OXO, której celem 
było podniesienie jej 

zdolności produkcyjnych. 
Prace zakończyliśmy 
w listopadzie 1998 r.

HISTORIA
SEGMENTU
OXO 



19961986 20161954 2011 201419991963 20102002 20152013

Nasze doświadczenie
w zakresie biznesu OXO 
sięga roku 1954. Wtedy
to rozpoczęliśmy produkcję 
pierwszego z całej gamy 
plastyfikatorów PCW.

Uruchomiliśmy nowoczesną 
wytwórnię Alkoholi OXO 
(2-etyloheksanol, izobutanol, 
n-Butanol) oraz wytwórnię 
gazu syntezowego i wodoru. 
Inwestycję tę realizowaliśmy 
od 1982 bazując na 
technologii Davy Process. 

Jako jedni z pierwszych 
w Europie rozpoczęliśmy produkcję 

nieftalanowego plastyfikatora na 
bazie kwasu PTA.

Wprowadziliśmy na rynek
nową markę Oxoplast Medica® 

– nowy plastyfikator do 
zastosowań medycznych.

Rozpoczęliśmy 
produkcję ftalanu 

dwuizobutylu (DIBP). Na 
rynku funkcjonował pod 

marką Oxoplast® IB.

W roku 1963 
rozpoczęliśmy 

produkcję ftalanu 
dwuoktylu (DEHP). 
Plastyfikatora, który 

na całym świecie 
znany jest pod marką 

Oxoplast® O.

Dostrzegliśmy dynamiczne 
zmiany na rynku 
plastyfikatorów. 

Do oferty wprowadziliśmy 
pierwszy ftalan 

wyższego rzędu – ftalan 
2-propyloheopylowy. 

Produkt ten na rynek trafił 
pod marką Oxoplast® PH.

W naszej firmie nastąpiły zmiany 
strukturalne. Utworzona została 
Jednostka Biznesowa Oxoplast.

Uruchomiliśmy
 wielkotonażową

instalację do produkcji 
nieftalanowego 

plastyfikatora Oxoviflex®.

 Podpisanie listu intencyjnego
w sprawie powstania Centrum 

Aplikacji OXO i Polimerów.

Podęliśmy decyzję o budowie 
dedykowanej instalacji 

nieftalanowego plastyfikatora 
Oxoviflex® (50 tys . ton/rok).

We współpracy z Davy 
Process rozpoczęliśmy 

proces modernizacji
 i rozbudowy wytwórni 

Alkoholi OXO, której celem 
było podniesienie jej 

zdolności produkcyjnych. 
Prace zakończyliśmy 
w listopadzie 1998 r.

Rozpoczęliśmy tworzenie 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Uruchomiliśmy Projekt Estry Specjalne (PES).

20162011 201420102002 20152013

Jako jedni z pierwszych 
w Europie rozpoczęliśmy produkcję 

nieftalanowego plastyfikatora na 
bazie kwasu PTA.

Wprowadziliśmy na rynek
nową markę Oxoplast Medica®

– nowy plastyfikator do 
zastosowań medycznych.

Dostrzegliśmy dynamiczne 
zmiany na rynku 
plastyfikatorów.

Do oferty wprowadziliśmy 
pierwszy ftalan 

wyższego rzędu – ftalan 
2-propyloheopylowy. 

Produkt ten na rynek trafił 
pod marką Oxoplast® PH.

Uruchomiliśmy
 wielkotonażową

instalację do produkcji 
nieftalanowego 

plastyfikatora Oxoviflex®.

 Podpisanie listu intencyjnego
w sprawie powstania Centrum 

Aplikacji OXO i Polimerów.

Podęliśmy decyzję o budowie 
dedykowanej instalacji 

nieftalanowego plastyfikatora 
Oxoviflex® (50 tys . ton/rok).

Rozpoczęliśmy tworzenie 
Centrum Badań i Rozwoju. 

Uruchomiliśmy Projekt Estry Specjalne (PES).



WYDARZENIA I WYRÓŻNIENA 2016 

Luty
Zorganizowaliśmy pierwsze warsztaty w ramach  

Centrum Aplikacji OXO Polimerów. 

Luty
Powołaliśmy Radę Innowacyjności, której 

celem jest doradztwo w zakresie wdrażania 
rozwiązań innowacyjnych w obszarze 

chemii specjalistycznej spółki. W skład Rady 
weszli eksperci branży chemicznej oraz 

przedstawiciele środowiska naukowego.

