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Szanowni Państwo,

Ubiegły rok obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla Grupy Azoty.  
Konsekwentna budowa wartości grupy kapitałowej przyniosła w 2014 r. kolejne 
znaczące sukcesy. Inwestycje, wdrożenie nowego modelu zarządzania, opracowanie 
programu operacjonalizacji strategii, aktywność na forach międzynarodowych 
organizacji branżowych, przyjęcie kodeksu etycznego to nasze najważniejsze 
zeszłoroczne osiągnięcia. Jesteśmy szczególnie dumni z wypracowania i wdrożenia 
programu operacjonalizacji strategii. W obecnych czasach nie wystarczy 
zadeklarować, co się chce osiągnąć. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. My już wiemy, 
ponieważ przełożyliśmy nasze strategiczne cele na język konkretnych działań 
i konkretnych liczb. Przypisaliśmy te działania do trzech obszarów: rozwoju 
organicznego, fuzji i przejęć oraz Programu Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO.

Wyznaczyliśmy 68 zadań inwestycyjnych, na które przeznaczymy blisko  
7 miliardów zł. Inwestycje te wprowadzą Grupę Azoty w nowe obszary aktywności, 
poszerzą portfolio produktów, zwiększą zdolności produkcyjne, poprawią 
efektywność i wzmocnią sieć dystrybucji. Nie rezygnujemy z dalszej aktywności 
w dziedzinie fuzji i przejęć. Wytypowaliśmy podmioty, których potencjał i profil 
działalności mogłyby okazać się szczególnie cenne w ramach wyjątkowej konfiguracji 
spółek, jaką jest nasza grupa kapitałowa. Trzecim filarem operacjonalizacji jest 
Program Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO. Zakłada on wymianę doświadczeń 
między spółkami, wykorzystywanie najlepszych praktyk w celu usprawnienia 
procesów technologicznych i zarządczych oraz zaszczepienie w organizacji kultury 
samodoskonalenia się i ciągłej pracy na rzecz poprawy wydajności i efektywności.

Innym powodem do satysfakcji była dla nas decyzja Ministerstwa Skarbu 
Państwa, które w sierpniu 2014 r. włączyło Grupę Azoty S.A. w poczet podmiotów 
strategicznych. Oznacza to, że Skarb Państwa docenia jej znaczenie dla polskiej 
gospodarki. To dobra wiadomość dla naszych akcjonariuszy. Nas cieszy to tym 
bardziej, dążymy bowiem do tego, by Grupa Azoty była dla inwestorów spółką 
pierwszego wyboru w branży chemicznej.

Działamy aktywnie na arenie międzynarodowej, działamy w licznych organizacjach  
m.in. w Fertilizers Europe. Wypracowaliśmy silną pozycję w innych globalnych 
organizacjach branżowych, takich jak Światowe Stowarzyszenie Producentów Nawozów 
IFA. Zostaliśmy przez nie docenieni nie tylko dzięki temu, że produkujemy i sprzedajemy 
potężne ilości nawozów, ale również dlatego, że współtworzymy przyszłość chemii 
i przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju światowego rolnictwa.

Największe kraje świata, takie jak USA, Rosja, Brazylia czy Chiny, starają się dziś zająć 
mocną pozycję na rynku producentów żywności, który w najbliższych latach może 
stać się obszarem strategicznym i geopolitycznym na arenie światowej gospodarki. 
Aby sprostać temu wyzwaniu jako Grupa Azoty, jako Polska, jako Unia Europejska 
– nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań w technologiach nawożenia. W tym 
celu zaprosiliśmy do współpracy instytuty badawcze, uczelnie rolnicze i najlepszych 
polskich uczonych. Jesteśmy przekonani, że skala naszej działalności pozwoli nam 
w przyszłości pozyskiwać kapitał intelektualny z krajów całego świata oraz że nadal 
będziemy atrakcyjnym pracodawcą dla najwybitniejszych specjalistów z naszej branży. 
Planujemy stworzenie na bazie własnych innowacyjnych projektów nową platformę 
rozwoju Grupy Azoty w obszarze tak zwanej małej chemii (speciality chemicals).

Polska jest krajem, który może być stawiany jako wzór zarówno pod względem 
sukcesu transformacji gospodarczej, jak i zdobytego w tym czasie doświadczenia. 
Widać to szczególnie wyraźnie w obszarze produkcji rolnej, często niedocenianej. 
Wierzymy jednak, że czeka ją dalszy rozwój, a my będziemy się do niego przyczyniać.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja tych wszystkich celów okaże się zaledwie 
połowiczna, jeśli w prowadzących do nich działaniach nie uwzględnimy zasad 
odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Każdy z naszych projektów, każda 
z naszych spółek, każdy z naszych produktów ma potencjalny wpływ na środowisko 
naturalne, na zdrowie i perspektywy życiowe mieszkańców regionów, w których 
działamy, na bezpieczeństwo naszych pracowników i naszych klientów. Dlatego 
już w zeszłym roku zdecydowaliśmy się opowiadać o naszym biznesie według 
standardów Global Reporting Initiative G4. W tym roku robimy to po raz kolejny  
– w przekonaniu, że w ten nowatorski sposób możemy przedstawić jego pełny obraz 
naszym wszystkim interesariuszom.

Zapraszam do lektury drugiego zintegrowanego raportu rocznego Grupy Azoty.

Paweł Jarczewski 

prezes zarządu Grupy Azoty
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gRupa a zot y w l ic zBach

Przychody ze sprzedaży ogółem 

9 898 MlN ZŁ

EBITDA 

822 MlN ZŁ

Zysk netto 

265 MlN ZŁ

Suma aktywów 

9 948 MlN ZŁ

EBIT 

302 MlN ZŁ

Wydatki inwestycyjne

572 MlN ZŁ

Kapitały własne 

6 488 MlN ZŁ

liczba pracowników na koniec roku

13 879 OSóB

W biznesie liczby są ważne, 
ale nie mówią wszystkiego. 
Dlatego w tegorocznym raporcie 
Grupy Azoty przedstawiamy, 
poza liczbami, opowieść o tym, 
co robimy. O naszych produktach, 
naszych partnerach, naszych 
klientach. O tym dlaczego, 
po co i jak robimy to wszystko. 
A ponieważ działamy wśród ludzi 
– opowiadamy również o naszej 
odpowiedzialności. 
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Grupa Azoty jest największą 

polską grupą chemiczną, 

powstałą w wyniku 

konsolidacji najważniejszych 

krajowych zakładów tej branży. 

Mamy silną pozycję na rynkach 

chemicznych w Polsce i za 

granicą. Przemyślana struktura 

naszej grupy kapitałowej 

zapewnia nam, z jednej 

strony, siłę i bezpieczeństwo 

wynikające ze skali działania, 

z drugiej zaś 

– wszechstronność i elastyczność, 

które zawdzięczamy 

skupieniu w jednym 

organizmie szerokiego 

wachlarza uzupełniających się 

kompetencji. 

Proces rozbudowy Grupy Azoty 
na drodze fuzji i przejęć nie 
został wprawdzie zakończony, 
ale w ostatnim czasie skupiliśmy 
się na pełnym wykorzystaniu 
osiągniętego potencjału skali 
oraz synergii w codziennej 
działalności operacyjnej. Nadal 
jednak poszukujemy podmiotów, 
które chcielibyśmy widzieć 
w składzie Grupy Azoty – kryteria 
ich identyfi kacji zostały określone 
w przyjętym w 2014 r. dokumencie 
„Strategia Grupy Azoty 2014–2020. 
Operacjonalizacja”. 

n
a

S
z

a
 g

R
u

p
a

1 .1   kim jeS teśmy

Obecnie w skład Grupy Azoty 
wchodzą cztery największe zakłady 
wielkiej syntezy chemicznej 
z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-
Koźla oraz około pięćdziesięciu innych 
podmiotów bezpośrednio i pośrednio 
zależnych, stowarzyszonych lub 
takich, w których kapitale ma ona 
udział mniejszościowy. Stworzenie 
tej złożonej struktury było możliwe 
dzięki realizowanej przez ostatnie 
lata strategii konsolidacji. Dzięki 
niej rozbudowaliśmy nie tylko nasze 
możliwości produkcyjne – zyskaliśmy 
też możliwość prowadzenia śmiałych 
projektów badawczo-rozwojowych, 
a także zwiększania logistycznej, 
surowcowej i energetycznej 
samodzielności.

Strategiczne znaczenie 
dla polskiej gospodarki

SEGMENTy DZIAŁAlNOŚCI 

GRUPy AZOTy

 ■ Nawozy-Agro, 

 ■ Tworzywa, 

 ■ Chemia, 

 ■ Energetyka, 

 ■ Pozostałe. 

Dokładną charakterystykę poszczególnych 
podmiotów wchodzących w skład Grupy 
Azoty można znaleźć w Sprawozdaniu Zarządu 
z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy 
kończących się 31 grudnia 2014 r., s. 4-8.

5 sierpnia 2014 r. 
Ministerstwo Skarbu 
Państwa opublikowało 
komunikat w sprawie 
umieszczenia Grupy Azoty 
na liście podmiotów 
strategicznych. Grupa 
Azoty jest spółką 
strategiczną ze względu 
na skalę działalności, 
duży wpływ na polską 
gospodarkę i ogromne 
znaczenie dla rynku 
pracy. Obok Grupy Azoty 
znalazło się na niej 21 
innych fi rm.

8 9
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Grupa Azoty 
ATT Polymers 

GmbH
100%

Grupa Azoty 
„Compounding” 

sp. z o.o. 
100%

Grupa Azoty 
„Folie” sp. z o.o. 

100%

Hotel CENTRALNY sp. z o.o.
w likwidacji

100%

ZAKSA S.A. 
91,67% 3

CTL CHEMKOL sp. z o.o.
49%

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum

Chemiczne sp. z o.o.
36,73% 1

Elektrownia Puławy sp. z o.o. 
100%

SCF Natural sp. z o.o.
99,99%

GZNF „Fosfory” sp. z o.o.
98,43%

Przedsiębiorstwo Żywienia
Zbiorowego i Usług
„STO-ZAP” sp. z o.o.

96,15%

REMZAP sp. z o.o
94,61%

Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medical” sp. z o.o.

91,41% 5

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
85%

PROZAP sp. z o.o.
84,69%

Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o.
50%

„NAVITRANS” sp. z o.o.
26,45% 4

CTL KOLZAP sp. z o.o.
49%

„NAVITRANS” sp. z o.o.
26,45% 

4TECHNOCHIMSERWIS S.A.
typu zamkniętego

25%

„Agrochem Puławy” sp. z o.o.
100%

„Agrochem” sp. z o.o.
100%

Grupa Azoty
Police Serwis sp. z o.o.

100%

„Koncept” sp. z o.o.
100%

„Transtech” sp. z o.o.

100%

„Supra” sp. z o.o.
100%

Zarząd Morskiego Portu 
Police sp. z o.o. 

99,98%

Grupa Azoty AFRICA S.A. 
100%

AFRIG Trade SARL
100% 

African Investment Group S.A.
54,9%  6

INFRAPARK Police S.A.
w Likwidacji

54,43%

„Budchem” sp. z o.o.
w Upadłości Likwidacyjnej

48,96%

KEMIPOL sp. z o.o.
33,99%

Grupa Azoty
Automatyka sp. z o.o.
79,69%

Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o.
100%

Konsorcjum
EKO TECHNOLOGIES
60%

EKOTAR sp. z o.o.
12%***

Grupa Azoty
PROREM sp. z o.o.
100%

EKOTAR sp. z o.o.
12% 2

Grupa Azoty 
„KOLTAR”  sp. z o.o. 

100%

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 

„Puławy” S.A. 
95,98%

Grupa Azoty
 Zakłady Azotowe 

Kędzierzyn S.A. 
93,48%

Grupa Azoty 
Kopalnie i Zakłady Chemiczne

 Siarki „Siarkopol” S.A.
85%

Grupa Azoty 
Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A. 
66%

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

63,27% 1

„NAVITRANS”  
sp. z o.o.

 26,45%  4

Unibaltic Agro sp. z o.o.
100%

7

Grupa Azoty S.A.

Stan na dzień 2 czerwca 2015 r. 
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1 .1   kim jeS teśmy1.1   kim jeS teśmy

W 2014 r. pracowaliśmy nad 
systematyzowaniem aktywów 
Grupy Azoty pozyskanych w wyniku 
trwających w latach ubiegłych 
procesów konsolidacyjnych. 
W ramach inwestycji na kontynencie 
afrykańskim, gdzie Grupa Azoty 
posiada prawa do złóż fosforytów, 
dokonano ostatecznego rozliczenia 
nabycia spółki African Investment 
Group S.A., utworzono spółkę AFRIG 
Trade S.à.r.l. jako spółkę zależną 
African Investment Group S.A. 
i powołano spółkę Grupa Azoty 
AFRICA S.A.

W kraju podwyższono kapitał 
zakładowy Zarządu Morskiego Portu 
Police sp. z o.o. – spółki zależnej 
Grupy Azoty POlICE oraz „Agrochem 
Puławy” sp. z o.o. – spółki zależnej 
Grupy Azoty PUŁAWy. Utworzono 
spółki Grupa Azoty COMPOUNDING 
oraz Grupa Azoty FOlIE, których 
zadaniem jest wydłużenie łańcucha 
produktowego w segmencie 
Tworzywa. Ponadto poszerzono 
Grupę Azoty o spółkę  Unibaltic 
Agro sp. z o.o. W ramach działań 
mających na celu uporządkowanie 
aktywów Grupy Azoty sprzedano 
Hotel Centralny oraz zwiększono 
zaangażowanie w kapitale Elektrowni 
Puławy sp. z o.o.
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1. Grupa Azoty PKCH sp. z o.o. 
– udziały mają Grupa Azoty S.A. 
i Grupa Azoty KĘDZIERZyN    

2. EKOTAR sp. z o.o. – udziały ma Grupa Azoty 
Jednostka Ratownictwa Chemicznego 
sp. z o.o. i Grupa Azoty PROREM sp.  z o.o. 
(po 12%)

3. ZAKSA S.A. – akcje ma Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN (91,67%)  i CTl Chemkol 
sp. z o.o. (0,783%)

4. „NAVITRANS” sp. z o.o. – udziały mają 
Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady 
Azotowe „Puławy” S.A. i Bałtycka Baza 
Masowa sp. z o.o.

5. Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. posiada dodatkowo 
(pośrednio) 0,83% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników i 0,82% 
udziałów w kapitale zakładowym 
spółki MEDICAl sp. z o.o.

6. REMECH Grupa Inwestycyjno-Remontowa 
sp. z o.o. posiada 0,1% w kapitale 
zakładowym African Investment Group S.A.

7. Z dniem 1 czerwca 2015 roku REMECH 
spółka z o.o. przejęła spółkę AUTOMATIKA 
sp z o.o. zmieniając jednocześnie nazwę na 
Grupa Azoty POlICE Serwis sp. z o.o.
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Police

Gdynia
Gdańsk

8
9

7

Grzybów

TarnówChorzów

Kędzierzyn-Koźle

Puławy 2

3

1
5 4

Guben 6

Grupa Azoty S.A.

 ■ Tworzywa (PA6, POM, modyfi kacje)

 ■ Kaprolaktam

 ■ Nawozy azotowe (AN, CAN)

 ■ Nawozy azotowe z siarką (ASN, AS)

Grupa Azoty PUŁAWY

 ■ Nawozy azotowe (AN, RSM®, UREA)

 ■ Nawozy azotowe z siarką (RSMS, AS)

 ■ Melamina

 ■ Kaprolaktam

Grupa Azoty SIARKOPOL

 ■ Produkty pochodzenia siarkowego

Grupa Azoty CHORZÓW S.A.

 ■ Nawozy wieloskładnikowe (NPK)

 ■ Stearyna

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

 ■ Nawozy azotowe (AN, CAN, UREA)

 ■ Nawozy azotowe z siarką (CAN+S)

 ■ Alkohole OXO

 ■ Plastyfi katory

1

Bałtycka Baza Masowa sp. z o.o.

 ■ logistyka

NAVITRANS sp. z o.o.

 ■ logistyka

8

GZNF Fosfory

 ■ Nawozy wieloskładnikowe

9

AFRIG Trade SARL – Senegal

 ■ Fosforyty

10

2

3

4

5

Grupa Azoty ATT POLYMERS

 ■ Tworzywa (PA6)

6

Grupa Azoty POLICE

 ■ Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)

 ■ Nawozy azotowe (UREA)

 ■ Nawozy azotowe z siarką (NS)

 ■ Biel tytanowa

7

n
a

S
z

a
 g

R
u

p
a

1 .2   co RoBimy

Dzięki bogatej strukturze 

uzupełniających się spółek 

Grupa Azoty oferuje dziś 

szeroką gamę produktów, 

z których pośrednio lub 

bezpośrednio korzystają miliony 

ludzi w Polsce, w Europie i wielu 

innych krajach świata.

Tradycyjnie najważniejszą 
częścią naszej oferty są nawozy 
mineralne. Jesteśmy dziś w stanie 
zaproponować klientom pełną 
paletę nowoczesnych nawozów, 
będących efektem autorskich prac 
badawczo-rozwojowych. Są to nawozy 
azotowe, azotowo-siarkowe, azotowo-
fosforowe i wieloskładnikowe, w tym 
nawozy płynne. Mając świadomość 
gospodarczych i środowiskowych 
ograniczeń tradycyjnego podejścia 
do stosowania nawozów, 
skoncentrowaliśmy się w ostatnim 
czasie na pracach nad ofertą 
kompletnych, inteligentnych 
systemów nawożenia optymalnie 
równoważących potrzeby rolnika, 
upraw i środowiska. Grupa Azoty jest 
również ważnym dostawcą tworzyw 
sztucznych, chemikaliów i pigmentów.

Różnorodność ta daje nam poczucie, 
że nasze produkty są obecne 
w codziennym życiu wszystkich 
niemal grup społecznych. Stosuje 
się je w rolnictwie, przemyśle 
motoryzacyjnym, maszynowym, 
papierniczym, spożywczym 
i włókienniczym, w górnictwie, 
budownictwie, elektrotechnice, 
farmacji, kosmetyce, poligrafi i, 
meblarstwie, sporcie itd. Poza 
naturalną satysfakcją daje nam to tak 
cenną w biznesie dywersyfi kację, 
a co za tym idzie – również 
bezpieczeństwo.
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1 .2  co RoBimy

Procentowy udział segmentów produktowych w sprzedaży w Unii Europejskiej

 ■ w melaminie

w Polsce

 ■ w nawozach wieloskładnikowych1

 ■ w nawozach mineralnych2

 ■ w nawozach zawierających siarkę

 ■ w nawozach azotowych

nr 1

nr 1

nr 3

nr 2

nr 5

nr 2

Grupa Azoty 
wśród producentów 

w Unii Europejskiej

 ■ w nawozach mineralnych

w Unii Europejskiej

 ■ w nawozach 
wieloskładnikowych

w Polsce

 ■ w poliamidzie

 ■ alkoholach OXO i plastyfi katorach

 ■ w bieli tytanowej

 ■ w melaminie

 ■ w plastyfi katorach

 ■ w poliamidzie 63

w Unii Europejskiej

przychody za rok 2014

9 898 mln zł

Tworzywa

15%

Chemia

25%

Energetyka

2%
Pozostałe

2%

Nawozy

56%

1 Nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK); 
2 Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; 
3 Wśród zintegrowanych producentów; 
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Ameryka Południowa

Azja

5,6%53%

Polska

Afryka

2,1%

3,4%

Pozostałe

0,1%

Niemcy

11,4%22,4%

Pozostałe kraje 
Unii Europejskiej

Pozostała Europa

2%
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Grupa Azoty wyrosła z najlepszych 
tradycji krajowego przemysłu 
chemicznego, a jej historia 
sięga co najmniej 1927 r., kiedy 
w niepodległej Polsce podjęto decyzję 
o budowie zakładów chemicznych 
w Mościcach. Dziś jednak działamy 
na skalę globalną. Mając w ofercie 
nowoczesne produkty najwyższej 
jakości, dobrze odnajdujemy się 
na światowych rynkach. Nasze 
produkty sprzedajemy głównie 
w Polsce, a eksport kierujemy 
głównie do krajów Unii Europejskiej, 
w szczególności do Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii. 
Na rynek krajowy kierowane są nawozy 
oraz chemia (mocznik oraz alkohole 
OXO). Eksport do Unii Europejskiej 
dotyczy przede wszystkim nawozów 
(np. Saletrosan® 26, Siarczan Amonu 
AS21, Salmag®, Pulan®, RSM®, 
Polifoski®) oraz alkoholi OXO, 
natomiast do Azji – kaprolaktamu 
i poliamidów. W Ameryce Południowej 
sprzedajemy głównie nawozy.
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Ekspansja międzynarodowa 
Grupy Azoty nie ogranicza się 
do poszerzania rynków sprzedaży. 
Dążymy do zagwarantowania 
sobie bezpiecznych i stabilnych 
źródeł strategicznych surowców 
i poszukujemy ich dostawców na całym 
świecie. Importujemy surowce 
z krajów Afryki, Europy Zachodniej, 
Europy Środkowo-Wschodniej, Azji. 
Znajdujemy tam perspektywicznych 
partnerów, podejmujemy wspólne 
przedsięwzięcia, powołujemy nowe 
spółki. W ten sposób pozyskaliśmy 
na przykład własne złoża fosforytów 
w Senegalu.

W XXI w. globalne myślenie 
o biznesie nie sprowadza się 
jednak do kwestii wyłącznie 
geografi cznych. Globalny biznes 
to także podążanie za najwyższymi 
światowymi standardami zarządzania, 
odpowiedzialności i raportowania. 
W czerwcu 2014 r. Grupa Azoty 
otrzymała certyfi kat Standardu Product 
Stewardship przyznawany przez 
stowarzyszenie Fertilizers Europe. 
Grupa Azoty PUŁAWy posiadała 
ten certyfi kat już w 2011 r. W 2014 r. 
opublikowaliśmy pierwszy w historii 
Grupy Azoty raport zintegrowany 
zgodny z najnowszymi wytycznymi 
Global Reporting Initiative G4.

Ze względu na profi l 
produkcji Grupy 
Azoty oraz skalę jej 
działania interesujemy 
się żywo kwestiami 
bezpieczeństwa 
żywnościowego 
i energetycznego. 
Myślimy o tym 
od dawna. Dlatego 
w 2015 r. wzięliśmy 
udział jako partner 
branżowy w Światowym 
Forum Ekonomicznym 
w Davos. Grupę Azoty 
reprezentowali prezes 
Paweł Jarczewski 
oraz prezes Krzysztof 
Jałosiński, którzy 
aktywnie zabierali głos 
w dyskusji. 

Światowe Forum 
Ekonomiczne w Davos

W czasie spotkań takich 
jak w Davos mamy szansę 
dyskutować i realnie 
wpływać na kształt decyzji, 
które później regulują nasze 
funkcjonowanie w skali kraju 
i świata. Dlatego musieliśmy 
wykorzystać tę szansę. 
Nie mogliśmy pozwolić, 
aby kluczowe decyzje 
podejmowane były bez 
naszego udziału.

Paweł Jarczewski
prezes zarządu
Grupy Azoty
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Senegal

Niemcy

Polska

więcej o certyfi kacie 
Product Stewardship na s. 118-119.

KIERUNKI SPRZEDAży W ROZBICIU NA REGIONy W 2014 R.
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Grupa Azoty funkcjonuje 
w segmencie tzw. wielkiej syntezy 
chemicznej. Zdajemy sobie sprawę 
z naszego wpływu na otoczenie 
– społeczne i przyrodnicze. 
Dlatego przywiązujemy dużą wagę 
do zasad zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności. 
Nasze podejście do tych kwestii 
sformułowaliśmy w „Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Azotów 
Tarnów na lata 2012–2016”, która 
ma stać się fundamentem do budowy 
strategii zrównoważonego rozwoju 
dla całej grupy kapitałowej. 

Strategia ta opiera się 
na trzech fi larach:

1. Zakłada pozostawienie 
podmiotowości, lokalizacji 
i samodzielności prawnej spółek 
zależnych,

2. Zakłada centralizację obszarów 
zapewniających największe efekty 
synergii, skali i specjalizacji,

3. Jest „modelem wspólnego 
działania”, czyli

 ■ działamy jak jedna fi rma 
w oparciu o cztery główne spółki 
biznesowe,

 ■ członkowie zarządu Grupy Azoty 
zapewniają wspólne działanie 
w celu realizacji jej strategicznych 
i fi nansowych celów,

 ■ w decyzjach mających istotny 
wpływ na wynik fi nansowy 
spółek zależnych uwzględnia się 
perspektywę ich zarządów,

 ■ działania i decyzje w Grupie 
Azoty są transparentne dla 
wszystkich zaangażowanych 
stron.

MODEl ZARZąDZANIA
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1.5  StandaRdy zaRzĄdzania1.4  S tRategia i  miS ja

NAJWAżNIEJSZE DZIAŁANIA 

W OBSZARZE ZARZąDZANIA 

KORPORACyJNEGO W 2014 R.

 ■ wdrożenie nowego „Modelu 
Zarządzania Grupą Kapitałową”,

 ■ nowelizacja „Polityki Właścicielskiej”,

 ■ wdrożenie nowego „Regulaminu 
organizacyjnego”,

 ■ przyjęcie „Kodeksu postępowania 
etycznego Grupy Azoty”,

 ■ wdrożenie „Kodeksu Kultury 
Organizacyjnej – System organizacji 
i zarządzania Grupy Azoty”,

 ■ wdrożenie Przewodników 
Zarządzania Głównymi 
Korporacyjnymi Procesami 
Gospodarczymi w Grupie Azoty,

 ■ program działań 
właścicielskich wobec spółek 
zaplecza logistycznego, 
okołoprodukcyjnego i non-core,

 ■ wdrażanie standardów 
korporacyjnych w spółkach 
zależnych, w tym w Grupie Azoty 
SIARKOPOl.

Podstawowym dokumentem 
defi niującym naszą wizję rozwoju 
i wzrostu wartości Grupy Azoty 
pozostaje zaktualizowana w 2013 r. 
„Strategia Grupy Azoty S.A. na lata 
2013–2020”. Jej podstawowe cele 
to zapewnienie akcjonariuszom 
jednego z najwyższych w branży 
zwrotu z powierzonego kapitału oraz 
utrzymanie pozycji jednego z trzech 
największych producentów nawozów 
na europejskim rynku nawozów.

W sierpniu 2014 r. zarząd

Grupy Azoty zaprezentował 

założenia dokumentu 

„Strategia Grupy Azoty 

2014–2020. Operacjonalizacja”, 

określającego sposób budowy 

wartości Grupy Azoty w ramach 

przyjętej strategii. 

Główne cele korporacyjne to:

 ■ w 2020 ROCE ≥ 14%

 ■ w 2020 marża EBITDA > 14%

 ■ w 2020 marża EBIT > 8%

 ■ 2014–2020  7 miliardów złotych 
na rozwój organiczny 

 ■ ugruntowanie pozycji w TOP3 
wśród producentów nawozów

Dodajemy ziemi życia, 
a życiu barw. Dzięki 
naszym doświadczeniom 
i kompetencjom sprawiamy, 
że chemia jest bezpieczna dla 
ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu 
wartości Grupy Azoty, 
efektywnie wykorzystując 
synergie i innowacje.

Misja Grupy Azoty
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jest misja Grupy Azoty, która silnie 
akcentuje społeczne i środowiskowe 
wymiary działalności Grupy Azoty.

Działamy jako jedna fi rma 

– i w ten sposób chcemy 

budować wartość Grupy Azoty. 

Temu strategicznemu celowi 

służy nasz model zarządzania. 

Zakłada on centralizację 

obszarów zapewniających 

najwyższe efekty synergiczne 

oraz zarządzanie głównymi 

procesami gospodarczymi 

na poziomie całej grupy, 

przy zachowaniu jednak 

podmiotowości wchodzących 

w jej skład spółek. 
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Zrównoważona 
produkcja

Miejsce 
pracy

Dialog 
i budowanie 
relacji

czyli minimalizacja oddziaływania 
na środowisko naturalne, 
współpraca z jednostkami 
naukowymi, budowa świadomości 
ekologicznej, tworzenie 
zrównoważonych produktów, 
dalsze zaangażowanie w Program 
„Odpowiedzialność i Troska”, 
wzrost bezpieczeństwa instalacji 
oraz dialog z otoczeniem.

czyli poprawa warunków pracy 
i satysfakcji pracowników, 
zwiększanie poziomu ich 
bezpieczeństwa i zdrowia oraz 
wspieranie ich rozwoju.

czyli wspieranie lokalnych 
społeczności, dialog 
ze wszystkimi grupami 
interesariuszy, komunikacja 
w sprawach zrównoważonego 
rozwoju oraz budowa etycznej 
kultury Grupy Azoty.

OPERACJONAlIZACJA

zakłada osiągnięcie tych celów 
w ramach projektów dotyczących 
trzech obszarów:

więcej o operacjonalizacji strategii 
na s. 54-59

z aktualnym sformułowaniem 
„Strategii Grupy Azoty 2013–2020”, 
w tym z podejściem do społecznej 
odpowiedzialności, można zapoznać się na: 
http://grupaazoty.com/pl/grupa/strategia

ROZWóJ 
ORGANICZNy

FUZJE 
I PRZEJĘCIA

DOSKONAŁOŚć 
OPERACyJNA

7
2014 –2020

mld z ł 

na Rozwój oRganiczny
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Artur Kopeć
członek zarządu, 
odpowiedzialny 
za dialog społeczny, 
bezpieczeństwo 
techniczne i ochronę 
środowiska.

Paweł Jarczewski
prezes zarządu, 
odpowiedzialny za zarządzanie 
i politykę personalną, nadzór 
właścicielski, nadzór nad 
Centrum Biznesu Agro, politykę 
informacyjną, zarządzanie 
ryzykiem i koordynację funkcji 
audytu wewnętrznego.

Andrzej Skolmowski
wiceprezes zarządu, 
odpowiedzialny za finanse 
oraz IT i IR.

Witold Szczypiński
wiceprezes zarządu, 
dyrektor generalny 
jednostki dominującej, 
odpowiedzialny 
za integrację produkcji, 
tworzywa i syntezy 
organiczne.

Marek Kapłucha
wiceprezes zarządu, 
odpowiedzialny 
za zarządzanie łańcuchem 
dostaw oraz za zarządzanie 
zakupami surowców 
strategicznych.

Marian Rybak
wiceprezes zarządu, 
odpowiedzialny 
za inwestycje.

Krzysztof Jałosiński
wiceprezes zarządu, 
odpowiedzialny 
za strategię i rozwój. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza pełni funkcje 
nadzorcze nad Grupą Azoty. 
Od 2013 r. w ramach Rady 
Nadzorczej Grupy Azoty działa, 
jako ciało doradcze, Komitet 
Audytu. Do zadań Komitetu 
należy monitorowanie:

 ■ procesu sprawozdawczości 
finansowej,

 ■ rewizji finansowej,

 ■ badania jednostkowych 
i skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych,

 ■ niezależności biegłego 
rewidenta i podmiotu 
uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych,

 ■ pracy oraz raportów 
niezależnego biegłego 
rewidenta,

 ■ pracy komórki audytu 
wewnętrznego,

 ■ skuteczności systemów 
kontroli wewnętrznej.

WAlNE ZGROMADZENIE 

Walne Zgromadzenie jest 
zwoływane i przygotowywane 
zgodnie z przepisami „Kodeksu 
spółek handlowych” oraz 
wewnętrznymi regulacjami 
Grupy Azoty S.A. Do jego 
kompetencji należy 
rozpatrywanie i zatwierdzanie 
sprawozdań zarządu oraz 
sprawozdań finansowych, 
podejmowanie uchwał 
o podziale zysku lub pokryciu 
strat oraz podwyższeniu lub 
obniżeniu kapitału zakładowego. 
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ZARZąD GRUPy AZOTy

Ład korporacyjny w Grupie Azoty 

gwarantowany jest na poziomie 

korporacyjnym przez Zarząd, Radę 

Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie 

Spółki.
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Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu 
Grupy Kapitałowej Grupy Azoty. Prezes 
zarządu sprawuje całościowy nadzór nad 
grupą kapitałową, a członkowie zarządu 
odpowiadają za główne obszary działalności: 
finanse, strategię i rozwój, inwestycje, 
integrację produkcji, tworzywa i syntezy 
organiczne, zarządzanie łańcuchem dostaw, 
dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne 
i ochronę środowiska oraz za kierowanie 
poszczególnymi spółkami. Zarządzaniem 
korporacyjnym zajmują się departamenty 
korporacyjne Grupy Azoty S.A., które 
w obrębie całej Grupy Azoty pełnią rolę 
analogiczną jak w strukturach jednostki 
dominującej.

RADA GRUPy AZOTy

W celu wykorzystania potencjału synergii, 
w 2013 r. powołano Radę Grupy Azoty. W jej 
skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów 
wszystkich spółek Grupy Azoty oraz dyrektor 
zarządzający jednostki dominującej. Do jej 
zadań należy doradzanie, opiniowanie 
i inicjowanie działań usprawniających 
zarządzanie, opiniowanie założeń corocznych 
budżetów jednostkowych i skonsolidowanych 
spółek Grupy Azoty oraz założeń planów 
wieloletnich.

Rada jest też platformą usprawniania systemu 
komunikacji i zasad współpracy w Grupie 
Azoty, wymiany informacji w ramach wspólnych 
działań, a także w zakresie prac nad systemem 
raportowania dla zarządu Grupy Azoty 
i zarządów jej spółek.

1 .5   S tandaRdy z aR z Ądz ania

1.5.1   ład koRpoRacyjny

1.5  S tandaRdy z aR z Ądz ania

1.5.1   ład koRpoRacyjny
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1.5   S tandaRdy z aR z Ądz ania

1.5.4   zaRzĄdzanie Ryzykiem 
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1 .5   S tandaRdy z aR z Ądz ania

1.5.2   SyStemy zaRzĄdzania 1.5.3   audyt wewnętRzny 

Grupa 
Azoty S.A

Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Grupa Azoty 
POlICE 

Grupa Azoty 
PUŁAWy 

ISO 9001:2008    

ISO 14001:2004    

PN-N 18001:2004    

BS OHSAS 18001:2007   

ISO 22000:2005   

ISO 50001:2011 

ISO/IEC 17025:2005    

ISO/TS 16949:2009 

Ramowy System Zarządzania 
Responsible Care zgodny 
z wytycznymi Europejskiej 
Rady Przemysłu Chemicznego

   

System Zarządzania Ryzykiem 
Korporacyjnym

   

Standard Zarządzania 
Product Stewardship  zgodny 
ze standardami Fertilizers 
Europe

   

W Grupie Azoty funkcjonuje system 
audytu wewnętrznego zgodny 
z Międzynarodowymi Standardami 
Praktyki Zawodowej Audytu 
Wewnętrznego (The Institute of 
Internal Auditors – IIA). Jego celem 
jest usprawnienie operacyjne 
działalności oraz zapewnienie 
prawidłowego i efektywnego 
funkcjonowania ładu korporacyjnego. 
Ma on poza tym wspierać spółki 
Grupy Azoty w systematycznej ocenie 
ich działań oraz w doskonaleniu 
skuteczności procesów zarządczych. 
Przyjęty w 2013 r. dokument 
„Standardy Audytu wewnętrznego 
w Grupie Azoty” umożliwił objęcie 
audytem wszystkich podmiotów 
wchodzących w skład Grupy Azoty.
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W 2014 r. spółki objęte 
raportem wdrożyły wymagania 
standardu Product Stewardship 
i po pozytywnym wyniku 
audytu zewnętrznego otrzymały 
certyfi katy potwierdzające ich 
spełnienie, a także wdrożyły 
system zarządzania ryzykiem 
korporacyjnym.

