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Szanowni Państwo,

Jeśli trzymacie w dłoniach ten informator, to znaczy że jesteście zainteresowani inwestowaniem              
w województwie opolskim. To bardzo dobry wybór! Dlaczego? 

Nie tylko dlatego, że mamy tu dobrze przygotowane tereny inwestycyjne w wielu lokalizacjach, 
świetnie wykształconych i przygotowywanych do pracy w różnych zawodach ludzi, gęstą sieć zmo-
dernizowanych lub wciąż remontowanych dróg czy wiodącą z zachodu na wschód autostradę. Tak-
że dlatego, że umiemy przekuć w atut fakt, iż jesteśmy najmniejszym regionem w Polsce.

Dzięki temu łatwiej nam choćby podejmować wspólne ustalenia i działania, tak by jak najlepiej 
wspierać przedsiębiorców. Lepiej znamy też działające w naszym regionie firmy, a dzięki temu traf-
niej dobieramy wszystko, co kryje się pod pojęciem obsługi poinwestycyjnej. I to właśnie jest być 
może najważniejsze: nasze wsparcie dla firm nigdy nie kończy się na Państwa decyzji o zainwesto-
waniu w województwie opolskim. Możecie na nie liczyć także potem, na każdym etapie Waszej 
działalności.

Zatem: zapraszamy do Opolskiego!

Andrzej Buła
Marszałek Województwa Opolskiego
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* więcej informacji na stronach 8 i 9

W odległości 150 km od Opola

523€

1178€

9412km2

986tys.

5,7% 8,5mln

powierzchnia

wynagrodzenie minimalne 
w 2019 r.

średnie wynagrodzenie

brutto

brutto

(2250 zł)

(5058 zł)

liczba mieszkańców 
regionu

stopa bezrobocia

bezrobotni zarejestrowani: 

20 700 osób

GUS, maj 2019 r.

GUS, maj 2019 r.

GUS, grudzień 2018 r.

GUS, grudzień 2018 r.

REG
IO

N

mieszkańców  
w Aglomeracji Opolskiej

334tys.

Biuro Stowarzyszenia 
Aglomeracja Opolska, 

2018 r.
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300 KM
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1000 KM

Hiszpania

Portugalia

Francja Szajcaria

Chorwacja

Bosnia i 
Harcegownia

Serbia

Czarnogora
Macedonia

Albania

Niemcy

Dania Litwa

EstoniaSzwecja

Polska

Czechy
A1

A4

Austria

Rumunia

Turcja

Grecja

Rosja

UkrainaBelgia

Holandia
Wielka 
Brytania

Irlandia

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

GRANICA Z CZECHAMI 45 00:40
240 02:20
300 04:01
315 03:50
420 04:09
440 04:17
450 05:02
530 06:30

GRANICA Z NIEMCAMI
PRAGA

WARSZAWA
BERLIN

BRATYSŁAWA
WIEDEŃ
LWÓW

ODLEGŁOŚĆ
(km)

SAMOCHÓD
(h)

ODLEGŁOŚĆ I CZAS 
DOJAZDU Z OPOLA

DO POLSKICH MIAST

WROCŁAW 97 01:05 00:55

113 01:24 01:13

188 01:53 04:03

185 02:53 05:00

269 03:34 03:11

315 03:50 02:52

KATOWICE

KRAKÓW

ŁÓDŹ

POZNAŃ

WARSZAWA

ODLEGŁOŚĆ
(km)

KOLEJ
(h)

SAMOCHÓD
(h)

LO
KA
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CJ
A

śląskie

opolskie

podkarpackie
małopolskie

świętokrzyskie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

łódzkie

dolnośląskie

wielkopolskie
lubuskie

kujawsko-
pomorskie

Opole
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Gliwice-Sośnica

A4

408

11

A4

408
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WIELKOPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

CZECH REPUBLIC

Autostrada

Droga krajowa

Droga wojewódzka

Węzeł autostradowy

ŚLĄSKIE

ŁÓDZKIE

3 godziny 
do Warszawy  
(pociągiem)

1 godz. 
do 2 lotnisk 
oferujących loty 
międzynarodowe 
w Katowicach 
i we Wrocławiu 

Wrocław
1 h | 97 km
(z Opola)

Katowice
1h | 113 km

Kraków
2h | 188 km

Ostrawa (CZ)
2h | 120 km

CZECHY

TRA
N

SPO
RT
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Kapitał ludzki
Rynek pracy w Polsce i na Opolszczyźnie charakteryzuje się wysoką wydajnością i niskimi kosztami 
pracy. Wg Eurostatu koszt godziny pracy w Polsce wynosi 10,1 EUR, podczas gdy średnia dla całej 
UE wynosi 27,4 EUR, zaś dla strefy euro – 30,6 EUR. 

19 635 studentów uczelni 

6 203 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

18 092 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych

6 uczelni

Edukacja w odległości 150 km 
od Opola

260 000 studentów uczelni 

68 339 studentów kierunków 
technologicznych i inżynierskich

135 260 uczniów w szkołach 
zawodowych i technicznych 

4 uniwersytety 
notowane w rankingu TOP20

(Źródło: GUS, 2018 r.)

EDUKACJA na Opolszczyźnie

Źródła: GUS, CZSO, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, maj 2019 r.

Opolskie

Czechy

Polska

2 – 4,1
4,2 – 6,2
6,3 – 7,8
7,9 – 9,6

2%

5,5%

5,7%

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

głubczycki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

H
R

Stopa bezrobocia
w województwie opolskim (w %)
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Mapa średnich wynagrodzeń brutto w Polsce

warmińsko-mazurskie:

4070 zł
(947 €)

opolskie:

4553 zł
(1059 €)

Źródło: GUS, 2019 r.

kujawsko-pomorskie:

4487 zł
(1043 €)

świętokrzyskie:

4253 zł
(989 €)

podkarpackie:

4218 zł
(981 €)

lubuskie:

4323 zł
(1005 €)

łódzkie:

4568 zł
(1062 €)

dolnośląskie:

5203 zł
(1210 €)

śląskie:

5114 zł
(1189 €)

podlaskie:

4292 zł
(998 €)

mazowieckie:

6311 zł
(1468 €)

zachodniopomorskie:

4638 zł
(1077 €) 

małopolskie:

5264 zł
(1224 €)

lubelskie:

4179 zł
(972 €)

wielkopolskie:

4671 zł
(1086 €)

pomorskie:

5459 zł
(1270 €)

H
R

Opolszczyzna: 8 miejsce w kategorii „Strategia pozyskiwania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych wśród małych regionów Europy (poniżej 1,5 mln 
mieszkańców)

wg fDI Magazine (2018 r.)
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Polska Strefa Inwestycji

Kryteria ilościowe

Kryteria jakościowe

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park”

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

namysłowski

brzeski
opolski

Opole

strzelecki

krapkowicki
nyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

głubczycki

kluczborski

oleski

Koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty 
pracy) uzależnione od:

• Stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca reali-
zacji nowej inwestycji (w porównaniu do przeciętnej stopy 
bezrobocia w kraju) 

• Wielkości przedsiębiorstwa

W przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla 
biznesu oraz MŚP warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych 
obniża się o:

• 98% (mikroprzedsiębiorcy),
• 95% (mali przedsiębiorcy),
• 80% (średni przedsiębiorcy),
• 95% (nowoczesne usługi).

Minimalna ilość puntów aby uzyskać decyzję o wsparciu w woj. opolskim wynosi 5 punktów.  
Maksymalna ilość punktów  = 10. 

Zrównoważony rozwój gospodarczy (5 pkt) Zrównoważony rozwój społeczny (5 pkt)

Projekt przemysłowy* / Projekt inwestycyjny z sektora nowoczesnych usług dla biznesu **

• Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne                 
z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska 
może uzyskać przewagę konkurencyjną,

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 
terytorium Polski,

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego*,
• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
• Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP,**
• Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub MŚP.

• Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 
stabilnego zatrudnienia,

• Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim nega-
tywnym wpływie na środowisko,

• Zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z nim, 
bądź w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi 
co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju 
(z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest sie-
dziba wojewody lub sejmiku województwa),

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji za-
wodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracow-
nikiem.