Luty
Wraz z Ergis SA, SILEKOL Sp. z o.o., 
Uniwersytetem Śląskim, Politechniką 
Opolską, Instytutem Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych oraz Instytutem 
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 
podpisaliśmy umowę w sprawie powołania 
Centrum Aplikacji OXO i PolimerówII

Kwiecień 
Byliśmy jednym z głównych partnerów 
konferencji „PVC Formulation 2016”, 
podczas której Maciej Budner (Kierownik 
Biura Marketingu Strategicznego) oraz dr 
Ryszard Grzybek (Kierownik Laboratorium 
Aplikacyjnego) wygłosili prelekcje na temat 
rynku plastyfi katorów i rozwoju portfolio 
produktowego Grupy Azoty ZAK S.A.  

IVMaj
Byliśmy głównym partnerem konferencji 

ICIS „The 4th ICIS European OXO-alcohols 
Conference”, podczas której Maciej Budner 

(Kierownik Biura Marketingu Strategicznego) 
wygłosił prelekcję dotyczącą światowego 

i europejskiego rynku plastyfi katorów 
z perspektywy producenta.

Maj 
Podczas targów Plastpol 2016, otrzymaliśmy 
medal za innowacyjną technologię do 
wytwarzania plastyfi katora nieftalanowego 
Oxovifl ex®.

V

Październik
Podczas wystawy „International Warsaw 

Invention Show” (IWIS 2016) otrzymaliśmy 
platynowy medal za opracowanie 

idei dodatku do tworzyw sztucznych 
we współpracy z Instytutem Chemii 

Przemysłowej w Warszawie. 

Październik
Wzięliśmy udział w targach K2016 
w Dusseldorfi e. W ramach targów 
zorganizowaliśmy spotkanie dla partnerów 
biznesowych Segmentu OXO, podczas 
którego wspólnie świętowaliśmy jubileusz 
30-lecie instalacji OXO.

X

Listopad
Zorganizowaliśmy pierwszą z cyklu 

konferencję The OXO Conference pt. 
„Advances in OXO Synthesis – Where the 
Science Meets Industry”, która uświetniła 

jubileusz 30-lecia funkcjonowania instalacji 
alkoholi OXO.

Listopad
Opracowana przez nas technologia projektu 

„Estry specjalistyczne”, została wyróżniona 
tytułem Polski Produkt Przyszłości przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Listopad
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
przyznało nam dofi nansowanie w wysokości 
23 mln zł do projektu dotyczącego 
opracowania technologii wytwarzania 
estrów specjalistycznych. 

XI

Grudzień
Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu 
do Europejskiej Rady Plastyfi katorów 
i Półproduktów (ECPI), zrzeszającej 
najważniejszych producentów plastyfi katorów 
w Europie. Z dniem 1 stycznia 2017 dołączyliśmy 
do elitarnego zrzeszenia producentów 
plastyfi katorów.

XII

III
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dr Ryszard Grzybek
Dyrektor Departamentu 
Rozwoju Centrum 
Innowacji 

Tworzymy nową generację plastyfi katorów i wydłużamy łańcuchy produktowe. 
Nasze nowe produkty to właściwa odpowiedź na stale rosnące wymagania, 
jakie stawiają przed nami klienci Segmentu OXO. Naszym celem jest stworzenie 
miejsca, w którym biznes będzie się spotykał z innowacyjnymi rozwiązaniami. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe jest takim właśnie miejscem, które stanie się 
silnym wsparciem technologicznym zarówno dla nas, jak i naszych partnerów 
biznesowych.      

Dawid Durawa
Dyrektor Departamentu 
Zakupów i Logistyki 

Odpowiadam za to by nigdy nie brakowało surowców do produkcji. Naszym strategicznym 
celem jest zabezpieczenie bazy surowcowej Segmentu OXO. Dlatego w Grupie Azoty 
podejmujemy odważne kroki, które będą miały ogromny wpływ na przyszłość naszą 
i naszych partnerów biznesowych. Ponadto zadaniem mojego zespołu jest dbanie o to, 
by produkty docierały do klientów w ustalonym terminie z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa.

PRZYSZŁOŚĆ

Od 2016 tworzymy Centrum Badań 
i Rozwoju, do którego zadań będzie 
należało opracowywanie wysoko 
zaawansowanych chemikaliów, które 
znajdą zastosowanie w przemyśle 

tworzyw sztucznych i polimerach. 
Celem prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych będzie zdobywanie 
nowej wiedzy oraz opracowywanie 
prototypów nowych produktów 

(m.in. tworzyw sztucznych oraz 
specjalistycznych dodatków), które 
następnie po serii testów wprowadzane 
będą do oferty produktowej Grupy 
Azoty ZAK S.A. 