Grupa Azoty podąża 

za najlepszymi praktykami 

i międzynarodowymi 

standardami zarządzania 

korporacyjnego 

i zrównoważonego rozwoju. 

Jej spółki przestrzegają 

wszelkich wymogów prawa, 

wymogów akredytacyjnych, 

certyfi kacyjnych i innych.

W Grupie Azoty prowadzi się ocenę 
zgodności działań z wdrożonymi 
systemami zarządzania oraz 
z wymaganiami prawnymi. Zgodność 
z wymaganiami jakościowymi, 
środowiskowymi, bezpieczeństwa 
i higieny pracy, bezpieczeństwa 
żywności badana jest w ramach 
audytów wewnętrznych systemów 
zarządzania. Wyniki ocen 
są przedstawiane na przeglądach 
zarządzania, w których biorą udział 
przedstawiciele najwyższego 
kierownictwa i są podstawą 
wniosków w sprawie doskonalenia 
wdrożonych systemów. Audyty 
realizowane przez jednostki 
certyfi kujące w 2014 r. potwierdziły 
zgodność funkcjonujących w Grupie 
Azoty systemów zarządzania 
z odpowiednimi normami, co zostało 
udokumentowane stosownymi 
certyfi katami.
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A Spółki Grupy Azoty stosują systemy 
zarządzania zgodne z najwyższymi 
międzynarodowymi standardami. 
Systemy te podlegają okresowej 
ocenie i recertyfi kacji – niektóre 
spółki przeszły w 2014 r. proces 
recertyfi kacji lub uzyskały nowe 
certyfi katy. W naszych spółkach 
obowiązują m.in.:

 ■ System Zarządzania Jakością 
zgodny z normą ISO 9001:2008,

 ■ System Zarządzania 
Środowiskowego zgodny z normą 
ISO 14001:2004,

 ■ System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy zgodny z normami PN-N-
18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,

 ■ System Zarządzania PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 (kompetencje 
laboratoriów badawczych 
i wzorcujących),

 ■ System Zarządzania 
Bezpieczeństwem żywności zgodny 
z normą ISO 22000:2005,

 ■ System Zarządzania Jakością dla 
branży motoryzacyjnej wdrażany 
wg wymagań ISO/TS16949:2009,

 ■ Ramowy System Zarządzania 
Responsible Care zgodny 
z wytycznymi Europejskiej Rady 
Przemysłu Chemicznego,

 ■ Standard Zarządzania Product 
Stewardship.
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W 2014 r. przyjęliśmy „Politykę 
zarządzania ryzykiem korporacyjnym 
Grupy Azoty”. Mając świadomość, 
że w długim okresie czynniki ryzyka 
stanowić mogą zagrożenie dla 
zrównoważonego rozwoju, Grupa 
Azoty wdrożyła model zintegrowanego 
zarządzania ryzykiem korporacyjnym. 
Zakłada on systematyczne działania 
zmierzające do identyfi kacji, oceny 
i minimalizowania potencjalnego 
negatywnego wpływu ryzyk 
na działalność spółek Grupy 
Azoty. W ramach przyjętej polityki 
wprowadziliśmy procedurę regulującą 
kwestie zintegrowanego zarządzania 
ryzykiem korporacyjnym w Grupie 
Azoty. 
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Dokument ten formułuje zasady 
zarządzania ryzykiem w skali całej 
organizacji oraz wyznacza podział 
kompetencji i odpowiedzialności 
w tej kwestii. 

Ustalono w nim jednolite 
reguły identyfi kowania i oceny 
ryzyka, zarządzania nim, a także 
monitorowania i raportowania 
informacji na temat ryzyk. Reguły te 
są zgodne z uznanymi standardami 
ISO 31000 „Risk management 
principles and guidlines” oraz COSO 
„Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym 
– zintegrowana struktura ramowa”.

W Grupie Azoty utworzono 
stanowisko menedżera ds. ryzyka 
i powołano Komitet Sterujący Procesu 
Zarządzania Ryzykiem. Ryzyka 
zidentyfi kowane w ramach przyjętego 
modelu są oceniane pod względem 
ich skutku i prawdopodobieństwa. 
W efekcie powstaje lista ryzyk 
kluczowych. Działania minimalizujące 
ryzyko w poszczególnych procesach 
są oceniane między innymi w ramach 
audytów wewnętrznych systemów 
zarządzania.

Polityka zarządzania ryzykiem 
obejmuje wszystkie cztery główne 
spółki Grupy Azoty: z Tarnowa, 
Kędzierzyna-Koźla, Polic i Puław.

Aktywnie zarządzamy ryzykiem 
niezgodności z wymogami prawa 
dotyczącymi działalności Grupy 
Azoty.

Uznajemy, że zarządzanie ryzykiem 
braku zgodności (Compliance) jest 
kluczową funkcją w ochronie wartości 
marki i reputacji, w tym w zarządzaniu 
sposobem współpracy z klientami 
i pozostałymi Interesariuszami.

Prowadzimy działalność biznesową 
zgodnie z zasadami prawa 
i uczciwości. Mamy świadomość, 
że nawet pozornie nieistotne 
naruszenie prawa może poważnie 
zaszkodzić naszej reputacji i wyrządzić 
znaczne szkody, w tym fi nansowe. 
Dlatego też nie tolerujemy żadnych 
takich naruszeń.

Uznajemy, iż zagadnienie Compliance 
w sprawie ochrony konkurencji 
i konsumentów to kluczowa kwestia 
i dlatego promujemy politykę 
uczciwej konkurencji.

Grupa Azoty narażona jest 

na różne rodzaje czynników 

ryzyka, które mogą wpłynąć 

na jej działalność, sytuację 

fi nansową, wyniki czy wartość 

akcji. Dlatego też na bieżąco 

analizuje otoczenie oraz 

identyfi kuje istotne czynniki 

ryzyka i zagrożenia oraz 

monitoruje zewnętrzne 

i wewnętrzne czynniki istotne 

dla rozwoju grupy kapitałowej.

Czynniki sprzyjające temu rozwojowi 
to przede wszystkim korzystne 
perspektywy dla polskiej gospodarki, 
stabilny, choć niezbyt dynamicznie 
rosnący rynek nawozów w Unii 
Europejskiej oraz zrównoważona 
polityka rolna Unii Europejskiej 
wspierającej sektor rolny w ramach 
systemu dopłat bezpośrednich 
i pośrednich, którego jednym 
z największych benefi cjentów jest Polska.

Zidentyfi kowaliśmy również 
najważniejsze zagrożenia rynkowe, 
czyli przedłużające się spowolnienie 
gospodarcze w Unii Europejskiej oraz 
import nawozów do Unii Europejskiej 
z regionów dysponujących tańszymi 
surowcami. W odpowiedzi na te i inne 
zagrożenia podejmujemy działania 
minimalizujące ich potencjalny 
wpływ. Pełne zestawienie czynników 
oraz szans i zagrożeń dostępne 
jest w Sprawozdaniu Zarządu 
z działalności Grupy Azoty za okres 12 
miesięcy kończących się 
31 grudnia 2014 r.

GŁóWNE ElEMENTy

POlITyKI ZARZąDZANIA 

RyZyKIEM

więcej o certyfi kacie 
Product Stewardship na s. 118-119

identyfi kacja
i ocena ryzyk

monitoring i ewaluacja 
systemu zarządzania 

ryzykiem

sprawozdawczość 
i komunikacja

ustalenie i wdrożenie 
odpowiedzi na ryzyko 

oraz planów reakcji
na incydent

monitorowanie 
i raportowanie 
poziomu ryzyk

uwzględnianie 
informacji o ryzykach 

w procesach 
decyzyjnych
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1 .6  najważniejSze wyniki finanSowe 1.7  Rynek kapitałowy
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Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka
Pozostałe 

i niealokowane
Ogółem 

Przychody ze sprzedaży 
zewnętrzne

5 580 374 1 460 155 2 505 638 194 621 157 688 9 898 476

EBITDA 594 392 (33 546) 45 615 79 994 135 950 822 405

 ■ korekta cenowa nawozów (głównie mocznika i siarczanu) na rynkach światowych,

 ■ rekordowa skala importu NPK do Polski,

 ■ spadek cen tworzyw jako efekt sytuacji na rynku ropy i surowców ropopochodnych,

 ■ deprecjacja złotówki wzmacniająca konkurencyjność eksportu,

 ■ pierwszy rok pełnego odzwierciedlenia wyników Siarkopolu i AIG w wynikach skonsolidowanych Grupy Azoty,

 ■ odpis aktualizujący instalacji BKF (Jednostka Biznesowa Oxoplast) z wpływem na pogorszenie rentowności 
segmentu chemia.

Determinanty wyniku

WyNIKI WG SEGMENTóW OPERACyJNyCH W 2014 R. (W TyS. ZŁ)

WyNIKI FINANSOWE W SKRóCIE

Determinanty wynikuDeterminanty wyniku

Przychody 

9 898 MlN ZŁ

Zysk netto 

265 MlN ZŁ

EBITDA 

822 MlN ZŁ

EPS

2,33 ZŁ

Grupa Azoty (ówcześnie Zakłady 
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) 
zadebiutowała na warszawskim 
parkiecie w połowie 2008 r. Był to czas 
powstawania i konsolidacji Grupy 
Azoty. Rynek kapitałowy stanowił dla 
nas narzędzie ekspansji i budowania 

siły, ale także płaszczyznę dialogu 
z inwestorami, bez których dzisiejszy 
kształt Grupy Azoty nie byłby możliwy. 
Dlatego lojalność wobec akcjonariuszy 
i informacyjna otwartość wobec 
nich pozostają jednym z naszych 
priorytetów.

Historia notowań naszych akcji 
od tamtego czasu dowodzi, 
że polityka budowania wartości 
Grupy Azoty sprawdziła się 
– długoterminowi inwestorzy, którzy 
nam wtedy zaufali, nie zawiedli się.EC
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STRUKTURA SKONSOlIDOWANyCH PRZyCHODóW 2014 (MlN ZŁ)

*  wraz ze spółkami zależnymi

0 20 40 60 8010 30 50 70 90 100
%

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZYN* Grupa Azoty POLICE* Grupa Azoty PUŁAWY* Pozostałe

skrócone skonsolidowane wyniki 
fi nansowe znajdują się na s. 125-133

Informacja o istotnej łącznej wartości 
fi nansowej następujących elementów:

Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

Wartość za rok 2014

Dotacje 13 559 658 302 20 010 804 20 000 000

Ulgi związane z działalnością 
w strefi e ekonomicznej

– 0 21 194 000 0

Inne – 0 0 0

ZNACZąCE WSPARCIE FINANSOWE UZySKANE OD PAńSTWA (W ZŁ)
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NOTOWANIA AKCJI GRUPy AZOTy S.A. OD DNIA DEBIUTU 30 CZERWCA 2008 R. DO 20 MAJA 2015 R.

CENA AKCJI (ZŁ)
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Obok Grupy Azoty S.A. (ticker: ATT) 
spółkami publicznymi notowanymi 
na GPW są również Grupa Azoty 
PUŁAWy (ticker: ZAP) i Grupa Azoty 
POlICE (ticker: PCE). 

NOTOWANIA AKCJI GRUPy AZOTy PUŁAWy OD DNIA 1 STyCZNIA 2010 R. DO 20 MAJA 2015 R.

NOTOWANIA AKCJI GRUPy AZOTy POlICE OD DNIA 1 STyCZNIA 2010 R. DO 20 MAJA 2015 R.

CENA AKCJI (ZŁ)
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One także zostały docenione przez 
inwestorów, o czym świadczy historia ich 
notowań w ostatnich latach. Teraz jest to 
już historia naszego wspólnego sukcesu.

2015

2015
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Grupa Azoty prowadzi elastyczną 
politykę dywidendy. Z jednej 
strony, kierujemy się w niej 
interesami akcjonariuszy, z drugiej 
zaś, koniecznością zapewnienia 
odpowiedniego poziomu wskaźników 
fi nansowych oraz kapitału 
do dalszego rozwoju. Nie ma w tym 
żadnej sprzeczności – w ostatecznym 
rachunku benefi cjentami środków 
inwestowanych w rozwój Grupy 
Azoty będą właśnie długoterminowi 
inwestorzy, na których zależy nam 
najbardziej. Wypłacona w 2014 r. 
dywidenda za rok poprzedni wyniosła 
20 groszy na akcję. W tym roku zarząd 
spółki rekomenduje, aby osiągnięty 
w 2014 r. zysk netto w całości 
pozostawić w spółce, przeznaczając 
go na fi nansowanie projektów 
opisanych w strategii na lata 
2014–2020 oraz w jej 
operacjonalizacji. Ostateczna 
decyzja zostanie podjęta przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Nasze akcje powinny być szczególnie 
atrakcyjne dla długoterminowych 
inwestorów kierujących się 
kryteriami odpowiedzialności 
w biznesie. Łączymy bowiem 
dążenie do strategicznego celu, 
jakim jest wysoka stopa zwrotu 
z kapitału, z odpowiedzialnym 
zarządzaniem jej wpływem 
społecznym i środowiskowym, czego 
potwierdzeniem jest coroczna, 
nieprzerwana obecność 
Grupy Azoty S.A. w składzie 
prestiżowego indeksu RESPECT.

Ponadto Grupa Azoty S.A. wchodzi 
w skład indeksów WIG, WIG30, 
mWIG40, WIG-Poland oraz indeksu 
branżowego WIG-Chemia. Od lutego 
2013 r. należy też do indeksu MSCI 
Emerging Markets obliczanego przez 
amerykański bank inwestycyjny 
Morgan Stanley. W marcu 
2015 r. Grupa Azoty S.A. została 
zakwalifi kowana do prestiżowego 
indeksu FTSE Emerging Markets, 
będącego częścią FTSE Global Equity 
Index Series (GEIS).

Nieprzerwanie od 2009 r. 
Grupa Azoty S.A. należy 
do giełdowego RESPECT 
Index – pierwszego 
w Europie Środkowo-
Wschodniej indeksu 
spółek społecznie 
odpowiedzialnych. Jej 
obecność w indeksie 
świadczy o przestrzeganiu 
najwyższych standardów 
zarządzania w zakresie 
ładu korporacyjnego 
i informacyjnego oraz 
relacji z inwestorami, 
a także o trosce 
o ekologiczne, społeczne 
i pracownicze aspekty 
działalności.

Obecność 
w RESPECT Index

Grupa Azoty przedstawia 
inwestorom wyczerpujące i rzetelne 
informacje o swojej działalności, 
wychodząc przy tym poza działania 
obligatoryjne. Konferencje wynikowe 
współorganizowane są przez 
wszystkie spółki z Grupy Azoty 
będące emitentami. Publikacjom 
raportów okresowych towarzyszą 
nie tylko konferencje, lecz także 
czaty internetowe, podczas których 
akcjonariusze zadają pytania 
przedstawicielom spółki. Prezentacje 
i zapisy czatów zamieszczane są 
na stronie internetowej Grupy 
Azoty w sekcji Relacje Inwestorskie. 
Najistotniejsze informacje o Grupie 
Azoty publikowane są też w serwisach 
społecznościowych oraz przesyłane 
w postaci newslettera.

 ■ w VII edycji konkursu 
organizowanego 
przez Stowarzyszenie 
Emitentów Giełdowych 
otrzymaliśmy tytuł 
„Złota Strona Emitenta”,

 ■ „Puls Biznesu” przyznał 
nam znak „Odpowiada 
inwestorom” nadawany 
w ramach „Akcji 
inwestor”,

 ■ otrzymaliśmy 
tytuł „Heros Rynku 
Kapitałowego” 
przyznawany przez 
Stowarzyszenie 
Inwestorów 
Indywidualnych.

Docenieni przez 
rynek kapitałowy

Spółka została 
nagrodzona w III Edycji 
Rankingu TSR – Złota Akcja 
Biznes.pl – w latach 2011–
2013 jej wartość wzrosła 
o 230%, co plasuje 
ją na pierwszym miejscu 
wśród najlepszych 
spółek z udziałem 
Skarbu Państwa. 
Nagrodę odebrał 
wiceprezes zarządu 
spółki Rafał Kuźmiczonek 
podczas uroczystej 
gali zorganizowanej 
na Giełdzie Papierów 
Wartościowych 
w Warszawie.

„Złota Akcja” dla 
Grupy Azoty POLICE

NAJWAżNIEJSZE INFORMACJE O AKCJACH GRUPy AZOTy S.A.

2010 2011 2012 2013 2014

Cena na koniec roku 32,68 27,25 53,90 62,50 63,30

Cena najwyższa 33,40 41,50 54 88,50 80,49

Cena najniższa 13,80 23,65 25,25 50 45,40

Wartość obrotu (mln zł) 356,04 437,59 592,43 1224,58 806,35

Średni wolumen na sesji 34 965 55 340 58 982 80 189 49 489

Kapitalizacja na koniec roku (mln zł) 1 278 1 747 3 456 6 200 6 279

Dywidenda (na jedną akcję) 0 0 1,50 0,20 –

Wskaźnik C/Z 28,90 3 7 8,20 37,2

Wskaźnik C/WK 1,11 0,56 1 0,99 1,09
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1 .7   Rynek kapitałowy

Największym akcjonariuszem 

Grupy Azoty, gwarantującym 

jej strategiczne 

bezpieczeństwo, jest Skarb 

Państwa, posiadający 33% 

akcji. Pozostali akcjonariusze, 

czyli fundusze inwestycyjne 

i inne instytucje fi nansowe, 

kontrolują łącznie blisko 

45% kapitału akcyjnego 

Grupy Azoty. W rezultacie 

free fl oat, czyli liczba akcji 

znajdujących się faktycznie 

w wolnym obiegu wynosi 

22%, co z jednej strony daje 

gwarancję stabilności kursu, 

z drugiej zaś, w pomyślnych 

okolicznościach – szansę 

na znaczną dynamikę jego 

wzrostu.

więcej informacji na temat obecności 
Grupy Azoty na rynku kapitałowym w dziale 
Relacje Inwestorskie pod adresem 
http://grupaazoty.com/index.php?p=relacje&lang=pl

G
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1 .7  Rynek kapitałowy

*  Spółka bezpośrednio zależna 
od Norica Holding S.à r.l.

33% Skarb Państwa

0,57% Norica Holding S. à r.l.

5,75%

8,76%

22,53% Pozostali

9,96% ING Otwarty Fundusz Emerytalny

9,9% Rainbee Holdings limited*

9,53% Opansa Enterprises limited* 

TFI PZU S.A.

Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju

struktura
akcjonariatu

dane na dzień 25 kwietnia 2015 r.

Wykaz zmian w akcjonariacie od 2008 r. 
dostępny jest pod adresem: http://tarnow.
grupaazoty.com/pl/relacje/spolka/struktura
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Niezależnie od tego, jak złożone 

i różnorodne procesy zachodzą 

wewnątrz fi rmy, zwłaszcza tak 

dużej jak Grupa Azoty, tym, 

co widoczne jest z zewnątrz, 

są przede wszystkim jej 

produkty. Dlatego opowieść 

o naszym biznesie zaczniemy 

właśnie od nich – oraz 

od rynków, na które one trafi ają 

i na których muszą dowieść 

swojej wartości.

Największa część przychodów 
Grupy Azoty pochodzi 
ze sprzedaży nawozów. Znaczący 
udział w przychodach mają też 
tworzywa sztuczne, alkohole OXO 
i plastyfi katory.
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Przychody 
wg grup 
produktowych

2014

2013

PRZyCHODy W NAJWAżNIEJSZyCH GRUPACH PRODUKTOWyCH (W TyS. ZŁ)

Nawozy 
azotowe

0 500 1000 25001500 30002000 3500 4000

Nawozy 
wieloskładnikowe

Tworzywa i półprodukty 
do ich produkcji

Alkohole OXO 
i plastyfi katory

Chemikalia

Melamina

Pigmenty

Pozostałe

struktura przychodów 
ze sprzedaży wg 
najważniejszych

grup produktowych

35,2% Nawozy azotowe

14,9% Nawozy wieloskładnikowe

14,4% Tworzywa i półprodukty do ich produkcji

8,6% Alkohole OXO i plastyfi katory

7,1% Chemikalia

3,8% Melamina

2,9% Pigmenty
13,1% Pozostałe
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Największym odbiorcą naszych 

produktów jest rolnictwo. 

Przez lata dążyliśmy do tego, 

by móc przedstawić klientom 

kompletną ofertę nawozów, 

obejmującą wszystkie ich 

rodzaje i postacie. Dziś, dzięki 

połączeniu pod wspólną marką 

najważniejszych polskich 

zakładów z tej branży, stało 

się to możliwe. Każdy rolnik 

znajdzie u nas wszystko, 

czego potrzebuje, czyli 

nawozy wieloskładnikowe, 

azotowe, azotowo-fosforowe, 

azotowe z siarką oraz nawozy 

specjalistyczne. W naszej ofercie 

pojawiła się również seria 

nawozów „hobby”.

Nasze nawozy powstają w zakładach 
w Tarnowie, Kędzierzynie-
Koźlu, Policach i Puławach 
oraz w podległych puławskiej 
spółce zakładach w Gdańsku 
i Chorzowie. Koło Poznania, we 
współpracy z fi rmą ADOB, powstają 
mikrostartery, czyli nowoczesne 
specjalistyczne nawozy do 
precyzyjnego nawożenia, natomiast 
w Dobrym Mieście – nawozy typu 
blending przygotowywane według 
indywidualnych formuł i na specjalne 
zamówienia.

W ramach tego segmentu 
wytwarzamy też chemikalia na bazie 
azotu, takie jak amoniak, NOXy® 
(roztwór mocznika stosowany 
do redukcji tlenków azotu w silnikach 
wysokoprężnych) i nitroza.
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2.1.1   nawozy

INTERNETOWE PlATFORMy 

KOMUNIKACJI

Z początkiem 2015 r. na stronie 
Grupy Azoty uruchomiliśmy Strefę 
Klienta nawozy.grupaazoty.com. 
Klienci znajdą tam materiały 
doradcze, aktualności rolnicze oraz 
pełne informacje o produktach 
nawozowych Grupy Azoty, w tym 
szczegółowe informacje na temat 
ich przeznaczenia, stosowania 
i dawkowania. Strefa Klienta oferuje 
ponadto dostęp do folderów, broszur 
oraz zdjęć produktów, a także kontakt 
z menedżerem rynku. Ważną funkcją 
serwisu są fi ltry doprecyzowujące 
wybór produktu dzięki dodatkowym 
kryteriom, takim jak formy azotu, 
producent oraz zastosowanie 
w uprawach.

Użytkownikom naszych nawozów 
oferujemy także inne internetowe 
źródło informacji o produktach, jakim 
jest profesjonalny serwis rolniczy 
poświęcony nawozom i nawożeniu 
www.nawozy.eu. Dostęp do jego 
treści jest bezpłatny. Portal oferuje 
artykuły, kalkulatory i harmonogramy 
nawożenia, możliwość zadawania 
pytań ekspertom i doradcom 
rolniczym w regionie, specjalistyczne 
rolnicze prognozy pogody, dostęp 
do archiwum notowań cen płodów 
rolnych.

RyNEK I WyNIKI

Dzięki dobrym warunkom 
pogodowym w kolejnym już sezonie 
plony zbóż były wysokie, a poziom 
ich zapasów na całym świecie rósł, 
prowadząc do spadku cen płodów 
rolnych, a w konsekwencji – także 
do spadku cen wielu nawozów. 
Grupa Azoty radziła sobie jednak 
w tym segmencie całkiem dobrze, 
między innymi dzięki integracji handlu 
nawozami oraz ich marketingu.
W 2014 r. przychody ze sprzedaży 
w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 
5 580 374 tys. zł i stanowiły 56,4% 
całkowitych przychodów Grupy 
Azoty. Segment osiągnął dodatni 
wynik EBIT. Około 67% nawozów 
sprzedaliśmy na rynku krajowym.

Dzięki współpracy z fi rmą 
ADOB w lutym 2015 r. 
w ofercie Grupy Azoty 
pojawiły się innowacyjne 
nowoczesne nawozy 
startowe MICRO -1. Mają 
one postać mikrogranulek 
dostarczających roślinom 
w pierwszych fazach 
wzrostu wysokiej klasy 
składniki mineralne. 
Przeznaczone są pod 
uprawy kukurydzy, 
rzepaku i buraka. Nowe 
mikrogranulaty, dzięki 
wysokiej jakości surowców, 
minimalizują wprowadzanie 
do gleby szkodliwych metali 
ciężkich.

Przełom w technologii 
nawożenia 

Zaobserwowaliśmy, 
że w skali światowej wzrost 
nawożenia startowego jest 
znacznie szybszy. To około 
8% rocznie w porównaniu 
do zużycia standardowych 
nawozów zawierających 
azot, fosfor, potas, gdzie 
jest to wzrost o 2–3%. 
Nasz nowy produkt to krok 
w kierunku poprawy bilansu 
potrzeb konsumpcyjnych 
szybko rosnącej liczby 
ludności, przy ograniczonych 
możliwościach rozwoju 
terenów uprawnych oraz 
dostępu do systemów 
wodnych.

Paweł Jarczewski
prezes zarządu
Grupy Azoty

NAWOZy AZOTOWE NAWOZy AZOTOWE Z SIARKą

NAWOZy AZOTOWO-FOSFOROWE NAWOZy HOBBy

uniwersalny

do trawników 1

do iglaków

do trawników 2

NAWOZy SPECJAlISTyCZNE

NAWOZy WIElOSKŁADNIKOWE

CORNCORN

więcej o naszych nawozach 
i ich dystrybucji na s. 46-47

więcej o naszych nawozach pod adresem 
http://nawozy.grupaazoty.com/
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Segment tworzyw jest drugim 
co do ważności segmentem w Grupie 
Azoty. Produkcję tworzyw prowadzą 
dwie spółki – z Tarnowa i Guben 
w Niemczech. Tworzywa Tarnamid® 
i alphalon® (nazwy handlowe 
poliamidu 6) oraz Tarnoform® 
(nazwa handlowa poliacetalu) 
są najważdniejszymi produktami 
segmentu i produkowane 
są zarówno w formie naturalnej, jak 
i modyfi kowalnej. Ofertę uzupełniają 
tworzywa modyfi kowane oparte 
na poliamidzie 6.6 (Tarnamid A®), 
polipropylenie (Tarnoprop®) i PBT 
(Tarnodur®).

Tworzywa wytwarzane w Grupie 
Azoty znajdują zastosowanie w wielu 
branżach, między innymi w przemyśle 
motoryzacyjnym, budownictwie, 
elektrotechnice, AGD oraz przemyśle 
spożywczym i włókienniczym.

W ramach tego segmentu 
sprzedawane są też półprodukty 
do produkcji tworzyw, jak melamina, 
kaprolaktam, cykloheksanon 
i cykloheksanol.

Planujemy dalsze inwestycje 
mające na celu rozwój zdolności 
produkcyjnych tworzyw oraz 
zacieśnienie współpracy między 
zakładami w Tarnowie i Puławach 
w ramach integracji segmentu 
biznesowego Tworzywa.

W 2014 r. w Tanowie i Puławach trwały 
prace nad integracją funkcjonowania 
segmentu biznesowego Tworzywa.

RyNEK I WyNIKI

W 2014 r. trendy cenowe na rynkach 
produktów tego segmentu 
były zróżnicowane. Przychody 
ze sprzedaży wyniosły 1 460 155 tys. zł 
i stanowiły 14,7% przychodów 
Grupy Azoty. Ponad 90% z nich 
pochodziło z rynków zagranicznych. 
W porównaniu z rokiem 2013 nastąpiła 
znacząca poprawa wyniku EBIT 
– zmniejszono ujemny wynik z (156,1) 
do (81,4) mln zł. Było to możliwe dzięki 
optymalizacji kosztów i przebudowie 
struktury przychodów w kierunku 
produktów o wyższej wartości 
dodanej.

2.1   pRoduk t y i  Rynki 2.1   pRoduk t y i  Rynki

2.1.2   twoRzywa 2.1.2   twoRzywa

W 2014 r. uzyskano 
wymagane zgody 
korporacyjne i rozpoczęto 
budowę nowej wytwórni 
poliamidu 6 w Grupie 
Azoty S.A. Nowa instalacja 
będzie wytwarzała 80 
tysięcy ton poliamidu 
rocznie.

Decyzja o realizacji 
tej inwestycji oznacza 
konsolidację mocy 
produkcyjnych 
kaprolaktamu w Grupie 
Azoty. Nowa wytwórnia 
poliamidu 6 będzie 
stanowić odpowiedź 
na skokową zmianę, jaka 
nastąpiła w ostatnim 
czasie na globalnym rynku 
kaprolaktamu. Dzięki 
większym zdolnościom 
produkcyjnym PA6 Grupa 
Azoty będzie lepiej 
przygotowana na zmiany 
na rynku oraz uniezależni 
się od odbiorców 
kaprolaktamu. Poliamid 
jest uznawany za tworzywo 
o dużym potencjale 
rozwojowym w branżach, 
takich jak motoryzacja, 
włókiennictwo 
i opakowania.

Nowa wytwórnia 
poliamidu 

Podczas 
Międzynarodowych 
Targów Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych 
i Gumy PlASTPOl Grupa 
Azoty S.A. w kategorii 
„Nowoczesne rozwiązania 
przemysłu polskiego” 
otrzymała medal za 
tworzywo Tarnoform 
drugiej generacji o niskiej 
emisji formaldehydu 
do zastosowań 
motoryzacyjnych. 
Ponadto w kategorii 
„Nowoczesne 
rozwiązania przemysłu 
polskiego” jury targów 
przyznało tarnowskiej 
spółce wyróżnienie za 
Tarnamid modyfi kowany 
kaprolaktamem.

Nagroda za Tarnoform

33

80.000ton 
Roc znie

nowa inS tal ac ja Będzie w y t waR z a ł a

więcej o naszych tworzywach i współpracy 
z klientami tego segmentu na s. 48-49
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Kolejny kluczowy segment 
biznesowy Grupy Azoty to Chemia. 
Obejmuje on produkty o bardzo 
różnych zastosowaniach i trafi ające 
do różnych odbiorców:

 ■ alkohole OXO (2-Etyloheksanol, 
Izobutanol, n-Butanol),

 ■ plastyfi katory (DEHT, 
DEHP, DPHP) pod nazwami 
handlowymi Oxovifl ex™, 
Oxoplast®O i Oxoplast Medica®, 
Oxoplast® PH,

 ■ melamina,

 ■ mocznik techniczny,

 ■ biel tytanowa uniwersalna i biel 
tytanowa specjalistyczna pod 
nazwą handlową Tytanpol®,

 ■ siarka,

 ■ nadtlenek wodoru. 

Najważniejszymi odbiorcami 
bieli tytanowej są producenci 
farb i lakierów. Dzięki wysokiej 
jakości naszych pigmentów 
są one w większości dopuszczone 
do stosowania w produktach 
mających kontakt z żywnością. 
Grupa Azoty POlICE pozostaje 
jedynym producentem bieli 
tytanowej w kraju i znaczącym 
producentem w Europie.

Światowe ceny produktów z tego 
segmentu raczej spadały niż rosły 
– dotyczyło to między innymi 
alkoholi OXO, plastyfi katorów 
i melaminy. Mimo to, przychody 
ze sprzedaży w tym segmencie 
wyniosły 2 505 638 tys. zł, a ich 
udział w łącznych przychodach 
Grupy Azoty wyniósł 25,3%. 
W 2014 r. jego wynik operacyjny 
(EBIT) był ujemny.

RyNEK I WyNIKI

Grupa Azoty KĘDZIERZyN, 
jedyny producent alkoholi OXO 
w Polsce, dysponuje jedną 
z najnowocześniejszych instalacji 
OXO w Europie. Alkohole OXO 
wykorzystuje się do produkcji 
plastyfi katorów, a także jako 
dodatki do olejów napędowych 
oraz rozpuszczalniki farb i lakierów. 
W Grupie Azoty używamy ich 
do produkcji plastyfi katorów 
Oxoplast®O i Oxoplast Medica® 
stosowanego w przemyśle 
medycznym.

2.1.3   chemia2.1.3   chemia

2.1   pRoduk t y i  Rynki2.1   pRoduk t y i  Rynki
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Oxovifl ex™ to efekt 
współpracy naszych 
technologów z naukowcami 
z Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”. 
To innowacyjny produkt 
o wysokim potencjale 
rynkowym. Jest nowoczesny, 
bezpieczny i konkurencyjny.

Adam Leszkiewicz 
prezes zarządu
Grupy Azoty KĘDZIERZyN

więcej o naszych chemikaliach 
w Strefi e Klienta pod adresami 
http://siarczany.grupaazoty.com/ 
http://pigmenty.grupaazoty.com/
http://oxoplast.com/
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Współpraca Grupy 
Azoty KĘDZIERZyN 
i Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia” 
zaowocowała 
stworzeniem nowego 
nieftalanowego 
plastyfi katora tworzyw 
sztucznych, który 
w grudniu 2014 r. został 
uznany przez Polską 
Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
za „Polski Produkt 
Przyszłości”. Z kolei 
wprowadzony 
do sprzedaży w styczniu 
2014 r. plastyfi kator 
Oxoplast Medica®, 
również wytwarzany 
przez Grupę Azoty 
KĘDZIERZyN, otrzymał 
tytuł Produktu Roku 
w konkursie „Diamenty 
Polskiej Chemii”.