Kryteria ilościowe Koszty kwalifikowane (mln PLN)
Duży (projekt
przemysłowy)

Duży (usługi
nowoczesne) Średni Mały Mikro

Stopa bezrobocia
w danym powiecie

< 60% > 100 > 5 > 20

> 16

> 12

> 8

> 4

> 3

> 2

> 5

> 4

> 3

> 2

> 1

> 0,75

> 0,5

> 2

> 1,6

> 1,2

> 0,8

> 0,4

> 0,3

> 0,2

> 60 > 3

> 80 > 4

> 40 > 2

> 20 > 1

> 15 > 0,75

> 10% > 0,5

(160%; 200%)

(60%; 100%)

(200%; 250%)

(100%; 130%)

> 250%

(130%; 160%)
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ZACH
ĘTY

Okres zwolnienia

Wysokość ulg podatkowych

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

1996 – rok założenia 
2749 ha – powierzchnia 
390 – liczba inwestorów 
80 000 – nowe miejsca pracy 
36 mld zł – zainwestowany kapitał

ksse.com.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA

MAŁE
ZATRUDNIENIE < 50 

OBRÓT ≤ 10 MLN EUR
BILANS ROCZNY ≤ 10 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

MIKRO
ZATRUDNIENIE < 10 
OBRÓT ≤ 2 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 2 MLN EUR

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚREDNIE 
ZATRUDNIENIE < 250 
OBRÓT ≤ 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY ≤ 43 MLN EUR

ULGA PODATKOWA

PRZEDSIĘBIORSTWA

DUŻE 
ZATRUDNIENIE ≥ 250 
OBRÓT > 50 MLN EUR

BILANS ROCZNY > 43 MLN EUR

45%45% 55%55% 35% 45% do 25% do 35%

KOSZTÓW INWESTYCJI LUB DWULETNICH KOSZTÓW PRACY

ULGA W PODATKU DOCHODOWYM CIT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK”

1997 – rok założenia 
3774 ha – powierzchnia 
220 – liczba inwestorów 
53 500 – nowe miejsca pracy 
27 mld zł – zainwestowany kapitał

invest-park.com.pl

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie

województwo
np. śląskie

i dolnośląskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie
województwo

opolskie

Źródło: www.invest-park.com.pl, www.ksse.com.pl, czerwiec 2019 r.

12 lat dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy 
publicznej wynoszącą 35%
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Województwo opolskie to kluczowy region na mapie polskiej branży chemicznej. Przemysł chemiczny stanowi 
jeden z podstawowych potencjałów przemysłowych województwa, zyskując miano inteligentnej specjalizacji re-
gionu. Znaczna część firm chemicznych na terenie Opolszczyzny posiada kilkudziesięcioletnią historię. Wśród 
działających w regionie podmiotów są zarówno duże firmy z sektora wielkiej syntezy chemicznej (Zakłady Azoto-
we Kędzierzyn S.A. należące do Grupy Azoty) i produkcji podstawowych chemikaliów (Petrochemia-Blachownia 
S.A. i PCC Synteza S.A.), jak i średnie i małe przedsiębiorstwa reprezentujące branżę chemii specjalistycznej (ICSO 
Chemical Production Sp. z o.o. – produkcja specyfików dla różnych gałęzi przemysłu, Intersilesia McBride Polska 
Sp. z o.o. – lider w produkcji chemii gospodarczej dla sieci handlowych czy też PPH CHEMIA-BOMAR – wytwa-
rzanie płynów chłodniczych i środków myjących). Ważne miejsce zajmują także firmy z branży przetwórstwa 
tworzyw sztucznych jak: Nordfolien Polska Sp. z o.o., B+K Sp. z o.o., ZP ChemPack (produkcja opakowań z folii 
i tworzyw sztucznych) oraz Global Colors Polska S.A. (produkcja koncentratów barwiących i uszlachetniających). 
Wśród znaczących producentów gazów technicznych warto wymienić firmy Air Products Sp. z o.o. i Messer Polska 
Sp. z o.o. Największą firmą w Polsce zajmującą się dystrybucją surowców chemicznych jest Brenntag Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Rozwój opolskiej branży chemicznej wspierają liczne instytucje naukowo-badawcze z regionu i spoza jego granic. 
W Kędzierzynie-Koźlu działa renomowany Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, który od 1952 
r. wspiera producentów w opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu technologii chemicznych, produkcji oraz 
sprzedaży. Bogate zaplecze badawczo-edukacyjne oferują Politechnika Opolska i Wydział Chemii Uniwersytetu 
Opolskiego.

Firmy działające w branży chemicznej mogą liczyć na pomoc opolskich instytucji otoczenia biznesu. Są to m.in. 
Opolska Izba Gospodarcza, Loża Opolska Business Centre Club, Izba Rzemieślnicza w Opolu, Izba Gospodarcza 
„Śląsk”, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, Fundacja Rozwoju Śląska, Kędzierzyńsko-Kozielski Park Prze-
mysłowy, Nyska Regionalna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, Stowarzyszenie 
„Promocja Przedsiębiorczości”.  

Sektor chemiczny
w województwie 
opolskim
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Przykłady firm 
z branży chemicznej

namysłowski

brzeski

opolski

Opole

strzelecki

krapkowickinyski

prudnicki

kędzierzyńsko-kozielski

kluczborski

oleski

głubczycki

Opole: Alcor, Dempol Eco, 
N Cosmetics, SFD

Nyski: Pollena Paczków, 
Bioagra

Głubczycki: ASA

Kędzierzyńsko-kozielski: Air Pro-
ducts, Brenntag, CEWE Fotojoker, 
Grupa Azoty, ISCO Chemicals Pro-
ductions, Petrochemia Blachownia, 
Mexeo, PCC Synteza, Warter

Strzelecki: Drobchem, In-
tersilesia McBride

Krapkowicki: Arcelor Mit-
tal, B+K, Chespa, Nor-
dfolien

Brzeski: Chemia Bomar
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Klaster ChemSter
Klaster to sieć współpracy, która prowadzi do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko uczest-
ników klastra, ale także całego regionu w obszarze chemii specjalistycznej, m. in. poprzez efektywne podno-
szenie poziomu innowacyjności. Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER powołano do życia w sierpniu 
2013 r. Grupa składa się z instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i jednostek otoczenia biznesu. 
Inicjatywa ta ma ukierunkować wspólne wysiłki i propozycje projektów rozwojowych na efektywny prze-
pływ wiedzy i technologii, generowanie rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie no-
wych produktów i usług. Istotnymi zasadami decydującymi o powodzeniu współpracy jest zaufanie i troska 
o wspólny interes, ale także poszanowanie odrębności partnerów i swobody ich działalności.

Uczestnicy klastra: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – ICSO 
„Blachownia”, Belmar Sp. z o.o., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego O/K-Koź-
le, Ekomax Sp. z o.o., Ruetgers Poland Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o., ZS Nr 3 im. 
Mikołaja Reja, KSSE S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., WT & T Polska Sp. z o.o., Politechnika Śląska Wydział 
Chemiczny, Eko-Bud-Instal S.A., Flukar Sp. z o.o., SA Chemicals Sp. z o.o., KK Terminale Sp. z o.o., Stocznia 
Koźle Sp. z o.o., WS Ventures.

Straż pożarna Kędzierzyn-Koźle
Kędzierzyn-Koźle to zagłębie chemii przemysłowej. Jest tu siedem zakładów chemicznych zakwalifikowa-
nych do grupy dużego ryzyka i trzy do grupy zwiększonego ryzyka. Służby czuwające nad bezpieczeństwem 
miasta musiały wyspecjalizować się w usuwaniu potencjalnych awarii. Nad bezpieczeństwem miasta czuwa 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, w której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-
ekologicznego.