Centrum Badań i Rozwoju

Instalacja propylenu wykorzystująca 
metodę odwodornienia propanu (PDH) 
to strategiczna inwestycja Grupy Azoty 
nastawiona na zabezpieczenie bazy 
surowcowej Segmentu OXO oraz wejście 

na europejskie rynki propylenu. Instalacja 
powstanie w Grupie Azoty Police. To 
obecnie największa inwestycja Grupy 
Azoty. Projekt zakłada budowę instalacji 
propylenu, bloku energetycznego oraz 

rozbudowę polickiego portu o terminal 
chemikaliów płynnych. Wartość projektu 
oceniana jest na 1,7 mld zł, instalacja ma 
zostać uruchomiona w 2019 r.

Największa w Europie Centralnej instalacja do produkcji 
propylenu metodą PDH 

Projekt Estry Specjalne
Projekt Estry Specjalne obejmie 
realizację zaawansowanych prac 
rozwojowych w skali półprzemysłowej, 
umożliwiając wytworzenie partii 
próbnych nowych produktów. Efektem 
projektu ma być rozpoczęcie produkcji 

szerokiej gamy nieftalanowych 
plastyfi katorów niskocząsteczkowych 
oraz poliestrowych oraz innych 
innowacyjnych plastyfi katorów 
polibursztynianowych na całkowicie 
nowej instalacji przemysłowej. Nowe 

produkty będą testowane przez 
naszych specjalistów w Laboratorium 
Aplikacyjnym oraz przez  przetwórców 
PCW. 



Kamil Bortniczuk
Członek Zarządu
Grupa Azoty ZAK S.A.

Sławomir Brzeziński
Wiceprezes Zarządu
Grupa Azoty ZAK S.A.

ZARZĄD GRUPY 
AZOTY ZAK S.A.

Paweł Mortas
Prezes Zarządu
Grupa Azoty ZAK S.A.



Dyrektor Jednostki 
Biznesowej Oxoplast
Aleksander Grymel Dyrektor Produkcji 

Jednostki Biznesowej Oxoplast
Bogusław Gaca

Kierownik Wydziału Estrów

Leszek Górczany

Kierownik Działu Sprzedaży 
Rynek Europa Południowa i Świat

Monika Urbańczyk

Samodzielny Referent
ds. Sprzedaży

Małgorzata Góreczna

Referent ds. Sprzedaży

Barbara Skrzypczyk-Scheit

Kierownik Wydziału WGS

Andrzej Dorosz

Kierownik Wydziału Aldehydów 

Paweł Polański

Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Krajowy 
i Europa Środkowo-Wschodnia

Jolanta Kamys

Specjalista ds. Sprzedaży 

Katarzyna Łukasik

Referent ds. Sprzedaży

Tomasz Bednarz

Kierownik Wydziału Alkoholi

Andrzej Stypułkowski

Dyrektor Handlowy 
Jednostki Biznesowej Oxoplast 
Agnieszka Kurpińska

Kierownik Działu Sprzedaży 
Rynek Europa Zachodnia i Świat 

Waldemar Pawelczyk

Specjalista ds. Sprzedaży

Anna Jamrozik

Samodzielny Referent
ds. Sprzedaży

Agnieszka Ciba

Serkretarka

Beata Bajkiewicz

Przedstawiciel Handlowy na rynek 
niemiecki, austriacki, szwajcarski 

Jacek Ogonowski

Koordynator ds. projektu 
Estry Specjalistyczne

Lech janik

Koordynator – Doradca Techniczny 

Boris Fleites-Jończyk

Szef Biura Technologicznego

Barbara Siwik

Koordynator ds. Sprzedaży

Ludomira Trojnar

Specjalista ds. Marketingu 

Rafał Bobko

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży 

Adam Rogala

LUDZIE
SEGMENTU OXO 



Cel strategiczny

Wzrost sprzedaży i marży poprzez rozwój rynku, 
poszerzenie i pozycjonowanie portfela produktów.

Działania operacyjne

Wprowadzenie do oferty sprzedażowej plastyfi katorów 
nowej generacji. Wydłużanie łańcuchów produktowych. 
Doskonalenie systemu obsługi klienta z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań logistycznych. Ekspansja na 
nowe, perspektywiczne segmenty i rynki geografi czne, 
optymalizacja kosztów produkcji i magazynowania.