Nagrodzone produkty

50.000ton 
Roc znie

plastyfi katorów nieftalanowych Oxovifl ex™

29 kwietnia 2015 r. Grupa 
Azoty KĘDZIERZyN 
ofi cjalnie oddała 
do użytku nową 
instalację plastyfi katorów 
nieftalanowych 
o docelowym budżecie 
ponad 40 mln zł. 
To odpowiedź na rosnące 
zainteresowanie 
rynku przetwórstwa 
PCW innowacyjnymi 
produktami. Dzięki 
najnowocześniejszej 
w tej części Europy 
instalacji do produkcji 
plastyfi katorów, 
kędzierzyńsko-kozielska 
spółka będzie mogła 
produkować 50 tysięcy 
ton Oxovifl exu™ rocznie.

Innowacyjne 
plastyfi katory

Największym atutem segmentu 
OXO w Grupie Azoty jest 
najnowocześniejsza w tej części 
Europy instalacja do produkcji 
plastyfi katorów nieftalanowych. 
Wytwarzany w kędzierzyńsko-
kozielskich zakładach Oxovifl ex™ 
to pierwszy polski plastyfi kator 
nowej generacji.

35

Alkohole OXO stosuje się do produkcji 
plastyfi katorów, rozpuszczalników, 
dodatków paliwowych i baz 
akrylowych do farb i lakierów. 
Plastyfi katory z kolei to środki 
zmiękczające, emulgujące, pozwalające 
na uzyskanie odpowiednich 
parametrów mechanicznych 
substancji, na przykład tworzyw 
sztucznych PCW. Plastyfi katory 
sprawiają, że PCW oraz produkty 
z niego wytwarzane stają się 
elastyczne i giętkie.
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W ofercie Grupy Azoty 

znajdują się również 

katalizatory stosowane 

w procesach syntez 

chemicznych, na przykład 

do produkcji amoniaku, 

wodoru i gazu syntezowego:

 ■ katalizatory żelazowo-chromowe,

 ■ katalizatory miedziowo-cynkowe,

 ■ katalizatory żelazowe.

Spółki Grupy Azoty świadczą 
usługi analityczne i badawcze, 
wykorzystując własne zaplecza 
badawcze oraz kadrę specjalistów. 
Są to analizy środowiskowe 
i energetyczne, analizy żywności 
i środków spożywczych, nawozów, 
aldehydów i alkoholi oxo, estrów 
butylowych i 2-etyloheksylowych 
kwasów dikarboksylowych, 
a także analizy i badania 
tworzyw sztucznych, pigmentów 
bieli tytanowej oraz analizy 
identyfi kacyjne i jakościowe.

Spółki świadczą też inne usługi, 
na przykład związane z dostawą 
wody (w tym wody przeznaczonej 
do spożycia i wody przemysłowej) 
oraz energii elektrycznej, a także 
usługi portowe.

RyNEK I WyNIKI

W 2014 r. w segmencie tym przychody 
wyniosły 194,6 mln zł, a wynik 
operacyjny (EBIT) był dodatni.

2.1.5   pozoStałe pRodukty i uSługi

2.1   pRoduk t y i  Rynki
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Główne zakłady Grupy 

Azoty mają własne instalacje 

wytwarzające energię 

elektryczną i cieplną, których 

nadmiar jest odsprzedawany 

lokalnym odbiorcom. 

RyNEK I WyNIKI

W 2014 r. przychody ze sprzedaży 
w tym segmencie wyniosły 
194 621 tys. zł, czyli 2,0% przychodów 
Grupy Azoty. Pomimo ich spadku 
w stosunku do roku poprzedniego, 
segment wygenerował dodatni 
wynik operacyjny (EBIT).

2.1   pRoduk t y i  Rynki

2.1.4   eneRgetyka

36

na temat gospodarowania energią i jej 
oszczędzania piszemy więcej na s. 95-97
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2.2.1   SuRowce, eneRgia i łańcuch doStaw

2.2  paRtneR z y
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Dla naszych klientów Grupa Azoty 

to przede wszystkim jej produkty. 

Tak powinno być – i jeśli tak 

jest, cieszymy się z tego. Dla nas 

jednak każdy z tych produktów 

jest końcem długiej historii, która 

zawsze zaczyna się od surowców. 

To oczywiste, ale wcale nie proste 

– zwłaszcza, gdy robi się tak 

wiele rzeczy jak my. Zapewnienie 

stabilnych dostaw surowców 

i energii to poważne wyzwanie 

wymagające strategicznego 

myślenia.

Mamy wielu zaufanych dostawców  
krajowych i zagranicznych. Jednak 
zwiększenie skali działalności 
wymusza zmianę podejścia do tego 
problemu. Dlatego coraz częściej 
szukamy okazji do integracji pionowej, 
czyli do inwestycji, dzięki którym 
w struktury Grupy Azoty włączone 
zostaną spółki mające prawa 
do eksploatacji złóż interesujących 
nas surowców. W ostatnim czasie 
sfi nalizowaliśmy transakcje 
gwarantujące nam dostęp do złóż 
siarki w Polsce i złóż fosforytowych 
i ilmenitowych w Senegalu.

Pracujemy nad racjonalizacją łańcucha 
dostaw. Wspólna polityka zakupowa 
oraz optymalizacja zaopatrzenia 
i logistyki powinny przynieść 
oszczędności dzięki zmniejszeniu 
kosztów zakupu surowców oraz 
efektywnemu zarządzaniu poziomem 
zapasów węgla w magazynach spółek.

Grupa Azoty jest jednym 
z największych konsumentów 
surowców w Europie Środkowo-
Wschodniej. Wydajemy na nie ponad 
8 mld złotych rocznie, najwięcej 
na gaz ziemny (ponad 30% zakupów), 
surowce strategiczne (około 30%) 
i inne surowce energetyczne 
(ponad 15%). W grupie surowców 
strategicznych najważniejsze 
są surowce pochodzenia 
petrochemicznego (propylen, 
benzen, fenol, metanol) oraz kopaliny 
(fosforyty, sól potasowa, siarka 
płynna). Dostawcy Grupy Azoty 
to głównie producenci z krajów UE 
i regionu byłego ZSRR. Kopaliny 
do produkcji nawozów sprowadzamy 
z północnej Afryki.

W ramach Grupy Azoty istnieje wiele 
wewnętrznych współzależności 
surowcowych. Właściwe ich 
alokowanie pozwala na optymalizację 
programów produkcyjnych 
i znaczącą redukcję kosztów dzięki 
wykorzystaniu własnego potencjału 
produkcyjnego. Najważniejsze 
z tych obszarów to spójna polityka 
w zakresie amoniaku, kwasu 
azotowego, kaprolaktamu, siarki 
płynnej, siarczanu amonu, a także 
współpraca w ramach opakowań PE 
pochodzących z własnej wytwórni.

2.2  paRtneR z y

2.2.1   SuRowce, eneRgia i łańcuch doStaw

żadna fi rma, nawet największa, 

nie jest na rynku sama. Spotykamy 

na nim nie tylko konkurentów, lecz 

także partnerów. W przypadku 

Grupy Azoty są to dziesiątki, 

a pośrednio setki dużych i małych 

fi rm o rozmaitych specjalizacjach. 

Przy całej ich różnorodności 

można o nich powiedzieć jedno 

– ich sukces jest warunkiem 

naszego sukcesu. I odwrotnie 

– gdy nam się coś udaje, 

również one odnoszą korzyści. 

Umiemy budować takie relacje 

i uważamy je za jedne z naszych 

najcenniejszych aktywów.

Feel the Chemistry

13 listopada 2014 r. 
w Serocku odbyło się 
pierwsze w historii Grupy 
Azoty spotkanie jej 
zagranicznych i krajowych 
partnerów biznesowych. 
Zaprosiliśmy gości 
z całego świata, dzięki 
czemu zyskało ono 
od razu znaczącą rangę 
w życiu naszej branży. 
Zaprezentowaliśmy im 
dokonania Grupy Azoty 
i przedstawiliśmy dalsze 
plany oraz pomysły 
na rozwój. Kolejne 
spotkania będą odbywały 
się co dwa lata. Chcemy 
rozmawiać z partnerami 
i informować ich o tym, 
co dzieje się w Grupie 
Azoty, żeby lepiej się 
poznać i budować w ten 
sposób wartość naszej 
globalnej społeczności. 

To wydarzenie w zakresie skali 
i formuły jest bez precedensu, 
otwiera nową jakość komunikacji 
z naszymi partnerami 
biznesowymi z całego świata, 
pozwala na przedstawienie 
dokonań i planów oraz lepsze 
poznanie się.

Paweł Jarczewski 
prezes zarządu 
Grupy Azoty

Projekt Senegal

W 2013 r. Grupa 
Azoty kupiła pakiet 
większościowy udziałów 
w spółce posiadającej 
koncesje na eksploracje 
złóż fosforytowych 
i ilmenitowych 
w Senegalu. W 2014 r. 
trwała już budowa 
wytwórni kwasu 
fosforowego w Senegalu. 
W połowie roku 
rozpoczęto prace nad 
studium wykonalności 
budowy kopalni 
fosforytów. Uzyskaliśmy 
od władz Senegalu 
decyzję o rozszerzeniu 
terenu koncesji 
poszukiwawczej. 
Prowadziliśmy też 
poszukiwania na terenach 
koncesji ilmenitowych. 
W tym roku będziemy 
wnioskować o koncesję 
wydobywczą ilmenitów. 
Głównym celem projektu 
jest obniżenie kosztów 
produkcji nawozów 
w Policach. 8

Roc znie na 
SuRowce 
w yda jemy 
więce j niż

mld z ł 
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Współpraca 
surowcowa z KGHM 

W styczniu 2014 r. Grupa 
Azoty podpisała list 
intencyjny z KGHM Polska 
Miedź S.A. w sprawie 
wspólnych przedsięwzięć 
gospodarczych. Obszary 
możliwej współpracy 
to przerób fosfogipsów, 
poszukiwanie złóż soli 
potasowej na rynkach 
obcych, pozyskanie 
dostępu do źródeł 
gazu ziemnego, 
budowa elektrowni 
poligeneracyjnej 
oraz poszukiwanie 
i wydobywanie 
fosforytów. Będzie ona 
realizowana zarówno 
w formie współpracy 
handlowej (na podstawie 
umów między stronami), 
jak i w ramach wspólnych 
przedsięwzięć (spółek 
joint venture) oraz 
inwestycji kapitałowych.
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2.2.1   SuRowce, eneRgia i łańcuch doStaw

2.2  paRtneR z y2.2  paRtneR z y

2.2.1   SuRowce, eneRgia i łańcuch doStaw

Nasza polityka surowcowa 
ukierunkowana jest na zabezpieczenie 
potrzeb surowcowych Grupy Azoty 
i zapewnienie konkurencyjnych 
warunków handlowych. Zawieramy 
długoterminowe umowy na dostawy 
kluczowych surowców, często 
po cenach niższych niż rynkowe, 
a zakupy krótkoterminowe 
i jednorazowe pozwalają 
na dodatkową optymalizację kosztów 
zakupu. Grupa Azoty ma wieloletnie 
doświadczenie we współpracy 
z największymi producentami 
surowców w regionie. Dążymy 
do zapewnienia co najmniej dwóch 
kierunków dostaw dla każdej spółki 
w kluczowych obszarach.

Dbamy o wysoki poziom usług 
świadczonych na rzecz Grupy Azoty. 
W umowach zawieranych z naszymi 
dostawcami zamieszczamy klauzule 
dotyczące obowiązku ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej. Niejednokrotnie 
zobowiązujemy dostawców 
do przestrzegania procedur 
i instrukcji systemów zarządzania 
obowiązujących na terenie naszych 
zakładów. Zastrzegamy sobie też 
prawo do przeprowadzenia audytów 
drugiej strony w celu sprawdzenia, 

Grupa Azoty jest największym 
konsumentem gazu ziemnego w Polsce. 
Jej łączne zapotrzebowanie na ten 
surowiec wynosi ok. 2,2 mld m3 
rocznie, dlatego kwestia jego zakupu 
ma dla nas znaczenie strategiczne. 
W celu zapewnienia ciągłości 
i bezpieczeństwa jego dostaw 
planujemy zagwarantować sobie 
połowę naszego zapotrzebowania 
w ramach długoterminowego kontraktu 
z dostawcą strategicznym, a pozostałe 
potrzeby uzupełniać kontraktami 
krótkoterminowymi i zakupami 
na giełdzie oraz na rynku OTC.

Będąc tak dużym odbiorcą gazu, 
Grupa Azoty może ograniczać 
koszty jego zakupu. Efekt skali 
wykorzystujemy dzięki wspólnym 
akcjom ofertowym i negocjacjom 
prowadzonym przez zespół składający 
się z przedstawicieli poszczególnych 
spółek. Wykorzystujemy też 
zróżnicowania cen kontraktowych 
w ramach elastyczności odbiorów. 
Grupa Azoty S.A. wykorzystuje również 
zaazotowany gaz ziemny ze złóż 
lokalnych zabezpieczający około 
40% zapotrzebowania wytwórni 
amoniaku w Tarnowie, co przyczynia 
się do obniżenia kosztów surowca 
dzięki korzystnym warunkom cenowym 
oraz uniezależnia spółkę w przypadku 
ograniczeń gazowych w systemie 
przesyłowym.

ZMIANy ZUżyCIA SUROWCóW W SPóŁKACH 
GRUPy AZOTy
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Koszty rodzajowe pozostały na tym samym poziomie. Wyższe 
koszty zużycia materiałów związane z większą produkcją zostały 
zrekompensowane niższą ceną nabycia głównych surowców.

W roku 2014 w relacji do roku 2013 koszty rodzajowe ogółem spadły o ok. 1%, 
głównie za sprawą niższych kosztów zużycia materiałów i energii o ok. 5%.

Decydujący wpływ na zmniejszenie poziomu kosztów miała obniżka 
cen kluczowych surowców oraz dostęp do złóż fosforytów dzięki 
zakupowi udziałów fi rmy African Investment Group S.A.

W roku 2014 w relacji do roku 2013 koszty rodzajowe ogółem spadły o ok. 2,4%, 
głównie w wyniku spadku cen surowców oraz zmniejszenia wielkości produkcji.
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STRUKTURA TRANSPORTU 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
surowców i produktów do i ze spółek 
rozlokowanych w całej Polsce 
to ogromne wyzwanie logistyczne. 
Co roku transportujemy miliony ton 
nawozów, produktów chemicznych 
i surowców do ich wytworzenia. 
Zaawansowana logistyka pozwala 
optymalizować przewozy, 
co oznacza oszczędności finansowe 
i środowiskowe. Najkorzystniejszy 
z obu punktów widzenia jest transport 
kolejowy. W przypadku zakładów 
w Policach, ze względu na ich 
lokalizację, szczególnie opłacalny jest 
transport morski.

Grupa Azoty S.A
Grupa Azoty 

PUŁAWy 
Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Grupa Azoty 
POlICE

Transport drogowy 27,41% 35,10% 51,44% 26,63%

Transport morski 2,18%* 12,14% 11,91% 44,62%

Transport kolejowy 70,41% 52,75%** 37,66% 28,75%

Ważny kontrakt  
z PKP CARGO

W październiku 2014 r. PKP 
CARGO i spółki z Grupy 
Azoty podpisały dwuletni 
kontrakt na przewozy 
chemii, kontenerów 
i innych towarów. Jest 
on rozszerzeniem 
dotychczasowych umów  
– do spółek 
obsługiwanych przez 
największego polskiego 
przewoźnika dołączyła 
Grupa Azoty SIARKOPOl.

PKP CARGO będzie wozić 
towary od producentów 
z Grupy Azoty między 
innymi do polskich 
portów morskich, 
do odbiorców w kraju, 
a także zrealizuje 
przewozy towarów 
w imporcie i na eksport. 
Część transportów 
obejmie wymianę 
towarów pomiędzy 
podmiotami z Grupy 
Azoty.

Oprócz przewozów 
chemii i kontenerów, PKP 
CARGO i spółki z grupy 
kapitałowej polskiego 
przewoźnika realizują 
dla Grupy Azoty między 
innymi przewozy węgla, 
spedycję samochodową 
w kraju, spedycję 
kolejową za granicą oraz 
obsługę graniczną i celną 
w imporcie ze wschodu.
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2.2.2   logiStyka i tRanSpoRt

2.2  paRtneR z y

W Grupie Azoty 

zabezpieczeniem dostaw 

surowców i dystrybucją 

produktów w kraju i za granicą 

zajmuje się Departament 

Korporacyjny logistyki, który 

nadzoruje też procesy związane 

z gospodarką magazynową, 

konfekcjonowaniem 

produktów i koordynacją 

wewnątrzzakładowych 

strumieni transportowych. 

Do jego zadań należy też 

określanie strategicznych 

celów w obszarze logistyki 

oraz zarządzanie ryzykiem 

w związanych z nią procesach.

Budujemy trwałe relacje 
z najważniejszymi operatorami 
logistycznymi i dostawcami usług 
przewozowych – służy to 
transparentności i bezpieczeństwu 
procesu dostaw, a także 
optymalizacji kosztów.

W 2014 r. podnieśliśmy standard 
obsługi kontrahentów. Wdrożenie 
systemu zarządzania yard 
Management usprawniło obsługę 
pojazdów ciężarowych w Tarnowie 
i Kędzierzynie-Koźlu. Implementacja 
systemów informatycznych 
zarządzających pojazdami i punktami 
załadunkowymi poprawiła czas 
obsługi kierowców i efektywność 
załadunków. Osiągnęliśmy tym 
samym jednakowy standard obsługi 
kierowców w głównych spółkach 
Grupy Azoty.

Dzięki eliminacji dokumentów 
w obsłudze pojazdów i zastąpieniu 
ich systemem kard RFID oraz 
systemowemu sprzężeniu 
magazynów, parkingów 
zewnętrznych i wag samochodowych 
możemy teraz szybko identyfikować 
sytuacje niestandardowe i sprawnie 
na nie reagować.

W celu bardziej efektywnego 
planowania i realizacji procesów 
dystrybucyjnych w 2014 r. 
dokonaliśmy w niektórych 
spółkach zmian organizacyjnych, 
polegających na alokacji obszarów 
pakowni i magazynów z obszaru 
produkcji do logistyki.

Departament Korporacyjny logistyki 
prowadzi projekt przekształcenia 
logistyki w jej dzisiejszej postaci 
w system zarządzania łańcuchem 
dostaw – Supply Chain Management. 
W ubiegłym roku zajmowaliśmy 
się oceną integracji procesów 
logistycznych w spółkach Grupy 
Azoty oraz określeniem standardów, 
jakie trzeba wdrożyć w celu 
zbudowania łańcucha dostaw.

2.2  paRtneR z y

2.2.2   logiStyka i tRanSpoRt
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na temat bezpieczeństwa  
transportu piszemy na s. 116
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   * w tym intermodalny
** w tym samochodowo-kolejowy
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Agro Festa 

W październiku 
2014 r. Grupa Azoty 
zorganizowała pierwszą 
konferencję Agro Festa, 
na którą zaproszeni 
zostali przedstawiciele 
największych polskich 
gospodarstw rolnych. 
Jest to dla nas nowy 
rozdział we współpracy 
z klientami. Podczas 
spotkania przedstawiono 
dokonania polskiego 
rolnictwa z perspektywy 
10 lat obecności w Unii 
Europejskiej oraz 
omówiono czynniki, które 
w najbliższych latach 
mogą wpływać na jakość 
i wielkość produkcji 
rolnej. Zamierzamy 
kontynuować tę formułę 
spotkań – traktujemy 
ją jako platformę 
wymiany doświadczeń, 
weryfi kacji potrzeb 
oraz dyskusji na temat 
najnowocześniejszych 
rozwiązań w rolnictwie. 
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2.2.3   dialog z klientami

2.2  paRtneR z y

Grupa Azoty monitoruje na bieżąco 
poziom satysfakcji klientów. 
Ze względu na znaczną dywersyfi kację 
produktową i różny charakter grup 
odbiorców, metodologia tych badań 
bywa zróżnicowana, czasem nawet 
w obrębie poszczególnych spółek. 
Najczęściej pytamy klientów o takie 
sprawy, jak jakość produktów, cena 
i warunki płatności, terminowość 
dostaw, jakość obsługi i kompetencje 
pracowników, sposób rozpatrywania 
reklamacji i jakość materiałów 
promocyjnych oraz opakowań. 
Korzystamy w tych badaniach 
z najlepszych rozwiązań stosowanych 
w poszczególnych spółkach 
i przenosimy je na poziom całej 
Grupy Azoty.

Z badań prowadzonych w roku 
ubiegłym wynika, że klienci są 
zadowoleni z jakości naszych 
produktów, zwłaszcza w segmencie 
nawozów. Wysoko oceniano 
również kompetencje i uprzejmość 
pracowników kontaktujących 
się z klientami. Pojawiły się 
natomiast sygnały o problemach 
z terminowością dostaw z niektórych 
spółek. Taka jest jednak rola tych 
badań – wskazywanie obszarów 
działania wymagających dalszego 
doskonalenia procedur.

Dialog z klientami nie ogranicza się 
do monitorowania ich satysfakcji 
z oferowanych już produktów. 
Współpracując z nimi, a jednocześnie 
śledząc rynkowe trendy i działania 
konkurencji, jesteśmy w stanie 
oferować produkty nowe, 
lepiej spełniające oczekiwania 
użytkowników. Z drugiej zaś strony, 
pomagamy im na różne sposoby 
w optymalnym wykorzystaniu naszych 
produktów.

G
4

-P
R

5
G

4
-2

7
G

4
-2

6

G
4

-2
6

2.2  paRtneR z y

2.2.3   dialog z klientami

W każdej branży i na każdym 

rynku w relacjach fi rmy z jej 

klientami obowiązują pewne 

uniwersalne zasady 

– biznesowe i etyczne. Tak było 

od zawsze, ale w dzisiejszej,  

coraz bardziej globalnej 

gospodarce pojawiają się nowe, 

międzynarodowe standardy 

jakości, odpowiedzialności 

i bezpieczeństwa. Jeśli chodzi 

o ich wdrażanie, Grupa Azoty 

nieodmiennie znajduje się 

w czołówce polskich fi rm.

Najważniejsze z tych 

uniwersalnych zasad zostały 

wyeksponowane w przyjętym 

w 2014 r. „Kodeksie postępowania 

etycznego Grupy Azoty”.
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W relacjach handlowych 
dotrzymujemy danego słowa.

Zapewniamy klientom dostęp 
do wyrobów spełniających 
najwyższe standardy jakościowe 
przy uwzględnieniu cen 
umożliwiających osiąganie 
korzyści przez każdą ze stron.

Aktywnie poznajemy potrzeby 
klientów i wychodzimy im 
naprzeciw, dostosowując 
do nich naszą ofertę i starając się 
wspierać ich w rozwiązywaniu 
problemów, jakie napotykają 
w swojej działalności.

Kładziemy nacisk na budowanie 
transparentnych i opartych 
na profesjonalizmie relacji 
naszych pracowników, w tym 
w szczególności przedstawicieli 
handlowych, z klientami.

Udzielamy rzetelnych i zgodnych 
ze stanem faktycznym informacji 
na temat naszych produktów.

Edukujemy i aktywnie budujemy 
wiedzę i świadomość klientów 
w zakresie optymalnego pod 
względem ekonomicznym 
i bezpiecznego używania 
naszych produktów.

Z kodeksu etycznego



4746

n
a

S
z

 B
iz

n
e

S

2.2.4   maRketing i dyStRyBucja
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Współpraca z PKO BP

W 2014 r. rozpoczęliśmy 
prace koncepcyjne nad 
projektem współpracy 
z PKO BP. Przewiduje 
on fi nansowanie przez 
bank naszych partnerów 
biznesowych z branży 
rolniczej. Z naszej 
strony zaoferowaliśmy 
wykorzystanie sieci 
dystrybucji nawozów 
do sprzedaży produktów 
bankowych, a także 
wspólne działania 
marketingowe skierowane 
do tej grupy klientów. 
My skorzystamy 
ze zwiększenia płynności 
fi nansowej naszych 
odbiorców i zwiększymy 
sprzedaż, natomiast 
PKO BP zyska szansę 
na pozyskanie nowych 
klientów w tym obszarze. 
Projekt ten wpisuje się 
z jednej strony w rządową 
strategię współpracy 
między spółkami Skarbu 
Państwa, z drugiej zaś 
odpowiada naszej 
fi lozofi i budowania 
wielopłaszczyznowych, 
partnerskich więzi 
z klientami.

Obserwujemy z uwagą 
zmiany zachodzące w polskim 
rolnictwie. W ostatniej 
dekadzie dało się zauważyć 
zdecydowany wzrost eksportu 
produktów rolnych oraz 
zwrot w kierunku rolnictwa 
precyzyjnego i innowacyjnych 
technologii. Krajowy sektor 
żywnościowy dalej będzie się 
dynamicznie rozwijał i chcemy 
mieć w tym swój udział. Zależy 
nam, aby dzięki współpracy 
z PKO BP dostarczać korzyści 
naszym wspólnym klientom 
dla dalszego rozwoju tego 
strategicznego dla polskiej 
gospodarki sektora.

Andrzej Skolmowski
wiceprezes zarządu 
Grupy Azoty

Różnorodność oferty Grupy 

Azoty sprawia, że jej produkty 

trafi ają na rozmaite rynki. 

Dlatego już na strategicznym 

poziomie myślenia o relacjach 

z klientami musimy uwzględniać 

charakter tych rynków 

i oczekiwania stojących za nimi 

grup odbiorców. Dla każdego 

z segmentów produktowych 

budujemy dopasowane do ich 

specyfi ki modele komunikacji, 

dystrybucji i marketingu, 

które również traktujemy jako 

elementy dialogu z klientami.

Jest to największy rynek Grupy 
Azoty. W tym obszarze nasza polityka 
handlowa polega na strategicznym 
partnerstwie z dystrybutorami. 
Zawieramy z nimi umowy 
o charakterze wolumenowym 
określające wielkość rocznych dostaw 
na najbliższe 5 lat. Sieć naszych 
krajowych dystrybutorów obejmuje 
obecnie ponad 90 fi rm.

W strategii marketingowej zmierzamy 
do budowania silnych marek 
produktowych. Efektem działań 
ma być zwiększenie rozpoznawalności 
marek wśród klientów docelowych, 
czyli rolników.

W 2014 r. pracowaliśmy nad integracją 
handlu nawozami. Wdrożony 
został grupowy program promocji 
produktów pod nazwą Pakiety 
Marketingowe. Od tej pory każdy 
dystrybutor podpisujący umowę 
z dowolną spółką Grupy Azoty 
zobowiązuje się do promowania 
jej całościowej oferty. Projekt ten 
to ważny element współpracy 
z naszą siecią dystrybucji. Z jednej 
strony służy realizacji polityki 
handlowej Grupy Azoty, z drugiej 
zaś – budowaniu wizerunku fi rmy 
nowoczesnej, udoskonalającej 
procesy, intensyfi kującej 
i standaryzującej komunikację 
z klientem.

2.2  paRtneR z y

2.2.4   maRketing i dyStRyBucja

Nawozy

Od ponad roku w całej Grupie 
Azoty funkcjonuje system sprzedaży 
e-commerce. Jego celem jest 
automatyzacja sprzedaży, począwszy 
od złożenia zamówienia przez 
klienta, przez wybór środka 
transportu i śledzenie zamówienia, 
po dostawę i obsługę gwarancyjną. 
Serwis dostarcza klientowi raporty, 
informacje o etapie realizacji zlecenia, 
elektroniczny dostęp do faktur oraz 
fachowe informacje. System ułatwia 
pracę działom sprzedaży, które 

W ramach integracji sieci Agrochem 
we wrześniu 2014 r. otwarto 
w Dobrym Mieście Wzorcową Bazę 
RSM® (wysokoskoncentrowanego 
nawozu azotowego). Jest to jeden 
z niewielu tego rodzaju obiektów 
w skali całego kraju. Jego zbiorniki 
mogą zmagazynować około 10 tys. ton 
roztworu i zaspokoić w pełni potrzeby 
producentów rolnych z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wyjątkowość 
bazy w Dobrym Mieście polega 
na tym, że w zależności od potrzeb 
nawóz może być wzbogacany 
o mikroelementy, na przykład cynk, 

Robocze spotkanie

W lutym 2015 r. 
zorganizowaliśmy 
spotkanie Operacyjne 
Pakiety Marketingowe 
+ e-commerce 
poświęcone analizie 
potrzeb i oczekiwań obu 
stron, czyli producenta 
i dystrybutorów nawozów. 
Uczestniczyło w nim 
ponad 170 delegatów 
z autoryzowanej sieci 
dystrybucji Grupy 
Azoty. Spotkanie to było 
okazją do otwartego 
dialogu na temat 
głównych celów Grupy 
Azoty w jej współpracy 
z dystrybutorami 
oraz związanych 
z tą współpracą korzyści 
i obowiązków stron. 

mogą sprawniej zarządzać strukturą 
zleceń i skupić się na indywidualnym 
podejściu do klienta, szybciej reagując 
na jego potrzeby. Wdrażając system 
e-commerce, sugerowaliśmy się 
praktykami wypracowanymi w Grupie 
Azoty PUŁAWy, ale realizację 
projektu ułatwiła nam wcześniejsza 
integracja środowisk informatycznych 
w spółkach z Tarnowa, Kędzierzyna-
Koźla i Polic.

a także o makroelementy, na przykład 
fosfor. Inwestycja ta nie tylko usprawni 
zaopatrzenie naszych odbiorców, lecz 
także ożywi lokalny rynek pracy.

Grupa Azoty chce nie tylko 
sprzedawać produkowane 
nawozy, ale również edukować 
rolników i wyjaśniać, jak stosować 
je racjonalnie – tak, żeby zwiększyć 
plony i poprawić jakość gleby, nie 
szkodząc przy tym środowisku 
naturalnemu. Zależy nam na tym, 
by nasze nawozy służyły powstawaniu 
bezpiecznej żywności.

90
Sieć na S z ych 
kR a jow ych 
dyS tRyBu toRów 
nawozów oBe jmuje 
oBecnie ponad

w zoRcowa Ba z a R Sm ® 
w doBRym mieście

fiRm
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Tworzywa 
– materiały przyszłości

Tworzywa konstrukcyjne 
to ważny element naszej 
oferty. Dlatego z myślą 
o uczniach tarnowskich 
szkół oraz o mieszkańcach 
Tarnowa i okolic, Grupa 
Azoty S.A. zorganizowała 
w 2014 r. dwudniową 
imprezę promocyjno-
edukacyjną, poświęconą 
wytwarzanym przez 
tarnowską spółkę 
tworzywom. Podczas 
spotkania przed 
budynkiem dyrekcji 
głównej Grupy 
Azoty S.A. nasi goście 
mogli dowiedzieć się, 
czym są tworzywa, jak 
powstają i jakie są ich 
zalety. Zaprezentowano 
również tworzywa 
produkowane w Grupie 
Azoty. Wybrane grupy 
szkolne uczestniczyły 
w wycieczkach 
tematycznych po terenie 
firmy.

e-plastics.eu 

Serwis poświęcony 
tworzywom i ich 
zastosowaniom. 
Umożliwia zapoznanie się 
z parametrami tworzyw, 
wyszukiwanie ich według 
nazwy lub własności 
fizykochemicznych bądź 
przetwórczych oraz 
dokładne porównywanie. 
Zarejestrowany klient 
może kontaktować się 
z doradcą technicznym, 
opiekunem handlowym, 
składać zamówienia, 
monitorować faktury 
i płatności. Zyskuje też 
dostęp do certyfikatów 
i dokumentacji 
zamówionych towarów 
oraz możliwość śledzenia 
statusu zamówienia.

2.2  paRtneR z y
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Fundamentem naszej działalności 
w tym obszarze od zawsze 
była wysoka i stabilna jakość 
produkowanych tworzyw oraz ciągłe 
poszukiwanie innowacji. Produkty 
tego segmentu trafiają do specyficznej 
grupy odbiorców – głównie do firm 
wykorzystujących je jako materiały 
do własnej produkcji. Dlatego 
nasza polityka marketingowa w tym 
obszarze bazuje na działaniach B2B. 
Jej filary to precyzyjnie kierowana 
reklama w prasie i internecie 
branżowym, konferencje i szkolenia 
oraz mecenat i współpraca 
przy wydarzeniach ważnych dla 
branży, budowanie trwałych 
relacji z klientami, serwis przed- 
i posprzedażowy oraz projektowanie 
wyrobów z myślą o konkretnym 
kliencie. No i oczywiście 
innowacyjność, czyli współpraca 
z ośrodkami naukowymi.

Prowadzimy też związane 
z problematyką tworzyw działania 
edukacyjne w bliskim i dalszym 
otoczeniu Grupy Azoty. Staramy 
się kreować pozytywny wizerunek 
tworzyw jako nowoczesnych 
materiałów i zapobiegać 
negatywnemu przekazowi  
na ich temat. 

tworzywa

Główne cele naszej strategii 
marketingowej w tym segmencie 
to rozpoznawalność marek 
produktowych w grupach 
docelowych oraz stabilne relacje 
z klientami i otoczeniem. W Grupie 
Azoty w ramach naszej współpracy 
z klientami oprócz szerokiej gamy 
tworzyw bazowych i modyfikacji 
oferujemy także profesjonalne 
wsparcie techniczne w ramach 
serwisu przed- i posprzedażowego 
produktów. Wieloletnie 
doświadczenie i ciągły kontakt 
z branżą pozwala szybko reagować 
i rozwiązywać ewentualne problemy 
w przetwórstwie poprzez serwis 
techniczny świadczony zarówno 
w centrali firmy, jak i bezpośrednio 
u klienta. Optujemy za jak 
największym transferem wiedzy 
i doświadczenia do naszych obecnych 
i potencjalnych klientów.

Segment Biznesowy 
Tworzyw aktywnie 
współpracuje 
z wiodącymi polskimi 
uczelniami technicznymi. 
Owocem tej współpracy 
jest między innymi cykl 
szkoleń i warsztatów dla 
kadr technicznych naszych 
aktualnych i potencjalnych 
klientów. Szkolenia 
pozwalają pogłębiać 
wiedzę o tworzywach 
i promować 
najlepsze praktyki 
przetwórcze. Formuła 
obejmująca wykłady 
i warsztaty pozwala 
na zweryfikowanie 
zdobytej wiedzy 
w praktyce oraz 
identyfikację i omówienie 
elementów kluczowych 
w procesie przetwórstwa.

Współpraca  
z uczelniami i szkolenia

Mamy wieloletnie 
doświadczenie w pracy 
z klientami. Wspólnie 
z nimi tworzymy projekty 
i jest to jedna z cech, 
która wyróżnia nas na 
tle konkurencji. Zawsze 
podkreślamy, że rozwijamy 
się dla naszych klientów 
i wspólnie z nimi. Produkty, 
które opracowujemy pod 
konkretne zapotrzebowanie 
budują nasze doświadczenie. 