JRG -1 powstała w 1992 r. Aktualnie w jednostce, w systemie trzyzmianowym, pełni służbę łącznie 72 ra-
towników. Do zadań specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego należą: określanie zagro-
żenia i wyznaczanie stref niebezpiecznych, ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt 
poza strefę zagrożenia, dokonywanie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych za pomocą przyrządów 
pomiarowych, uszczelnianie i ograniczanie wycieków substancji niebezpiecznych, zawiązywanie lub neutra-
lizacja substancji niebezpiecznych, włączanie i wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na 
bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych, stawianie kurtyn wodnych, prowadzenie dekontamina-
cji osób poszkodowanych, ratowników i użytego w działaniach sprzętu.

Kontakt:
ul. Wojska Polskiego 16f,
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 62 15
e-mail: chem-ster@kkpp.pl
www.klasterchemster.pl

Kontakt:
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 12, 
47-200 Kędzierzyn -Koźle
tel.: +48 77 482 17 15
e-mail: kozlesekret@psp.opole.pl
www.strazkkozle.pl
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Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” (ICSO) jest jednostką 
badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 r. Instytut jest sprawdzonym partnerem zarówno krajo-
wych jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technolo-
gii chemicznych, produkcji oraz sprzedaży produktów branżowych. Prowadzi badania naukowe i prace 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych. Wdraża wyniki badań do praktyki przemysłowej. 
Wykonuje badania i analizy chemiczne. 

Usługi i ich zakres
Dysponując nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą instytut kompleksowo świadczy usługi: ba-
dawcze, analityczne, doradcze i projektowe oraz wykonuje usługi z zakresu informacji naukowo-tech-
nicznej.  Tematyka badawcza obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych 
dotyczących procesów chemicznych, w szczególności w zakresie: syntezy i technologii organicznej; ży-
wic fenolowych, akrylowych, epoksydowych, poliwęglanów i innych oraz modyfikowaniu właściwości 
żywic; rozdziału gazów, procesów wodorowych i ciśnieniowych; technologii przetwarzania surowców 
odnawialnych; procesów petro- i karbochemicznych; katalizy homo- i heterogennej; chemii i technologii 
polimerów i tworzyw sztucznych oraz ich modyfikacji i przetwórstwa; środków powierzchniowo-czyn-
nych i chemii gospodarczej; środków pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu; analizy chemicznej; 
fizykochemii; inżynierii chemicznej; ochrony środowiska i utylizacji odpadów.

Kontakt:
ul. Energetyków 9,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 34 70
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl
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Air Products Sp. z o.o.
Oddział w Kędzierzynie-Koźlu
Air Products and Chemicals Inc. to amerykański koncern przemysłowy o kilkudziesięcioletniej tradycji, 
jeden ze światowych liderów w produkcji i dystrybucji gazów technicznych. Firma stawia na sprzedaż 
produktów najwyższej jakości wraz z bardzo rozwiniętym doradztwem w zakresie technologii stosowa-
nia. Zakład produkcyjny w Kędzierzynie-Koźlu działa od 1999 r. Zaopatruje krajowe oddziały terenowe 
w ścisłym porozumieniu z klientem końcowym. W 2009 r. nastąpiło podwojenie mocy produkcyjnych 
firmy, co pozwoliło stać się największym polskim producentem gazów ciekłych.

Produkty/Usługi
Gazy techniczne ogólnego zastosowania, gazy medyczne i specjalistyczne, gazy do spawania i cięcia oraz 
doradztwo odnośnie zastosowań, w zakresie ochrony środowiska, jakości produkcji oraz zwiększenia 
produktywności.

Klienci
Branża spożywcza, budowlana, medyczna, obróbki metalu, spawalnictwo.

Certyfikaty
ISO 9001.
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Kontakt:
ul. Waryńskiego 1, 

47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 38 20

e-mail: gazy@airproducts.com
www.airproducts.com.pl
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Kontakt:
ul. Kępska 12, 
45-130 Opole
tel.: +48 77 455 46 10
e-mail: alcor@alcor.pl
www.alcor.pl

Alcor Sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Produkcyjne
Spółka powstała w 1991 r. Jednym z atutów firmy jest wykształcona kadra. Alcor produkuje farby specjali-
styczne oraz handluje materiałami budowlanymi. Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawczo-rozwojowe 
w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, realizuje usługi ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie 
konstrukcji stalowych i betonowych obiektów przemysłowych. Stan zatrudnienia to ok. 30 osób.

Produkty/Usługi
Farby antykorozyjne, termoodporne, elewacyjne, podłogowe, przeciwgrzybiczne i dachowe, prace budow-
lane, antykorozyjne, remontowo-montażowe obiektów przemysłowych, aparatury chemicznej i elektro-
energetycznej, sprzedaż włókien do betonu.

Klienci
Hurtownie farb i lakierów, zakłady przemysłu chemicznego, budowlanego, samochodowego, energetyka, 
górnictwo, służba zdrowia.

Certyfikaty
AQAP-110, ISO 9001.
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ArcelorMittal Poland S.A. Zakład Koksowniczy w Zdzieszowicach
Zakład ArcelorMittal Poland w Zdzieszowicach jest największą, najnowocześniejszą koksownią w Europie, 
która może wyprodukować 3,6 mln ton koksu rocznie. Od 2003 r. koncern zrealizował w zakładzie projekty 
modernizacyjne o wartości ponad 1 mld zł. Grupa ArcelorMittal to największy producent stali na świecie, 
który ma oddziały produkcyjne w 60 krajach. Zakład w Zdzieszowicach wytwarza koks, który jest niezbęd-
ny do produkcji stali. Zdzieszowicka koksownia jest głównym źródłem zaopatrzenia w koks hut koncernu 
w Polsce, Niemczech, Rumunii, Ukrainie, Algierii, Hiszpanii, RPA oraz Meksyku. 

Produkty
Koks, smoła surowa, gaz koksowniczy.

Klienci
Branża hutnicza, chemiczna i energetyczna.

Certyfikaty
ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHAS 18001, ISO 50001, ZKP, PED.

Kontakt:
Oddział w Zdzieszowicach
ul. Powstańców Śląskich 1,
47-330 Zdzieszowice
tel.: + 48 32 776 66 66
poland.arcelormittal.com
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Kontakt:
ul. Zakładowa 3,
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 461 42 39
e-mail: biuro@artchem.info
www.artchem.info

Art-Chem S.C.
Historia firmy sięga 1992 r. Od początku przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją specjalistycznych farb oraz 
lakierów. Produkty spółki stosowane są w rzemiośle artystycznym do dekoracyjnego malowania-patynowa-
nia powierzchni metalowych, ceramiki ogrodowej i budowlanej, drewna itp. 

Produkty
Złotole, patyna, srebrzanka, grunto-emalie, farba hydroizolacyjna, lakiery, utwardzacz, przyśpieszacz kobal-
towy, rozcieńczalniki, rozpuszczalnik.

Klienci
Klienci indywidualni.

Certyfikaty
GIG Katowice.

Kontakt:
ul. Oświęcimska 11, 
48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 485 08 01 
e-mail: sekretariat@asa.eu 
www.asa.eu

Asa Sp. z o.o. 
Firma działa od 14 lat. Dostarcza klientom preparaty poprawiające komfort i jakość życia, które wyprodu-
kowano w oparciu o naturalne surowce i sprawdzone technologie. Strategia rynkowa spółki opiera się na 
budowie marki polskiej firmy, za którą stoją takie wartości jak: nowoczesność, odpowiedzialność, poszano-
wanie klienta, etyka biznesu. Przedsiębiorstwo opracowuje preparaty w oparciu o najnowsze osiągnięcia 
naukowe, opinie ekspertów oraz wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki i medycyny.

Produkty
Suplementy diety, dermokosmetyki.

Klienci
Apteki, sieci handlowe.

Certyfikaty
GMP, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001.
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Kontakt:
Zakład Pro duk cji Eta no lu „Goświ no wi ce”
Głę bi nów 30, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 71 66/67
e-mail: biu ro-zpe @bio agra.pl 
www.bioagra.pl

Bioagra S.A.
Jeden z największych w Polsce producentów etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy. Zakład pro-
dukcyjny, który mieści się niedaleko Nysy, jest jednym z największych pracodawców w regionie. Spółka 
współpracuje z blisko 700 gospodarstwami rolnymi z Opolszczyzny. Stosowana technologia amerykań-
skiej firmy Katzen International to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie. Firma ma 
infrastrukturę pozwalającą na mieszanie etanolu z różnymi dodatkami.