MISJA / WIZJA

Agnieszka 
Kurpińska
Dyrektor 
Handlowy 
Jednostki Biznesowej 
Oxoplast 

To naszym partnerom biznesowym zawdzięczamy aktualną pozycję Segmentu OXO 
na rynku, dlatego każdego dnia staramy się spełniać ich oczekiwania zapewniając 
wysoką jakość, konkurencyjne warunki handlowe, sprawną logistykę i perspektywy 
długofalowej współpracy. Stale poszukujemy nowych rynków i zastosowań. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie poszerzamy nasze portfolio o produkty 
specjalistyczne. Za nami wiele lat pracy, a przed nami kolejne wyzwania. Zmieniamy 
się dla naszych partnerów bo wiemy, że przyszłość będziemy tworzyć razem.

Misja Segmentu OXO

Zapewniamy komponenty chemiczne, spełniając 
oczekiwania klientów.

Wizja Segmentu OXO

Zostaniemy wiodącym graczem w swojej branży, 
a dla klientów będziemy fi rmą pierwszego wyboru. 
Uzyskamy wskaźnik wartości dodanej wyższy niż fi rmy 
naszego sektora, niezależnie od koniunktury.

Aldehydy

Aldehyd n-masłowy
Aldehyd izomasłowy

Plastyfi katory

Oxovifl ex®

Oxoplast Medica®

Oxoplast® O
Oxoplast® PH

• Dodatek do PCW
zwiększający
elastyczność

• Produkcja powłok, 
wyrobów gumowych, 
klei i uszczelniaczy

GŁÓWNE
ZASTOSOWANIA

GŁÓWNE
ZASTOSOWANIA

WYKORZYSTANIE

WYKORZYSTANIE

• Plastyfi katory
• Rozpuszczalniki
• Akrylany
• Octany
• Dodatki paliwowe

• Budownictwo
• Motoryzacja
• Produkcja obuwia
• Kable i przewody
• Opakowania
• Produkty medyczne

• Plastyfi katory
• Farby i lakiery
• Kleje
• Paliwa

Alkohole OXO

2-Etyloheksanol
n-Butanol

Izobutanol
Oktanol F



Bogusław Gaca
Dyrektor Produkcji 
Jednostki Biznesowej Oxoplast

Wspólnie z moim zespołem dbamy o to by produkty 
wytwarzane na naszych instalacjach były najwyższej 
próby. Jakość produktów Segmentu OXO to wiedza, 
która jest efektem ogromnego doświadczenia, 
zdobywanego latami. Wystarczy wspomnieć, że 
plastyfi katory wytwarzamy od roku 1954, a alkohole 
OXO od 1986. Obecnie skupiamy się na rozwoju, 
nasze główne cele to optymalizacja procesowa oraz 
poszerzanie portfolio produktowego. 

Barbara Siwik
Kierownik Biura Technologicznego

Naszą wielką zaletą jest zintegrowany 
proces produkcyjny. Dbam o to, by każdy 
etap procesu technologicznego przebiegał 
poprawnie. Nasz wykwalifi kowany zespół 
czuwa nie tylko nad wysoką jakością 
produktu, ale także właściwym doborem 
surowców. Dbamy również o rzetelną 
dokumentację technologiczną i procesową. 

Wytwórnia
aldehydów
masłowych

Wytwórnia
Alkoholi OXO

Wytwórnia
gazu 

syntezowego
i oczyszczania

wodoru

Wytwórnia
estrów

Propylen Aldehydy

Aldehyd n-masłowy

Aldehyd izomasłowy

2-Etyloheksanol

n-Butanol

Izobutanol

Oktanol F

Oxovifl ex®

Oxoplast Medica®

Oxoplast® O

Oxoplast® PH

Gaz 
syntezowy

Wodór

Alkohole
OXO

Wodór Wodór

CH4

O2

H2

PTA

2PH

BKF

PROCES 
PRODUKCYJNY

Grupa Azoty ZAK S.A.



PLASTYFIKATORY

Leszek Górczany
Kierownik Wydziału 
Estrów

Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem w produkcji plastyfi katorów, 
które sięga 1954 roku. Jakość estrów wytwarzanych na mojej instalacji to pochodna 
dwóch składowych: jakości surowca, który dostarcza nam Wydział Alkoholi OXO 
oraz zaangażowanie mojej załogi. Jestem dumny z tego, że dzięki wytwarzanym 
przez nas plastyfi katorom, przedmioty stosowane codziennie przez miliony ludzi 
na całym świecie, stają się bezpieczniejsze, bardziej elastyczne i funkcjonalne.