Małgorzata Malec 
dyrektor Segmentu 
Biznesowego Tworzyw 
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Sympozjum 
Chemia 2014

W styczniu 2014 r. 
w Płocku odbyło się 
sympozjum naukowo 
techniczne „Chemia 2014”. 
Przedstawiciele polskiej 
chemii, w tym również 
Grupy Azoty, spotkali się 
już po raz dwudziesty. 
Rok 2013 nie należał 
do najłatwiejszych dla 
sektora chemicznego. 
W tej sytuacji rozpoznanie 
wyzwań i perspektyw 
rynku chemicznego 
i petrochemicznego 
to warunek 
do skutecznego 
zarządzania tymi 
branżami. Przez dwa dni 
reprezentanci urzędów 
państwowych, świata 
przemysłu i nauki oraz 
niezależni eksperci 
omawiali kierunki rozwoju 
branży i analizowali 
przedsięwzięcia polskich 
fi rm pod kątem ich 
efektywności i synergii.

Grupę Azoty 
reprezentowali: 
wiceprezes zarządu Grupy 
Azoty PUŁAWy Zenon 
Pokojski, prezes zarządu 
Grupy Azoty KĘDZIERZyN 
Adam leszkiewicz (panel 
„Sektor chemiczny 
i petrochemiczny”), 
wiceprezes zarządu 
Grupy Azoty PUŁAWy 
Wojciech Kozak, 
wiceprezes zarządu 
Grupy Azoty  KĘDZIERZyN 
Krzysztof Kamiński, 
dyrektor ds. energetyki 
Grupy Azoty POlICE 
Waldemar Duży (panel 
„Energetyka w przemyśle 

2.2.4   maRketing i dyStRyBucja
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Kreatywne podejście do dialogu 
z klientami sprawdza się 
we wszystkich segmentach naszej 
działalności. We wrześniu 2014 r. 
Grupa Azoty zdefi niowała nową 
strategię sprzedaży alkoholi 
OXO i plastyfi katorów, będących 
jednym z fi larów segmentu Chemia. 
Zamiast podziału produktowego, 
w którym klienci kontaktowali się 
z menadżerami odpowiedzialnymi 
za dany produkt, teraz każdy klient 
ma opiekuna, który oferuje pełne 
portfolio produktów Grupy Azoty 
KĘDZIERZyN. Spółka zaprosiła swoich 
klientów do współpracy w zespołach 
kompetencyjnych złożonych 
z marketingowców i technologów. 
Pozwala to na dopasowanie oferty 
do potrzeb konkretnego klienta 
już na etapie produkcji, a nie tylko 
sprzedaży. 

2.2  paRtneR z y

2.2.4   maRketing i dyStRyBucja

Postanowiliśmy, że będziemy 
bliżej klienta. Staramy się 
poznać jego potrzeby, nie 
tylko biznesowe, ale także 
technologiczne. To nam 
pomaga w jak najlepszym 
dopasowaniu naszej oferty. 
Jesteśmy przekonani, że 
nowa strategia pozwoli 
nam wspólnie z naszymi 
partnerami w biznesie 
tworzyć nowe produkty, 
ulepszać istniejące 
zastosowania, rozwiązać 
problemy dnia codziennego. 
Chcemy się doskonalić 
i rozwijać poprzez 
innowacyjne produkty. 
To jest konieczne na tak 
trudnym rynku, na jakim 
działamy. Nasi najwięksi 
konkurenci, którzy są dla 
nas punktem odniesienia, to 
fi rmy nieustannie pracujące 
nad udoskonalaniem 
swojego portfolio 
produktów. My też nie 
możemy stać w miejscu.

Agnieszka Kurpińska
dyrektor handlowy
Jednostki Biznesowej 
OXOPlAST

W Grupie Azoty w 2014 r. nie 
odnotowano przypadków 
niezgodności z regulacjami 
lub dobrowolnymi kodeksami 
regulującymi kwestie komunikacji 
marketingowej, z uwzględnieniem 
reklamy oraz promocji i sponsoringu, 
które skutkowałyby nałożeniem 
grzywny lub kary albo ostrzeżeniem. 
Nie odnotowano także kar z tytułu 
niezgodności z prawem i regulacjami 
dotyczącymi dostawy i użytkowania 
produktów i usług.
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Dużym sukcesem ubiegłego roku było 
zawarcie przez Grupę Azoty PUŁAWy 
i Grupę Azoty POlICE ważnych umów 
handlowych z Kronospanem 
– największym na świecie 
producentem płyt drewnopochodnych. 
Umowy dotyczące sprzedaży 
melaminy i mocznika, obowiązujące 
do końca 2018 r., opiewają 
na imponującą kwotę 900 mln zł. 
Produkty z puławskiej oraz 
polickiej spółki będą dostarczane 
bezpośrednio do polskich spółek 
Kronospanu w Mielcu i Szczecinku 
oraz do jego zakładów w słowackim 
Strazske i czeskiej Ostrawie.
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Fertilizers Europe

W październiku 
2014 r. Grupa Azoty 
uczestniczyła jako 
sponsor w konferencji 
Argus FMB Fertilizers 
Europe 2014 w Monte 
Carlo, w której wzięło 
udział ponad 600 
delegatów z ponad 
300 zarejestrowanych 
podmiotów. Wydarzenie 
to umożliwiło nam 
spotkanie w jednym 
miejscu wszystkich 
kluczowych partnerów 
z segmentu nawozowego 
– odbyliśmy ponad 30 
spotkań i wiele cennych 
rozmów, uzgodniliśmy 
też kilka nowych 
kontraktów. Podczas 
konferencji Grupa Azoty 
zaprezentowała swoje 
nawozowe portfolio.

1 Dokumenty te są dostępne na stronach 
internetowych pod adresami http://
tarnow.grupaazoty.com/index.php? 
p=rozwoj&s=rozwoj&val=troska&lang=pl 
http://zchpolice.grupaazoty.com/index.
php? p=rozwoj&s=troska&lang=pl

 http://zak.grupaazoty.com/index.php? 
p=rozwoj&s=odpowiedzialnosc&lang=pl

 http://www.pulawy.com/353-csr- - -os- - -
szczegoly/lang/pl-Pl/infoid/140/list/446/
default.aspx.

Nowoczesna firma, która 

osiąga tak wielką skalę 

działania jak Grupa Azoty, 

nie może koncentrować 

się wyłącznie na produkcji 

i sprzedaży. Czujemy się 

współodpowiedzialni zarówno 

za przyszłość naszej branży, 

jak i za życie społeczności, 

w których funkcjonujemy. 

Tworzymy nowe produkty, 

kształtujemy nowe trendy, 

wpływamy na rynek i jego 

otoczenie. Mamy w tych 

wszystkich sprawach wiele 

do powiedzenia. Dlatego 

angażujemy się w działalność 

wielu organizacji, na bardzo 

różnych szczeblach: globalnym, 

krajowym i lokalnym. 
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PRZyNAlEżNOŚć GRUPy 

AZOTy I JEJ SPóŁEK 

DO ORGANIZACJI 

I STOWARZySZEń W 2015 R.*

Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza

Business Club Szczecin

CEEP  
(Central European Energy Partners)

CEFIC  
(European Chemical Industry Council)

CEMS  
(The Global Alliance in Management 
Education)

Centrum Zaawansowanych Technologii  
przy Instytucie Chemii Przemysłowej

EPCA  
The European Petrochemical Association 
(Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)

EPF  
(European Panel Federation)

Executive Club

Fertilizers Europe

Forum Dużych Konsumentów Gazu

Forum ISO 14000

Forum liderów Bezpiecznej Pracy

Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu

Fundacja World Economic Davos

Grupa Promocyjna NPG-6

IFA  
(International Fertilizer Industry Association)

ISSA  
Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa 
Systemów Informacyjnych

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców 
Energii

Izba Gospodarcza Transportu lądowego

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Tarnowie

Klaster Chemii Specjalistycznej  
„Chem-Ster”

Klub Polskich laboratoriów Badawczych 
POllAB

Klub Sportowy Azoty – Puławy

Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Konsorcjum Info-Tech-Med

Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Naczelna Organizacja Techniczna

International Fertilizer 
Industry Association 

W maju 2014 r. podczas 
82. dorocznej konferencji 
stowarzyszenia 
International Fertilizer 
Industry Association 
w Sydney prezes 
zarządu Grupy Azoty 
Paweł Jarczewski 
został nominowany 
na stanowisko członka 
zarządu tej organizacji 
odpowiedzialnego 
za region Europy 
Zachodniej i Centralnej. 
Nominacja ta dowodzi, 
że ludzie Grupy Azoty 
stają się rozpoznawalni 
i doceniani na arenie 
międzynarodowej. 
Sukces konsolidacji 
polskiej chemii został 
dostrzeżony w całej 
branży nawozowej.

Executive Club 

Na początku 2015 r. odbył 
się kongres Executive 
Club pod hasłem:  
„Nowy ład w Europie 
i świecie – konsekwencje 
dla biznesu”. Forum 
zgromadziło wiele 
wybitnych osobistości 
ze świata polityki, nauki 
i gospodarki. Partnerem 
wydarzenia była Grupa 
Azoty.

Executive Club 
to organizacja zrzeszająca 
przedstawicieli 
top managementu 
reprezentujących 
najważniejsze polskie 
i międzynarodowe 
przedsiębiorstwa. 
Od roku 2005 w ramach 
klubu spotykają się liderzy 
biznesu, którzy swoimi 
działaniami wyznaczają 
kierunki rozwoju polskiej 
gospodarki.

W kończącym kongres 
panelu „Prymat 
w przywództwie  
– polityka czy gospodarka” 
uczestniczyli m.in. 
prezydent Aleksander 
Kwaśniewski, minister 
skarbu państwa 
Włodzimierz Karpiński, 
prof. Dariusz Rosati oraz 
prezes zarządu Grupy 
Azoty Paweł Jarczewski.

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Opolska Izba Gospodarcza

Ośrodek Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

Plastics Europe

Polska Grupa Bezpieczeństwa Chemicznego

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polska Platforma Technologiczna 
– Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw 
Paliwowych

Polska Platforma Technologiczna Zrównoważonej 
Chemii

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

Polskie Forum ISO 9000

Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza

Północna Izba Gospodarcza

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Puławska Izba Gospodarcza

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

Regionalna Izba Gospodarcza

Program  
„Odpowiedzialność i Troska”

Stowarzyszenie Doradców ds. Przewozu Towarów 
Niebezpiecznych Koleją

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
Zarząd o/Tarnów

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  
o/lublin, o/Kielce, o/Kraków

Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów Soli 
Potasowej

Stowarzyszenie „lubelskie Drewno”

Stowarzyszenie Polskich Skarbników 
Korporacyjnych

Stowarzyszenie Zachodniopomorski  
Klaster Chemiczny

System pomocy w transporcie materiałów 
niebezpiecznych SPOT

Tarnowski Klub Techniki i Racjonalizacji

TDMA (Titanium Dioxide Manufactures Association)

The European Sulphuric Acid Association 
(Europejskie Stowarzyszenie Producentów Kwasu 
Siarkowego)

Towarowa Giełda Energii S.A.

Nasz biznes sam się 
nie dzieje, trzeba 
bardzo intensywnie 
budować komunikację 
z rynkiem, nie jesteśmy 
jedyni – ramię w ramię 
stykaliśmy się z Rosjanami, 
reprezentantami Afryki 
Północnej, Bliskiego 
Wschodu i oczywiście „starej” 
Europy.

Hubert Kamola 
dyrektor Departamentu 
Korporacyjnego Handlu 
Nawozami

Odpowiedzialność  
i Troska

Wszystkie cztery 
spółki Grupy Azoty 
uczestniczą w programie 
„Odpowiedzialność 
i Troska” (Responsible 
Care), który jest 
wyrazem dobrowolnego 
zaangażowania światowej 
branży chemicznej 
w działania na rzecz 
ekoetyki, poprawy 
warunków pracy, 
bezpieczeństwa instalacji 
wytwórczych oraz w stały 
dialog z otoczeniem. 
Program powstał 
w 1984 r. w Kanadzie 
z inicjatywy Kanadyjskiego 
Stowarzyszenia 
Przemysłu Chemicznego. 
Uczestnictwo w nim 
to zobowiązanie 
do prowadzenia 
biznesu w zgodzie 
z naczelnymi zasadami 
zrównoważonego rozwoju:

 ■ efektywność 
ekonomiczna,

 ■ troska o środowisko 
(ochrona zasobów 
naturalnych, 
systematyczne 
minimalizowanie 
oddziaływań 
na otoczenie, efektywne 
wykorzystanie 
surowców),

 ■ równowaga społeczna 
(podnoszenie jakości 
życia społeczności 
lokalnej, angażowanie 
się w szerzenie edukacji 
ekologicznej).

Wszystkie cztery spółki 
opracowują w ramach 
programu deklaracje 
na kolejny rok i rozliczenia 
za rok ubiegły1.

* zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 
16.12.2014 r.
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2.3.1   Rozwój oRganiczny

68 
pRojek tów 

inweS t ycyjnych

7 m ld z ł
2014 –2020

Rozwój organiczny to stopniowe 

rozszerzanie działalności Grupy 

Azoty bazujące na zasobach 

wytworzonych podczas jej 

wcześniejszej działalności. 

W ramach rozwoju organicznego 

wyselekcjonowano 68 projektów 

inwestycyjnych, planowanych 

bądź już realizowanych, na które 

zamierzamy przeznaczyć 

do 7 mld zł. Suma ta zostanie 

rozdzielona na wyróżnione 

w ramach operacjonalizacji 

segmenty biznesu tworzące 

wartość (Nawozy, Tworzywa, 

Oxoplast, Pigmenty, Melamina), 

segment wspierający Energetyka 

wewnętrzna oraz na projekty 

korporacyjne, czyli takie, które 

budują wartość więcej niż 

jednego segmentu biznesowego.

Na poziomie korporacyjnym 
operacjonalizacją strategii zajmuje 
się Departament Korporacyjny 
Strategii i Rozwoju, którego dyrektor 
koordynuje pracę służb rozwojowych 
w spółkach Grupy Azoty i inicjuje 
działania w obszarze trzech filarów 
budowy jej wartości.

Oto najważniejsze z przedsięwzięć 
uwzględnionych w planach rozwoju 
organicznego:

 ■ W 2014 r. rozpoczęto projekt 
zbilansowania kaprolaktamu 
w Grupie Azoty i przetwórstwa 
do poliamidów PA6. Dzięki 
temu projektowi Grupa Azoty 
zamierza sprzedawać około 
140 tys. ton poliamidów i 30 tys. 
ton kompozytów, co da jej trzecią 
pozycję wśród europejskich 
producentów poliamidów. Wartość 
nowej, tarnowskiej wytwórni 
poliamidów wyniesie 320 mln zł. 
W Tarnowie realizowany jest także 
projekt Granulacji Mechanicznej 
o wartości 141 mln zł.

 ■ Projekt Granulacji Mechanicznej 
realizowany jest również w Grupie 
Azoty PUŁAWy, gdzie powstają 
dwie linie granulacji mechanicznej 
o wartości 385 mln zł.

 ■ Budowa instalacji do produkcji 
propylenu metodą PDH w Grupie 
Azoty POlICE, na którą zamierzamy 
przeznaczyć 1,7 mld zł. W Policach 
trwają też prace nad modernizacją 
syntezy amoniaku o wartości 
155,6 mln zł.

 ■ W Grupie Azoty KĘDZIERZyN 
realizowana jest budowa 
elektrociepłowni, w którą 
zamierzamy zainwestować 
375 mln zł oraz budowa instalacji 
RSM o wartości 29,5 mln zł.

 ■ Najważniejsze projekty 
zaplanowane na poziomie 
korporacyjnym dotyczą 
dywersyfikacji i stabilności dostaw 
gazu koksowniczego, budowy 
Elektrowni Puławy, dalszych prac 
nad projektami Senegal i Nowe 
Tworzywa.

2%

PIGMENTy

MElAMINA

OXOPlASTy

TWORZyWA

ENERGETyKA

NAWOZy

PROJEKTy 
KORPORACyJNE

4%

19 %

2%

11%

3 0 %

3 2%

Biznes nie sprowadza 

się do kupna surowców 

i przetworzenia ich na gotowe 

produkty, które wysyła się 

na rynek. Złożona struktura 

Grupy Azoty i bogactwo jej 

oferty sprawiają, że zarządzanie 

naszą organizacją staje się, 

w całej swojej złożoności, 

niemal równie ważne, jak sama 

działalność operacyjna. 
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Dlatego w 2014 r. 

sformułowaliśmy założenia 

operacjonalizacji strategii 

Grupy Azoty na lata 2014–2020. 

Operacjonalizacja to przełożenie 

tej strategii na język wymiernych 

celów finansowych oraz działań 

służących ich osiągnięciu.  

więcej o naszych inwestycjach  
na s. 58-59

ROZWóJ  
ORGANICZNy

FUZJE  
I PRZEJĘCIA

DOSKONAŁOŚć 
OPERACyJNA

TRZy OBSZARy OPERACJONAlIZACJI
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2 . 3   S tRategia w dzia ł aniu

2.3.2   doSkonałość opeRacyjna

AZOTy PRO 

A ZRóWNOWAżONy ROZWóJ

PODSUMOWANIE PROGRAMU 

AZOTy PRO ZA 2014 ROK 

Wiele celów Programu Azoty PRO 
przynosi, poza korzyściami fi nansowymi, 
znaczące oszczędności środowiskowe. 
Dotyczy to przede wszystkim 
zużycia materiałów i surowców – im 
efektywniej będziemy działać na tym 
polu, tym mniejszy ślad środowiskowy 
pozostawimy. Podobnie jest z kwestią 
efektywności energetycznej. Program 
Azoty PRO obejmuje podprogram 
wdrożenia rekomendacji z audytów 
energetycznych (Biała Energia) w celu 
zmniejszenia energochłonności 
procesów produkcyjnych 
i wspierających. Każdy sukces w tej 
dziedzinie będzie oznaczał ograniczenie 
śladu węglowego, które w skali całej 
Grupy Azoty może okazać się całkiem 
spore. 

W czasie piątego posiedzenia 
Komitetu Sterującego, które odbyło 
się w lutym 2015 r., dokonano 
podsumowania programu za rok 
2014 i zaprezentowano status 
realizowanych w jego ramach 27 
inicjatyw. Poniżej prezentujemy jego 
najważniejsze ustalenia.

Ukonstytuowało się 27 zespołów 
roboczych liczących łącznie ponad 400 
członków reprezentujących wszystkie 
spółki grupy. Działania zespołów 
zostały zaplanowane na okres trzech 
lat obejmujących pierwszą falę 
Programu Azoty PRO, czyli do czerwca 
2017 r. Odbyły się cztery posiedzenia 
Komitetu Sterującego, na których 
zaakceptowano 16 z 27 inicjatyw 
i omówiono zakres prac zespołów.

Zespoły potwierdziły znacznie 
wyższy potencjał korzyści możliwych 
do uzyskania w ramach ich inicjatyw. 
To dobra wiadomość – pozwala nam 
ona oczekiwać, że przekroczymy 
zaplanowany cel, jakim było 300 mln zł 
korzyści rocznie.

Cel aspiracyjny programu na rok 
2014 zakładał efekt w postaci EBIDTA 
na poziomie 15 mln zł. Udało się 
zrealizować  znacznie więcej – w roku 
tym uzyskaliśmy 26 mln zł. liderzy 
stawiają sobie więc równie ambitne 
wyzwania na rok 2015. 

Program Doskonałości 

Operacyjnej Azoty PRO 

– jeden z największych tego 

typów programów w Polsce 

– to kompleksowe podejście 

do optymalizacji, obejmujące 

całą Grupę Azoty i wszystkie 

dźwignie poprawy wydajności. 

Jej celem jest ciągła poprawa 

efektywności fi rmy zarówno 

po stronie kosztowej, jak 

i przychodowej, a w rezultacie, 

począwszy od 2017 r. – ponad 

300 mln zł oszczędności 

rocznie. 

Program zainaugurowany 1 lipca 
2014 r. obejmuje nie tylko działalność 
operacyjną i biznesową, lecz 
także kwestie związane z kulturą 
organizacyjną, integracją grupy, 
budowaniem zaangażowania 
i postaw innowacyjnych. Zakłada 
stworzenie platformy wymiany 
wiedzy i doświadczeń w ramach 
całej grupy, kreowanie liderów oraz 
wsparcie procesu zarządzania zmianą. 
Jego cele wpisują się w strategię 
Grupy Azoty w zakresie społecznej 
odpowiedzialności, która dzięki temu 
zaczyna znajdować wyraz w planach 
praktycznych działań i konkretnych 
budżetów.

Program realizowany jest w pięciu 
obszarach:

 ■ produkcja,

 ■ logistyka i zakupy,

 ■ remonty,

 ■ efektywność energetyczna,

 ■ funkcje wsparcia.

Realizacja Programu Doskonałości 
Operacyjnej wymagała stworzenia 
zespołu złożonego z kilkudziesięciu 
kluczowych pracowników Grupy 
Azoty. Tworzą oni grupę liderów 
inicjatyw odpowiedzialnych 
za wdrożenie konkretnych projektów 
w poszczególnych obszarach. Całością 
projektu zarządza Komitet Sterujący.

ORGANIZACJA PROGRAMU AZOTy PRO

Paweł Oleksy

KOMITET STERUJąCy

SPONSOR PROGRAMU

ZARZąDZANIE PROGRAMEM

KONTROlING

lIDERZy INICJATyW

KOMUNIKACJA

Alicja Stronciwilk

Robert Pikulski

Krzysztof Jałosiński

Produkcja
Remonty

logistyka i zakupy
Efektywność energetyczna

Funkcje wsparcia

Paweł Jarczewski
prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Witold Szczypiński
wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

dyrektor generalny

Andrzej Skolmowski
wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Krzysztof Jałosiński
wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. 
prezes zarządu Grupy Azoty POLICE

Marian Rybak
wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.
prezes zarządu Grupy Azoty PUŁAWY

Marek Kapłucha
wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Adam leszkiewicz
prezes zarządu Grupy Azoty KĘDZIERZYN

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACyJNEJ

Jakkolwiek operacjonalizacja 

strategii w znacznej mierze 

dotyczy optymalnego 

wykorzystania aktywów 

pozyskanych w ubiegłych 

latach w wyniku konsolidacji, 

nie znaczy to, że Grupa Azoty 

przestała myśleć o dalszym 

rozwoju w drodze fuzji i przejęć.

2.3.3   fuzje i pRzejęcia

W ramach trzeciego obszaru 
programu przeprowadzono selekcję 
spółek, które w perspektywie 
dalszego budowania wartości 
grupy mogłyby się okazać cennymi 
nabytkami. Uwzględniono różne 
kategorie fi rm: dostawców surowców, 
półproduktów, energii i usług, a także 
konkurentów i klientów.

Punktem wyjścia było drzewo 
działalności Grupy Azoty. 
W pierwszej fazie zidentyfi kowano 
około 2000 potencjalnych celów, 
by w kilkuetapowym postępowaniu 
wyselekcjonować ostatecznie 10 
podmiotów, które Grupa Azoty 
chciałaby włączyć do swojej struktury 
kapitałowej.

2tys .

oko ło

pot en c jal nych 
celów 
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PRODUKCJA

• optymalizacja instalacji amoniaku w grupie
• produkt z procesu
• optymalizacja gospodarki H

2
SO

4

• optymalizacja kosztów produkcji kaprolaktamu w grupie
• poprawa efektywności procesu badania jakości w grupie
• poprawa efektywności organizacji pracy w grupie 
• optymalizacja zarządzania produkcją w grupie

Analityczne podejście do maksymalnej wydajności

ZAKUPY I LOGISTYKA

• kompleksowe stosowanie narzędzi optymalizacji 
zakupów

• efektywne zarządzanie poziomem węgla 
w magazynach spółek w grupie

• niższe koszty zużycia gazu w grupie
• efektywny proces zakupowy w grupie
• efektywna logistyka w grupie

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

• poprawa efektywnosci energetycznej

* kluczowe wskaźniki wydajności
** efektywne utrzymanie ruchu
*** prewencyjne utrzymanie ruchu

2017

300mln z ł 

koR z yści Roc zni e

EFEK t

w i ęce j n i ż

2017
2016

2015

2015

2017

REMONTY

• najlepsze praktyki remontowe w grupie
• TPM** oraz Preventive Maintenance***
• efektywne zarządzanie spółkami remontowymi

2016

FUNKCJE WSPARCIA

• efektywna administracja
• sprzedaż aktywów non-core
• redukcja podatków od nieczynnych instalacji
• zasady zachęcające do maksymalizacji zakupu 

produktów w ramach grupy
• efektywne planowanie w grupie
• jednolite zasady wyceny kosztów produkcji w grupie
• jednolite zasady motywowania w oparciu 

o efektywność i ocenę
• wzrost zaangażowania pracowników w grupie
• elastyczny czas pracy w grupie
• Innowacyjność w grupie
• monitorowanie i benchmarking KPI* w grupie

2017

2015

2016

2016

2017

2015

Planowane 
zakończenie
rozpoczętych 
inicjatyw

2016

2016

2016

2016
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W przyjętej w 2014 r. 

operacjonalizcji strategii 

Grupy Azoty potwierdziliśmy, 

że do roku 2020 naszym 

priorytetem pozostaje 

rozwój. A w biznesie rozwój 

to inwestycje. W najbliższych 

latach będą one naprawdę duże 

i ambitne.
Nasze spółki prowadzą inwestycje 
związane zarówno z rozwojem 
i utrzymaniem biznesu, jak 
i wynikające z regulacji prawnych 
(inwestycje mandatowe). W 2014 r. 
łączne wydatki inwestycyjne 
w Grupie Azoty wyniosły 
572 197 tys. zł (bez uwzględnienia 
nakładów na remonty, wydatków 
na komponenty, wpłaconych 
zaliczek oraz innych wydatków 
bezpośrednio związanych 
z inwestycjami).

Grupa Azoty S.A. (spółka) 70 298

Grupa Azoty POlICE (ze spółkami zależnymi) 177 648

Grupa Azoty PUŁAWy (ze spółkami zależnymi) 169 498

Grupa Azoty KĘDZIERZyN (ze spółkami zależnymi) 128 870

Pozostałe spółki Grupy Azoty 25 883

Grupa Azoty (razem) 572 197 

WyDATKI INWESTyCyJNE (W TyS. ZŁ) GRUPy AZOTy W 2014 R. 

41,48%  |  237 337 tys. zł.
Inwestycje związane z rozwojem biznesu

31,28%  |  179 009 tys. zł.
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu

15,62%  |  89 365 tys. zł.
Inwestycje mandatowe

11,62%  |  66 486 tys. zł.
Zakupy gotowych dóbr

struktura nakładów 
inwestycyjnych 

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN

 ■ pierwszy etap budowy nowej 
elektrociepłowni,

 ■ modernizacja obiektów C.M.O.Ś.,

 ■ wymiana kotła lamonta 
na instalacji kwasu azotowego 
TK IV,

 ■ uruchomienie ciągłej produkcji 
Oxovifl ex™,

 ■ wymiana wnętrza reaktora syntezy 
amoniaku R-1001.

Inwestycje w Policach
decyzja z 2015 r.

Do roku 2019 w Policach 
wybudowana zostanie 
najnowocześniejsza 
i największa w Europie 
instalacja do produkcji 
propylenu metodą 
PDH. W ramach 
projektu powstanie 
też blok energetyczny 
i rozbudowany zostanie 
terminal chemikaliów 
we własnym porcie 
w Policach. Będzie 
to jedna z największych 
inwestycji w historii 
Grupy Azoty – jej wartość 
to 1,7 miliarda zł.

Zakładamy wielkość produkcji 
propylenu na poziomie 
około 400 tys. ton. Według 
naszych szacunków 60% 
produkcji przeznaczone 
będzie na eksport lub zostanie 
wykorzystane w kolejnych 
instalacjach. Pozostały 
wolumen będzie sprzedawany 
wewnątrz Grupy Azoty, 
między innymi do zakładów 
w Kędzierzynie-Koźlu, 
pokrywając ich całkowite 
zapotrzebowania na propylen. 
Nie bez powodu inwestycję 
nazwaliśmy Grupa Azoty 
POLICE 2. Zakłada ona 
de facto wybudowanie 
drugiego, równie wydajnego 
zakładu.

Krzysztof Jałosiński 
prezes zarządu 
Grupy Azoty POlICE

Inwestycje w Puławach 
decyzja z 2015 r.

Do 2019 r. w Grupie Azoty 
PUŁAWy powstanie nowa 
elektrownia i instalacja do 
granulacji mechanicznej 
nawozów na bazie 
azotanu amonu. Do 2021 
roku spółka zmodernizuje 
i rozbuduje również 
instalację do produkcji 
kwasu azotowego. Łącznie 
na te trzy projekty spółka 
przeznaczy ponad 2,2 mld zł.
Będą to największe 
tego typu inwestycje na 
lubelszczyźnie w ciągu 
najbliższych 5 lat. 

Dzięki tym inwestycjom 
otworzymy nowe możliwości 
produkcyjne, operacyjne 
i logistyczne. Sobie zapewnimy 
samowystarczalność 
w zakresie dostaw energii 
i ciepła, naszym klientom 
zaoferujemy nowoczesne 
formuły nawozowe, 
a mieszkańcom regionu nowe 
miejsca pracy

Marian Rybak 
prezes zarządu 
Grupy Azoty PUŁAWy

GRUPA AZOTy S.A. GRUPA AZOTy PUŁAWy

 ■ budowa nowej wytwórni 
poliamidów II 80 tys. ton/rok,

 ■ projekt instalacji granulacji 
mechanicznej II,

 ■ modernizacja wnętrz reaktorów 
syntezy amoniaku,

 ■ zakup i zabudowa nowej 
sprężarki wodoru obiegowego 
dla instalacji uwodornienia fenolu 
na katalizatorze Pd,

 ■ konsolidacja IT dla Grupy Azoty,

 ■ magazyn nawozów luzem,

 ■ intensyfi kacja instalacji 
cykloheksanonu z fenolu,

 ■ nowa wytwórnia katalizatora 
żelazowo-chromowego,

 ■ intensyfi kacja zdolności 
produkcyjnych amoniaku,

 ■ instalacja odsiarczania spalin,

 ■ instalacja odazotowania spalin,

 ■ turbozespół upustowo-
kondensacyjny w elektrociepłowni 
(20 MW).

 ■ produkcja płynnych nawozów 
na bazie mocznika i siarczanu 
amonu,

 ■ produkcja stałych nawozów 
na bazie mocznika i siarczanu 
amonu,

 ■ budowa stokażu amoniaku,

 ■ zakup 380 zbiorników 
o pojemności 25m3 i 50m3 do sieci 
sprzedaży RSM® wraz z odbiorami 
w terenie.

2.4  inweS t yc je

58

2,2mld z ł 

waR toś ć i nwe S t yc ji

1,7mld z ł 

waR toś ć i nwe S t yc j i

GRUPA AZOTy POlICE 

 ■ modernizacja reaktorów syntezy 
amoniaku,

 ■ rozbudowa instalacji odsiarczania 
gazów pokalcynacyjnych o dwa 
nowe reaktory,

 ■ zakup i budowa instalacji drugiego 
młyna walcowego 63-7,

 ■ węzeł oczyszczania spalin wraz 
z modernizacją elektrociepłowni 
ECII,

 ■ produkcja POlIFOSKI® 21 i siarczanu 
amonu na instalacjach DAP-u,

 ■ modernizacja instalacji amoniaku,

 ■ budowa instalacji do neutralizacji 
ścieków przemysłowych z instalacji 
bieli tytanowej,

 ■ budowa instalacji do neutralizacji 
szlamów porozkładowych,

 ■ zmiana technologii produkcji kwasu 
fosforowego DA-HF.
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2.5  innowac je i  Roz wój

Centrum Kompetencji 
Puławy 

Puławskie centrum to 
pierwszy polski think-
tank rolniczy, który łączy 
trzy różne perspektywy: 
doświadczenie 
przedsiębiorców rolnych, 
know-how producentów 
nawozów oraz wiedzę 
i wizję instytucji 
naukowych zajmujących 
się tematyką rolniczą. 
Instytucja powstała 
w 2011 r. i stanowi dziś 
prężną platformę dla 
współpracy nauki 
i biznesu w rolnictwie. 
Centrum Kompetencji 
Puławy, którego misją 
jest promowanie 
modelu nowoczesnego 
przedsiębiorcy rolnego, 
to nowoczesny ośrodek 
współpracy i wymiany 
informacji oraz 
doświadczeń, w ramach 
którego spotykają 
się rolnicy, doradcy 
i przedstawiciele nauki 
oraz biznesu.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

W 2014 r. spółka prowadziła badania 
w obszarze działalności Jednostki 
Biznesowej OXOPlAST. Dotyczyły 
one przede wszystkim nowych 
rodzajów plastyfikatorów, czyli 
plastyfikatorów nieftalanowych, 
oraz innych niż alkohole kierunków 
przetwarzania aldehydów 
masłowych (półproduktów 
syntezy OXO). Rozpoczęto rozruch 
nowej instalacji plastyfikatora 
bis-1,4- beznenodikarboksylanu 
2-etyloheksylu (Oxoviflex™) 
o zdolności produkcyjnej 50 tys. ton 
rocznie. Kontynuowano badania nad 
poszerzeniem palety plastyfikatorów 
nieftalanowych, w tym również 
pochodzenia biologicznego. 

GRUPA AZOTy PUŁAWy

W grudniu 2014 r. Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju zarekomendowało 
dofinansowanie projektu „Wsparcie 
dla rolnictwa niskoemisyjnego 
– zdolnego do adaptacji do zmian 
klimatu obecnie oraz w perspektywie 
lat 2030 i 2050”. Projekt przewidziany 
na 3 lata realizuje konsorcjum, 
w skład którego oprócz Grupy Azoty 
PUŁAWy  wchodzi Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytut 
Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk 
i Instytut Ochrony Środowiska. 
Celem projektu jest wdrożenie 
innowacyjnych niskowęglowych 
praktyk rolniczych i promocja 
zrównoważonego stosowania 
nawozów mineralnych przez polskich 
rolników. Badania te będą podstawą 
opracowania certyfikatów na 
zastosowanie nawozów prowadzące 
do zmniejszenia śladu węglowego 
(emisji gazów cieplarnianych).

Z kolei w należących do Grupy Azoty 
PUŁAWy Zakładach Azotowych 
Chorzów S.A. prowadzono prace 
nad otrzymywaniem kwasów 
tłuszczowych w destylacji frakcji 
lekkiej z destylacji kwasów 
tłuszczowych powstałych podczas 
produkcji stearyny.