Produkty
Etanol odwodniony, etanol techniczny, etanol spożywczy, podestylacyjny suszony wywar kukurydziany, 
mokry placek paszowy, syrop paszowy, olej kukurydziany surowy.

Klienci
Branża paliwowa, farmaceutyczna, chemiczna, spożywcza i paszowa.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISCC, GMP+B2, Red Cert EU.
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Brenntag Polska Sp. z o.o.
Główną działalnością Grupy Brenntag jest dystrybucja produktów chemicznych. Spółka specjalizuje się 
w dystrybucji standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych dla przemysłu. Firma oferuje 
szereg dodatkowych usług i produktów przenaczonych dla przemysłu. W Polsce spółka zatrudnia ponad 
600 osób w 20 placówkach, zlokalizowanych w najważniejszych regionach przemysłowych. 

Produkty/Usługi
Dystrybucja standardowych i specjalistycznych  surowców chemicznych, środków pomocniczych (che-
mia budowlana, gospodarcza, półprodukty do produkcji kosmetyków, leków, żywności, tworzyw sztucz-
nych, gazu, ropy), produkcja dodatków specjalistycznych, konfekcjonowanie towarów, utylizacja odpa-
dów, gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz wsparcie technologiczne laboratoriów.

Klienci
Firmy przetwarzające półprodukty chemiczne.

Certyfikaty
ISO 9001, SQAS/ ESAD II, Odpowiedzialność i Troska, Fami QS, GMP+, GDP.
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Kontakt:
ul. J. Bema 21, 

47-224 Kędzierzyn-Koźle  
tel.: +48 77 472 15 00 

e-mail: biuro@brenntag.pl 
www.brenntag.pl
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Kontakt:
ul. Chróścina 6c, 
49-345 Skorogoszcz
tel.: +48 77 412 10 33
e-mail: biuro@plyny.pl
www.plyny.pl

Chemia Bomar – E. Marciniak
Chemia Bomar od 1980 r. specjalizuje się w produkcji i dystrybucji płynów eksploatacyjnych i pielęgna-
cyjnych do samochodów. Firma sprzedaje własne produkty luzem do autocystern oraz w opakowaniach 
z tworzywa sztucznego o pojemnościach 1-5 l. Ma nowoczesną linię rozlewniczą. Chemia Bomar może 
zaopatrywać klientów za pomocą własnego taboru pojazdów o ładowności 10-24 t. Firma prowadzi także 
sprzedaż w wybranych krajach UE. Przedsiębiorstwo zatrudnia ok. 40 pracowników.

Produkty
Płyny do chłodnic, płyny do spryskiwaczy, płyny hamulcowe, szampon do mycia felg i karoserii, płyny do 
mycia silnika i narzędzi, usługi transportu drogowego.

Klienci
Hurtownie, duże sieci marketów.

Certyfikaty
Certyfikat Instytutu Transportu Drogowego, Cetryfiakt PZH.
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B+K Polska Sp. z o.o.
Firma Bischof+Klein Polska z siedzibą w Walcach, rozpoczęła działalność gospodarczą w 1999 r. W zakła-
dach spółki produkowane są opakowania przemysłowe. Firma zatrudnia 210 pracowników i jest jednym 
z ważniejszych pracodawców w regionie. Grupa B+K zatrudnia w swoich przedstawicielstwach w Niem-
czech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Arabii Saudyjskiej ponad 2500 pracowników. 

Produkty
Folie techniczne, opakowania konfekcjonowane, opakowania produkowane w warunkach sterylnych, folia 
do automatów pakujących, worki wentylowe, worki płaskie, folie kurczliwe, folie FFS, worki typu tragpack 
oraz folie przeznaczone do nadruku i kaszerowania.

Klienci
Branża rolnicza i ogrodnicza, chemiczna, budowlana, i spożywcza.

Certyfikaty
ISO 9001.

Kontakt:
ul. Eichendorffa 3,
47-344 Walce
tel. +48 77 407 63 10
e-mail: info.pl@bk-international.com
www.bk-international.com
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Cewe Sp. z o.o.
Marka Cewe Fotojoker działa na rynku fotograficznym od ponad 20 lat. Wszystko zaczęło się od urucho-
mienia pięciu salonów stacjonarnych ze sprzętem foto, a obecnie firma ma 49 takich miejsc w najwięk-
szych miastach Polski. W 2005 r. firma uruchomiła sklep online, który oprócz sprzętu fotograficznego 
oferuje także usługi i produkty związane z fotografią, w tym najczęściej kupowaną w Europie fotoksiąż-
ką. Cewe Fotojoker jest marką należącą do europejskiego koncernu Cewe Stiffung & Co. KGaA z siedzibą 
w Niemczech. To największa sieć handlowa na runku fotograficznym w Polsce oraz lider wśród sklepów 
online specjalizujących się w usługach fotograficznych. 

Produkty/Usługi
Sprzęt fotograficzny, fotoprodukty, usługi fotograficzne: odbitki, fotoobrazy, fotoksiążki, fotokalendarze, 
fotoprezenty, druk natychmiastowy.

Klienci
Klienci indywidualni.

Certyfikaty
FSC.
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Kontakt:
ul. Strzelecka 11, 

47-230 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 406 30 00

e-mail: info@cewe.pl
www.cewe.pl
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Chespa Sp. z o.o.
Firma Chespa powstała w 1991 r. Specjalizuje się w wyrobie produktów i usług dla poligrafii. Oprócz 
siedziby w Choruli ma oddziały w Piasecznie oraz za granicą: w Austrii, Niemczech, Czechach, Słowacji 
i Rumunii. Sprzedaje obecnie w 36 krajach z Europy, Afryki i Azji. Całościowe zatrudnienie wynosi 400 
pracowników.

Produkty/Usługi
Farby graficzne i lakiery: wodorozcieńczalne, rozpuszczalnikowe, utwardzane UV. Klisze fotopolimero-
we: płyty, tuleje „in round”. Wykrojniki: płaskie, rotacyjne. Projektowanie opakowań.

Klienci
Producenci opakowań (z tektury, papieru lub tworzyw sztucznych), artykułów spożywczych oraz 
 napojów.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.

Kontakt:
ul. Opolska 10a, 
47-316 Chorula
tel.: +48 77 556 17 00
e-mail: chespa@chespa.eu
www.chespa.eu
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Dempol–Eco Sp. z o.o.
Firma działa na rynku ochrony środowiska od 1993 r. Specjalizuje się w technologii chemicznego oczysz-
czania wód i ścieków z użyciem koagulantów. Atutem firmy jest wykorzystanie w produkcji polskich su-
rowców wysokiej jakości, eliminując tym samym wtórne zanieczyszczanie. Przedsiębiorstwo ma własny 
zakład produkcyjny oraz wyspecjalizowane, nowoczesne laboratorium, w którym prowadzone są bada-
nia nad mechanizmami zarówno syntezy preparatu, jak i jego działania.

Produkty
Koagulant glinowy.

Klienci
Przedsiębiorstwa produkcyjne, klienci indywidualni.

Certyfikaty
PN-EN ISO/IEC 17025.
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Kontakt:
ul. Składowa 9,
45-125 Opole

tel.: +48 77 406 60 60
e-mail: biuro@dempol.com.pl

www.dempol.com.pl
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Kontakt:
ul. Zakładowa 3, 
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 461 42 39
e-mail: drobchem_bis@wp.pl
www.drobchembis.com

Kontakt:
ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 66 16
e-mail: gcp@globalcolors.pl
www.globalcolors.pl

Drobchem-Bis S.C. 
Drobchem-Bis jest wieloletnim producentem wyrobów lakierniczych do zabezpieczeń przemysłowych, an-
tykorozyjnych konstrukcji stalowych, żeliwnych maszyn górniczych i budowlanych. Surowce do produktów 
kupowane są od dostawców chemikaliów, a potem mieszane i przelewane do opakowań blaszanych. Spółka 
oferuje także doradztwo technologiczne oraz może dostosować wyroby do konkretnych potrzeb klientów. 
Firma zatrudnia ok. 10 pracowników.