/ Nasze doświadczenia w produkcji plastyfi katorów sięgają roku 1954 
/ Utrzymujemy dwie niezależne instalacje
/  Jesteśmy największym europejskim producentem nieftalanowego plastyfi katora DEHT
/  Nie wymazujemy przeszłości – wciąż w naszej ofercie można znaleźć DEHP, który wytwarzany jest w naszej 

fi rmie od 1963 roku 
/  Odważnie spoglądamy w przyszłość – planujemy uruchomienie produkcji estrów specjalistycznych 

oraz innych pochodnych OXO 



5%

WYPRODUKOWANYCH TON
OD 1954

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

RAZEM

2,3
mln ton

RAZEM

86
tys. ton/rok

Nr 1 
w DEHT

5.
miejsce

UDZIAŁ W RYNKU UE
W PRZELICZENIU NA DEHT, DINCH, DINP, DPHP

Oxoplast Medica®

Oxoplast® O

Oxoplast® PH

36 tys. ton/rok50 tys. ton/rok



Coraz wyższe standardy jakościowe oraz rosnące oczekiwania przetwórców tworzyw 

sztucznych znajdują odzwierciedlenie w ofercie Segmentu OXO. Oxovifl ex® to plastyfi kator 

nieftalanowy, dzięki któremu przedmioty stają się elastyczne, funkcjonalne i przyjazne w 

codziennym użytkowaniu.

Oxovifl ex® z powodzeniem może być stosowany w produktach mających bezpośredni 

kontakt z żywnością i w zabawkach, ponieważ spełnia najwyższe kryteria jakościowe 

dotyczące czystości, w tym te najbardziej rygorystyczne, zapisane w Europejskiej Farmakopei.

Oxovifl ex® - postaw na innowacyjne i bezpieczne rozwiązania



Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 20 [°Hz] ISO 6271

temperatura zapłonu min 230 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C/2h) max 0.20 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty 
ZAK S.A.

tereftalan bis(2-etyloheksylu) min 98.0 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
min 0.980 [g/cm3] 
max 0.985 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy max 0.01 [% m/m] ISO 1385/IV

woda max 0.1 [% m/m] ISO 760

Produkt ten jest efektem reakcji naszego 2-EH oraz kwasu PTA, używanego także w produkcji 

butelek PET. W przeciwieństwie do plastyfi katorów ftalanowych, Oxovifl ex® nie podlega 

ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym – nie jest substancją stwarzającą zagrożenie zgodnie z 

kryteriami klasyfi kacji rozporządzenia CLP.

W przeważającej liczbie przypadków Oxovifl ex® jest doskonałym substytutem dla 

plastyfi katorów ftalanowych. Oxovifl ex® został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem 

(WE) nr 1907/2006 (REACH).

www.oxoplast.com/plastyfi katory/oxovifl  ex/

Oxovifl ex® jest naszą

odpowiedzią na rosnące

zainteresowanie

rynku przetwórstwa PCW

plastyfi katorami nieftalanowymi.

To nowoczesny plastyfi kator, 

który z powodzeniem może 

być stosowany w produktach 

mających bezpośredni kontakt 

z żywnością i w zabawkach.

Nazwa handlowa: 
Oxovifl ex®

Nazwa chemiczna: 
Tereftalan bis(2-etyloheksylu)

CAS: 6422-86-2
Status REACH: DEHT 
zarejestrowany 06/09/2012

Oxovifl ex®

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe

PLASTYFI KATORY



Oxoplast® O

Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 30 [°Hz] DIN ISO 6271

temperatura zapłonu min 206 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C/2h) max 0.4 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty 
ZAK S.A.

estry w przeliczeniu 
na ftalan bis(2-etyloheksylu)

min 99.5 [% m/m] ISO 1385/V

ftalan bis (2-etyloheksylu) min 99.5 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
min 0.983 [g/cm3] 
max 0.986 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy max 0.010 [% m/m] ISO 1385/IV

woda max 0.10 [% m/m] ISO 760

Aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo prawne w zakresie jego szerokich pól 

zastosowań jesteśmy w trakcie jego autoryzacji zgodnie z procedurami REACH.

Oxoplast® O został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Podlega procedurze udzielania zezwoleń.

PLASTYFIKATORY

Oxoplast® O

jest plastyfi katorem

o najdłuższej tradycji

produkcyjnej.

Nazwa handlowa: 
Oxoplast® O

Nazwa chemiczna: 
Ftalan bis(2-etyloheksylu) 

CAS: 117-81-7
Status REACH: DEHP

 zarejestrowany 20/09/2010

www.oxoplast.com/plastyfi katory/oxoplast-o/

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe



Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe

Parametr Wartość Metoda badań

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 20 [°Hz] DIN ISO 6271

temperatura zapłonu min 206 [°C] ISO 2592

substancje lotne (150°C / 2h) max 0.4 [% m/m]
Metoda własna 
Grupy Azoty 
ZAK S.A.