GRUPA AZOTy POlICE 

W roku 2014 policka spółka 
prowadziła badania nad poprawą 
jakości nawozów, między 
innymi poprzez dobór środków 
powlekających, oraz nad wpływem 
parametrów powietrza chłodzącego 
na jakość nawozów. Ponadto 
spółka poszukiwała możliwości 
produkowania roztworu AdBlue 
bezpośrednio z roztworu mocznika 
opuszczającego węzeł syntezy.

Rozumienie innowacyjności w Grupie 
Azoty nie ogranicza się do poprawy 
jakości produktów. Traktujemy to 
pojęcie znacznie szerzej i stosujemy 
je do wszystkich aspektów naszej 
działalności. Poszukujemy więc 
nowych, inteligentniejszych 
rozwiązań również w obszarach 
takich jak komunikacja korporacyjna, 
informatyzacja, logistyka, marketing. 
Tworzenie wartości dodanej na 
wszelkich polach aktywności to jedno 
z założeń naszej strategii.
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2 .5   innowac je i  Roz wój

Grupa Azoty od lat realizuje 

przedsięwzięcia naukowo-

techniczne, efektem których są 

nowe lub ulepszone produkty. 

Rok 2014 nie różnił się pod tym 

względem od innych – nasze 

główne spółki  podejmowały 

liczne prace badawczo-

rozwojowe, często o znaczeniu 

strategicznym dla całej grupy. 

Oto ich krótki przegląd.

GRUPA AZOTy S.A.

Spółka prowadziła prace zarówno 
w obszarze dwóch kluczowych 
segmentów produktowych Grupy 
Azoty, czyli segmentu Nawozy-
Agro oraz segmentu Tworzywa, jak 
i w zakresie dalszej dywersyfikacji 
produktowej. Jeśli chodzi 
o nawozy, dotyczyły one między 
innymi doskonalenia ich własności 
fizykochemicznych poprzez dobór 
dodatków nieorganicznych oraz 
antyzbrylaczy. Z kolei w segmencie 
tworzyw dążyliśmy do poszerzenia 
oferty o nowe odmiany 
modyfikowanych tworzyw sztucznych. 
W obszarze dywersyfikacji prace 
koncentrowały się nad nowymi 
materiałami, w tym tworzywami 
konstrukcyjnymi oraz produktami 
na bazie surowców odnawialnych.

Tarnowska spółka ma długie 
tradycje współpracy z uczelniami 
i innymi instytucjami badawczymi. 
Niedawno zakończyliśmy z bardzo 
dobrymi efektami prowadzone 
wspólnie z Instytutem Nowych 
Syntez Chemicznych prace nad 
jakością siarczanu amonu. Uzyskano 
znaczną poprawę twardości 
i wielkości kryształów tego związku, 
co ma bezpośredni wpływ na poziom 
uzyskiwanych cen. Na Politechnice 
Śląskiej prowadzone są badania nad 
nowym typem katalizatorów dla 
utleniania cykloheksanu. Wspólnie 
z IChO PAN realizowano prace nad 
poprawą selektywności utleniania 
cykloheksanu.

Bez budowania przewag 

opartych na wiedzy trudno 

skutecznie konkurować 

na dzisiejszych rynkach, 

a jeszcze trudniej – prowadzić 

biznes zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

W branży chemicznej 

innowacyjność jest 

warunkiem rynkowej 

ekspansji. Pomaga z jednej 

strony w tworzeniu nowych, 

lepszych produktów, z drugiej 

zaś – w zachowaniu pełnej 

za nie odpowiedzialności, 

czyli za bezpieczeństwo ich 

użytkowników oraz środowiska, 

do którego trafiają. 

Podczas konferencji odbyła się 
debata na temat polskich marek 
branży rolniczej podbijających rynki 
Europy. Obecny na spotkaniu minister 
Włodzimierz Karpiński tak ocenił jego 
znaczenie: „Mądry dialog, współpraca 
nauki i przemysłu służyć będzie 
polskiemu rolnictwu. Potrzebuje 
ono wymiany doświadczeń między 
sferą produkcji a działalnością 
naukowo-badawczą, jak i nowych 
projektów badawczych w przemyśle 
nawozowym, czy wiedzy, którą 
dostarczają instytuty naukowe”.

W czerwcu 2014 r. Grupa 
Azoty S.A. została nagrodzona 
podczas konferencji „SAP Forum 
2014” za innowacyjne wdrożenia 
informatyczne firmy SAP. 
W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: 
„Grupa Azoty S.A. otrzymała 
nagrodę za konsekwentne wsparcie 
informatyczne strategii rozwoju 
Grupy Azoty z wykorzystaniem 
najnowszych rozwiązań SAP. Przy 
użyciu innowacji SAP kierownictwo 
Grupy Azoty realizuje plan konsolidacji 
koncernu chemicznego. Odrębne 
do niedawna podmioty, działające 
dziś w ramach jednej grupy, korzystają 
z ustandaryzowanych procesów 
biznesowych, ujednoliconych 
przepływów informacji, wykorzystując 
przy tym efekt skali, oszczędzając 
koszty i zachowując elastyczność 
środowisk IT”.

W ubiegłym roku uruchomiliśmy kilka 
ważnych, nowoczesnych systemów. 
W Grupie Azoty S.A. i Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN wdrożyliśmy 
system logistyki wewnętrznej 
„Janus”, który ułatwia planowanie 
odbioru towarów. W Grupie Azoty 
PUŁAWy został uruchomiony 
system „Maximo”, wspierający 
zarządzanie utrzymaniem ruchu. 
Ponadto w 2014 r. wprowadziliśmy 
w Grupie Azoty POlICE nowoczesne 
zasady zarządzania prewencyjnym 
utrzymaniem ruchu oraz remontami 
instalacji i urządzeń produkcyjnych 
z wykorzystaniem wspomagania 
komputerowego klasy CMMS 
(Computerised Maintenance 
Management System). W roku 2015 
planowane jest rozszerzenie tego 
systemu na spółki w Tarnowie 
i Kędzierzynie-Koźlu.

Uczestniczymy również 
w programach sektorowych 
współfinansowanych przez 
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Najważniejszym z nich 
jest program INNOCHEM, który 
ma pobudzić finansowanie badań, 
rozwoju i innowacyjności w polskiej 
branży chemicznej, a także pomóc 
w zacieśnianiu współpracy między 
przemysłem a nauką poprzez 
tworzenie konsorcjów z instytutami 
badawczymi, uczelniami 
i przedsiębiorcami.

W listopadzie 2014 r. w Puławskim 
Parku Naukowo-Technologicznym 
odbyła się już po raz czwarty 
konferencja „Nauka – Biznes  
– Rolnictwo” zorganizowana przez 
Centrum Kompetencji Puławy 
i objęta honorowym patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Ministerstwa Skarbu Państwa 
oraz organizacji Fertilizers 
Europe. Wzięli w niej udział 
przedstawiciele świata nauki, 
agencji rządowych, przedsiębiorcy 
rolni i liderzy chemii rolnej. 
Ponad 200 gości miało okazję 
wymienić się doświadczeniami 
i nawiązać kontakty służące dalszej 
współpracy. 

Nasi partnerzy

W 2014 r. Grupa Azoty 
podpisała list intencyjny 
dotyczący współpracy 
z instytutami badawczymi 
z branży chemicznej:

 ■ Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych,

 ■ Instytut Chemii 
Przemysłowej im. 
prof. Ignacego 
Mościckiego,

 ■ Instytut Ciężkiej 
Syntezy Organicznej 
„Blachownia”,

 ■ Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych,

 ■ Instytut Przemysłu 
Organicznego.

więcej o naszej współpracy z uczelniami 
i działalności edukacyjnej na s. 84-85
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W 2014 r. opublikowaliśmy 

„Kodeks postępowania 

etycznego Grupy Azoty”, 

w którym sformułowane zostały 

wyznawane przez nas zasady 

i wartości. Zobowiązaliśmy 

się przestrzegać ich zarówno 

w wewnętrznym życiu Grupy 

Azoty, jak i w jej relacjach 

z otoczeniem rynkowym, 

społecznym i przyrodniczym.

Kodeks adresowany jest do wszystkich 
zatrudnionych w Grupie Azoty, 
niezależnie od zajmowanego 
stanowiska, stażu pracy, formy 
zatrudnienia oraz zakresu 
odpowiedzialności. Postanowienia 
kodeksu kierujemy jednak 
równocześnie do naszych klientów, 
partnerów, akcjonariuszy oraz 
pozostałych interesariuszy. Wierzymy, 
że nie tylko uszanują oni nasze 
przywiązanie do sformułowanych 
w nim wartości, ale że będą gotowi 
uznać je za wartości wspólne. 

Nasz kodeks to nie tylko ogólne 
deklaracje, ale i praktyczne 
zalecenia ułatwiające radzenie sobie 
w codziennym funkcjonowaniu 
Grupy Azoty. W tak wielkiej i złożonej 
organizacji zdarzają się  problemy, 
dylematy i konfl ikty interesów. 
Nasz kodeks służy temu, by łatwiej 
było rozwiązywać je z korzyścią 
dla wszystkich i z poszanowaniem 
każdej osoby, której interesy – w ten 
bądź inny sposób – związane są 
z naszą działalnością. To oczywiste, 
że oczekujemy od pracowników 
lojalności wobec fi rmy – na przykład 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Radzimy im też, by byli lojalni wobec 
siebie – by wystrzegali się mobbingu, 
molestowania i dyskryminacji 
osób słabszych lub po prostu 
innych. Jako fi rma musimy być też 
lojalni i uczciwi wobec klientów, 
partnerów i interesariuszy. Także 
ten postulat nie może pozostać 
ogólną deklaracją – za jego realizację 
jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, 
niezależnie od stanowiska i zakresu 
odpowiedzialności. Nasz kodeks 
pozwala przełożyć go na język 
codziennych, praktycznych wyborów. 
Wskazuje też zasady postępowania 
w sytuacji, gdy ktoś zauważa, 
że jakakolwiek z tych zasad jest 
naruszana.

Kodeks postępowania etycznego 
reguluje kwestie związane 
z przypadkami noszącymi znamiona 
korupcji. W 2014 r. nie odnotowano 
takich przypadków. Nie było 
przypadku zwolnienia lub ukarania 
dyscyplinarnego w związku 
z zachowaniami korupcyjnymi. Nie 
było przypadku nieodnowienia umów 
z kontrahentami z powodu naruszenia 
zasad dotyczących korupcji. Nie 
toczyły się sprawy sądowe dotyczące 
praktyk korupcyjnych wszczęte 
przeciwko Grupie Azoty lub jej 
pracownikom w raportowanym 
okresie.

G
4

-3
4

lA
 D

M
A

G
4

-H
R

3
G

4
-5

6
H

R
 D

M
A

G
4

-H
R

3
SO

 D
M

A
G

4
-S

O
5

EC
 D

M
A

3 .1   e t yk a

Grupa Azoty to wielka 

społeczność. Pracuje w niej 

łącznie blisko 14 tysięcy osób, 

z czego 10 tysięcy w spółkach 

objętych tym raportem. 

To duża odpowiedzialność – za tych 
wszystkich ludzi, za ich rodziny, 
za miasta i regiony, w których 
żyją. Stworzenie sprawiedliwego 
i motywującego systemu zatrudnienia, 
który uwzględni ich interesy i sprawi, 
że staną się one zbieżne z interesami 
Grupy Azoty, to także wielkie 
wyzwanie – nie tylko etyczne, 
ale również koncepcyjne, 
organizacyjne i zarządcze. Wiemy 
o tym i robimy w tej sprawie 
naprawdę wiele.

Oferujemy zatrudnionym godziwe 
wynagrodzenia i – w ogromnej 
większości przypadków – umowy 
o pracę na czas nieokreślony oraz 
rozmaite świadczenia dodatkowe, 
na przykład opiekę medyczną, a także 
możliwości rozwoju zawodowego, 
między innymi w postaci szkoleń 
i innych przedsięwzięć edukacyjnych. 
Systematycznie prowadzimy badania 
satysfakcji pracowników.

Przyjęty w 2014 r. „Kodeks 

postępowania etycznego Grupy 

Azoty” określa zasady, którymi 

kierujemy się w relacjach 

z pracownikami. Jedną 

z najważniejszych jest gwarancja 

równego i sprawiedliwego 

ich traktowania na wszystkich 

etapach naszej współpracy 

– i we wszystkich jej wymiarach. 

Zasada równych szans 

i transparentności obowiązuje 

w procesach rekrutacyjnych, 

w ocenach efektów pracy, 

określaniu ścieżek rozwoju 

zawodowego oraz decyzjach 

o awansie czy zmianie 

wysokości wynagrodzenia.

lA
 D

M
A

Osoby zatrudnione 
i ubiegające się o pracę 
oceniane są sprawiedliwie, 
przy uwzględnieniu wyłącznie 
kryteriów merytorycznych.

W sposób transparentny 
i zrozumiały informujemy 
o zakresach obowiązków oraz 
oczekiwaniach związanych 
z poszczególnymi stanowiskami.

Wszystkim pracownikom 
dajemy możliwość rozwoju 
i doskonalenia zawodowego.

Decyzje dotyczące awansu 
zawodowego pracowników 
są w sposób rzetelny 
uzasadniane i podejmowane 
ze szczególną starannością.

Odnosimy się do siebie 
nawzajem z szacunkiem 
bez względu na zajmowane 
stanowisko, staż pracy czy 
doświadczenie.

Z kodeksu etycznego

W ramach Grupy Azoty pracujemy 
nad jednolitymi standardami 
i mechanizmami rekrutacji. Potrzeby 
kadrowe zgłaszają dyrektorzy 
jednostek. Decyzję o uruchomieniu 
rekrutacji podejmuje dyrektor 
zarządzający w uzgodnieniu 
z zarządem spółki. Następnie 
gromadzone są oferty spełniające 
wymagania (ogłoszenia, baza ofert, 
PUP). Kolejne etapy rekrutacji 
to rozmowy kwalifi kacyjne 
w departamencie odpowiedzialnym 
za sprawy personalne, a potem 
w jednostkach rekrutujących, badania 
psychologiczne i ewentualne testy 
językowe, a wreszcie podsumowanie 
rekrutacji i podjęcie decyzji 
o wyborze kandydatów.

W spółkach Grupy Azoty, czyli 
w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie-
Koźlu i Policach został przygotowany 
system e-rekrutacje, który wspomaga 
proces naboru pracowników.

W Grupie Azoty S.A. 
funkcjonuje Centrum 
Usług Wspólnych, które 
obsługuje procesy 
fi nansowo-księgowe 
i kadrowo-płacowe. 
Jego działalność 
obejmuje również 
następujące spółki 
usługowe: Grupa Azoty 
Polskie Konsorcjum 
Chemiczne sp. z o.o., 
Grupa Azoty Automatyka 
sp. z o.o., Grupa Azoty 
Prorem sp. z o.o., Grupa 
Azoty Koltar sp. z o.o. 
Uruchomienie CUW 
jest następstwem 
prowadzonych w Grupie 
Azoty prac nad 
ujednoliceniem procesów 
biznesowych – wkrótce 
obejmie ono nasze 
pozostałe spółki.

Centrum 
Usług Wspólnych 

3.2.1   zatRudnienie

Wartości Grupy Azoty

Gospodarność
Gospodarność oznacza 
dla nas oparte na zasadach 
rachunku ekonomicznego oraz 
odpowiedzialne dysponowanie 
materialnymi i niematerialnymi 
aktywami Grupy Azoty 
w sposób zapewniający 
maksymalizację korzyści dla 
akcjonariuszy i pozostałych 
interesariuszy.

Profesjonalizm
Dbamy o to, aby standardy 
zarządzania organizacją, jej 
działania i systemu kontroli 
były efektywne i zapewniały 
realizację naszej strategii. 
Profesjonalizm to wymóg 
najwyższej staranności 
i optymalnego wykorzystywania 
wiedzy, umiejętności oraz 
kompetencji biznesowych.

Współpraca
Uważamy, że dobra współpraca 
polega na takim kształtowaniu 
wzajemnych relacji, które 
maksymalizuje korzyści 
po stronie Grupy Azoty, przy 
uwzględnieniu i poszanowaniu 
interesów drugiej strony. 
Wymaga ona komunikacji 
skierowanej na osiąganie 
porozumienia i zaufania przy 
realizacji wspólnych celów.

Szacunek
Szacunek, to mówiąc najkrócej, 
pełne uznanie godności innej 
osoby, bez względu na jej 
narodowość, rasę, płeć, wiek, 
stopnień niepełnosprawności, 
wyznanie, poglądy polityczne 
oraz orientację seksualną.

Transparentność
Oznacza dla nas otwarte 
komunikowanie własnych 
decyzji i przesłanek 
podejmowanych działań 
oraz naszych oczekiwań 
i wymogów. Praktykujemy 
ją we wszystkich obszarach 
działalności, z wyjątkiem tych, 
które ze względów biznesowych 
lub prawnych muszą pozostać 
niejawne.

Z kodeksu etycznego
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3 .2   pRacownicy

3.2.1   zatRudnienie3.2.1   zatRudnienie

W Grupie Azoty umowami 

zbiorowymi objętych jest  

98,99% pracowników.
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ŁąCZNA lICZBA PRACOWNIKóW WEDŁUG TyPU ZATRUDNIENIA, 
RODZAJU, UMOWy O PRACĘ I REGIONU W PODZIAlE NA PŁEć

Łączna liczba pracowników  
w podziale na:

liczba pracowników

2013 2014

Grupa Azoty S.A.

Kobiety 626 642

Mężczyźni 1 446 1 446

Suma 2 072 2 088

Grupa Azoty KĘDZIERZyN

Kobiety 473 478

Mężczyźni 1 100 1 091

Suma 1 573 1 569

Grupa Azoty PUŁAWy

Kobiety 789 793

Mężczyźni 2 506 2514

Suma 3 295 3 307

Grupa Azoty POlICE

Kobiety 554 541

Mężczyźni 1 841 1 839

Suma 2 395 2 380

Grupa Azoty łącznie

Kobiety 2 442 2 454

Mężczyźni 6 893 6 890

Suma 9 335 9 344

Łączna liczba pracowników  
w podziale na:

liczba pracowników

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A.

Zatrudnionych na czas nieokreślony 602 1 362 615 1 342

Zatrudnionych na czas określony 24 84 27 104

Suma 626 1 446 642 1 446

Grupa Azoty KĘDZIERZyN

Zatrudnionych na czas nieokreślony 448 1 072 445 1 058

Zatrudnionych na czas określony 25 28 33 33

Suma 473 1 100 478 1 091

Grupa Azoty PUŁAWy

Zatrudnionych na czas nieokreślony 747 2 330 746 2 331

Zatrudnionych na czas określony 42 176 47 183

Suma 789 2 506 793 2 514

Grupa Azoty POlICE

Zatrudnionych na czas nieokreślony 522 1 706 507 1 738

Zatrudnionych na czas określony 32 135 34 101

Suma 554 1 841 541 1 839

Grupa Azoty łącznie

Zatrudnionych na czas nieokreślony 2 319 6 470 2 313 6 469

Zatrudnionych na czas określony 123 423 141 421

Suma 2 442 6 893 2 454 6 890
Łączna liczba pracowników  

w podziale na:

liczba pracowników

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A.

Pełny etat 625 1 445 642 1 445

Niepełny etat 1 1 0 1

Suma 626 1 446 642 1 446

Grupa Azoty KĘDZIERZyN

Pełny etat 469 1 098 475 1 090

Niepełny etat 4 2 3 1

Suma 473 1 100 478 1 091

Grupa Azoty PUŁAWy

Pełny etat 788 2 504 792 2 513

Niepełny etat 1 2 1 1

Suma 789 2 506 793 2 514

Grupa Azoty POlICE

Pełny etat 554 1 841 541 1 839

Niepełny etat 0 0 0 0

Suma 554 1 841 541 1 839

Grupa Azoty łącznie

Pełny etat 2 436 6 888 2 450 9 587

Niepełny etat 6 5 4 3

Suma 2 442 6 893 2 454 9 590

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

Wartości (w zł)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Płaca minimalna w spółce 2 800 2 500 2 413,86 2 545,16 3 020,81 2 904,92 1 770 1 680

Płaca minimalna w Polsce 1 600 1 680 1 600 1 680 1 600 1 680 1 600 1 680

Stosunek płacy minimalnej w spółce  
do płacy minimalnej w Polsce

1,75 1,49 1,51 1,51 1,89 1,73 1,11 1

W żadnej ze spółek Grupy 
Azoty nie mieliśmy do czynienia 
z wynagrodzeniami, które można 
by uznać za niegodziwe,  
czyli rażąco niskie.

WyNAGRODZENIE MINIMAlNE W GRUPIE AZOTy W STOSUNKU DO PŁACy MINIMAlNEJ W POlSCE

G
4

-E
C

5



W 2014 r. opracowano wnioski z badań 
zadowolenia pracowników Grupy 
Azoty prowadzonych od września 
do listopada 2013 r. Objęły one 
zakłady w Tarnowie, Puławach 
i Kędzierzynie-Koźlu. Anonimowe 
badanie z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankietowego 
przeprowadziła fi rma zewnętrzna. 
Jego celem było określenie 
poziomu i struktury zadowolenia 
pracowników z pracy, lojalności 
i oddania pracowniczego, kluczowych 
czynników zadowolenia i motywacji 
oraz poznanie innych ważnych dla 
zarządu opinii pracowniczych.

BADANIE SATySFAKCJI 

PRACOWNIKóW

lA
 D

M
A

Pracownicy uważają, że warto 
pracować dla Grupy Azoty. 
Są zadowoleni z pracy, którą uważają 
za motywującą i atrakcyjną. Nie myślą 
więc o jej zmianie i deklarują lojalność 
wobec swojej spółki. Praca zarządu 
jest oceniana pozytywnie.

W spółkach Grupy Azoty panuje 
atmosfera spokoju społecznego. 
W kwestii wynagrodzeń pracownicy 
uważają, że powinny być one 
powiązane z wynikami spółek, tak aby 
zasady wynagradzania były bardziej 
zrozumiałe. Z badania wynika także 
potrzeba dalszego doskonalenia 
umiejętności kierowania zespołami 
pracowników na niższym szczeblu 
zarządzania oraz doskonalenia 
systemu motywacji. Potrzebna jest 
poprawa umiejętności menedżerów 
niższego szczebla w zakresie 
zarządzania zespołami, sprawności 
podejmowania decyzji i komunikacji 
wewnętrznej. Przyjęto program 
naprawczy obejmujący konkretne 
metody i rozwiązania.

ATRAKCyJNOŚć PRACy

5,5

2011 2013

5

4,5

4,6

5,1

+ 0,5

MOTyWUJąCE MIEJSCE PRACy

5

2011 2013

4,5

4

4,5

5

+ 0,5

OCENA ZARZąDZANIA

5

2011 2013

4,5

4

4,1

4,5

+ 0,4
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W Grupie Azoty przykładamy wielką 
wagę do szkolenia pracowników. 
Korzyści odnoszą obie strony. 
My zyskujemy bardziej kompetentnych 
pracowników, oni zaś – nowe szanse 
i atuty w swoich indywidualnych 
karierach zawodowych.

Grupa Azoty prowadzi szkolenia 
pracowników z zakresu systemów 
zarządzania oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Każda z zatrudnianych 
osób przechodzi obowiązkowe 
wstępne szkolenia dotyczące 
funkcjonowania spółki w tych 
obszarach. Szkolenia te obejmują 
również zagadnienia BHP, kwestie 
ochrony środowiska, ochrony 
informacji, pierwszej pomocy, 
ratownictwa chemicznego, prawa 
pracy oraz zasad funkcjonowania 

W 2014 r. w Grupie Azoty 
PUŁAWy rozpoczęła 
się druga część 
projektu „Mistrzowskie 
Zarządzanie” 
skierowanego do kadry 
produkcyjnej od poziomu 
mistrza do kierownika 
wydziału. W jego ramach 
319 osób uczestniczyło 
w trwającym 2 dni 
szkoleniu z zakresu 
szeroko rozumianego 
zarządzania personelem.

Mistrzowskie 
Zarządzanie 
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11 W poszczególnych spółkach Grupy 
Azoty funkcjonują różne systemy oceny 
pracowniczej. W Grupie Azoty S.A.,
 Grupie Azoty KĘDZIERZyN oraz 
Grupie Azoty POlICE prowadzone są 
kwartalne oceny pracy.

W Grupie Azoty KĘDZIERZyN ocena 
kwartalna dotyczy wszystkich 
pracowników z wyłączeniem członków 
zarządu i kadry zarządzającej, 
pracowników oddelegowanych do 
pełnienia funkcji w organizacjach 
związkowych oraz Zakładowego 
Społecznego Inspektora Pracy, 
a także pracowników z wyznaczonymi 
indywidualnymi celami premiowanymi 
w systemie Balanced Score Card. 
Ocena ta  stanowi część systemu 
motywacyjnego i obejmuje dziewięć 
punktowanych kryteriów. 

Z kolei w Grupie Azoty POlICE ocena 
kwartalna obejmuje wszystkich 
pracowników z wyłączeniem członków 
zarządu, głównego księgowego oraz 
osób zatrudnionych na podstawie 
kontraktów kierowniczych (wyłączeni 
z oceny kwartalnej podlegają ocenie 
według innych zasad), a wyniki ocen 
wykorzystywane są w ramach systemu 
premiowania. W 2014 r. oceną taką 
objętych było 95% pracowników 
spółki.  

W Grupie Azoty S.A. oraz w Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN funkcjonuje 
ponadto ocena roczna. Wyłączeni 
są z niej pracownicy, których 
staż był krótszy niż rok oraz 
członkowie zarządu. Jej wyniki 
wykorzystywane są do ustalania 
wysokości nagród i przeszeregowań, 
opracowywania propozycji 
przemieszczeń pracowników do 
kadry rezerwowej, określania potrzeb 
w zakresie szkolenia i doskonalenia 
pracowników oraz do oceny 
skuteczności już odbytych szkoleń. 
W Tarnowie w 2014 r. oceną objęto 
1 967 pracowników, czyli 94,2 % 
zatrudnieniowych, a Kędzierzynie-
Koźlu – 1 503, czyli 95,79%. 

W Grupie Azoty PUŁAWy nie 
funkcjonuje system okresowych ocen 
pracowniczych, a jedynie system 
zarządzania przez cele niepowiązane 
z system premiowym. W 2014 r. 
żaden z pracowników nie podlegał 
systemowi ocen pracowniczych. Karty 
celów posiadał zarząd spółki, a ich 
ocena podlegała Radzie Nadzorczej. 

OCENy JAKOŚCI PRACy WSPóŁPRACA Z UCZElNIAMI

Współpraca z instytucjami 
naukowymi i ośrodkami akademickimi 
przy organizacji przedsięwzięć 
edukacyjnych dla naszej kadry jest już 
w Grupie Azoty tradycją. Od kilku lat 
organizowane są studia inżynierskie, 
uzupełniające i podyplomowe 
służące podnoszeniu kwalifi kacji 
naszych pracowników. Inicjatywy 
fi nansowane są ze środków 
własnych spółki oraz ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Kompetencje menedżerskie 
w korporacji międzynarodowej” 
to nowy kierunek studiów 
podyplomowych przygotowany 
we współpracy z Grupą Azoty S.A. 
przez Uniwersytet Ekonomiczny 
pod kierunkiem prof. Jerzego 
Hausnera. Dwusemestralne studia 
otwarte zostały zainaugurowane 
23 maja 2014 r. W ich pierwszej 
edycji bierze udział 44 słuchaczy 
z kadry menedżerskiej Grupy Azoty 
z Tarnowa, Puław i Kędzierzyna-Koźla.

Program studiów uwzględniający 
potrzeby Grupy Azoty obejmuje 
zarządzanie strategiczne, marketing 
w ujęciu międzynarodowym, 
zarządzanie kapitałem intelektualnym 
i przywództwo w fi rmach globalnych.

W czerwcu 2014 r. zakończyły 
się ważne projekty realizowane 
przez Grupę Azoty S.A. wspólnie 
z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Krakowie (studia II stopnia, kierunek 
„Rachunkowość i fi nanse”), Wyższą 
Szkołą Biznesu w Tarnowie (studia 
inżynierskie, kierunek „Inżynieria 
chemiczna”) i Małopolską Wyższą 
Szkołą Ekonomiczną w Tarnowie 
(studia II stopnia, kierunek 
„Zarządzanie fi rmą i fi nansami”). 
Łącznie wzięło w nich udział 
34 pracowników.

Aktualnie trwają studia podyplomowe 
dla pracowników Grupy Azoty 
na Politechnice Rzeszowskiej 
w zakresie „Inżynierii i przetwórstwa 
polimerów”, w których uczestniczy 
17 osób. Ich zakończenie planowane 
jest na grudzień 2015 r.

na temat bezpieczeństwa 
pracowników piszemy na s. 112-114

6968

zintegrowanego systemu zarządzania. 
Pracownicy są zobowiązani 
do poszerzania swojej wiedzy 
i umiejętności w szkoleniach 
okresowych. Dodatkowo 
organizowane są, w zależności 
od aktualnych potrzeb, cykliczne 
szkolenia dotyczące konkretnych 
obszarów tematycznych, takich 
jak zarządzanie, fi nanse, BHP, 
informatyka, języki obce.

Niezależnie od szkoleń 
wewnętrznych pracownicy mogą 
liczyć na sfi nansowanie lub 
dofi nansowanie szkoleń językowych 
lub nauki w szkołach wyższych. 
Warunki dofi nansowania różnią się 
w zależności od spółki. Pracownicy 
podejmujący studia wyższe mogą 
korzystać z dodatkowych urlopów.

OPINIE PRACOWNIKóW W SKAlI 1–7
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ŚREDNIA lICZBA GODZIN 
SZKOlENIOWyCH W ROKU 
PRZyPADAJąCyCH  
NA PRACOWNIKA WEDŁUG 
STRUKTURy ZATRUDNIENIA I PŁCI

Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A. 13 758 29 883 5 705 20 883

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 4 824 8 384 3 868 10 220

Grupa Azoty PUŁAWy 18 736 49 708 7 790 29 556,25

Grupa Azoty POlICE 15 967 39 458 17 858,5 39 458

Struktura zatrudnienia

Łączna liczba godzin szkoleniowych wg 
struktury zatrudnienia

2013 2014

Grupa Azoty S.A.

Zarząd 0 21

Wyższa kadra menedżerska 408 280

Kierownicy 12 019 7 854

Specjaliści 14 789 6 486

Samodzielni 5 720 856

Mistrzowie 5 048 3 012

Aparatowi 4 377 7 781

laboranci 48 154

Inne robotnicze 1 232 144

Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Zarząd 128 168

Wyższa kadra menedżerska 1 440 616

Kierownicy 2 736 2 000

Specjaliści 2 248 2 164

Samodzielni 1 024 632

Mistrzowie 1 872 1 732

Aparatowi 2 480 4 040

laboranci 560 888

Inne robotnicze 720 1 848

Grupa Azoty 
PUŁAWy

Zarząd 528 8

Wyższa kadra menadżerska 8 227 2 243

Kierownicy 13 034 4 766

Specjaliści 20 256 10 150,25

Samodzielni 2 171 737

Mistrzowie 9 136 5 027

Aparatowi 4 290 6 897

laboranci 206 400

Inne robotnicze 10 596 7 118

Grupa Azoty 
POlICE

Zarząd 48 328

Wyższa Kadra 4 745 7 683,50

Kierownicy 5 342 4 449

Specjaliści 18 931 15 821

Samodzielni administracja 630 3 007

Mistrzowie 4 733 4 634

Aparatowi 14 863 11 499

laboranci 1 039 1 093

Pozostałe stanowiska robotnicze 0 8 802

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A. 21,98 20,67 8,89 14,44

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 10,20 7,62 8,09 9,37

Grupa Azoty PUŁAWy 23,75 19,84 9,82 11,76

Grupa Azoty POlICE 28,82 18,68 33,01 21,46

Struktura zatrudnienia

Średnia liczba godzin szkoleniowych wg 
struktury zatrudnienia

2013 2014

Grupa Azoty S.A.

Zarząd 0 3

Wyższa kadra menedżerska 17,74 9,66

Kierownicy 89,03 61,84

Specjaliści 67,84 25,24

Samodzielni 22,79 3,55

Mistrzowie 40,06 24,29

Aparatowi 6,09 10,75

laboranci 0,24 0,77

Inne robotnicze 3,10 0,38

Grupa Azoty  
KĘDZIERZyN

Zarząd 32 56

Wyższa kadra menedżerska 55,38 26,78

Kierownicy 27,92 19,05

Specjaliści 9,29 8,94

Samodzielni 8,83 5,45

Mistrzowie 20,35 17,49

Aparatowi 3,51 5,69

laboranci 4,24 6,63

Inne robotnicze 4,62 13,49

Grupa Azoty 
PUŁAWy

Zarząd 176,0 2,7

Wyższa kadra menadżerska 164,5 38,7

Kierownicy 71,6 28,4

Specjaliści 35,7 17,6

Samodzielni 14,3 4,8

Mistrzowie 36,8 20,2

Aparatowi 4,3 6,8

laboranci 1,1 2,1

Inne robotnicze 11,7 7,9

Grupa Azoty 
POlICE

Zarząd 16 82

Wyższa Kadra 175,74 256,12

Kierownicy 50,40 41,58

Specjaliści 45,62 38,78

Samodzielni administracja 63 300,70

Mistrzowie 33,33 32,18

Aparatowi 14,77 11,46

laboranci 5 5,47

Pozostałe stanowiska robotnicze 0 18,57
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KADRA REZERWOWA

Program „Kadra rezerwowa” 
to jeden z ważniejszych elementów 
zarządzania personelem  
w Grupie Azoty.

Wyłonienie grupy najlepiej rokujących 
pracowników, którzy zostaną objęci 
programem umożliwiającym im 
poszerzanie umiejętności z zakresu 
zarządzania, ma gwarantować 
bezpieczną wymianę kadry 
kierowniczej.

23 kwietnia 2014 r. w siedzibie Grupy 
Azoty S.A. odbyło się spotkanie 
zarządu spółki z pracownikami 
powołanymi do kadry.

Kadra rezerwowa będzie 
w naturalny sposób 
przejmowała obowiązki 
dotychczasowych mistrzów, 
kierowników, menedżerów. 
To element zdrowej 
rywalizacji i konkurencji, 
której podlegamy 
wszyscy. Każdy o swoje 
miejsce walczy fair-play 
– swoimi kompetencjami, 
wiedzą, doświadczeniem, 
zaangażowaniem 
i oczywiście wynikami. 
Naszym celem jest 
zbudowanie sytuacji, 
w której każdy może 
realizować skutecznie swoją 
drogę zawodową.