Produkty
Emalie oraz lakiery zabezpieczające do zastosowań w budownictwie i przemyśle.

Klienci
Branża budowlana, chemiczna, spożywcza.

Certyfikaty
Certyfikat GIG Katowice.

Global Colors Polska S.A.
Firma jest największym producentem w Polsce oraz istotnym w Europie w zakresie wytwarzania koncentra-
tów barwiących oraz dodatków uszlachetniających do tworzyw sztucznych. Zakład w Kędzierzynie-Koźlu 
został założony w 2001 r. Grupa ma także zakłady produkcyjne w Grecji, Turcji, Rosji oraz Rumunii. Obecnie 
zatrudnia 90 osób.

Produkty
Koncentrat barwiący: koncentrat biały, kolorowy, specjalny, czarny.

Klienci
Branża obróbki tworzyw sztucznych, producenci AGD i mebli.

Certyfikaty
ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N-18001, ISO 14001, HACCP.
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Grupa Azoty - Z.A.K. S.A.
Grupa Azoty ZAK S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw sektora chemicznego w Polsce. Dzięki 
uznanym markom produktowym oraz konsekwentnie realizowanej działalności rozwojowej, Spółka wypra-
cowała silną i stabilną pozycję na krajowym i europejskim rynku chemicznym. Firma to trzeci w kraju pod 
względem zdolności produkcyjnych wytwórca nawozów azotowych oraz jedyny w kraju producent alkoholi 
OXO i plastyfikatorów. Produkty mają zastosowanie w: rolnictwie, budownictwie, przetwórstwie chemicz-
nym, przemyśle tworzywowym i motoryzacyjnym. Zakłady zatrudniają powyżej 1500 pracowników.

Produkty
Nawozy azotowe, alkohole, kwasy, dodatki do tworzyw sztucznych.

Klienci
Odbiorcy hurtowi, sieci handlowe.

Certyfikaty
ISO 9001, OHSAS 18.

ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
Firma wytwarza produkty z obszaru chemii organicznej. Specjalizuje się w małych i średniotonażowych 
produktach wymagających specjalistycznej aparatury i wysoko wykwalifikowanej kadry. Spółka ma długo-
letnie doświadczenie. Najważniejsze rynki zagraniczne dla spółki to Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, 
Niemcy i Hiszpania. Zakład zatrudnia ok. 160 pracowników.  

Produkty
Środek do uszczelniania kabli telekomunikacyjnych, absorbent dwutlenku siarki w procesach odsiarczania 
gazów, lakier do ochrony betonu, drewna i stali przed działaniem agresywnych środowisk, środek antyzbry-
lający do nawozów,środki do mycia, czyszczenia i prania, płyny hamulcowe, środek przeciwpieniący.

Klienci
Producenci nawozów, kabli telekomunikacyjnych, mas bitumenowych, budownictwo, branża samochodowa 
i lotnicza, producenci chemii gospodarczej.

Certyfikaty
ISO 9001, GMP+B2, GMP+B3.

Kontakt:
ul. Mostowa 30a, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 20 00
e-mail: zak@grupaazoty.com
www.zak.grupaazoty.com

Kontakt:
ul. Energetyków 4, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 487 31 24
e-mail: marketing@icsochp.com.pl
www.icsochp.com.pl
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Kontakt:
ul. Matejki 2a, 
47-100 Strzelce Opolskie
tel.: +48 77 404 91 00
e-mail: intersilesia@mcbride.eu
www.mcbride.pl

Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o.
Zakład produkcyjny, kontrolowany przez brytyjską firmę McBride, powstał w 1990 r. Firma ta jest jed-
nym z największych europejskich producentów produktów do higieny osobistej oraz środków do prania 
i mycia stosowanych w gospodarstwach domowych. McBride to wiodący dostawca produktów chemii 
gospodarczej i kosmetyków dla największych sieci detalicznych w Europie. Obecnie liczba zatrudnionych 
w zakładzie przekracza 400 osób.

Produkty
Szampony, żele pod prysznic, mydła, lakiery i żele do włosów, odświeżacze powietrza, płyny do prania 
tkanin, zmywania naczyń, mycia szyb, kostki do WC.

Klienci
Sieci handlowe.

Certyfikaty
ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, BRC, PN-N-18001.
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Kosmed Zbigniew Leżański
Historia firmy sięga 1995 r. Od samego początku przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją specjalistycz-
nych kosmetyków i leków homeopatycznych. W swoich produktach wykorzystuje wysokiej jakości su-
rowce roślinne. Swoim kontrahentom oferuje produkcję marek własnych oraz konfekcjonowanie i pako-
wanie leków oraz kosmetyków.  

Produkty
Preparaty pielęgnacyjne do skóry twarzy i ciała oraz włosów i paznokci, ochronne emulsje dla niemow-
ląt, preparaty do pielęgnacji intymnej kobiet, preparaty przeciwodleżynowe, olejki do opalania, produkty 
odstraszające komary i kleszcze.

Klienci
Branża kosmetyczna, medyczna.

Certyfikaty
Dobre Praktyki Wytwarzania – GMP.
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Kontakt:
ul. Gen. W. Andersa 3,

48-100 Głubczyce
tel.: +48 77 485 63 42

e-mail: info@kosmed.pl
www.kosmed.pl
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Kontakt:
ul. Energetyków 9, 
47-225 Kędzierzyn–Koźle
tel.: +48 77 487 38 10
e-mail: biuro@mexeo.pl
www.mexeo.pl 

Kontakt:
Oddział Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30j, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 481 37 97
e-mail: messer@messer.pl
www.messergroup.com

Mexeo 
MEXEO jest przedsiębiorstwem innowacyjno-wdrożeniowym, które działa w dziedzinie chemii przemysło-
wej. Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, dotyczące m.in. transferu technologii oraz produkcji 
przemysłowej. 

Produkty
Bisfenol A, katalizator, środki czyszczące, myjące i dezynfekujące, emulsje polietylenowe i silikonowe, stoso-
wane jako środki antyadhezyjne, hydrofobizujące, nabłyszczające, przeciwpienne.   

Klienci
Branża chemiczna, motoryzacyjna, spożywcza, weterynaryjna.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001.

Messer Polska Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle
Niemiecka grupa Messer, międzynarodowy potentat na rynku produkcji i dystrybucji gazów technicznych 
działa w Polsce od 1992 r. Oddział w Kędzierzynie-Koźlu jest jednym z pięciu krajowych oddziałów w Pol-
sce, zaś siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją gazów technicz-
nych w butlach i cysternach. Sprzedaż odbywa się w 80 punktach terenowych na terenie Polski. W oddziale 
w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się także wytwórnia ciekłego dwutlenku węgla.

Produkty/Usługi
Ciekły dwutlenek węgla, ciekły tlen, argon, hel, inne gazy, doradztwo w zakresie eksploatacji.

Klienci
Branża chemiczna, medyczna, spożywcza, motoryzacyjna, metalurgiczna.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 13485.
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N Cosmetics Edyta Wilk-Domalewska
Firma powstała w 2010 r. Na początku przedsiębiorstwo skupiało się̨ na tworzeniu receptur kosmetyków 
naturalnych dla większych podmiotów z branży kosmetycznej. Wraz z rozwojem firma zaczęła oferować 
produkcję na zlecenie, a od niedawna wytwarza także kosmetyki sygnowane własnymi markami. Od 2017 r. 
przedsiębiorstwo należy do Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Produkty/Usługi
Tworzenie indywidualnych receptur kosmetycznych, produkcja kosmetyków na zlecenie we własnym, cer-
tyfikowanym zakładzie, własne marki kosmetyków.

Klienci
Branża kosmetyczna.

Certyfikaty
EN ISO 22716.

Nordfolien Polska Sp. z o.o.
Firma specjalizuje się w produkcji folii przemysłowych oraz konsumenckich. Jej produkty obecne są w każdej 
branży. Od 1999 r. firma Nordfolien działa w Zdzieszowicach. W 2007 r. rozbudowała zakład o kolejną halę 
produkcyjną oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne. W 2018 r. firma została przejęta przez między-
narodowy koncern RPC z Wielkiej Brytanii.