estry w przeliczeniu na 
ftalan bis(2-etyloheksylu)

min 99.5 [% m/m] ISO 1385/V

ftalan bis(2-etyloheksylu) min 99.5 [% m/m] GC

gęstość w 20°C
min 0.983 [g/cm3] 
max 0.986 [g/cm3]

ISO 12185

wolne kwasy w przeliczeniu na kwas ftalowy max 0.010 [% m/m] ISO 1385/IV

woda max 0.10 [% m/m] ISO 760

zawartość metali
Cd
Sn
Zn
Ba
Ca

max 0.1 [ppm]
max 1.0 [ppm]
max 10 [ppm]
max 1.0 [ppm]
max 10 [ppm]

Metoda własna 
Grupy Azoty 
ZAK S.A. ICP-OES

absorbancja (220-340 nm; ekstrakt 
wodny S2)

 max 0.3

Metoda własna Grupy 
Azoty ZAK S.A. na podstawie 
Farmakopei Europejskiej 
(8 wydanie 2013) 

substancje redukujące (ekstrakt wodny; 
KMnO4)

 max 20 [ml]
Farmakopeia Europejska 
(8 wydanie 2013)

www.oxoplast.com/plastyfi katory/oxoplast-medica/

Oxoplast Medica® jest odpowiedzią na zapotrzebowanie z sektora medycznego PCW

i jest przede wszystkim stosowany do wyrobu woreczków na krew. Oxoplast Medica® spełnia 

najwyższe kryteria jakościowe wymagane przez rynek oraz wytyczne europejskiej farmakopei.

Oxoplast Medica® nie podlega autoryzacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH) ze względu na jego specjalistyczne zastosowanie.

PLASTYFI KATORY

Oxoplast Medica®

jest odpowiedzią

na zapotrzebowanie PCW

z sektora medycznego.

Nazwa handlowa: 
Oxoplast Medica®

Nazwa chemiczna: 
Ftalan bis(2-etyloheksylu)

CAS: 117-81-7
Status REACH: DEHP
zarejestrowany 20/09/2010

Oxoplast Medica®



ALKOHOLE OXO

/ Alkohole OXO produkujemy od 1986 roku 
/  W 1998 roku nasza instalacja OXO została poddana modernizacji, 

obecnie jest jedną z najnowocześniejszych w Europie
/   Na własnych instalacjach wytwarzamy aldehydy: n-masłowy 

oraz izomasłowy – półprodukty niezbędne do produkcji alkoholi OXO
/ Nie ma dla nas barier geografi cznych, naszym klientom służymy globalnie

Andrzej Stypułkowski
Kierownik Wydziału 
Alkoholi

Mój wydział to serce Segmentu OXO. To tu od 1986 roku 
wytwarzamy alkohole OXO, które cieszą się uznaniem 
wśród europejskich przetwórców. Dzięki rzetelnej 
i solidnej pracy mojej załogi instalacja OXO pomimo 
30 lat funkcjonowania wciąż osiąga najwyższe parametry 
techniczne, co bezpośrednio przekłada się na wyjątkową 
jakość wytwarzanych przez nas alkoholi OXO. 

Andrzej Dorosz
Kierownik Wydziału 
WGS

Mój wydział pełni szczególną rolę 
ponieważ jest pierwszym ogniwem 
procesu produkcyjnego Segmentu 
OXO. Wspólnie z pracownikami 
czujemy tę odpowiedzialność. 
Każdego dnia wkładamy serce 
w wykonywane zadania, ponieważ 
wiemy jak wiele od tego zależy.



WYPRODUKOWANYCH TON
OD 1986

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

RAZEM

4,515
mln ton

RAZEM

225
tys. ton/rok

Nr 2 
w 2-EH

5.
miejsce

UDZIAŁ W RYNKU UE
W PRZELICZENIU NA 2-EH I BUTANOLE

55 tys. ton/rok

n-Butanol 
Izobutanol

Oktanol F

2-Etyloheksanol

170 tys. ton/rok

12%



Precyzja i doświadczenie w produkcji jest podstawą wysokiej renomy, jaką cieszy się nasz 2-EH 

wśród odbiorców – producentów dodatków paliwowych, plastyfi katorów, akrylanów i innych

produktów chemicznych.

2-EH jest zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.

2-Etyloheksanol

Nazwa handlowa: 
2-Etyloheksanol /2-EH/

Nazwa chemiczna: 
2-Etyloheksan-1-ol

CAS: 104-76-7
Status REACH: 2-Etyloheksanol

 zarejestrowany 28/09/2010

Parametr Wartość Metoda badań

2-etyloheksanol min 99.7 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C
min 0.832 [g/cm3]
max 0.834 [g/cm3]

ISO 12185

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 max 0.01 [% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na 2-etyloheksanal1 max 0.05 [% m/m] BS 4583

woda max 0.05 [% m/m] ISO 12937:2000

ALKOHOLE OXO

2-Etyloheksanol (2-EH)

jest głównym alkoholem

wytwarzanym na naszej

instalacji OXO.

www.oxoplast.com/alkohole-oxo/2-etyloheksanol/

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe



1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.