Paweł Jarczewski 
prezes zarządu 
Grupy Azoty

Podczas 18-miesięcznego 
kursu członkowie kadry 
przejdą liczne szkolenia 
dotyczące samorozwoju 
w karierze zawodowej 
i wpływu modeli oraz 
schematów myślowych 
na podejmowane decyzje. 
Nauczą się też kreślić 
wspólną wizję pracy, 
firmy i jej otoczenia. 
Efekt, który chcemy 
osiągnąć, to wykształcenie 
w pracownikach myślenia 
systemowego, czyli 
postrzegania organizacji 
jako systemu naczyń 
połączonych, jako jednego 
organizmu.

Rafał Bednarczyk 
dyrektor Biura 
Korporacyjnego 
Zarządzania Personelem

2 września 2014 r. członkowie  
kadry rezerwowej Grupy Azoty S.A.  
rozpoczęli zaplanowany na  
18 miesięcy program rozwoju 
kompetencji menedżerskich 
„Archipelag Kompetencji”. 
Jego celem jest przygotowanie 
pracowników do naturalnego objęcia 
funkcji mistrzów, kierowników, 
menadżerów i dyrektorów oraz 
do przyjęcia wynikającej z tego faktu 
odpowiedzialności. Z jednej strony 
ma on podnieść poziom ich wiedzy 
z zakresu zarządzania zespołem 
ludzi, z drugiej zaś – wykształcić 
w nich cechy lidera, które oni 
z kolei będą przekazywali swoim 
współpracownikom.

3 .2  pRacownicy 3.2  pRacownicy

3.2.2   Szkolenia i Rozwój3.2.2   Szkolenia i Rozwój
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Zdajemy sobie sprawę, iż 
doskonalenie komunikacji 
wewnątrzzakładowej 
i wewnątrzkorporacyjnej jest 
procesem ciągłym, wymagającym 
nieustannego podejmowania 
kolejnych inicjatyw. W trosce 
o jak najszybszy i jak najlepszy 
dostęp pracowników Grupy Azoty 
do informacji w ramach inicjatywy 
„Efektywna Administracja”, będącej 
elementem Programu Azoty PRO, 
prowadzimy przegląd i analizę 
obowiązujących w poszczególnych 
spółkach technik i metod komunikacji. 
Efektem tych prac będzie 
ujednolicenie i usprawnienie systemu 
komunikacji wewnętrznej.

Pracownicy Grupy Azoty oceniają, 
że najcenniejszym źródłem informacji 
są dla nich biuletyny zakładowe, 
radiowęzły oraz rozmowy z innymi 
pracownikami (z badania satysfakcji 
pracowników 2013-2014).

Kanał Wykorzystywany rodzaj narzędzia Opis i cel narzędzia 

Spotkania formalne

Posiedzenia zarządu Spotkania na tematy strategiczne i bieżące ✓ ✓ ✓ ✓
Spotkania kadry zarządzającej z prezesem zarządu/ 
dyrektorem generalnym

Spotkania dot. Tematów bieżących spółki i grupy kapitałowej ✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania załogowe, komunikacja kaskadowa Przekazywane bieżących informacji ✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania zarządu z organizacjami związkowymi
Spotkania poświęcone tematom bieżącym i ważnym kwestiom socjalno-
pracowniczym, płacowym, kadrowym

✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania nieformalne

Indywidualne spotkania pracowników z prezesem 
zarządu/ dyrektorem generalnym

Możliwość bezpośredniego kontaktu z dyrektorem generalnym w sprawach 
szczególnych

✓ ✓ ✓ ✓

Zorganizowane spotkania/ uroczystości dla 
pracowników

Cykliczne spotkania pracowników mające na celu wzmocnienie identyfi kacji 
pracownika ze spółką i marką

✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania integracyjne departamentów/jednostek
Spotkania pracowników nastawione na poprawę komunikacji, motywacji, 
atmosfery pracy

✓ ✓ ✓ ✓

Dni Bezpieczeństwa Pracy
Tematyczne spotkania szerokiej kadry kierowniczej z udziałem przedstawiciela 
zarządu

✓ ✓ ✓ ✓

Turnieje sportowe, wydarzenia lokalne wspierane 
przez fi rmę

Cykliczne spotkania pracowników mające na celu poprawę poziomu komunikacji, 
motywacji, atmosfery pracy

✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania z emerytowanymi pracownikami
Cykliczne spotkania z grupą emerytowanych pracowników podtrzymujące relacje 
i bieżącą komunikację

✓ ✓ ✓ ✓

Szkolenia

Wstępne
Obowiązkowe szkolenie zapoznające pracownika z funkcjonowaniem spółki 
w danym obszarze

✓ ✓ ✓ ✓

Okresowe Obowiązkowe szkolenie systematyzujące wiedzę pracownika z danego obszaru ✓ ✓ ✓ ✓

Tematyczne/specjalistyczne
Cyklicze szkolenia dedykowane pracownikom w celu poszerzania ich wiedzy 
i umiejętności z konkretnego obrzaru tematycznego

✓ ✓ ✓ ✓

Media społecznościowe
Zewnętrzne narzędzie wykorzystane do wsparcia komunikacji wewnętrznej 
poprzez posty związane z szeroko pojętą działalnością spółki 

✓ ✓ ✓ ✓

Intranet ✓ ✓ ✓ ✓

Nośniki/ kanały wspierające 
komunikacji wewnetrznej

Tablice ogłoszeń
Tablice rozmieszczone na terenie spółki dające możliwość nagłasniania wydarzeń 
mających miejsce w spółce (ogłoszenia, plakaty) 

✓ ✓ ✓ ✓

Skrzynki uwag/ wniosków
Skrzynki rozmieszczone na terenie spółki dające możliwość zgłaszania uwag 
i wniosków w tym anonimowych, dotyczących funkcjonowania spółki wewnętrznej

x ✓ ✓ x

list prezesa zarządu
list od prezesa zarządu adresowany do pracowników fi rmy, wykorzystywany 
do komunikacji ważnych wydarzeń dot. Funkcjonowania spółki; otwierający ważne 
procesy w spółce i grupie 

✓ ✓ ✓ ✓

Platforma sms-owa MUlTIINFO
Narzędzie zewnętrzne służące przekazywaniu w tym samym momencie określonej 
wiadomości tekstowej do wszystkich grona użytkowników telefonów służbowych

✓ x x x

Mailing 

Informacje przekazywane pracownikom spółki za pośrednictwem poczty 
elektronicznej; mogą dotyczyć np. Ważnych wydarzeń dot. Spółki, badania 
ankietowego, publikowanych wydawnictw lub konkursów, w których bierze udział 
spółka

✓ ✓ ✓ ✓

Newsletter
Elektroniczna forma biuletynu – rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej 
do prenumeratorów (konieczne wcześniejsze zapisanie się); adresowany do osób 
wewnątrz grupy azoty, jak i do odbiorców zewnętrznych

✓ ✓ ✓ ✓

Media zakładowe

Gazeta zakładowa
Biuletyn poruszający kwestie ważne dla pracowników, wspierający komunikację, 
budujący kulturę korporacyjną 

✓ ✓ ✓ ✓

Ulotki, plakaty
Dodatkowy materiał informacyjny, przybliżający w sposób przystępny ważne dla 
pracowników kwestie lub informujący pracowników o organizowanych dla nich 
eventach

✓ ✓ ✓ ✓

Radiowęzeł
Zakładowa rozgłośnia radiowa informująca pracowników o wydarzeniach 
w spółce, przedstawiająca komunikaty zakładowe i organizacji współpracujących 
ze spółką, ogłoszenia pracownicze, wzbogacona o lokalny serwis informacyjny

✓ x ✓ ✓

Inne wydawnictwa (raporty roczne, informatory)
Publikacje wydawane przez spółkę dot. Jej funkcjonowania w otoczeniu lokalnym, 
biznesowym, prezentujące jej strukturę i przyjęty model zarządzania, ukazujące jej 
produkty czy upowszechniające inne ważne dla niej kwestie

✓ ✓ ✓ ✓

Ofi cjalna dokumentacja 
fi rmy 

Procedury, instrukcje, zarządzenia, polecenia 
służbowe, pisma okólne

Regulacje wewnętrzne opisujące tryby postępowania istotnych dla skutecznego 
funkcjonowania systemu zarządzania spółki

✓ ✓ ✓ ✓

 Badania ankietowe
Badania zadowolenia i opinii pracowników 
lub/i zaangażowania pracowników 

Badania pozwalające sprawdzić wśród pracowników poziom zadowolenia 
z pracy, atmosfery w zespole, komunikacji wewnętrznej; uzyskana analiza stanowi 
podstawę do podejmowania działań doskonalących wskazane obszary

✓ ✓ ✓ ✓
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W tak dużej fi rmie, składającej 

się ze spółek z wielu różnych 

regionów kraju, nigdy nie 

poznamy się wszyscy osobiście. 

Tym bardziej musimy dbać 

o wewnętrzną komunikację 

w ramach poszczególnych 

zakładów i w ramach całej 

Grupy Azoty. 

Staramy się, by pracownicy każdego 
szczebla mieli dostęp do informacji 
z życia naszej grupy kapitałowej 
oraz jej najważniejszych spółek. 
Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, 
jako społeczność, do jakich celów 
zmierzamy i jakimi metodami 
zamierzamy je osiągnąć, a także co już 
udało się nam zrobić.

Wykorzystujemy do tego różne media, 
kanały i formy komunikacji.

3 .2  pRacownicy 3.2  pRacownicy

3.2.3   komunikacja3.2.3   komunikacja

RANKING źRóDEŁ INFORMACJI

najmniej 
popularne

najbardziej 
popularne

 ■ biuletyn zakładowy

 ■ radiowęzeł zakładowy

 ■ inni pracownicy

 ■ media lokalne

 ■ intranet

 ■ związki zawodowe
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Niezgoda na dyskryminację to nie 
tylko kwestia dobrej atmosfery 
w fi rmie. Dla nas to kwestia zasad. 
Wśród wartości, które wymieniliśmy 
w naszym kodeksie etycznym, 
znalazł się szacunek, czyli uznanie 
godności innej osoby, bez względu 
na jej narodowość, rasę, płeć, wiek, 
stopnień niepełnosprawności, 
wyznanie, poglądy polityczne 
oraz orientację seksualną. Dlatego 
w Grupie Azoty nie tolerujemy 
zjawisk, takich jak dyskryminacja 
i mobbing. 
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W 2013 r. w Grupie Azoty S.A. 
opracowano procedurę składania 
skarg dotyczących miejsca pracy 
służącą utrzymaniu dobrych relacji 
między pracownikiem a jego 
przełożonym. Każdy pracownik 
ma prawo przedstawić wątpliwości 
dotyczące kwestii, takich jak 
zagrożenie bezpieczeństwa w pracy 
oraz przejawy dyskryminacji 
i mobbingu. Do chwili obecnej 
w Grupie Azoty nie zgłoszono żadnej 
skargi dotyczącej dyskryminacji lub 
mobbingu.

W marcu 2014 r. zostało wydane 
zarządzenie o przeciwdziałaniu 
mobbingowi w spółce Grupa 
Azoty S.A. Pracodawca zapewnia 
wsparcie pracownikom, którzy 
w miejscu pracy narażeni są 
na szykany, poniżanie lub inne 
naganne zachowania. Monitoring 
tego typu zjawisk prowadzony jest 
przez Biuro Korporacyjne Zarządzania 
Personelem na podstawie bieżących 
informacji oraz analiz kadrowych, 
a także na podstawie analiz i badań 
ankietowych.

Fizyczne i psychiczne 
bezpieczeństwo osób 
zatrudnionych jest dla 
nas priorytetem, dlatego 
wprowadziliśmy w spółce 
zasady przeciwdziałania 
zjawiskom mobbingu, które 
– mam nadzieję – uchronią 
naszych pracowników przed 
nękaniem i zastraszaniem 
przez przełożonych lub 
kolegów z pracy. 

Rafał Bednarczyk 
dyrektor Biura 
Korporacyjnego 
Zarządzania Personelem

W żadnej spółce objętej 
raportem w 2014 r. nie 
odnotowano przypadków 
dyskryminacji.

Łączna liczba nowo zatrudnionych  
pracowników, odejść oraz wskaźnik 
fl uktuacji pracowników według grup 
wiekowych, płci i regionu

2013 2014

K M K M

Grupa Azoty S.A. 42 28 25 61

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 20 17 17 36

Grupa Azoty PUŁAWy 28 73 22 80

Grupa Azoty POlICE 36 151 15 76

ŁąCZNA lICZBA NOWO ZATRUDNIONyCH PRACOWNIKóW 
W PODZIAlE NA PŁEć

ŁąCZNA lICZBA ODEJŚć PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA PŁEć

2013 2014

K M K M

Grupa Azoty S.A. 60% 40% 29% 71%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 54% 46% 32% 68%

Grupa Azoty PUŁAWy 28% 72% 22% 78%

Grupa Azoty POlICE 19% 81% 16% 84%

PROCENT NOWO ZATRUDNIONyCH PRACOWNIKóW

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 25 35 10 55 27 4

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 14 17 6 20 24 9

Grupa Azoty PUŁAWy 49 49 3 59 41 2

Grupa Azoty POlICE 117 63 7 49 39 3

ŁąCZNA lICZBA NOWO ZATRUDNIONyCH PRACOWNIKóW 
W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 35,71% 50,00% 14,29% 63,95% 31,40% 4,65%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 37,84% 45,95% 16,21% 37,74% 45,28% 16,98%

Grupa Azoty PUŁAWy 48,5% 48,5% 3% 57,84% 40% 1,96%

Grupa Azoty POlICE 62,57% 33,69% 3,74% 53,85% 42,86% 3,29%

PROCENT NOWO ZATRUDNIONyCH PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE
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Relacje wewnątrz fi rmy 
budujemy w oparciu 
o wzajemny szacunek i wysoką 
kulturę osobistą.

Przeciwstawiamy się 
zachowaniom prowadzącym 
do konfl iktów i zakłócających 
atmosferę pracy.

Nie dopuszczamy się 
dyskryminacji na tle rasowym, 
etnicznym, religijnym, 
seksualnym, związanym 
z wiekiem lub płcią.

Przeciwstawiamy się i nie 
dopuszczamy się jakichkolwiek 
form molestowania i mobbingu.

Nie wykorzystujemy swojej 
pozycji w sposób naruszający 
dobra osobiste innych 
pracowników.

Nie rozpowszechniamy 
nieprawdziwych informacji 
o innych pracownikach lub 
o Grupie Azoty.

3 .2  pRacownicy 3.2  pRacownicy

3.2.4  pRzeciwdziałanie dySkRyminacji3.2.4  pRzeciwdziałanie dySkRyminacji

Z kodeksu etycznego
2013 2014

K M K M

Grupa Azoty S.A. 38,71% 61,29% 16,92% 83,08%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 18,52% 81,48% 21,74% 78,26%

Grupa Azoty PUŁAWy 27,96% 72,04% 28,24% 71,76%

Grupa Azoty POlICE 6,90% 93,10% 19,81% 80,19%

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 1 10 51 0 8 57

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 2 21 31 6 13 27

Grupa Azoty PUŁAWy 16 15 62 11 13 61

Grupa Azoty POlICE 9 17 61 11 14 81

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 1,61% 16,13% 82,26% 0,00% 12,31% 87,69%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 3,70% 38,89% 57,41% 13,04% 28,26% 58,70%

Grupa Azoty PUŁAWy 17,20% 16,13% 66,67% 12,94% 15,29% 71,76%

Grupa Azoty POlICE 10,34% 19,54% 70,11% 10,38% 13,21% 76,42%

2013 2014

K M K M

Grupa Azoty S.A. 24 38 11 54

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 10 44 10 36

Grupa Azoty PUŁAWy 26 67 24 61

Grupa Azoty POlICE 6 81 21 85

PROCENT ODEJŚć PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA PŁEć 

ŁąCZNA lICZBA ODEJŚć PRACOWNIKóW 
W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE

PROCENT ODEJŚć PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE
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2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A. 3,19% 3,19% 1,72% 5,51%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 1,91% 3,88% 1,72% 4,59%

Grupa Azoty PUŁAWy 1,70% 4,31% 1,39% 4,26%

Grupa Azoty POlICE 1,75% 9,69% 1,51% 6,76%

WSKAźNIK FlUKTUACJI W PODZIAlE NA PŁEć

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 1,25% 2,17% 2,94% 2,63% 1,68% 2,92%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 1,02% 2,42% 2,35% 1,66% 2,36% 2,29%

Grupa Azoty PUŁAWy 1,97% 1,94% 1,97% 2,12% 0,82% 1,91%

Grupa Azoty POlICE 5,26% 3,34% 2,84% 2,52% 2,23% 3,53%

WSKAźNIK FlUKTUACJI W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A. 79 1 268 725 132 1 264 692

4% 61% 35,0% 6% 61% 33%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 114 911 548 93 892 584

7% 58% 35% 6% 57% 37%

Grupa Azoty PUŁAWy 510 1 864 921 376 1 873 1 058

15% 57% 28% 11% 57% 32%

Grupa Azoty POlICE 231 1 142 1 022 225 1 128 1 027

9% 48% 43% 10% 47% 43%

ŁąCZNA lICZBA I PROCENT PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA GRUPy WIEKOWE

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A.
626 1 446 642 1 446

30% 70% 31% 69%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN
473 1 100 478 1 091

30% 70% 30% 70%

Grupa Azoty PUŁAWy
789 2 506 793 2 514

24% 76% 24% 76%

Grupa Azoty POlICE
554 1 841 541 1 839

23% 77% 23% 77%

ŁąCZNA lICZBA I PROCENT PRACOWNIKóW W PODZIAlE NA PŁEć
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Struktura zatrudnienia
Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Zarząd 7 7 4 3 3 3 3 4

Wyższa kadra menedżerska 23 29 26 23 50 58 27 30

Kierownicy 135 127 98 105 182 168 106 107

Specjaliści 218 257 242 242 568 578 415 408

Samodzielni 251 241 116 116 152 154 10 10

Mistrzowie 126 124 92 99 248 249 142 144

Aparatowi 719 724 707 710 994 1 007 1 006 1 003

laboranci 196 200 132 134 189 188 208 200

Inne robotnicze 397 379 156 137 909 902 478 474

ŁąCZNA lICZBA PRACOWNIKóW WG STRUKTURy ZATRUDNIENIA

2013 2014

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

Grupa Azoty S.A.
2 7 2 7

22% 78% 22% 78%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN
0 5 0 6

0% 100% 0% 100%

Grupa Azoty PUŁAWy
0 6 0 6

0% 100% 0% 100%

Grupa Azoty POlICE
1 5 1 5

17% 83% 17% 83%

SKŁAD RADy NADZORCZEJ W PODZIAlE NA PŁEć

2013 2014

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Grupa Azoty S.A.
0 6 3 0 6 3

0% 67% 33% 0% 67% 33%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN
0 3 2 0 3 3

0% 60% 40% 0% 50% 50%

Grupa Azoty PUŁAWy
0 3 3 0 3 3

0% 50% 50% 0% 50% 50%

Grupa Azoty POlICE
0 4 2 0 4 2

0% 67% 33% 0% 67% 33%

SKŁAD RADy NADZORCZEJ W PODZIAlE NA WIEK 
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50+
W Grupie Azoty 
szanujemy i cenimy 
pracowników 
z najdłuższym stażem. 
Dziś osoby z grupy 50+ 
stanowią przeciętnie 
36% zatrudnionych, 
a w Policach 43%. 
Choć na rynku pracy 
osoby w tym wieku 
uchodzą za zagrożone 
wykluczeniem, w Grupie 
Azoty są postrzegane 
jako wyjątkowo 
cenne. Stawiamy 
na innowacyjność, 
ale rozumiemy, że bez 
zachowania ciągłości 
przekazywania 
doświadczeń będzie 
ona jedynie pustym 
i, co gorsza, ryzykownym 
postulatem. Ciągłość 
tę gwarantują właśnie 
ludzie, którzy pracują 
z nami najdłużej.

3 .2  pRacownicy 3.2  pRacownicy

3.2.4  pRzeciwdziałanie dySkRyminacji3.2.4  pRzeciwdziałanie dySkRyminacji
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3 . 3  Spo łec zność

We wrześniu 2014 r. 
podpisano umowę 
pomiędzy spółkami 
Grupy Azoty a trzema 
specjalistycznymi 
szpitalami z Krakowa, 
Tarnowa i Łęcznej, dzięki 
której możliwe będzie 
polepszenie standardów 
leczenia i rehabilitacji 
pacjentów z oparzeniami. 
Współpraca ta ma na celu 
zapewnienie 
natychmiastowej 
pomocy medycznej dla 
pracowników naszych 
spółek, którzy ulegną 
wypadkowi w miejscu 
pracy. W zamian Grupa 
Azoty zobowiązała 
się do wsparcia tych 
placówek w zakupach 
wysokiej klasy sprzętu 
medycznego oraz 
w badaniach naukowych.

Dodatkowo Grupa 
Azoty SIARKOPOl jest 
partnerem szpitala 
w Staszowie. Spółka 
systematycznie wspiera 
ośrodek od 2008 r.

Współpraca 
ze szpitalami 

emerytalne (III filar systemu 
emerytalnego). W ramach tych 
programów pracodawca wnosi 
do funduszu comiesięczną składkę 
podstawową za swoich pracowników, 
pracownicy mogą natomiast 
zadeklarować składkę dodatkową, 
którą opłacają samodzielnie.

W Grupie Azoty KĘDZIERZyN 
realizowane są zachęty finansowe 
dla pracowników odchodzących 
na emeryturę, natomiast w Grupie 
Azoty PUŁAWy pracownicy 
odchodzący na emeryturę lub rentę 
otrzymują odprawy na warunkach 
korzystniejszych, niż wymaga tego 
kodeks pracy. Dodatkowo Grupa 
Azoty KĘDZIERZyN wprowadziła 
program wsparcia dla matek 
wracających do pracy po urlopach 
macierzyńskich.

Osoby w wieku przedemerytalnym 
oraz emerytalnym są zapraszane 
na rozmowę z przedstawicielem HR 
danej spółki w celu zadeklarowania 
planowanej daty odejścia 
na emeryturę. Korzyści wynikające 
z odejścia na emeryturę określa 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Wprawdzie w Grupie Azoty nie 
ma programów szkoleniowych dla 
osób przechodzących na emeryturę, 
ale staramy się zapewniać im różnego 
rodzaju wsparcie. Formy kontaktu 
oraz świadczenia dodatkowe na rzecz 
byłych pracowników są różne 
w poszczególnych spółkach. Byli 
pracownicy są zapraszani do udziału 
w obchodach zakładowych świąt 
i innych wydarzeniach, a często 
sami włączają się w ich organizację. 
Niektóre spółki organizują cykliczne 
lub okazjonalne wydarzenia, 
poświęcone tylko tej grupie, takie 
jak spotkania wigilijne, koncerty 
noworoczne, bale seniora. Ponadto 
nasi byli pracownicy mogą korzystać 
z dofinansowania wypoczynku 
i sanatoriów oraz z oferty 
pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych. Spotykają się 
oni w ramach zakładowych kół 
emerytów oraz innych organizacji 
współpracujących z Grupą Azoty.

PRZEJŚCIE NA EMERyTURĘ

Forum Mościce 2020

Przykładem 
praktykowanego 
w Grupie Azoty podejścia 
do dialogu i współpracy 
ze społecznościami 
lokalnymi jest „Forum 
Mościce 2020” 
– obywatelska inicjatywa 
animowana przez 
Grupę Azoty S.A., 
Stowarzyszenie KANON 
i portal moscice.pl. Jej 
celem jest integracja 
środowiska lokalnego, 
stworzenie platformy 
do wymiany opinii 
na temat przyszłości 
dzielnicy, w której 
zlokalizowany jest 
tarnowski zakład, 
oraz zachęcenie osób 
i instytucji do pracy 
na rzecz ich rozwoju.

W styczniu 2014 r. 
na terenie Grupy 
Azoty S.A. odbyło się 
spotkanie „Forum Mościce 
2020”, w którym wzięli 
udział przedstawiciele 
15 organizacji i instytucji 
działających w Mościcach, 
wśród nich wiceprezes 
Grupy Azoty, dyrektorzy 
mościckich szkół i firm, 
a także przedstawiciele 
tarnowskiego magistratu. 
Uczestnicy zapoznali 
się z dotychczasowymi 
rezultatami pracy forum 
i omówili wyniki ankiety 
przeprowadzonej przez 
portal moscice.pl,  
w której pytano 
mieszkańców, na jakich 
kierunkach działalności 
sponsoringowej 
Grupy Azoty zależy im 
najbardziej. Były to sport 
i rekreacja, edukacja 
oraz infrastruktura 
i przedsiębiorczość. 
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3 .2   pRacownicy

3.2.5   świadczenia dodatkowe

dobroczynnych i pozarządowych, 
a także dla fundacji, stowarzyszeń, 
szkół oraz innych instytucji pożytku 
publicznego. W szczególności 
wspieramy projekty przyczyniające 
się do podnoszenia jakości opieki 
medycznej i wspomagające rozwój 
dzieci oraz młodzieży. Osobnym 
polem naszej działalności jest sport. 
Jesteśmy bowiem przekonani, 
że sport – poza tym, że jest dostępną 
dla wszystkich szkołą życia i sukcesu 
– pełni ważną rolę w budowaniu 
wspólnoty i tożsamości. Na każdym 
szczeblu – szkoły, uczelni, regionu, 
kraju.

Działania społeczno-sponsoringowe 
o zasięgu ogólnopolskim 
i międzynarodowym wykraczające 
poza ramy inicjatyw lokalnych 
w imieniu całej Grupy Azoty realizuje 
jednostka dominująca czyli Grupa 
Azoty S.A., kierując się dokumentami 
korporacyjnymi określającymi 
zasady jej polityki społeczno-
sponsoringowej, stypendialnej 
i darowizn.

dokumenty te są dostępne pod 
adresem http://tarnow.grupaazoty.
com/pl/rozwoj/dialog/wsparcie

Oferowane pracownikom 

Grupy Azoty dodatkowe 

świadczenia dotyczą przede 

wszystkim ich bezpieczeństwa 

– dziś i w przyszłości. Z jednej 

strony, są to różne formy opieki 

medycznej, z drugiej zaś, polisy 

ubezpieczeniowe i programy 

emerytalne.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
przetarg na wybór firmy, która 
zaoferuje grupowe ubezpieczenie 
na życie dla pracowników całej 
Grupy Azoty. Jego rezultatem 
była podpisana w 2015 r. umowa 
z PZU życie S.A., w ramach której 
wszyscy pracownicy naszej grupy 
zostaną objęci jednolitą ochroną 
ubezpieczeniową. W Grupie 
Azoty S.A. była to kontynuacja 
współpracy. Jednak w skali całej 
grupy kapitałowej wynegocjowaliśmy 
korzystniejsze warunki – za tę samą 
składkę uzyskaliśmy znacząco lepsze 
świadczenia.

Przeprowadziliśmy również 
przetarg na wybór firmy, która 
zaoferuje ubezpieczenie zdrowotne 
dla pracowników całej Grupy 
Azoty. Przetarg zakończył się 
w 2015 r. wyborem firmy lUX MED, 
proponującej bogaty pakiet medyczny 
obejmujący dostęp do lekarzy 
38 specjalności, badań analitycznych, 
obrazowych i rehabilitacji. Niezależnie 
jednak od tych nowych umów, 
w roku 2014 w naszych spółkach 
funkcjonowały różne formy świadczeń 
dodatkowych.

Pracownicy strategicznych spółek 
Grupy Azoty mogą skorzystać 
z dodatkowej opieki medycznej. 
Dzięki temu zyskują dostęp 
do lekarzy opieki podstawowej 
i specjalistycznej oraz do wybranych 
badań i diagnostyki. W Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN realizowane 
są ponadto programy prozdrowotne. 
Dużym powodzeniem cieszą 
się wprowadzone w spółkach 
w Tarnowie, Policach i Kędzierzynie-
Koźlu pracownicze programy 
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2 Grupa Azoty, jako jedna 

z największych polskich 

firm, bierze na siebie 

odpowiedzialność za sprawy 

istotne dla całego kraju. 

Naszą siłę czerpiemy jednak 

z doświadczeń, kompetencji 

i tradycji spółek działających 

w różnych regionach Polski. 

To drugi poziom naszej 

odpowiedzialności.

To, co robimy, wpływa na życie 
lokalnych społeczności. Musimy więc 
brać pod uwagę ich interesy. Ale jest 
to zależność wzajemna, ponieważ bez 
wywodzących się z tych społeczności 
pracowników, bez szkół, w których 
uczy się tamtejsza młodzież, bez 
placówek służby zdrowia, bez 
dialogu z lokalnymi władzami 
i organizacjami nam również trudno 
byłoby realizować nasze cele. Dlatego 
pomagamy sobie. Dlatego ze sobą 
rozmawiamy.

Najważniejsze kierunki naszej 
działalności społecznej to inwestycje 
na rzecz lokalnych wspólnot, 
rozwiązywanie problemów 
społecznych, pomoc finansowa, 
rzeczowa lub usługowa dla organizacji 
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W poczuciu odpowiedzialności 
wobec wspólnot lokalnych, w których 
funkcjonują poszczególne spółki 
należące do Grupy Azoty, zarząd 
deklaruje podjęcie działań w zakresie: 

 ■ inwestycji na rzecz wspólnoty 
lokalnej, 

 ■ rozwiązywania problemów 
społecznych,

 ■ pomocy charytatywnej, 
fi nansowej, rzeczowej lub 
usługowej, przeznaczanej na rzecz 
dobra wspólnego i organizacji 
dobroczynnych, organizacji 
pozarządowych i instytucji pożytku 
publicznego. 

Poprzez przekazywanie darowizn 
Grupa Azoty stara się aktywnie 
reagować na potrzeby fundacji, 
stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku 
publicznego oraz indywidualnych 
osób, będących w trudnej sytuacji 
życiowej. W szczególności 
wspieramy projekty przyczyniające 
się do podnoszenia jakości opieki 
medycznej, wspomagające rozwój 
dzieci i młodzieży na płaszczyźnie 
społecznej oraz edukacyjnej, a także 
inne inicjatywy przynoszące korzyści 
lokalnym społecznościom.

3 . 3  Spo łec zność3. 3  Spo łec zność

W 2014 r. żadna ze spółek Grupa 
Azoty objętych raportem, tj. Grupa 
Azoty S.A., Grupa Azoty KĘDZIERZyN, 
Grupa Azoty PUŁAWy i Grupa 
Azoty POlICE nie przekazywała 
darowizn fi nansowych na rzecz partii 
politycznych, polityków i instytucji 
politycznych. Jest to zgodne 
z postanowieniami przyjętej w całej 
grupie kapitałowej „Polityki darowizn 
Grupy Azoty”, zgodnie z którą nie 
wspieramy w tenże sposób partii 
politycznych, polityków i instytucji 
politycznych. Wprawdzie Grupa 
Azoty nie prowadzi polityki 
lobbingowej poprzez darowizny, 
ale we wspomnianym dokumencie 
zastrzega sobie możliwość wspierania 
organizacji oraz instytucji działających 
na rzecz:

 ■ wspomagania rozwoju 
gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości,

 ■ rozwoju techniki, wynalazczości 
i innowacyjności oraz 
rozpowszechniania i wdrażania 
nowych rozwiązań technicznych 
w praktyce gospodarczej,

 ■ promocji Rzeczypospolitej Polskiej 
za granicą,

 ■ pomocy Polonii i Polakom 
za granicą,

 ■ integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami.

FUNDUSZE PRZEKAZANE W FORMIE DAROWIZN, SPONSORINGU I INWESTyCJI 
W lOKAlNą INFRASTRUKTURĘ (ZŁ)
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Spółki Grupy Azoty wnoszą 
znaczący wkład w budżety lokalnych 
samorządów, do których wpływają 
płacone przez nie podatki, przede 
wszystkim podatek gruntowy. 
Również podatek dochodowy 
od osób fi zycznych płacony przez 
pracowników zameldowanych 
w bliskim sąsiedztwie spółek trafi a 
w znacznej części do budżetów 
lokalnych.
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3.3.1   Rozwój Społeczności lokalnej

432.696GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN432432 696696696696696696
1.304.400GRUPA AZOTy POlICE11 304304 400400

1.919.020GRUPA AZOTy S.A.919919020020
4.245.084GRUPA AZOTy PUŁAWy

ZESTAWIENIE PODATKóW lOKAlNyCH KlUCZOWyCH SPóŁEK GRUPy AZOTy ZA 2014 R. (W ZŁ)

Nazwa podatku Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Grupa Azoty 
PUŁAWy

Grupa Azoty 
POlICE 

Podatek od nieruchomości 17 691 014,19 21 983 300,00 34 452 600 30 494 400

Podatek leśny 0 0 1 100 500

Podatek od środków transportowych 890 6 400 25 000 2 100

Podatek rolny 1 422,34 0 0 5 400

Suma 17 693 326,53 21 989 700 34 478 700 30 502 400

Z racji skali swojej działalności 
spółki Grupy Azoty odgrywają 
rolę miastotwórczą, przyciągając 
mieszkańców, współtworząc 
lokalną infrastrukturę, ożywiając 
lokalny biznes. Niektóre z fi rm 
zewnętrznych, działających 
w otoczeniu naszych spółek, są dla 
nich dostawcami produktów i usług, 
inne zaś korzystają z instalacji 
i infrastruktury Grupy Azoty, także 
w ramach stref przemysłowych 
i ekonomicznych. Dzięki takim 
strefom przedsiębiorstwa uzyskują 
istotne ułatwienia, jak na przykład 
możliwość eksploatacji wydzielonych 
części obiektów przemysłowych, i nie 
muszą spełniać warunku „zamknięcia 
swojego oddziaływania” do granicy 
własnej działki, do której posiadają 
tytuł prawny.

Na terenie stref przedsiębiorcy 
mogą korzystać z preferencyjnych 
warunków opodatkowania. Firmy 
zyskują dostęp do atrakcyjnego, 
w pełni uzbrojonego terenu z dobrą 
lokalizacją i dostępnością dla 
transportu.

Na terenie Grupy Azoty S.A. istnieje 
Specjalna Strefa Przemysłowa 
zajmująca ponad 231 hektarów, 
na których znajduje się 276 
działek. Obejmuje główną część 
zakładów, gdzie zlokalizowane 
są instalacje produkcyjne. 27 maja 
2014 r. Rada Ministrów zmieniła 
granice Krakowskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, powiększając 
je o tereny w Tarnowie. Tym samym 
Grupa Azoty S.A. zyskała korzystne 
warunki do dalszego rozwoju 
działalności.

Przy puławskiej spółce funkcjonuje 
z kolei Puławski Park Przemysłowy 
obejmujący prawie 700 ha, Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „Starachowice” 
oraz Podstrefa Puławy. Na terenie 
Grupy Azoty KĘDZIERZyN działa 
Specjalna Strefa Demografi czna.