Produkty
Worki foliowe, laminowane folie wielowarstwowe, wielowarstwowe folie barierowe, worki z fałdą boczną 
konfekcjonowane, folie termokurczliwe taśmowe, kaptury termokurczliwe, folie termokurczliwe rękawowe, 
folia zimnokurczliwa, worki wentylowe z uchwytem nośnym lub bez, otwarte worki z dnem krzyżowym, 
torebki czterostronnie zgrzewane, worki z surowców wtórnych.

Klienci
Branża chemiczna, budowlana i spożywcza.

Certyfikaty
DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 15593.

Kontakt:
ul. Technologiczna 4,
45-839 Opole
tel.: +48 77 547 48 48
e-mail: info@ncosmetics.com
www.ncosmetics.com

Kontakt:
ul. Rozwadzka 4,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 472 66 70
e-mail: info@nordfolien.pl
www.nordfolien.com/pl
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Kontakt:
ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 11 10
e-mail: synteza@pcc.eu
www.pccsynteza.pl

PCC Synteza S.A.
Spółka jest jednym z dwóch polskich podmiotów, należących do niemieckiego koncernu PCC z siedzibą 
w Duisburgu (drugi zakład to PCC Rokita w Brzegu Dolnym). PCC przejęło kędzierzyński Zakład Syntezy 
na terenie kompleksu przemysłowego Blachownia w 2001 r. Linie produkcyjne do wytwarzania alkilofe-
noli oraz ich propoksylatów, powstałe w latach 70-tych, zostały poddane modernizacji. Znaczna część 
produkcji (ok. 95%) przeznaczona jest na eksport. Towar transportowany jest cysternami samochodowy-
mi oraz kolejowymi. PCC Synteza S.A. zatrudnia ok. 80 osób.  

Produkty
Alkilofenole, dodatki do benzyn.

Klienci
Branża chemiczna, paliwowa oraz producenci detergentów.

Certyfikaty
ISO 9001, certyfikat “Odpowiedzialność i Troska”.
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Petrochemia Blachownia S.A. 
Spółka rozpoczęła działalność w 1998 r. Właścicielem firmy jest czeska spółka Deza A.S., członek kon-
cernu Agrofert. Podstawowym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja węglowodorów 
aromatycznych w procesie przerobu benzolu koksowniczego oraz surowców petrochemicznych. Doko-
nany w latach 2000-2007 rozwój technologiczny umożliwił znaczącą poprawę jakości produktów, co 
zaowocowało możliwością zastosowania ich w nowych obszarach, do kolejnych syntez chemicznych. 

Produkty/Usługi
Benzen czysty, benzen do syntez, frakcja heksanowa, kwas siarkowy, preparat ciężki, solwentnafta, 
 toluen, usługi laboratoryjne.

Klienci
Zakłady azotowe, zakłady chemiczne, dystrybutorzy chemikaliów.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS 18001, Standard SA 8000, System Zarządzania Odpowie-
dzialnością i Troską – Responsible Care, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).
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Kontakt:
ul. Szkolna 15, 

47-225 Kędzierzyn-Koźle 
tel.: +48 77 488 68 01

e-mail: 
petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl

www.petrochemia-bl.com.pl
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Kontakt:
ul. Sienkiewicza 18, 
48-370 Paczków
tel.: +48 77 431 65 22
e-mail: biuro@pollena-paczkow.pl
www.pollena-paczkow.pl

Pollena Paczków Sp. z o.o.
Pollena Paczków to zakłady z kilkudziesięcioletnią tradycją w wytwarzaniu środków do higieny osobistej 
i środków do prania. Produkcja przemysłowa trwa nieprzerwanie od pierwszych lat powojennych. Głów-
nymi atutami firmy są wykwalifikowana kadra techniczna, inwestycje w nowe technologie oraz długo-
letnia tradycja w opracowywaniu nowych receptur. W 2009 r. uruchomiono nową linię produkcyjną dla 
wyrobów chemii gospodarczej. Zakład obecnie zatrudnia powyżej 100 pracowników.

Produkty
Mleczka do czyszczenia, płyny do mycia naczyń, proszki do prania, proszki do czyszczenia i szorowania.

Klienci
Sieci handlowe.

Certyfikaty
ISO 9001.
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Rütgers Poland Sp. z o.o.
Grupa Rütgers jest największym europejskim producentem wyrobów chemicznych pochodzących ze smoły 
węglowej, Rütgers Poland Sp. z o.o. podlega bezpośrednio właścicielowi - spółce Rütgers Basic Aromatics 
GmbH i funkcjonuje jako podmiot zależny od 2000 r. Ma 8 zakładów produkcyjnych w Europie, Azji i Ame-
ryce Północnej i zatrudnia ok. 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Utworzona została na bazie 
istniejącej wcześniej spółki Tarpol. Grupa Rütgers jest członkiem amerykańskiego koncernu Rain Carbon.

Produkty
Pak do elektrod węglowych.

Klienci
Producenci elektrod węglowych dla hutnictwa i przemysłu chemicznego.

Certyfikaty
ISO 9001.

Silekol Sp. z o.o. (Grupa Pfleiderer)
Pfleiderer Silekol Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w wytwarzaniu wyrobów stosowanych głównie 
w przemyśle drzewnym. Firma może poszczycić się bogatym know-how, 50-letnim doświadczeniem produk-
cyjnym, wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz nowoczesnymi technologiami produkcji. W ofercie znajduje 
się szeroki asortyment produktów stosowanych do produkcji płyt wiórowych, płyt MDF, laminatów, sklejki 
oraz domieszek do betonu. PFL Silekol zatrudnia ok. 100 pracowników.

Produkty
Żywice klejowe i utwardzacze.

Klienci
Branża przetwórstwa drewna, budowlana. 

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001.

Kontakt:
ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 472 47 00
e-mail: info.pl@raincarbon.com
www.raincarbon.com

Kontakt:
ul. Mostowa 30K, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 405 42 00
e-mail: silekol@silekol.pl
www.silekol.pl
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Kontakt:
ul. Jańskiego 2,
46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 77 408 54 44
e-mail: silspek@silspek.pl
www.silspek.pl

Silspek Rubber Sp. z o.o. Sp. K. 
Firma specjalizuje się w produkcji mieszanek silikonowych i gumowych. Wieloletnie doświadczenie i prace 
nad rozwojem produktów zaowocowały wieloma możliwościami ich wykorzystania. Dzięki ogromnym moż-
liwościom swoich produktów firma jest w stanie wyprodukować wiele wyrobów dla przedsiębiorstw z róż-
nych gałęzi gospodarki. Niezależną częścią oferty firmy są gotowe do aplikacji produkty na bazie silikonu 
pochodzące od niemieckiego koncernu Wacker Chemie A.G., którego spółka jest dystrybutorem.

Produkty
Mieszanki silikonowe, mieszanki gumowe.

Klienci
Branża motoryzacyjna, spożywcza, maszynowa, budowlana, lotnicza, chemiczna.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

Kontakt:
Trzebiszyn 67,
46-282 Lasowice Wielkie
tel.: +48 533 426 645
e-mail: srp.biuro@gmail.com 
www.srpeurope.pl 

Smart Recycling Plastics Sp. z o.o.
Firma zajmuje się przetwarzaniem używanego plastiku do postaci granulatu, będącego bazą do produkcji 
dóbr komercyjnych, wykorzystując przy tym metody przyjazne środowisku. Spółka ma zakład produkcyj-
ny zajmujący się segregacją, czyszczeniem i ulepszaniem materiałów z użyciem dedykowanej technologii 
z zakresu recyklingu. Firma zamierza zajmować się importem i eksportem w celu zapewnienia sobie sta-
bilnego wzrostu, wspartego bieżącym wdrażaniem nowych technologii mających zapewnić wysoką jakość 
 produktów.

Produkty
Przetworzony granulat do produkcji tworzyw sztucznych.

