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Informacja prasowa 17 października 2022 

Globalny lider z sektora chemicznego 
wybiera Wrocław 

◼ BASF otwiera nowe, globalne biuro we Wrocławiu   

◼ BASF zatrudni ponad 70 specjalistów 

 
BASF otwiera nowy biuro we Wrocławiu na potrzeby działalności w zakresie 

katalizatorów i metali szlachetnych. W grudniu 2021 roku BASF ogłosił utworzenie 

samodzielnej spółki zależnej, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions, 

której działalność ma koncentrować się w obszarze katalizatorów samochodowych, 

obrotu metalami szlachetnymi, recyklingu oraz powiązanych produktów i usług. Ta 

nowo utworzona grupa, będąca w całości własnością BASF, będzie działać w ponad 

15 krajach i obejmie niemal 20 zakładów produkcyjnych oraz przeszło 4000 

pracowników. W celu świadczenia profesjonalnych usług na rzecz BASF 

Environmental Catalyst and Metal Solutions, BASF zamierza zatrudnić we 

Wrocławiu ponad 70 osób w globalnych strukturach funkcjonalnych w zakresie 

finansów, zasobów ludzkich, IT, podatków, zaopatrzenia i środowiska, 

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

 

Ze strategicznego punktu widzenia Wrocław jest wyjątkowo atrakcyjną lokalizacją 

dla naszego nowo tworzonego biura – powiedział Markus Steigner, Vice President 

Finance & Accounting, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions. Jako 

miasto uniwersyteckie z liczbą niemal 110 000 studentów, oferuje szeroką gamę 

specjalistów oraz bogaty przekrój kompetencji. Jest to również bardzo atrakcyjne 
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otoczenie biznesowe, w którym obecnych jest wiele globalnych firm z branży 

technologicznej, produkcyjnej, konsultingowej, motoryzacyjnej czy energetycznej. 

Także pod względem geograficznym wybór Wrocławia jest nieprzypadkowy. Miasto 

znajduje się bowiem w środkowej strefie czasowej w stosunku do naszych lokalizacji 

biznesowych na świecie co czyni go optymalnym wyborem.  

 

Warto dodać, iż nie jest to nasza pierwsza inwestycja w tym regionie. W Środzie 

Śląskiej koło Wrocławia od 2014 roku funkcjonuje najnowocześniejszy zakład 

produkcji katalizatorów BASF w Europie. W 2019 roku uruchomiliśmy kolejne dwie 

linie produkcyjne a nasz zespól to obecnie ponad 550 osób – dodaje Jan Eberhardt, 

dyrektor zakładu produkcji katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej.   

Nowe globalne biuro we Wrocławiu tymczasowo będzie mieścić się w Silver Tower 

Center przy ul. Plac Konstytucji Maja 3. W pierwszym kwartale 2023 roku zostanie 

wybrana lokalizacja docelowa. Oficjalne otwarcie wrocławskiego biura nastąpi pod 

koniec października 2022 roku. Obecnie trwa rekrutacja. - Poszukujemy przede 

wszystkim specjalistów w zakresie zarządzania finansami, podatków, zasobów 

ludzkich, procesów zakupowych oraz ekspertów w obszarze IT i bezpieczeństwa 

pracy – mówi Anna Tarasewicz, Dyrektor ds. HR w Regionie EMEA oraz Produkcji 

Globalnej BASF. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób z bogatym 

doświadczeniem zawodowym jak i absolwentów dopiero wchodzących na rynek 

pracy. Poszukujemy kandydatów, którzy wraz z nami będą tworzyć nowe miejsce 

pracy, budować procesy na miarę globalnych standardów. Jednocześnie 

zapewniamy atrakcyjne warunki pracy, szereg benefitów pracowniczych oraz 

możliwości rozwoju na płaszczyźnie regionalnej jak i globalnej – dodaje Anna 

Tarasewicz. 

Osoby zainteresowane pracą w BASF Catalyst Polska mogą wysyłać swoje CV na 

adres: rekrutacja.katalizatory@basf.com, jak również śledzić na bieżąco 

ogłoszenia publikowane na portalu Pracuj.pl 

Więcej informacji o prowadzonych rekrutacjach znajdziesz tutaj  

 

 

mailto:rekrutacja.katalizatory@basf.com
https://pracodawcy.pracuj.pl/basf-polska-sp-z-o-o,4723/oferty-pracy
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O BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions 

Jako dostawca produktów chemicznych dla niemal wszystkich branż BASF utworzy samodzielną 

spółkę zależną, której działalność będzie koncentrować się w obszarze katalizatorów 

samochodowych, obrotu metalami szlachetnymi, recyklingu oraz powiązanych produktów i usług. 

Nowa grupa będzie działać pod nazwą BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions i będzie 

ona w całości własnością BASF. BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions będzie obecna 

w ponad 15 krajach świata i obejmie niemal 20 zakładów produkcyjnych oraz ponad 4000 

pracowników. 

O Zakładzie Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej 

Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy i najnowocześniejszy, należący do 

BASF, zakład produkcji katalizatorów w Europie. Inwestycja o wartości 150 mln euro, została 

uruchomiona w 2014 roku, umożliwiając nam podwojenie produkcji katalizatorów na Starym 

Kontynencie. Głównym celem prowadzonej przez nas działalności jest pomaganie klientom - 

producentom samochodów - w spełnianiu coraz  surowszych norm emisji spalin. 

W tym momencie w zakładzie pracuje 10 linii produkcyjnych. W trakcie ostatniej rozbudowy   zakład 

powiększył się o około 14 000 metrów kwadratowych – czyli o ponad 50% obecnego obszaru 

produkcyjnego, tworząc nowe miejsca pracy w Regionie Dolnego Śląska. Obecnie nasz zespół liczy 

ponad 550 osób. 

O BASF w Polsce 

Portfolio BASF w Polsce obejmuje chemię przemysłową, kosmetyczną, tworzywa sztuczne, 

rozwiązania dla rolnictwa, lakiery oraz katalizatory samochodowe. Funkcjonuje tu zakład 

produkcyjny w Środzie Śląskiej koło Wrocławia (katalizatory). Firma zatrudnia ponad 740 

pracowników. Wartość sprzedaży BASF w Polsce za 2021 rok wyniosła 1 412 mln euro. Jesteśmy 

firmą zaangażowaną w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Naszym klientom dostarczamy 

innowacyjne produkty i rozwiązania przyczyniające się do skutecznej ochrony klimatu. Od 2010 roku 

BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży w Centrum 

Nauki Kopernik w Warszawie. Ponadto w zakresie popularyzacji nauki chemii prowadzimy projekt 

edukacyjny „chemiatomy” oraz realizujemy wiele wspólnych działań edukacyjnych z polskimi 

szkołami i uczelniami wyższymi. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.pl 

O BASF: 

 
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną 

środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia 

się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i  kraje świata. 

http://www.basf.pl/
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Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, 

technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2021 r. przychody 

firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 78,6 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we 

Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki 

(symbol: BASFY). Więcej informacji znaleźć można na stronie www.basf.com 
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