Dziesiątki lat wspólnej historii naszych 
spółek i miast, w których one działają, 
sprawiły, że ich wzajemne więzi mają 
charakter niemal organiczny. Ciepło 
z przyzakładowych elektrociepłowni 
z Tarnowa, Polic, Kędzierzyna-Koźla 

i Puław trafi a także do sieci miejskich, 
a miasta korzystają z zakładowych 
oczyszczalni ścieków (za wyjątkiem 
Kędzierzyna-Koźla).

Nasze związki mają jednak znacznie 
więcej wymiarów i płaszczyzn. 
Dotyczą one rozmaitych aspektów 
życia lokalnych społeczności, takich 
jak zdrowie, rekreacja, ekologia, 
bezpieczeństwo, pomoc społeczna, 
działalność charytatywna czy szeroko 
rozumiana samorządność. Oto kilka 
przykładów wydarzeń i inicjatyw, 
w których spółki Grupy Azoty 
wzięły udział jako organizatorzy lub 
partnerzy.

o zasadach bezpieczeństwa w relacjach 
z lokalnymi społecznościami piszemy na s. 115
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W 2014 r. Grupa Azoty S.A. 
zapoczątkowała Noworoczne 
Koncerty Charytatywne. Pierwszy 
z nich zorganizowany został na rzecz 
budowy hospicjum „Via Spei”, 
pierwszej takiej placówki w Tarnowie, 
w której profesjonalną opiekę 
medyczną, psychologiczną i duchową 
znajdzie kilkudziesięciu pacjentów. 
Dochód z koncertu (prawie 88 tys. zł) 
został w całości przekazany 
na budowę hospicjum.

W styczniu 2015 r. w sali koncertowej 
Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego 
w lusławicach odbył się 
II Noworoczny Koncert Charytatywny 
Grupy Azoty. Dochód z koncertu 
(prawie 60 tys. złotych) otrzymał 
tarnowski oddział Polskiego 
Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego.

KONCERTy CHARyTATyWNE

W 2013 oraz 2014 r. do udziału w dniu 
otwartym Grupy Azoty S.A. w ramach 
obchodów Święta Pracowników 
zaproszono pracowników tarnowskiej 
spółki wraz z rodzinami, jak 
również – po raz pierwszy – osoby 
niezwiązane z firmą. W czasie imprezy 
odbył się seans filmowy, spektakl dla 
dzieci, warsztaty teatralne, zabawy 
związane z dyscyplinami sportowymi 
wspieranymi przez Grupę Azoty 
(m.in. żużel i wspinaczka) oraz 
„Akademia Bezpieczeństwa”. Osoby 
zainteresowane mogły zwiedzić Willę 
Kwiatkowskiego wraz z otaczającym 
ją zespołem parkowym. W 2014 r. 
poszerzono zestaw atrakcji m.in. 
o gotowanie z mistrzami kuchni, 
pierwszy mościcki bieg o puchar 
prezesa Grupy Azoty i zajęcia fitness. 
W imprezie wzięło udział kilka tysięcy 
osób.

SOBOTA Z GRUPą AZOTy 

DNI POlIC – DNI CHEMIKA

Ważnym lokalnym wydarzeniem 
są Dni Polic – Dni Chemika. Każdego 
roku, w pierwszy weekend czerwca, 
w mieście odbywają się imprezy 
sportowe i koncerty, w których 
udział biorą nie tylko mieszkańcy 
Polic i okolicznych miejscowości. 
Bogata oferta programowa i gwiazdy 
sceny muzycznej przyciągają widzów 
z całego województwa, a także 
z Niemiec.

EKOlOGICZNA AKADEMIA 

UMIEJĘTNOŚCI

Realizowany w Puławach od 2009 r. 
projekt dotyczący edukacji 
ekologicznej jest skierowany 
do nauczycieli lokalnych szkół, 
głównie o specjalnościach 
przyrodniczych i chemicznych. 
Podczas 40 godzin zajęć specjaliści 
z Grupy Azoty PUŁAWy oraz eksperci 
z różnych firm i instytucji opowiadają 
o ochronie i kształtowaniu 
środowiska na szczeblu krajowym, 
lokalnym i przedsiębiorstwa. 
Wykłady i prezentacje uzupełnione 
są wycieczkami i wizjami lokalnymi. 
W 2014 roku w akcji uczestniczyło 
20 nauczycieli. 

FORUM EKOlOGICZNE BRANży 

CHEMICZNEJ

Forum zainicjowane przez 
realizatorów Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” jest 
również ważnym wydarzeniem dla 
krajowego przemysłu chemicznego. 
Każdego roku spotyka się na nim 
kadra menedżerska zakładów 
chemicznych, dystrybucyjnych 
i recyklingowych, pracowników 
naukowych, administracji 
państwowej, a także ekspertów 
zajmujących się zagadnieniami 
ochrony środowiska. Podczas 
dyskusji poruszane są tematy 
z zakresu ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy w kontekście 
inicjatywy „Responsible Care”. Bardzo 
istotnym aspektem poruszanym 
podczas forum jest implementacja 
prawodawstwa unijnego 
do krajowych wymogów prawa 
ekologicznego. Forum Ekologiczne 
Branży Chemicznej ma wieloletnią 
tradycję i rokrocznie gromadzi 
wiele osób reprezentujących polską 
branżę chemiczną. Podczas XI „Forum 
Ekologicznego Branży Chemicznej” 
w dniach 8-10 października 2014 r. 
w Toruniu Grupa Azoty S.A. otrzymała 
statuetkę jubileuszową z okazji 
20-lecia uczestnictwa w Programie 
„Odpowiedzialność i Troska”.

WSPólNIE DBAMy 

O BEZPIECZEńSTWO

Akcja edukacyjna dla dzieci 
i młodzieży z powiatu puławskiego 
realizowana od 2012 r. wspólnie 
z miejscowymi komendami policji 
i straży pożarnej. W gimnazjach, 
szkołach podstawowych 
i przedszkolach organizowane 
są spotkania poświęcone 
bezpieczeństwu pożarowemu 
i zasadom ruchu drogowego. 
Uczestnicy otrzymują broszury 
edukacyjne i upominki, na przykład 
opaski odblaskowe, a uczniowie 
dojeżdżający do szkoły rowerami 
– kamizelki odblaskowe. Dzieci 
biorą udział w turnieju wiedzy 
pożarniczej, w którym można zdobyć 
nagrody w postaci ufundowanych 
przez puławską spółkę detektorów 
czadu. Akcję zakończył otwarty 
piknik rodzinny, w czasie którego 
odbyły się zawody sprawnościowe, 
pokazy sprzętu ratowniczego i mecze 
piłkarskie.

DRZEWKO ZA BUTElKĘ

Akcja realizowana w szkołach 
od 2005 r. w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”, 
do którego należą cztery główne 
spółki Grupy Azoty. Dzieci 
uczestniczą w konkursie na zebranie 
jak największej ilości pustych butelek 
PET, które trafią do ponownego 
przerobu. W zamian placówki 
otrzymują sadzonki drzew i krzewów, 
a zwycięzcy nagrody, dyplomy 
i upominki. W 2014 r. w puławskich 
szkołach w akcji wzięło udział 18 szkół 
podstawowych i 2 przedszkola 
z powiatu puławskiego, zebrano 
844 359 butelek (nowy rekord zbiórki) 
i zasadzono 401 drzewek.

DlA DZIECI W POTRZEBIE

W grudniu 2014 r. w Grupie Azoty 
KĘDZIERZyN odbyła się czwarta 
edycja akcji charytatywnej 
„10 metrów słodkości”. Zebrane 
przez pracowników spółki słodycze 
trafiły do oddziałów dziecięcych 
szpitali na Opolszczyźnie i do innych 
instytucji. W ramach akcji „Świąteczna 
paka dla dzieciaka”, którą spółka 
organizuje wspólnie z Radiem 
Doxa w miejscowych parafiach, 
przygotowano prezenty dla dzieci 
z biednych rodzin z Kędzierzyna-
Koźla. Finałem inicjatywy Grupy 
Azoty KĘDZIERZyN był świąteczny 
bal dla dzieci pracowników w Hotelu 
Centralnym (obecnie Hotel Solidaris), 
podczas którego dzieci przekazały 
prezenty w postaci książeczek, 
kolorowanek oraz przyborów 
plastycznych, które również trafiły 
do oddziałów dziecięcych okolicznych 
szpitali.

Konkurs fotograficzny realizowany 
przez spółki Grupy Azoty 
uczestniczące w Programie 
„Odpowiedzialność i Troska”, 
polegający na wykonaniu za pomocą 
dowolnego sprzętu interesujących 
fotografii polskiej fauny i flory. 
Program służy budowie świadomości 
ekologicznej. W VIII edycję konkursu 
„Złap zająca” oraz II edycję konkursu 
„Złap zająca – Junior” zaangażowały 
się: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN, Grupa Azoty PUŁAWy 
oraz Grupa Azoty POlICE.

ZŁAP ZAJąCA

3.3.1   Rozwój Społeczności lokalnej 3.3.1   Rozwój Społeczności lokalnej
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Przyszłość Grupy Azoty 

planujemy długoterminowo. 

W podobny sposób myślimy 

o przyszłości regionów, 

w których działają nasze 

spółki. Dlatego wspieramy 

na różne sposoby lokalne 

szkoły, uczelnie i inne inicjatywy 

edukacyjne – przyszłość tych 

regionów i przyszłość naszej 

grupy będzie przecież zależeć 

od dzisiejszej młodzieży. 

Dlatego pomagamy młodym 

ludziom w kształtowaniu ich 

własnej przyszłości.

GRUPA AZOTy S.A.

Grupa Azoty S.A. współpracuje 
ze szkołami i uczelniami wyższymi 
zarówno w ramach projektów 
badawczych, jak i praktyk, staży 
i warsztatów dla studentów. 
Absolwenci szkół średnich i wyższych 
odbywają staże w spółce.

W 2014 r. Grupa Azoty S.A. 
współpracowała z kilkoma szkołami 
na poziomie ponadgimnazjalnym, 
w tym z Zespołem Szkół Technicznych 
im. Ignacego Mościckiego, 
z którym podpisała porozumienie 
przewidujące zatrudnienie każdego 
roku do 10 uczniów, organizację 
praktyk zawodowych, współpracę 
w przygotowywaniu zajęć 
dydaktycznych, pomoc w organizacji 
wyjazdów naukowo-dydaktycznych 
oraz wsparcie w aplikowaniu o środki 
unijne.

Spółka realizuje uruchomiony 
na przełomie lat 2014–2015 
program stypendialny dla 
studentów Politechniki Krakowskiej. 
Po zakończeniu nauki stypendyści 
mają zasilić szeregi Grupy Azoty 
i wesprzeć swoją wiedzą jej rozwój.

Aktualnie Grupa Azoty S.A. 
współpracuje m.in. z Politechniką 
Krakowską, Uniwersytetem 
Ekonomicznym, Uniwersytetem 
Jagiellońskim, Małopolską Wyższą 
Szkołą Ekonomiczną, Wyższą Szkołą 
Biznesu, Katolickim Uniwersytetem 
lubelskim i Politechniką Rzeszowską.

GRUPA AZOTy POlICE

Współpracując z lokalnymi władzami, 
Grupa Azoty POlICE działa 
na rzecz przywrócenia szkolnictwa 
zawodowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem zawodów 
przydatnych w spółce. W efekcie 
tej współpracy młodzież będzie 
łatwiej znajdować miejsca pracy, 
a spółka – potrzebnych jej fachowców. 
Spółka współpracuje na różnych 
płaszczyznach ze szkołami średnimi 
i zawodowymi z Polic i Szczecina, 
których uczniowie co roku mają 
możliwość zwiedzania zakładów.

W 2014 r. spółka uczestniczyła 
w wydarzeniach o charakterze 
naukowym i edukacyjnym, 
takich jak XV Międzynarodowa 
Konferencja „Zarządzanie Finansami”, 
II Międzynarodowy Kongres 
Morski w Szczecinie, organizowana 
przez Uniwersytet Szczeciński 
ogólnopolska konferencja naukowa 
„Opodatkowanie Przedsiębiorstw”, 
IX Wielka Gala Północnej Izby 
Gospodarczej i Międzynarodowe 
Forum Ekologiczne.

Spółka współpracuje głównie 
z uczelniami z województwa 
zachodniopomorskiego, takimi 
jak Uniwersytet Szczeciński, 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Akademia Morska, 
Zachodniopomorska Szkoła 
Biznesu, ale także z Politechniką 
Warszawską i Łódzką, Uniwersytetem 
Warszawskim i Szkołą Główną 
Handlową. Z jej merytorycznej 
pomocy korzystają studenci piszący 
prace dyplomowe z zakresu chemii, 
produkcji, ochrony środowiska, 
zarządzania przedsiębiorstwem, 
marketingu czy HR.

W 2014 r. Grupa Azoty POlICE 
wsparła imprezę dla przedszkolaków 
„Eko-spotkanie na leśnej polanie”, 
propagującą ekologiczne zachowania 
wśród najmłodszych, oraz mikołajki 
organizowane przez Dom Kultury 
Słowianin w Szczecinie.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN

Spółka wspiera lokalne 
szkoły, na przykład II liceum 
Ogólnokształcące w Kędzierzynie-
Koźlu oraz Diecezjalne liceum 
Humanistyczne w Nysie. Realizuje 
także program stypendialny dla 
najzdolniejszych uczniów, obejmując 
patronatem klasę chemiczną 
w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja 
w Kędzierzynie-Koźlu. W październiku 
2014 r. semestralne stypendia zostały 
przyznane po raz trzeci, a spółka 
przekazała nowy sprzęt do pracowni 
laboratoryjnej szkoły. Współpraca 
ze szkołą obejmuje również udział 
naszej kadry w lekcjach otwartych, 
seminaria i konferencje organizowane 
przez spółkę oraz nadzór 
merytoryczny i udział sponsorski 
w konkursach wiedzy chemicznej 
dla uczniów powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego.

W drugiej połowie roku spółka 
prowadziła dla uczniów kilku szkół 
podstawowych z Kędzierzyna-Koźla 
warsztaty ekologiczne poświęcone 
wodzie i jej znaczeniu w ekosystemie. 
Łącznie przeprowadzono 17 zajęć, 
w których wzięło udział około 300 
uczniów. Była to już piąta edycja 
warsztatów organizowanych 
przy współpracy z Fundacją 
RIAD w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”.

Grupa Azoty KĘDZIERZyN jest 
też fundatorem Nagrody imienia 
Mariana Górnego. Nagroda została 
ufundowana pięć lat temu przez śp. 
Mariana Górnego, długoletniego 
dyrektora ds. inwestycji w ówczesnych 
Zakładach Azotowych „Kędzierzyn” 
i wieloletniego prezesa SITPCHem 
w Kędzierzynie-Koźlu. Skierowana 
jest do uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących, 
którzy wyróżniają się w zakresie 
nauk technicznych. Od 2013 r. 
sponsorowanie nagrody przejęła 
Grupa Azoty KĘDZIERZyN.

Spółka współpracuje z uczelniami 
wyższymi, zwłaszcza politechnicznymi 
w ramach praktyk, staży i zajęć 
poświęconych chemii i technologii 
chemicznej. Udostępnia również 
dane studentom piszącym prace 
dyplomowe.

GRUPA AZOTy PUŁAWy

W Grupie Azoty PUŁAWy 
została przygotowana „Polityka 
współpracy ze szkołami i uczelniami 
na rzecz rozwoju kapitału 
intelektualnego”. Porządkuje ona 
obszar dotychczasowej współpracy 
z Zespołem Szkół Technicznych 
w Puławach, Uniwersytetem Marii 
Curie-Skłodowskiej w lublinie 
(Wydział Zamiejscowy w Puławach), 
Politechniką Warszawską (Wydział 
Inżynierii Chemicznej i Procesowej), 
Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie (Studia 
podyplomowe dla doradców 
rolnych), Katolickim Uniwersytetem 
lubelskim, Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie. Określa też zasady 
współpracy z kolejnymi szkołami 
i uczelniami.

W 2014 r. z inicjatywy zarządu 
Grupy Azoty PUŁAWy oraz Rektora 
UMCS w lublinie powstał Wydział 
Zamiejscowy UMCS w Puławach. 
Zajęcia ruszyły 2 października 
2014 r. Już w 2013 r. podpisano 
porozumienie o współpracy 
dotyczącej organizacji i prowadzenia 
studiów inżynierskich na kierunku 
chemia techniczna w Puławach, 
a także studiów podyplomowych 
dla pracowników spółki, praktyk 
studenckich i staży dla studentów 
UMCS, realizacji prac dyplomowych 
i doktorskich związanych 
z zakresem funkcjonowania zakładu, 
a także współpracy badawczej 
i komercjalizacji wyników badań. 
Efektem tej współpracy jest 
uruchomienie w Puławach nowego 
kierunku czteroletnich studiów 
inżynierskich chemia techniczna. 
Na pierwszym roku naukę podjęło 
w trybie stacjonarnym i zaocznym 
80 studentów, którzy będą mieli 
możliwość odbycia praktyk 
zawodowych w zakładach Grupy 
Azoty PUŁAWy.

W ramach Centrum Kompetencji 
Puławy od 2012 r. rozwijana jest 
oferta edukacyjna dla agrotechników 
i przedstawicieli rolnych. Wspólnie 
z Wydziałem Rolnictwa i Biologii 
Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 
zorganizowano studia podyplomowe 
ze specjalnie przygotowanym 
profilem kształcenia: „Obrót 
nawozami i środkami ochrony 
roślin w systemie zrównoważonego 
rolnictwa”. W styczniu 2015 r. 
zakończyła się II edycja tych studiów.

Grupa Azoty PUŁAWy podpisała 
na kolejne trzy lata umowę 
patronacką z Zespołem Szkół 
Technicznych w Puławach, w której 
gwarantuje zatrudnienie każdego 
roku co najmniej 10 jego absolwentów. 
W minionym roku 16 absolwentów 
zostało przyjętych do pracy, 
a 61 odbyło praktyki w spółce. Szkoła 
może też liczyć na lepsze wyposażenie 
swoich pracowni oraz wsparcie 
konkursów przedmiotowych, 
a najlepsi uczniowie na stypendia  
– wartość tych dotacji to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych w skali roku.

3.3.2   młodzież i edukacja3.3.2   młodzież i edukacja
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3 . 3  Spo łec zność

W przekonaniu o szczególnej 

roli, jaką w życiu społecznym 

odgrywa kultura, która jako 

element procesu edukacji 

kształtuje i rozwija wyobraźnię, 

wrażliwość oraz kreatywność 

kolejnych pokoleń, a także 

uczestniczy w formowaniu 

tożsamości zarówno 

indywidualnej, jak i regionalnej, 

Grupa Azoty wspiera liczne 

instytucje i projekty.

GRUPA AZOTy S.A.

W 2014 r. Grupa Azoty S.A. wsparła 
liczne wydarzenia i instytucje 
kulturalne, takie jak Europejskie 
Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego w lusławicach, Grupa 
Azoty International Jazz Contest, 
Tarnowska Nagroda Filmowa, 
Dziewczęcy Chór Katedralny 
Puellae Orantes, BWA Galeria 
Miejska w Tarnowie, Tarnowskie 
Stowarzyszenie Jazzu Tradycyjnego 
leliwa i Tarnowskie Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN

Grupa Azoty KĘDZIERZyN jest 
głównym sponsorem Młodzieżowej 
Orkiestry żeglugi Śródlądowej, 
opolskiej marki promującej region 
i miasto w Polsce i na świecie. Spółka 
wspiera wiele lokalnych inicjatyw 
kulturalnych, takich jak Gitariada, 
a także działalność zespołów Echo 
Kresów oraz Cantabile. Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN współpracuje również 
z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej.

GRUPA AZOTy POlICE

Grupa Azoty POlICE wsparła 
Festiwal Książki Słuchanej „Odkrywcy 
Wyobraźni”, Ogólnopolską Nagrodę 
dla Autorki GRyFIA oraz „Miasteczko 
literackie”. Zaangażowała się też 
w wystawienie sztuki „lekcja” Eugene 
Ionesco w Teatrze Kameralnym 
Szczecińskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki w Szczecinie 
i w organizację Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

GRUPA AZOTy PUŁAWy

Grupa Azoty PUŁAWy angażuje 
się w ważne przedsięwzięcia 
o charakterze kulturalnym i wspiera 
instytucje kultury. Puławska spółka 
współpracuje w tym zakresie 
z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom 
Chemika”, który jest organizatorem 
Międzynarodowych Warsztatów 
Jazzowych. Wspiera też od lat 
Muzeum Nadwiślańskie. W 2014 r. była 
sponsorem spektaklu jubileuszowego 
Mariana Opani, który wyreżyserował 
spektakl „Cohen Nohavica”, 
pokazywany w warszawskim Teatrze 
Buffo, ale także w puławskim „Domu 
Chemika”. Spółka była też jednym 
ze sponsorów Festiwalu artystycznego 
„Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą.

Przykładem działania 
integrującego 
społeczność lokalną 
są organizowane od 2011 r. 
imprezy Grupa Azoty 
Grand Festival, podczas 
których mieszkańcy 
Tarnowa i okolic mogą 
bezpłatnie brać udział 
w koncertach gwiazd 
polskiej i zagranicznej 
sceny muzycznej. Celem 
festiwalu jest nawiązanie 
bezpośredniego 
kontaktu z mieszkańcami 
i zaprezentowanie 
osiągnięć Grupy Azoty.

Grupa Azoty 
Grand Festival

3.3.3   kultuRa

3 . 3  Spo łec zność

3.3.4   SpoRt

Grupa Azoty ma długie tradycje 

współpracy ze sportowcami  

zarówno na szczeblu krajowym, jak 

i regionalnym. Wspieramy sport, 

ponieważ uważamy, że jest on 

z jednej strony szkołą charakteru, 

z drugiej zaś – szkołą sukcesu 

we wszystkich obszarach życia. 

Robimy to również dlatego, że ci, 

którzy zdobywają medale i biją 

rekordy, wygrywają nie tylko dla 

siebie. Robią to dla wszystkich, 

którzy potrafią docenić ich 

pracę, ambicję i energię. Robią 

to dla nas – przynosząc chlubę 

Polsce, regionom, lokalnym 

społecznościom, klubom i szkołom.

Grupa Azoty jest jednym 
z największych mecenasów sportu 
w naszym kraju. Wspomaga wielkie 
sławy – w 2014 r. między innymi 
Roberta Kubicę, Piotra żyłę i Sylwię 
Jaśkowiec. Ale nie tylko. Z naszego 
wsparcia korzystali: parabadmintonista 
Bartłomiej Mróz, siatkarze ZAKSy 
Kędzierzyn-Koźle, zawodniczki Chemika 
Police, klub Pogoń Szczecin, koszykarze 
AZS Koszalin i drużyna żużlowa 
Unia Tarnów. Pośrednio wspieramy 
także Kamila Stocha oraz Justynę 
Kowalczyk. Grupa Azoty wspiera 
także Marka Cieślaka – menadżera 
żużlowej reprezentacji Polski. Mamy 
świadomość, że działania promocyjno-
reklamowe z wykorzystaniem sportu  
– realizowane w sposób zrównoważony 
i ciągły – przynoszą pozytywne 
i długotrwałe efekty zarówno pod 
względem ekonomicznym, jak 
i wizerunkowym.
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ISTOTNE SUKCESy

UBIEGŁEGO ROKU

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
w Soczi – zawodnicy pod egidą PZN

Dla Polaków Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie zakończyły się 
wyjątkowym sukcesem. Jednym 
z bohaterów igrzysk był Kamil Stoch, 
który przeszedł do historii jako 
trzeci zawodnik, który wywalczył 
dwa indywidualne złote medale 
na jednych igrzyskach. 
Justyna Kowalczyk zwyciężyła 
w wielkim stylu w swej koronnej 
konkurencji 10 km techniką klasyczną.

3 . 3  Spo łec zność

3.3.4   SpoRt

Grupa Azoty działa na rzecz rozwoju 
klubów mających ogromne znaczenie 
w regionach, w których zlokalizowane 
są czołowe spółki Grupy Azoty, takich 
jak Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
Tarnów (piłka ręczna), KS ZKS Unia 
Tarnów (piłka nożna), UKS Jedynka 
Tarnów (siatkówka kobiet), Wisła 
Puławy (klub wielosekcyjny) oraz Klub 
Piłkarski Chemik Police.

Jeśli wsparcia potrzebują nawet 
utytułowani mistrzowie sportu, 
tym bardziej potrzebują go ci, 
którzy mistrzami zostaną dopiero 
w przyszłości. Dlatego Grupa Azoty, 
jako mecenas polskiego sportu, 
troszczy się w równej mierze o talenty 
dopiero wschodzące. Ich wyłowienie 
nie jest łatwe, ale i na tym polu mamy 
sukcesy. Wielu młodych sportowców, 
którymi się zaopiekowaliśmy, odnosi 
już ważne zwycięstwa.

WSPINAJą SIĘ PO SUKCES

Zawodnicy reprezentacji Polski 
we wspinaczce sportowej – Marcin 
Dzieński, Klaudia Buczek oraz 
Edyta Ropek odnoszą ogromne 
sukcesy. W sezonie 2014 doskonale 
spisał się Marcin Dzieński (AZS PWSZ 
Tarnów), który wywalczył 3. miejsce 
w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata. Natomiast 4. miejsce zajęła 
wicemistrzyni świata z Gijon, 
Klaudia Buczek (KU AZS PWSZ 
Tarnów). Z kolei Edyta Ropek (MKS 
Tarnovia Grupa Azoty Elzat), była 
wicemistrzyni świata we wspinaczce 
sportowej, wielokrotna medalistka 
mistrzostw Polski i Europy 
i trzykrotna zdobywczyni 
Pucharu Świata, obecny sezon 
zakończyła na 9. miejscu rankingu 
Pucharu Świata 2014.

DOGONIć MARZENIA

Kolejną wielką satysfakcję sprawił 
nam pochodzący z Tarnowa 
Michał Derus, który zadebiutował 
na zeszłorocznych Mistrzostwach 
Świata Niepełnosprawnych 
w lyonie, zdobywając złoto i srebro 
na dystansach 100 i 200 metrów.

W 2014 r. wspieraliśmy także Macieja 
Dreszera (kierowca wyścigowy) oraz 
Konrada Czerniaka (pływak).

3.3.4   SpoRt

n
a

S
z

a
 o

d
p

o
w

ie
d

z
ia

ln
o

ś
ć

KPS Chemik Police
– mistrzostwo Polski i Puchar Polski

Siatkarki Chemika Police piszą nową 
historię polskiej siatkówki. Wpierane 
przez Grupę Azoty siatkarki Chemika 
w sezonie 2013/2014 zdobyły złoty 
medal w Orlen lidze oraz wywalczyły 
Puchar Polski.

UNIA TARNÓW ŻSSA

żużlowcy Grupy Azoty Unii 
Tarnów w sezonie 2014 
pod wodzą Marka Cieślaka 
pomimo rewelacyjnej jazdy 
przez większość sezonu 
zajęli trzecie miejsce 
w ENEA Ekstralidze.

AZOTy-PUŁAWy

4. MIEJSCE W PGNIG

Szczypiorniści Azotów Puławy 
w sezonie 2013/2014 zajęli czwartą 
lokatę w PGNiG Superliga Mężczyzn 
oraz trzecią lokatę w Pucharze Polski. 
W 2014 r. drużyna była półfi nalistą 
europejskich pucharów Challenge 
Cup. W barwach „Azotów-Puławy” 
występują od lat reprezentanci Polski 
(wcześniej byli to Piotr Wyszomirski 
i Michał Szyba, a ostatnio Przemysław 
Krajewski i Piotr Masłowski)

KOBIETA I BOKS

Kolejny przykład to młoda tarnowska 
pięściarka Justyna Walaś, która 
zdobyła tytuł mistrzyni świata 
kadetek. Jej sukcesy z minionego 
sezonu docenili dziennikarze 
z magazynu Ring Bulletin. 
Swoje umiejętności doskonaliła 
w kompleksie treningowym Global 
Boxing w North Bergen w USA. Ciężko 
trenowała pod okiem takich sław, jak 
Monte Barrett czy Aurelio Toyo.

NAJWAżNIEJSZy JEST CEl

Wyznaczenie celu to pierwszy 
krok do sukcesu. Doskonale wie 
o tym szpadzistka Renata Knapik-
Miazga, dwukrotna mistrzyni Polski, 
brązowa medalistka Mistrzostw 
Europy 2013. Jej celem jest udział 
oraz wysoka lokata w letnich 
Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro w 2016 r. Do jego osiągnięcia 
potrzebne jest wsparcie trenerów 
oraz klubu, a także środki fi nansowe.
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Grupa Azoty Główny Partner PZN

ZAKSA KĘDZIERZyN-KOźlE

– PUCHAR POlSKI

Zespół ZAKSy Kędzierzyn-Koźle 
powtórzył sukces z 2013 r. i wygrał 
w Zielonej Górze turniej Enea Cup 
2014 Finału Pucharu Polski w piłce 
siatkowej mężczyzn. W fi nale 
kędzierzynianie pokonali 
Jastrzębski Węgiel.
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3.3.4   SpoRt 3.3.4   SpoRt

Program START to kompleksowy 
projekt sportowy i społeczny, 
którego celem jest odkrywanie 
młodych talentów. Wspieramy 
młodzież marzącą o osiąganiu 
najlepszych wyników w różnych 
dyscyplinach sportu. Dla wielu 
z nich będzie to być może 
początek drogi do mistrzostwa. 
W ramach programu w sezonie 
2014/2015 zaangażowaliśmy się 
w  Narodowy Program Rozwoju 
Biegów Narciarskich „Bieg na 
Igrzyska”. Pomagamy także młodym 
sportowcom, którzy wybrali 
sobie inne dyscypliny, takie jak 
wspinaczka, koszykówka i żużel. 
Już niedługo dodamy do tej listy 
piłkę nożną i piłkę ręczną.
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Grupa Azoty w 2014 r. swoim 
mecenatem obejmowała także 
wydarzenia sportowe o charakterze 
ogólnopolskim i lokalnym. W opinii 
ekspertów Grupa Azoty stała się 
po konsolidacji jedną z najbardziej 
widocznych marek w polskim 
sporcie, zwłaszcza w dyscyplinach 
takich jak skoki narciarskie, 
siatkówka i żużel. Cieszymy się z tego 
również dlatego, że przekłada się 
to na rozpoznawalność Grupy Azoty 
we wszystkich wymiarach naszej 
działalności.
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Grupa Azoty utrzymuje kontakt 

z lokalnymi społecznościami, 

mediami i innymi 

interesariuszami, informując 

ich o swojej działalności. 

Chcemy, by ludzie wiedzieli, 

co robimy i co zamierzamy. 

Chcemy, by znali nasze motywy. 

G
4

-2
4

G
4

-2
7

G
4

-2
5

G
4

-2
6

FORMy KOMUNIKACJI 

Z OTOCZENIEM

Ważnym elementem naszej 
komunikacji z otoczeniem 
są publikowane corocznie 
raporty. W 2014 r. po raz pierwszy 
przygotowaliśmy zintegrowany 
raport roczny za rok 2013 zgodny 
z zasadami GRI G4. Prezentuje on 
nasze dokonania we wszystkich 
istotnych aspektach związanych 
z naszą działalnością i jej społecznym 
i środowiskowym kontekstem. Raport 
został przesłany do wszystkich 
istotnych interesariuszy, w tym 
do przedstawicieli samorządów 
lokalnych, do parlamentu, lokalnych 
organizacji oraz szkół, partnerów 
handlowych, inwestorów itp. Ponadto 
jest dostępny na stronie internetowej 
grupaazoty.com

Drugą płaszczyzną komunikacji 
z otoczeniem jest nasza strona 
internetowa grupaazoty.com, 
zawierająca wszystkie istotne 

informacje o Grupie Azoty. Strona 
jest na bieżąco aktualizowana 
i rozbudowywana o nowe działy 
i funkcje. Grupa Azoty prowadzi także 
aktywny dialog przy użyciu mediów 
społecznościowych, takich jak 
Facebook, Twitter oraz blog.

Grupa Azoty prowadzi cykliczne 
badania własnego wizerunku, 
by dowiedzieć się, jak jest 
postrzegana i skąd ludzie czerpią 
o niej informacje. Bez tej wiedzy nie 
będziemy w stanie dostosowywać 
naszych komunikatów do potrzeb 
różnych grup odbiorców. Ostatnie 
badanie zostało przeprowadzone 
w okresie od listopada 2014 r. 
do stycznia 2015 r. Obejmowało 
badanie ogólnopolskie, badanie 
liderów opinii, badanie pogłębione 
oraz badanie ogólnopolskie wśród 
przedstawicieli fi rm z branży 
chemicznej.

Ważnym elementem komunikacji 
są bezpośrednie spotkania 
z konkretnymi grupami interesariuszy. 
Ważne miejsce wśród spotkań zajmują 
konferencje wynikowe, podczas 
których spotykamy się z naszymi 
akcjonariuszami, analitykami 
fi nansowymi i prasą. Podczas 
cokwartalnych spotkań prezentujemy 
wyniki fi nansowe za ostatni okres 
oraz omawiamy istotne wydarzenia. 
Co kwartał, po ogłoszeniu wyników, 
organizujemy czaty z akcjonariuszami 
indywidualnymi. Spotykamy się też 
z naszymi klientami, którym oferujemy 
szkolenia prowadzone przez naszych 
ekspertów. Podczas takich spotkań 
nie tylko prezentujemy naszą ofertę, 
ale także doradzamy i przedstawimy 
nowoczesne rozwiązania. 
Wsparciem w tym obszarze są portale 
branżowe, które prowadzimy, takie 
jak nawozy.eu czy e-plastics.eu.