Klienci
Przedsiębiorstwa produkujące części i elementy plastikowe.
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SFD S.A.
Firma rozpoczęła działalność w 2010 r. Zajmuje się sprzedażą suplementów diety dla sportowców. Pro-
wadzi obecnie jedną z największych w Polsce hurtowni suplementów diety. Spółka ma w sprzedaży                  
3 tys. produktów ponad 100 producentów z całego świata. Każdego miesiąca realizuje kilka tysięcy wy-
syłek hurtowych oraz detalicznych. Spółka prowadzi również portale internetowe: Potreningu.pl i Kultu-
rystyka.pl. Jest notowana na giełdzie NewConnect.

Produkty/Usługi
Odżywki i suplementy diety z gamą ok. 350 produktów marek własnych, plany treningowe, akcesoria 
sportowe.

Klienci
Klienci indywidualni oraz hurtowi.

Kontakt:
ul. Głogowska 23C, 

45-315 Opole 
tel.: +48 77 549 25 00

e-mail: sekretariat@sfd.pl
www.sfd.pl
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Kontakt:
ul. Szkolna 15, 
47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 68 04
e-mail: biuro.kk@warter.pl
www.warter.pl

Warter Sp. z o.o. Zakład w Kędzierzynie-Koźlu
W skład grupy kapitałowej WARTER wchodzą Zakłady Chemiczne zlokalizowane w Kędzierzynie-Koźlu, 
OBR SA z Płocka, „Warter Aviation” – Warszawa, Fabryka Papieru i Tektury w Tarnówce oraz Centrum 
Szkoleniowo-Konferencyjne–Błonie. Spółka została założona w 1992 roku. Zajmuje się produkcją i dys-
trybucją wyrobów przeznaczonych do kotłowni średniej i dużej mocy oraz produkcją wyrobów che-
micznych specjalnego przeznaczenia. Jakość wytwarzania i produkcji podlega kontroli przez zewnętrzne 
instytucje w Niemczech i w Polsce. Firma zatrudnia ok. 35 pracowników.

Produkty
Olej opałowy, uzdatniacz oleju opałowego, żywice węglowodorowe, nośnik węgla, preparat antyadhe-
zyjny do przetwórstwa drewna, koncentrat czyszcząco-myjący do przetwórstwa tektury, bezsiarkowy 
klej do aglomeracji brykietów i peletów.

Klienci
Branża grzewcza, przemysł drzewny i gumowy, producenci tektur i materiałów do introligatorni.

Certyfikaty
ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.
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Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Air Products 
Sp. z o.o.

Gazy 
techniczne

ul. Waryńskiego 1,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 481 38 20
e-mail: gazy@airproducts.com

www.airproducts.com.pl

Gazy techniczne ogólnego zasto-
sowania, gazy medyczne i specjali-
styczne, gazy do spawania i cięcia 
oraz doradztwo odnośnie zastoso-
wań, w zakresie ochrony środowi-
ska, jakości produkcji oraz zwięk-
szenia  produktywności

Alcor Sp. z o.o. Farby 
i lakiery

ul. Kępska 12, 45-130 Opole
tel.: +48 77 455 46 10
e-mail: alcor@alcor.pl

www.alcor.pl

Farby antykorozyjne, termoodpor-
ne, elewacyjne, podłogowe, prze-
ciwgrzybiczne i dachowe, prace 
budowlane, antykorozyjne, remon-
towo-montażowe obiektów prze-
mysłowych, aparatury chemicznej 
i elektroenergetycznej, sprzedaż 
włókien do betonu

Arcelor Mittal Poland 
S.A. – Zakład
Koksowniczy 

w Zdzieszowicach

Koks, 
produkty

chemiczne

ul. Powstańców Śląskich 1,
47-330 Zdzieszowice

tel.: + 48 32 776 66 66
www.poland.arcelormittal.com

Koks, smoła surowa, gaz koksowni-
czy

Art-Chem S.C. Farby

ul. Zakładowa 3,
47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 77 461 42 39
e-mail: biuro@artchem.info

www.artchem.info

Złotole, patyna, srebrzanka, grunto-
-emalie, farba hydroizolacyjna, lakie-
ry, utwardzacz, przyśpieszacz kobal-
towy, rozcieńczalniki, rozpuszczalnik

Asa Sp. z o.o. Suplementy
diety

ul. Oświęcimska 11,
48-100 Głubczyce

tel.: +48 77 485 08 01
e-mail: sekretariat@asa.eu

www.asa.eu

Suplementy diety, dermokosmetyki

Bioagra S.A. Bioetanol

Zakład Pro duk cji Eta no lu 
„Goświ no wi ce”

Głę bi nów 30, 48-300 Nysa
tel.: +48 77 435 71 66/67

e-mail: biu ro-zpe @bio agra. pl
www.bioagra.pl

Etanol odwodniony, etanol tech-
niczny, etanol spożywczy, podesty-
lacyjny suszony wywar kukurydzia-
ny, mokry placek paszowy, syrop 
paszowy, olej kukurydziany surowy

B+K Polska 
Sp. z o.o.

Folie
techniczne

ul. Eichendorffa 3, 47-344 Walce
tel.: +48 77 407 63 10

e-mail: info.pl@bk-international.com
www.bk-international.com

Folie techniczne, opakowania konfek-
cjonowane, opakowania produkowa-
ne w warunkach sterylnych, folia do 
automatów pakujących, worki wen-
tylowe, worki płaskie, folie kurczliwe, 
folie FFS, worki typu tragpack oraz 
folie przeznaczone do nadruku i ka-
szerowania

Brenntag Polska 
Sp. z o.o.

Surowce 
chemiczne

ul. J. Bema 21,
47-224 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 472 15 00
e-mail: biuro@brenntag.pl

www.brenntag.pl

Dystrybucja standardowych i spe-
cjalistycznych  surowców che-
micznych, środków pomocniczych 
(chemia budowlana, gospodarcza, 
półprodukty do produkcji kosme-
tyków, leków, żywności, tworzyw 
sztucznych, gazu, ropy), produkcja 
dodatków specjalistycznych, kon-
fekcjonowanie towarów, utylizacja 
odpadów, gospodarowanie opako-
waniami zwrotnymi oraz wsparcie 
technologiczne laboratoriów



3737

Firma Kategoria Adres Produkty/Usługi

Cewe Sp. z o.o.
Usługi 
i sprzęt

fotograficzny

ul. Strzelecka 11,
47-230 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 406 30 00
e-mail: info@cewe.pl

www.cewe.pl

Sprzęt fotograficzny, fotoprodukty, 
usługi fotograficzne: odbitki, foto-
obrazy, fotoksiążki, fotokalendarze, 
fotoprezenty, druk  natychmiastowy

Chemia Bomar – 
E. Marciniak

Płyny eksplo-
atacyjne

ul. Chróścina 6C, 
49-345 Skorogoszcz

tel.: +48 77 412 10 33
e-mail: biuro@plyny.pl

www.plyny.pl

Płyny do chłodnic, płyny do spryski-
waczy, płyny hamulcowe, szampon 
do mycia felg i karoserii, płyny do 
mycia silnika i narzędzi, usługi trans-
portu drogowego

Chespa Sp. z o.o. Farby 
drukarskie

ul. Opolska 10A, 
47-316 Chorula

tel.: +48 77 556 17 00
e-mail: chespa@chespa.eu

www.chespa.eu

Farby graficzne i lakiery: wodo-
rozcieńczalne, rozpuszczalnikowe, 
utwardzane UV. Klisze fotopolime-
rowe: płyty, tuleje „in round”. Wy-
krojniki: płaskie, rotacyjne. Projek-
towanie opakowań

Dempol–Eco
Sp. z o.o.

Koagulanty

ul. Składowa 9,
45-125 Opole

tel.: +48 77 406 60 60
e-mail: biuro@dempol.com.pl

www.dempol.com.pl

Koagulant glinowy

Drobchem-Bis S.C.
Powłoki

zabezpiecza-
jące

ul. Zakładowa 3,
47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 77 461 42 39
e-mail: drobchem_bis@wp.pl

www.drobchembis.com

Emalie oraz lakiery zabezpieczają-
ce do zastosowań w budownictwie 
i przemyśle

Global Colors Polska 
S.A.