Starannie prowadzony proces produkcyjny gwarantuje naszym klientom produkt spełniający 

wszystkie wymogi w zakresie przetwórstwa do akrylanów, octanów, rozpuszczalników oraz 

innych substancji stosowanych głównie w przemyśle farb i lakierów.

n-Butanol został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

ALKOHOLE OXO

n-Butanol jest naszym 

drugim co do wielkości 

produkcji alkoholem OXO.

n-Butanol

Nazwa handlowa: 
n-Butanol
Nazwa chemiczna: 
Butan-1-ol, n-Butanol

CAS: 71-36-3
Status REACH: n-Butanol 
zarejestrowany 02/11/2010

Parametr Wartość Metoda badań

n-butanol  min 99.8 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C1 min 0.810 [g/cm3]
max 0.812 [g/cm3]

ISO 12185 

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 max 0.005[% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1 max 0.05 [% m/m] BS 4583

woda max 0.05 [% m/m] ISO 12937:2000

www.oxoplast.com/alkohole-oxo/n-butanol/

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe



www.oxoplast.com/alkohole-oxo/izobutanol/

Izobutanol

Głównym przeznaczeniem naszego alkoholu są rozpuszczalniki lub mieszanki 

rozpuszczalnikowe stosowane w farbach i lakierach, żywicach znanych marek.

Izobutanol został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Nazwa handlowa: 
Izobutanol

Nazwa chemiczna: 
2-Metylopropan-1-ol, Izobutanol

CAS: 78-83-1
Status REACH: Izobutanol

zarejestrowany 04/11/2010

Parametr Wartość Metoda badań

izobutanol  min 99.8 [% m/m] GC

barwa, stopnie w skali Pt-Co max 5 [APHA] ISO 6271

gęstość w 20°C1 min 0.802 [g/cm3]
max 0.804 [g/cm3]

ISO 12185

kwasy w przeliczeniu na kwas octowy1 max 0.003 [% m/m] ASTM D 1613

aldehydy w przeliczeniu na aldehyd masłowy1 max 0.05 [% m/m] BS 4583

woda max 0.10 [% m/m] ISO 12937:2000

ALKOHOLE OXO

Izobutanol jest produktem

przetwórstwa aldehydu

izomasłowego.

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe

1Parametry gwarantowane przez producenta oznaczane w przypadku reklamacji.



www.oxoplast.com/alkohole-oxo/oktanolf/

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe

Oktanol F

Oktanol F jest cieczą o różnych odcieniach barwy – od żółtej poprzez żółtobrązową,

do zielonkawej o charakterystycznym zapachu.

ALKOHOLE OXO

Nazwa handlowa: 
Oktanol F
Nazwa chemiczna: 
Pozostałość podestylacyjna, 
produkty uboczne z produkcji 
2-etylo-heksan-1-olu

CAS: 68609-68-7
Status REACH: Oktanol F
zarejestrowany 12/01/2012

Parametr Wartość Metoda badań

2-etyloheksanol max 30 [% m/m] GC

związki wysokocząsteczkowe (min C8) min 70 [% m/m] GC



/  Na własnych instalacjach wytwarzamy aldehydy: n-masłowy 
oraz izomasłowy, półprodukty niezbędne do produkcji alkoholi OXO

/  Od 1986 roku dostarczyliśmy na rynek 111 tys. ton aldehydów

ALDEHYDY

Paweł Polański
Kierownik 
Wydziału Aldehydów

Na moim wydziale ma swój początek synteza OXO. W obecności katalizatora rodowego 
przebiega reakcja hydroformylowania propylenu oraz gazu syntezowego do aldehydów 
masłowych. Od pracy i doświadczenia mojego zespołu zależeć będzie jakość wszystkich 
rynkowych produktów wytwarzanych przez Segment OXO. 



www.oxoplast.com/aldehydy/aldehyd-izomaslowy/

Aldehyd n-masłowy

Aldehyd izomasłowy

To jego jakość jest dla nich podstawowym wyznacznikiem. Poza wewnętrznym przetwórstwem 

oferujemy ten produkt naszym klientom używającym go do produkcji rozpuszczalników, 

estrów, kwasów organicznych, żywic itd. Aldehyd n-masłowy jest zarejestrowany zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH). Może być stosowany wyłącznie do syntezy 

chemicznej.

Bezpośrednim produktem jego przetwórstwa na naszych instalacjach jest Izobutanol. 

Oprócz tego zastosowania nasi klienci stosują produkt do dalszego przetwórstwa w kierunku 

estrów, żywic, amin, itd.

Aldehyd izomasłowy został zarejestrowany zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

(REACH). Może być stosowany wyłącznie do syntezy chemicznej.

Aldehyd izomasłowy

jest drugim z półproduktów

wykorzystywanych

w syntezie alkoholi OXO.

Nazwa handlowa: 
Aldehyd n-masłowy
Nazwa chemiczna: 
Butanal

CAS: 123-72-8
Status REACH: Aldehyd n-masłowy
zarejestrowany 07/10/2010

Nazwa handlowa: 
Aldehyd izomasłowy
Nazwa chemiczna: 
2-metylopropanal

CAS: 78-84-2
Status REACH: Aldehyd izomasłowy
zarejestrowany 11/08/2010

www.oxoplast.com/aldehydy/aldehyd-n-maslowy/

ALDEHYDY

Aldehyd n-masłowy

jest podstawowym

półproduktem w produkcji

naszych alkoholi OXO

(2-EH i n-Butanolu).

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe

Zastosowanie

Farby i lakiery

Kable i przewody

Tworzywa sztuczne (PCW)

Synteza chemiczna

Motoryzacja

Przemysł medyczny 
i kosmetyczny

Gazy techniczne

Tekstylia

Pozostałe



Waldemar Pawelczyk
Kierownik Działu Sprzedaży 
Rynek Europa Zachodnia i Świat

Europa zachodnia i świat to rynki, na których 
wspólnie z zespołem specjalistów buduję 
pozycję Segmentu OXO. Największą satys-
fakcję czuję, gdy mój bezpośredni kontakt 
z klientem owocuje wieloletnią współpracą. 
Dążę do tego by Grupa Azoty ZAK S.A. była 
zawsze fi rmą pierwszego wyboru dla moich 
partnerów biznesowych.

KONTAKT
Kierownik Działu Sprzedaży
Rynek Europa Zachodnia i Świat
Waldemar Pawelczyk

tel.: +48 77 481 39 85
fax: +48 77 481 20 93
e-mail: waldemar.pawelczyk@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży Rynek Krajowy
i Europa Środkowo-Wschodnia
Jolanta Kamys

tel.: +48 77 481 35 18
fax: +48 77 481 23 06
e-mail: jolanta.kamys@grupaazoty.com

Kierownik Działu Sprzedaży
Rynek Europa Południowa i Świat
Monika Urbańczyk

tel.: +48 77 481 22 50
fax: +48 77 481 23 06
e-mail: monika.urbanczyk@grupaazoty.com

Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30 A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 20 00
e-mail: oxoplast@grupaazoty.com

www.oxoplast.com

Dyrektor Handlowy
JB Oxoplast

Agnieszka Kurpińska

tel.: +48 77 481 25 53
fax: +48 77 481 22 79
e-mail: agnieszka.kurpinska@grupaazoty.com



Jolanta Kamys
Kierownik Działu Sprzedaży Rynek 
Krajowy i Europa Środkowo-Wschodnia

Jako kierownik odpowiedzialny za rynek krajowy oraz 
Europy środkowo-wschodniej nawiązuje kontakty, 
które mają wpływ na wizerunek Grupy Azoty ZAK S.A. 
Rynek lokalny jest dla nas ogromnym wyzwaniem, 
ponieważ chcemy sprostać wszelkim oczekiwaniom 
naszych najbliższych partnerów biznesowych. Wraz 
z moimi pracownikami tworzymy zespół, który 
zawsze odpowie na trudne pytania klientów i udzieli 
specjalistycznej porady, gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Monika Urbańczyk
Kierownik Działu Sprzedaży 
Rynek Europa Południowa i Świat

Przykładam szczególną wagę do budowania więzi 
i pozytywnych relacji biznesowych z naszymi 
partnerami. Europa południowa i świat to rynki,  
za które wraz z moim zespołem odpowiadam. 
Przyświeca nam wspólny cel – chcemy zostać 
wiodącym graczem w swojej branży. W jego realizacji 
pomagają partnerzy, którzy zaufali nam i docenili 
potencjał polskiej fi rmy z wieloletnim stażem.

Grupa Azoty ZAK S.A.



Grupa Azoty ZAK S.A.
ul. Mostowa 30 A
Skrytka pocztowa 163
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Polska

tel.: +48 77 481 20 00
e-mail: zak@grupaazoty.com
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