Dodatki do
tworzyw 

sztucznych

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 488 66 16
e-mail: gcp@globalcolors.pl

www.globalcolors.pl

Koncentrat barwiący: koncentrat 
biały, kolorowy, specjalny, czarny

Grupa Azoty Z.A.K. 
S.A.

Nawozy

ul. Mostowa 30a,
47-220 Kędzierzyn-Koźle

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

www.zak.grupaazoty.com

Nawozy azotowe, alkohole, kwasy, 
dodatki do tworzyw sztucznych

ICSO Chemical 
Production 
Sp. z o.o.

Chemia 
specjalistycz-

na

ul. Energetyków 4,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 487 31 24
e-mail: sekretariat@icsochp.com.pl

www.icsochp.com.pl

Środek do uszczelniania kabli te-
lekomunikacyjnych, absorbent 
dwutlenku siarki w procesach od-
siarczania gazów, lakier do ochrony 
betonu, drewna i stali przed dzia-
łaniem agresywnych środowisk, 
środek antyzbrylający do nawo-
zów,środki do mycia, czyszczenia 
i prania, płyny hamulcowe, środek 
przeciwpieniący
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Intersilesia McBride 
Polska Sp. z o.o.

Chemia 
gospodarcza

ul. Matejki 2a,
47-100 Strzelce Opolskie

tel.: +48 77 404 91 00
e-mail: intersilesia@mcbride.eu

www.mcbride.pl

Szampony, żele pod prysznic, my-
dła, lakiery i żele do włosów, od-
świeżacze powietrza, płyny do pra-
nia tkanin, zmywania naczyń, mycia 
szyb, kostki do WC

Kosmed Zbigniew
Leżański

Kosmetyki

ul. Gen. W. Andersa 3,
48-100 Głubczyce

tel.: +48 77 485 63 42
e-mail: info@kosmed.pl

www.kosmed.pl

Preparaty pielęgnacyjne do skóry 
twarzy i ciała oraz włosów i paznok-
ci, ochronne emulsje dla niemowląt, 
preparaty do pielęgnacji intymnej 
kobiet, preparaty przeciwodleżyno-
we, olejki do opalania, produkty od-
straszające komary i kleszcze

Messer Polska 
Sp. z o.o. – Oddział
Kędzierzyn-Koźle

Gazy 
techniczne

ul. Mostowa 30j, 
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 481 37 97
e-mail: messer@messer.pl
www.messergroup.com

Ciekły dwutlenek węgla, ciekły tlen, 
argon, hel, inne gazy, doradztwo 
w zakresie eksploatacji

Mexeo Chemia spe-
cjalistyczna

ul. Energetyków 9,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 487 38 10
e-mail: biuro@mexeo.pl

www.mexeo.pl

Bisfenol A, katalizator, środki czysz-
czące, myjące i dezynfekujące, 
emulsje polietylenowe i silikonowe, 
stosowane jako środki antyadhezyj-
ne, hydrofobizujące, nabłyszczające, 
przeciwpienne

N Cosmetics Edyta
Wilk-Domalewska

Kosmetyki

ul. Technologiczna 4,
45-839 Opole

tel.: +48 77 547 48 48
e-mail: info@ncosmetics.com

www.ncosmetics.pl

Tworzenie indywidualnych recep-
tur kosmetycznych, produkcja ko-
smetyków na zlecenie we własnym, 
certyfikowanym zakładzie, własne 
marki kosmetyków

Nordfolien Polska 
Sp. z o.o.

Folie

ul. Rozwadzka 4,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 472 66 70

e-mail: info@nordfolien.pl
www.nordfolien.com

Worki foliowe, laminowane folie 
wielowarstwowe, wielowarstwo-
we folie barierowe, worki z fałdą 
boczną konfekcjonowane, folie 
termokurczliwe taśmowe, kaptury 
termokurczliwe, folie termokurczli-
we rękawowe, folia zimnokurczliwa, 
worki wentylowe z uchwytem no-
śnym lub bez, otwarte worki z dnem 
krzyżowym, torebki czterostron-
nie zgrzewane, worki z surowców 
 wtórnych

PCC Synteza S.A.
Chemia 
bazowa

i specjali-
styczna

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 405 11 10
e-mail: synteza@pcc.eu

www.pccsynteza.pl

Alkilofenole, dodatki do benzyn

Petrochemia-
Blachownia S.A.

Chemia 
bazowa

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 488 68 01
e-mail: 

petrochemiakk@petrochemia-bl.com.pl
www.petrochemia-bl.com.pl

Benzen czysty, benzen do syntez, 
frakcja heksanowa, kwas siarko-
wy, preparat ciężki, solwentnafta, 
 toluen, usługi laboratoryjne
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Pollena Paczków 
Sp. z o.o.

Chemia 
gospodarcza

ul. Sienkiewicza 18,
48-370 Paczków

tel.: +48 77 431 65 22
e-mail: biuro@pollena-paczkow.pl

www.pollena-paczkow.pl

Mleczka do czyszczenia, płyny do 
mycia naczyń, proszki do prania, 
proszki do czyszczenia i szorowania

Rüetgers Poland 
Sp. z o. o.

Chemia 
bazowa

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 472 47 00
e-mail: info.pl@raincarbon.com

www.raincarbon.com

Pak do elektrod węglowych

SFD S.A. Suplemety
diety

ul. Głogowska 23c,
45-315 Opole

tel.: +48 77 549 25 00
e-mail: sekretariat@sfd.pl

www.sfd.pl

Odżywki i suplementy diety z gamą 
ok. 350 produktów marek wła-
snych, plany treningowe, akcesoria 
sportowe

Silekol Sp. z o.o. 
(Grupa Pfleiderer)

Chemia spe-
cjalistyczna

ul. Mostowa 30k,
47-220 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 405 42 00
e-mail: silekol@silekol.pl

www.silekol.pl

Żywice klejowe i utwardzacze

Silspek Rubber 
Sp. z o.o. Sp. K.

Mieszanki 
silikonowe

ul. Jańskiego 2,
46-081 Dobrzeń Wielki
tel.: +48 77 408 54 44

e-mail: silspek@silspek.pl
www.silspek.pl

Mieszanki silikonowe, mieszanki gu-
mowe

Smart Recycling 
Plastics Sp. z o.o.

Granulaty

Trzebiszyn 67,
46-282 Lasowice Wielkie

tel.: +48 533 426 645
e-mail: srp.biuro@gmail.com 

www.srpeurope.pl

Przetworzony granulat do produkcji 
tworzyw sztucznych

Warter Sp. z o.o. – 
Zakład w

Kędzierzynie-Koźlu

Paliwo 
grzewcze

ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle

tel.: +48 77 488 68 04
e-mail: biuro.kk@warter.pl

www.warter.pl

Olej opałowy, uzdatniacz oleju opa-
łowego, żywice węglowodorowe, no-
śnik węgla, preparat antyadhezyjny 
do przetwórstwa drewna, koncentrat 
czyszcząco-myjący do przetwórstwa 
tektury, bezsiarkowy klej do aglome-
racji brykietów i peletów
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Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 
tel.: +48 77 403 36 45-648 
e-mail: invest@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki:

• oficjalny partner PAIH - Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
• miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie,
• ma największą na Opolszczyźnie bazę terenów inwestycyjnych,
• wyszukuje tereny inwestycyjne o specyficznych parametrach,
• udziela informacji o możliwościach finansowania inwestycji,
• przygotowuje analizy otoczenia społeczno-ekonomicznego w regionie,
• udziela wsparcia w kontaktach z samorządami, właścicielami nieruchomości, dostawcami 

mediów technicznych oraz innymi inwestorami,
• organizuje wizyty na terenach inwestycyjnych,
• oferuje wsparcie po przeprowadzeniu inwestycji, prowadzi opiekę poinwestycyjną,
• oferuje systemowe wsparcie dla eksporterów,
• współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki we wszelkich sprawach związanych z inwestowaniem na Opolszczyźnie.

„Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0003/18-00 z dnia 22.10.2018 r. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 
Działanie 2.3 Wzmocnienie Otoczenia Biznesu 