3 . 3  Spo łec zność

3.3.5   komunikacja z otoczeniem

NAJWAżNIEJSZE KANAŁy I FORMy KOMUNIKACJI W CZTERECH SPóŁKACH

Forma Cel/ opis
Grupa

Azoty S.A.
Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

Grupa Azoty 
POlICE

Grupa Azoty 
PUŁAWy

Konferencje prasowe

Tematyczne bądź cykliczne spotkanie z przedstawicielami 
mediów lokalnych, ogólnopolskich i branżowych mające 
na celu poinformowanie mediów o wydarzeniach istotnych 
dla spółek i grupy kapitałowej

✓ ✓ ✓ ✓
Konferencje, kongresy, 
sympozja, zjazdy 
(międzynarodowe, 
ogólnopolskie, branżowe, 
lokalne)

Udział Grupy Azoty w tych wydarzeniach ma na celu 
aktywny udział we współtworzeniu przyszłości polskiej 
chemii 

✓ ✓ ✓ ✓

Spotkania 
z przedstawicielami 
społeczności lokalnej 
(środowiska artystyczne, 
nauczycielskie, sportowe, 
biznesowe, inne)

Tematyczne spotkania poświęcone inicjatywom społecznym, 
projektom, najważniejszym wydarzeniom w spółkach w ich 
najbliższym otoczeniu lub przeciwdziałaniu ewentualnym 
niepokojom społecznym

✓ ✓ ✓ ✓

Artykuły (w tym wywiady 
z przedstawicielami 
spółki) i reklamy w prasie 
ogólnopolskiej, branżowej, 
lokalnej

Tematyczne lub cykliczne artykuły (w tym wywiady 
z przedstawicielami spółki) oraz reklamy mające na celu 
przybliżenie działalności spółki i poinformowanie 
o wydarzeniach ważnych dla spółki, całej branży i kraju

✓ ✓ ✓ ✓

Dystrybucja gazety 
zakładowej
do odbiorców 
wewnętrznych

Dystrybucja wewnętrznego wydawnictwa ma na celu 
utrzymanie kontaktu z interesariuszami oraz bieżące 
informowanie o wydarzeniach w spółce

✓ ✓ ✓ ✓

Strona internetowa 
Witryna internetowa jest jednym z najszybszych 
kanałów informacyjnych docierającym do wszystkich 
zainteresowanych

✓ ✓ ✓ ✓

Konferencje wynikowe
Konferencje z akcjonariuszami oraz analitykami 
poświęcone sytuacji fi nansowej spółki oraz najważniejszym 
wydarzeniom 

✓ ✓ ✓ ✓

Badania wizerunku 
Grupy Azoty

Badanie ogólnopolskie oraz badanie w regionach mające 
na celu zmierzenie rozpoznawalności Grupy Azoty oraz 
poznanie opinii na temat marki

✓ ✓ ✓ ✓

W trosce o zachowanie zgodności 
z wymogami prawnymi oraz 
najwyższymi standardami, także 
natury etycznej, prowadzimy 
cykliczne oceny zgodności naszych 
działań z wymogami jakościowymi, 
środowiskowymi, bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 
żywności. Wyniki tych kontroli 
przedstawiane są podczas 
przeglądów zarządzania, w których 
udział biorą przedstawiciele 
najwyższego kierownictwa. Na ich 
podstawie wypracowywane 
są działania naprawcze, doskonalące 
systemy zarządzania.

ZGODNOŚć Z REGUlACJAMI

W 2014 r. na żadną z czterech 
spółek nie nałożono istotnych kar 
fi nansowych ani żadnych innych 
sankcji pozafi nansowych z powodu 
naruszenia przepisów prawa, zasad 
uczciwej konkurencji wolnorynkowej 
czy zachowań mających znamiona 
korupcji.
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Od naszego powodzenia zależy 

wiele spraw w ich życiu – tych 

drobnych i tych ważnych. Z tego 

samego powodu my chcemy się 

dowiadywać, czego oni od nas 

oczekują. Dlatego zmierzamy 

do tego, by nasza komunikacja 

miała charakter dialogu.

3.3.5   komunikacja z otoczeniem
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pracownicy

klienci

Skarb Państwa

społeczności lokalne

dostawcy

akcjonariusze

banki i instytucje fi nansowe

instytucje państwowe

związki zawodowe

władze samorządowe

NASI NTERESARIUSZE

Określiliśmy, kim są główni 
interesariusze Grupy Azoty, zarówno 
z perspektywy poszczególnych spółek 
grupy kapitałowej, jak i w kontekście 
głównych segmentów biznesowych. 
Staramy się o to, by nasze relacje 
z interesariuszami były oparte na 
zaufaniu i przejrzystości. Dlatego 
od dwóch lat prowadzimy coroczną 
aktualizację rejestru interesariuszy 
– dzięki temu mamy pewność, 
że nasze komunikaty trafi ają do 
wszystkich zainteresowanych. 
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Duża firma, taka jak Grupa 

Azoty, musi mieć własną 

politykę bezpieczeństwa 

energetycznego. W naszej 

działalności zbyt wiele zależy 

od stabilnych i niezawodnych 

źródeł energii, abyśmy mogli 

w tej kwestii zdawać się 

na zewnętrzne okoliczności. 

Dlatego nasze główne spółki 

mają własne elektrociepłownie, 

które zaspokajają znaczną 

część ich zapotrzebowania 

w tym względzie. Mamy więc 

kontrolę nad naszymi źródłami 

energii i, częściowo, jej 

kosztami. Oznacza to również, 

że jesteśmy odpowiedzialni 

za wpływ, jaki jej wytwarzanie 

ma na środowisko. Dlatego 

inwestujemy w nowe, bardziej 

efektywne i czystsze instalacje, 

a te, które już funkcjonują, 

nieustannie modernizujemy.

W najbliższych latach głównym 
źródłem energii dla naszych 
zakładów pozostaną paliwa 
węglowe. Tym bardziej więc 
musimy się starać o zwiększanie 
efektywności energetycznej. Nasze 
elektrociepłownie są od kilku 
lat modernizowane stosownie 
do zmieniających się norm 
i wymogów prawnych dotyczących 
oddziaływania na środowisko. Równie 
ważną kwestią, jak wytwarzanie 
energii, jest jej racjonalne i efektywne 
wykorzystywanie. Dlatego w skali 
całej Grupy Azoty staramy 
się wprowadzać nowoczesne, 
energooszczędne urządzenia 
i technologie.

W najbliższych latach w Grupie 
Azoty będą prowadzone projekty 
związane z modernizacją energetyki. 
W Tarnowie, Policach i w Puławach 
jest to dostosowywanie do wymagań 
Dyrektywy IED w sprawie emisji 
przemysłowych, natomiast 
w Kędzierzynie-Koźlu – budowa 
nowej instalacji, która zacznie działać 
po 2015 r. W Grupie Azoty PUŁAWy 
kontynuowane będą, samodzielnie 
lub z partnerem strategicznym, prace 

nad projektem budowy elektrowni, 
która zabezpieczy długoterminowe 
potrzeby spółki. Równolegle trwa 
modernizacja systemu energetyki 
wewnętrznej.

Drogą do dalszego rozwijania 
potencjału energetycznego grupy 
będzie kontynuacja projektów 
badawczo-rozwojowych 
z poprzednich lat. Trwają prace 
nad możliwościami obniżenia 
energochłonności posiadanych 
technologii oraz wykorzystania 
alternatywnych do gazu ziemnego 
źródeł energii.
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Paliwa wykorzystane do 
wytworzenia energii elektrycznej 

wewnątrz organizacji 

Ilość (w GJ)

2013 2014

Węgiel energetyczny 8 500 000 8 269 000

Gaz ziemny 4 300 31 130

MEK – paliwowy 171 700 167300

Gaz technologiczny 53 000 63 260

Mazut 33 800 27 100

GRUPA AZOTy S.A.

Paliwa wykorzystane do 
wytworzenia energii elektrycznej 

wewnątrz organizacji 

Ilość (w GJ)

2013 2014

Węgiel kamienny energetyczny 3 708 506 4 117 121

Gaz ziemny wysokometanowy 4 354 5 682

MEAK 113 438 127 324

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

Paliwa wykorzystane do 
wytworzenia energii elektrycznej 

wewnątrz organizacji 

Ilość (w GJ)

2013 2014

Miał węglowy 502 507 484 726

Olej opałowy 479 377

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

Paliwa wykorzystane do 
wytworzenia energii elektrycznej 

wewnątrz organizacji 

Ilość (w GJ)

2013 2014

Miał węglowy 7 070 489,738 7 336 878,104

Olej opałowy 24 042,000 15 544,000

GRUPA AZOTy POlICE 

ENERGIA ZE źRóDEŁ PIERWOTNyCH  

(WEDŁUG SUROWCóW ENERGETyCZNyCH)

3.4.1   eneRgia

W XXI wieku zasada 

poszanowania środowiska 

naturalnego jest oczywistością, 

o której właściwie nie trzeba 

już mówić. Jednak skala 

naszej odpowiedzialności 

za środowisko – jako wielkiej 

europejskiej grupy chemicznej 

– jest tak duża, że musimy 

i chcemy o tym mówić przy 

każdej okazji. Choćby po to, 

by nasi interesariusze wiedzieli, 

że robimy w tych sprawach 

wszystko, co możliwe.

Spółki Grupy Azoty posiadają 
uregulowany stan formalno-prawny 
w zakresie ochrony środowiska oraz 
wymogów ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Działalność przemysłowa 
prowadzona jest na podstawie 
decyzji wydanych przez wojewodów 
i marszałków województw, takich 
jak pozwolenia zintegrowane 
na eksploatację instalacji, pozwolenia 
na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza, pozwolenia 
wodnoprawne na wprowadzanie 
ścieków do wód, pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów, 
pozwolenia na odzysk odpadów, 
pozwolenia na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania 
ścieków oraz zezwolenia na emisję 
gazów cieplarnianych. 9 stycznia 
2014 r. Grupa Azoty POlICE uzyskała 
nowe pozwolenie zintegrowane 
na prowadzenie instalacji 
zlokalizowanych na terenie spółki.

W Grupie Azoty System Zarządzania 
Środowiskowego zgodny z normą 
ISO 14001:2004 wspomaga działania 
związane z ochroną środowiska 
i zapobieganiem zanieczyszczeniom. 
Obowiązuje on w czterech głównych 
spółkach grupy. Zobowiązuje 
je do oceny zgodności ich działań 
z regulacjami prawnymi i innymi 
standardami oraz do ciągłego 
doskonalenia efektów działalności 
środowiskowej. 
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W 2014 r. w Grupie Azoty 

prowadzono wiele inwestycji 

o charakterze proekologicznym: 

GRUPA AZOTy S.A.

 ■ instalacja odsiarczania spalin 
i instalacja odazotowania spalin,

 ■ modernizacja wnętrz reaktorów 
syntezy amoniaku,

 ■ modernizacja stanowisk 
załadowczo-rozładowczych,

 ■ wykonanie układu granulowania 
pyłów katalizatora żelazowo-
chromowego wraz ze stanowiskiem 
sortowania i odpylania,

 ■ modernizacja pompowni wody 
zimnej na Wydziale Amoniaku.

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

 ■ budowa instalacji redukcji NOx 
na dwóch kotłach zakładowej 
elektrociepłowni,

 ■ instalacja odwadniania osadu 
biologicznej oczyszczalni ścieków,

 ■ modernizacja układu pomp 
P1, P2,P3 filtrów i rurociągów 
roztworowych na linii III Instalacji 
Saletry Amonowej,

 ■ montaż analizatora jonu 
amonowego na wylocie kanalizacji 
opadowej do kanału zrzutowego,

 ■ modernizacja stanowiska 
do rozładunku kwasu siarkowego,

 ■ modernizacja Biologicznej 
Oczyszczalni Ścieków Fekalnych,

 ■ modernizacja III ciągu Instalacji 
przygotowania gazu.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

 ■ kontynuacja budowy nowej 
Elektrociepłowni – etap I,

 ■ modernizacja obiektów C.M.O.Ś.,

 ■ prasa filtracyjna odwadniająca 
osady z oczyszczalni biologicznej,

 ■ modernizacja stanowisk 
załadunku izo-butanolu oraz 
n-butanolu do cystern kolejowych 
i autocystern,

 ■ remont kanalizacji deszczowej 
na odcinku o długości 69 mb.

GRUPA AZOTy POlICE 

 ■ rozbudowa instalacji odsiarczania 
gazów pokalcynacyjnych o dwa 
nowe reaktory,

 ■ węzeł oczyszczania spalin wraz 
z modernizacją ECII,

 ■ budowa instalacji do neutralizacji 
ścieków przemysłowych z instalacji 
bieli tytanowej,

 ■ ciągły monitoring SO
2
 i pyłów 

na instalacji bieli tytanowej,

 ■ budowa instalacji do neutralizacji 
szlamów porozkładowych,

 ■ budowa barier oczyszczających 
środowisko gruntowo-wodne 
na składowisku siarczanu żelaza,

 ■ modernizacja dystrybucji gazów 
pokalcynacyjnych.

Grupa Azoty wpływa na środowisko 
w następujących obszarach:

 ■ emisja do powietrza,

 ■ zrzuty do wody,

 ■ gospodarka odpadami,

 ■ zanieczyszczenie podłoża 
gruntowego,

 ■ oddziaływanie na społeczeństwo,

 ■ wykorzystanie surowców 
i zasobów naturalnych,

 ■ inne lokalne kwestie 
środowiskowe.

W ramach Systemu Zarządzania 
Środowiskowego zidentyfikowano 
szczegółowe zagadnienia o wysokiej 
istotności. Procesy i działania mające 
znaczący wpływ na środowisko 
podlegają monitorowaniu i pomiarom.

Przykładem ciągłego dostosowywania 
się do przyszłych przepisów prawnych 
jest realizacja zadania „Obliczenie 
tzw. śladu węglowego dla produktów 
Segmentu Biznesowego Tworzyw”. 
Także w Grupie Azoty PUŁAWy 
w ramach prac interdyscyplinarnego 
zespołu zadaniowego dokonano 
obliczeń śladu węglowego dla 
produktów handlowych spółki, 
zarówno chemicznych, jak 
i nawozowych.
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Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

Ilość (w GJ)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Elektryczność, 
ogrzewanie, chłodzenie 
i para nabywane w celach 
konsumpcyjnych 

211 400 205 600 1 323 494 1 226 440 3 829 040 3 542 141 1 507 092 1 764 724

Elektryczność, 
ogrzewanie, chłodzenie 
i para wytworzone przez 
organizację 

4 550 000 4 285 350 6 869 426 6 612 240 17 642 379 17 400 172 10 306 784,448 9 434 249,575

Elektryczność, 
ogrzewanie, chłodzenie 
i para sprzedane przez 
organizację 

343 000 328 600 557 314 458 706 1 558 919 1 208 121 510 543,4 445 306,9

Całkowita konsumpcja 
energii wewnątrz 
organizacji

4 418 400 4 162 350 7 635 606 7 379 974 19 912 500 19 734 192 11 303 332,999 10 753 666,838

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN
Grupa Azoty 

PUŁAWy
Grupa Azoty 

POlICE

Łączne oszczędności 
energetyczne uzyskane dzięki 
ograniczeniu zużycia energii 
i zwiększeniu wydajności 
energetycznej 

4 070 000 zł
2 700 000 zł na cieple 
i 100 000 zł na energii 

elektrycznej
565 000 zł 2 592 000 zł.

OGRANICZENIE ZUżyCIA ENERGII

CAŁKOWITE ZUżyCIE ENERGII (W GJ) WSKAźNIK ENERGOCHŁONNOŚCI/INTENSyWNOŚCI 

ZUżyCIA ENERGII ElEKTRyCZNEJ (%)
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W Tarnowie energia cieplna pochodzi 
w całości z ECII, natomiast energia 
elektryczna – ze źródeł własnych 
i zewnętrznych. W 2014 r. zakupy 
zewnętrzne zostały ograniczone 
po zmodernizowaniu własnego 
systemu elektroenergetycznego. 
Ograniczono w stosunku do roku 2013 
zapotrzebowanie na energię cieplną. 
W Puławach nastąpił nieznaczny 
spadek zużycia energii.

DZIAŁANIA, KTóRE PRZyCZyNIŁy 

SIĘ DO OGRANICZENIA ZUżyCIA 

ENERGII:

GRUPA AZOTy S.A.

GRUPA AZOTy POlICE 

Modernizacja wnętrz reaktorów 
syntezy amoniaku, modernizacja 
pompowni wody zimnej na Wydziale 
Amoniaku, zastosowanie amoniaku 
gazowego w procesie oksymacji 
cykloheksanonu.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

Sieć pary 0,6 Mpa – minimalizacja 
strat dzięki poprawie konfi guracji 
sieci, poprawie izolacji 
i opomiarowaniu odbiorców 
przyniosła oszczędność ciepła 
w parze. Z kolei wymiana starych 
transformatorów 3 x 1000 kVA 
i 1 x 630 kVA na nowe jednostki 
energooszczędne pozwoliła 
na zaoszczędzenie energii 
elektrycznej.

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

Wymiana dwóch pomp wody 
zasilającej wraz z silnikami. 
Wymieniono dwa agregaty pompowe 
nr 1 i nr 5 służące do zasilania 
kotłów OP-215 w puławskiej 
elektrociepłowni. Stare pompy 
SIGMA typu CHP 200 o mocy 1600 kW 
wymieniono na nowe jednostki typu 
CND 4 o mocy 1450 kW.

Doposażenie rurociągów parowych 
w odwadniacze (GI), modernizacja 
układu pomp przewałowych – II Etap 
(GE), zastąpienie pary 0,8 MPa 
zasilającej stacje wyparne parą 
wodną 0,3M Pa (GN), zastąpienie pary 
0,8 MPa zasilającej stacje wyparne 
parą wodną 0,3M Pa (GP), wymiana 
silników i oświetlenia na bardziej 
efektywne energetycznie (GE, GA, Gl, 
GN, GP), poprawa procesu spalania 
w kotłach OP-230 (GE).

2013 2014*

Grupa Azoty S.A. 8,02 58

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 11,49 24,72

Grupa Azoty PUŁAWy 9,12 43,75

Grupa Azoty POlICE 4,63 33,87

* Zgodnie z uzgodnieniami na poziomie Grupy Azoty wskaźnik za 2014 r. został 
obliczony według wytycznych ustawy OZE z 20 lutego 2015 r., natomiast za 
2013 r. – według ustawy Prawo Energetyczne. Oznacza to, że wynik procentowy 
zaprezentowany dla 2013 r. to wskaźnik energochłonności, zaś dla 2014 r. to 
wskaźnik intensywności zużycia energii elektrycznej.

23 maja 2014 r.  
przedstawiciele Grupy 
Azoty KĘDZIERZyN 
oraz RAFAKO S.A. 
podpisali umowę 
w sprawie realizacji 
I etapu inwestycji Nowa 
Elektrociepłownia 
w Grupie Azoty 
KĘDZIERZyN. 
Szacowany koszt tego 
etapu to 375 mln zł. 
Wykonawca zobowiązał 
się do ukończenia 
zadania do końca 2016 r. 
Konieczność budowy 
nowej elektrociepłowni 
w Kędzierzynie-Koźlu 
wynika z zużycia 
technicznego 
eksploatowanych 
urządzeń i instalacji oraz 
wynikającej z wymogów 
dyrektywy IED 
konieczności ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń 
gazowych i pyłu. Nowa 
elektrociepłownia 
będzie współpracować 
z istniejącą aż 
do całkowitego 
wyłączenia i likwidacji 
starych kotłów, co nastąpi 
około 2019 r.

Nowa 
elektrociepłownia

3.4.1   eneRgia3.4.1   eneRgia
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Wszyscy potrzebujemy 

wody. Bez niej nie ma życia. 

Grupa Azoty potrzebuje jej 

również. Wykorzystujemy 

ją do celów technologicznych, 

chłodniczych i gospodarczych, 

a także jako wodę pitną 

i surowiec do produkcji wód 

specjalnych oraz do ochrony 

przeciwpożarowej. Pamiętamy 

o tym, że wody – czystej wody 

– potrzebują wszyscy, dlatego 

w Grupie Azoty obowiązują 

procedury mające na celu 

zapewnienie racjonalnego nią 

gospodarowania, zapobieganie 

jej stratom, minimalizowanie ilości 

ścieków oraz przeciwdziałanie 

awariom.

E
N

 D
M

A

ŁąCZNy POBóR WODy WEDŁUG źRóDŁA (M3)

Łączna objętość wody 
pobranej przez spółkę wg 

źródła (w m3)

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Wody powierzchniowe 12 673 000 12 549 000 3 839 540 3 859 600 103 431 596 94 239 843 147 905 778 168 025 287

Wody gruntowe 594 000 688 000 1 345 200 989 400 3 813 180 3 600 425 – –

Dostawy wody miejskiej – – – – – – 340 756 291 977

Inne – – 1 867 500 1 921 700 – – – –

Razem 13 267 000 13 237 000 7 052 240 6 770 700 107 244 776 97 840 268 148 246 534 168 317 264
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Wszystkie jednostki organizacyjne 
zobowiązane są do racjonalnego 
gospodarowania wodą, zapobiegania 
jej stratom, minimalizowania ilości 
ścieków oraz podejmowania działań 
zmierzających do przeciwdziałania 
awariom. Na zmniejszenie poboru 
wody podstawowy wpływ 
ma hermetyzacja i maksymalny jej 
zawrót do procesu produkcyjnego 
oraz optymalizacja procesów. 
Wielkość poboru wody z ujęć 
warunkowana jest pozwoleniami 
wodnoprawnymi na pobór wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
W Grupie Azoty KĘDZIERZyN 
pozytywna tendencja zastępowania 

wód podziemnych wodami 
powierzchniowymi była możliwa 
dzięki wyższemu wykorzystaniu 
układu zawrotu ścieków do produkcji 
wody przemysłowej oraz zmianie 
zapotrzebowania jednego 
z odbiorców – stosowane w obiegu 
chłodniczym wody podziemne 
zastąpiono wodą przemysłową 
(produkowaną z oczyszczonych 
ścieków oraz wód rzeki Odry). 
Głównym działaniem ograniczającym 
wielkość poboru wody jest 
produkcja wody przemysłowej 
na bazie oczyszczonych ścieków 
przemysłowych i ścieków 
deszczowych.

GRUPA AZOTy S.A.

 ■ ujęcie powierzchniowe na prawym brzegu rzeki Dunajec,

 ■ ujęcie podziemne z utworów czwartorzędowych  
(z pierwszego poziomu wodonośnego).

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

 ■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Wisły  
(układem czterech rurociągów R1–R4),

 ■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Kurówki,

 ■ ujęcie podziemne z utworów czwartorzędowych  
(ze studni głębinowych).

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

 ■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Odry,

 ■ ujęcie powierzchniowe z potoku Łącza,

 ■ wody podziemne trzecio- i czwartorzędowe  
(ze studni głębinowych),

 ■ zakup wód z odwadniania Kopalni Piasku Kotlarnia S.A.

GRUPA AZOTy POlICE 

 ■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Odry,

 ■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Gunicy.

UJĘCIA WODy

Oszczędzamy wodę i racjonalizujemy 
jej zużycie, między innymi poprzez 
jej wtórne wykorzystanie. Metoda 
i skala jej odzysku zależy od specyfiki 
produkcji w danym zakładzie.

G
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Odsetek wtórnie 
wykorzystanej wody

Objętość wtórnie 
wykorzystanej wody 

Grupa Azoty S.A. 25,8%*  2 934 461 m3

Instalacja luwa – 2 000 426 m3 
Instalacja odwróconej osmozy – 104 025 m3 

Stacja Uzdatniania Kondensatów – 830 010 m3

Grupa Azoty 
KĘDZIERZyN

45,6% 3 087 200 m3

Układ zawrotu mieszaniny oczyszczonych ścieków przemysłowych, wód 
z hydrotransportu popiołu i żużla, wód pochłodniczych oraz ścieków 

deszczowych do produkcji wody przemysłowej. Zawrót ścieków ogranicza 
pobór wody z Odry oraz ilość odprowadzanych ścieków.

Grupa Azoty 
PUŁAWy

11,6% 11 433 644 m3                         
Częściowe zawracanie wody z kanału zrzutowego do ponownego 

wykorzystania w procesach chłodzenia, ograniczające pobór wody z Wisły.

Grupa Azoty 
POlICE

9,74% 16 388 610 m3     
Powtórne wykorzystanie wód pochłodniczych: do stacji dekarbonizacji, 

zawracanie wody do ujęcia wód powierzchniowych, odzyskiwanie 
kondensatów, zamknięte obiegi chłodnicze.

* Odsetek wody poddanej powtórnemu wykorzystaniu, przyjmując zużycie wody na cele zakładu za 2014 r. na poziomie 11 394 000 m3  
(po odliczeniu strat oraz sprzedaży wody). 

ODSETEK ORAZ OBJĘTOŚć WODy POWTóRNIE ZUżyTEJ lUB PODDANEJ RECyKlINGOWI

W Grupie Azoty S.A. jako recykling 
przyjęto sumę wód użytych 
i powtórnie odzyskanych do 
kolejnego użycia w trzech obiegach 
chłodniczych w ramach uzupełnienia 
strat. Niewykorzystany nadmiar 
wody zawracany jest do sieci wody 
przemysłowej. W Grupie Azoty 
KĘDZIERZyN funkcjonuje układ 
zawrotu mieszaniny oczyszczonych 

ścieków przemysłowych, wód 
z hydrotransportu popiołu i żużla, 
wód pochłodniczych oraz ścieków 
deszczowych do produkcji wody 
przemysłowej. Zawrót ścieków 
ogranicza pobór wody z Odry oraz 
ilość odprowadzanych ścieków. 
Grupa Azoty PUŁAWy stosuje 
częściowe zawracanie wody 
z kanału zrzutowego do ponownego 

wykorzystania w procesach 
chłodzenia i o te ilości ogranicza się 
pobór wody powierzchniowej z Wisły. 
Grupa Azoty POlICE powtórnie 
wykorzystuje wody pochłodnicze do 
stacji dekarbonizacji, stosuje również 
zawracanie wody do ujęcia wód 
powierzchniowych i prowadzi odzysk 
kondensatów.

3.4.2   woda3.4.2   woda
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Miejsce odprowadzenia ścieków (do wód 
podziemnych, powierzchniowych, do kanalizacji itp.)

Objętość (w m3)

2013 2014

Centralna Oczyszczalnia Ścieków 4 042 000 3 544 000

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków 1 415 000 1 339 000

Rów EF+A0 824 000 808 000

Rzeka Odra 6 098 670 6 782 409

Rzeka Wisła 98 155 513 90 899 718

Rzeka Odra – wewnętrzne wody 36 419 081 37 045 743

CAŁKOWITA OBJĘTOŚć ŚCIEKóW WEDŁUG JAKOŚCI  

I DOCElOWEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA

G
4

-E
N

2
2

Sposób uzdatniania ścieków
Ilość ścieków oczyszczonych (w m3)

2013 2014

Grupa Azoty S.A.

Centralna oczyszczalnia ścieków  
– oczyszczanie mechaniczno-chemiczne

4 042 000 3 544 000

Biologiczna oczyszczalnia ścieków  
– oczyszczanie biologiczne

1 415 000 1 339 000

Grupa Azoty KĘDZIERZyN

Układ oczyszczania ścieków 2 231 333 2 147 870

Oczyszczalnia ścieków „Piskorzowiec” 6 098 670 6 782 409

Grupa Azoty PUŁAWy

Centralna oczyszczalnia ścieków przemysłowych  
– oczyszczanie mechaniczno-chemiczne

2 580 467 1 939 531

Biologiczna oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych – oczyszczanie biologiczne

1 332 850 1 438 220

Fekalna oczyszczalnia ścieków sanitarnych  
– oczyszczanie biologiczne

126 760 154 870

Dawidagi – oczyszczanie mechaniczne 254 040 254 040

Oczyszczanie biologiczne  
– III stopień oczyszczania

98 155 513 90 899 718

Grupa Azoty POlICE

Oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna 36 419 081 37 045 743

Na terenie zakładów Grupy Azoty 
powstają ścieki technologiczne 
i bytowo-gospodarcze oraz wody 
pochłodnicze i wody opadowe. 
W Tarnowie kieruje się je, w zależności 
od specyfiki zanieczyszczeń, 
do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
(COŚ) i Biologicznej Oczyszczalni 
Ścieków (BOŚ). Ścieki przemysłowe 
wraz ze ściekami socjalnymi trafiają 
do COŚ, skąd po oczyszczeniu 
metodami mechanicznymi 
i chemicznymi odprowadza się 
je do rzeki Biała Tarnowska. Ścieki 
przemysłowe zawierające substancje 
biologicznie rozkładalne kierowane 
są kolektorami oraz rurociągami 
na estakadach do BOŚ, a stamtąd, 
w celu dodatkowego oczyszczenia, 
do miejskiej oczyszczalni w Tarnowie. 
Wody opadowe i pochłodnicze 
odprowadzane są z zakładów 
oddzielnymi kolektorami poprzez 
zbiornik retencyjny i przelew „Sutro” 
do rzeki Dunajec. W razie ewentualnej 
awarii instalacji i przedostania się 
zanieczyszczeń do kolektora EF można 
całkowicie zamknąć odpływ z tego 
kolektora i przepompować wszystkie 
ścieki do COŚ. Istnieje też możliwość 
przekazania całej objętości ścieków 
do oczyszczalni miejskiej.

W Policach działa zakładowa 
oczyszczalnia ścieków. Obok ścieków 
przemysłowych oczyszcza się tam 
również ścieki bytowe, odcieki 
ze składowisk oraz ścieki komunalne 
z miasta i gminy Police (poddawane 
wstępnemu oczyszczeniu w miejskiej 
podczyszczalni i kierowane 
do oczyszczalni zakładowej). 
Stosowana w polickiej spółce 
technologia oczyszczania ścieków 
jest wymieniana w branżowym 
dokumencie BAT jako jedna 
z najlepszych dostępnych technik. 
Polega ona na ich neutralizacji 
mlekiem wapiennym, napowietrzaniu, 
koagulacji, sedymentacji, 
odwirowaniu i doczyszczeniu 
w warunkach naturalnych 
oddzielonego ścieku w zbiornikach 
retencyjno-uśredniających. 

Duża skuteczność procesu powoduje, 
że parametry odprowadzanych 
ścieków są znacznie lepsze 
od obowiązujących standardów, a ich 
oddziaływanie na wody odbiornika 
jest nieznaczne. Wody pochłodnicze 
i opadowe z terenu zakładów 
odprowadzane są bezpośrednio 
do Odry, dlatego podlegają 
one stałemu automatycznemu 
monitoringowi pH, na wypadek ich 
zakwaszenia.

W Puławach oczyszczone ścieki 
odprowadzane są do Wisły. Najpierw 
jednak, w zależności od rodzaju, 
oczyszczane są w Centralnej 
Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych 
(oczyszczanie mechaniczno-
chemiczne), Biologicznej Oczyszczalni 
Ścieków Przemysłowych (oczyszczanie 
biologiczne), Fekalnej Oczyszczalni 
Ścieków Sanitarnych (oczyszczanie 
biologiczne) oraz lokalnych 
podczyszczalniach. Parametry 
odprowadzanych ścieków są znacząco 
lepsze od wartości granicznych 
określonych w pozwoleniu 
zintegrowanym. W 2014 r. zakończono 
modernizację oczyszczalni ścieków 
fekalnych polegającą na zmianie 
sposobu napowietrzania ścieków 
w rowach biologicznych.

Podobnie dobre parametry 
jakościowe zachowywały ścieki 
z zakładów w Kędzierzynie-Koźlu 
odprowadzane do Odry. Działa tam 
układ oczyszczania ścieków, na który 
składają się lokalne podczyszczalnie, 
Centralna Mechaniczna Oczyszczalnia 
Ścieków i Centralna Mechaniczno-
Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków. 
Dodatkowo ścieki trafiają też 
do Oczyszczalni „Piskorzowiec”. 
W 2014 r. zakończono modernizację 
Centralnej Mechanicznej Oczyszczalni 
Ścieków.

3.4.2   woda3.4.2   woda
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Dążymy do ograniczania emisji 

do powietrza zarówno jeśli 

chodzi o ich wolumen, jak 

i stężenie. Dzięki zastosowanym 

urządzeniom ochrony powietrza 

możliwe jest zmniejszenie 

ilości odprowadzanych do 

niego gazów i pyłów. Instalacje 

będące największymi źródłami 

zanieczyszczeń objęte 

są regularnymi pomiarami. 

Pomiary emisji prowadzi się 

w sposób ciągły oraz okresowo 

na wytypowanych emitorach 

instalacji technologicznych. 

Pomiary są wykonywane 

zgodnie z wymaganiami 

prawnymi i administracyjnymi. 

Z uwagi na uczestnictwo 

w systemie handlu emisjami 

spółki dokonują corocznej 

weryfikacji raportów rocznych 

i uzyskują uprawnienia.
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Na emisję gazów cieplarnianych 
w Grupie Azoty składa się nie tylko 
emisja dwutlenku węgla (CO

2
), 

ale także podtlenku azotu (N
2
O), 

powstającego podczas produkcji 
kwasu azotowego. źródłami emisji 
dwutlenku węgla są działające 
w spółkach elektrociepłownie oraz 
instalacje do produkcji amoniaku 
i wodoru, kaprolaktamu oraz 
melaminy i mocznika. Powstaje 
on również przy produkcji gazu 
syntezowego, aldehydów i alkoholi.

Ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych to nie tylko korzyść 
dla środowiska, ale też źródło 
istotnych oszczędności możliwych 
do uzyskania w ramach unijnego 
systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych 
(EU ETS).
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2 UPRAWNIENIA DO EMISJI CO
2

W Grupie Azoty działa system 
monitorowania i raportowania 
emisji CO

2
 obowiązujący w III 

okresie rozliczeniowym 2013–2020. 
Na początku 2014 r. we wszystkich 
spółkach przeprowadzono audyty 
weryfikujące poziom emisji CO

2
 za rok 

2013. Audyty potwierdziły wyliczone 
ilości emisji i zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. Zweryfikowane raporty 
zostały wysłane do Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (KOBiZE) i na ich podstawie 
umorzono zużyte jednostki emisji. 
Analogiczne audyty za rok 2014 
odbyły się w I kwartale 2015 r. 
Rzeczywiste wielkości emisji 
mieszczą się w ich planowanych 
ilościach. W celu zabezpieczenia 
ilości jednostek emisji potrzebnych 
do rozliczenia za 2014 r. spółki 
nabywały je w ciągu tego roku 
(Grupa Azoty KĘDZIERZyN nabywała 
brakujące jednostki w poprzednich 
latach). Planowane kontrakty zostały 
zrealizowane przed końcem kwietnia 
2015 r. Grupa Azoty KĘDZIERZyN nie 
zawierała kontraktów terminowych.

W przypadku części instalacji 
działających w naszych spółkach ilość 
darmowych uprawnień wydawanych 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami nie pokrywa 
całej emisji gazów cieplarnianych. 
W latach 2014–2020 szacowane 
zapotrzebowanie na uprawnienia 
będzie więc przewyższało ich 
bezpłatne przydziały. W Grupie Azoty 
trwają prace nad wspólną polityką 
zarządzania handlem uprawnieniami, 
która zostanie wdrożona w 2015 r.

W związku z wdrożeniem w styczniu 
2014 r. Dyrektywy w sprawie Emisji 
Przemysłowych (IED) wymagane 
będzie dostosowanie instalacji 
produkcyjnych do nowych wymogów. 
Spółki Grupy Azoty będą więc 
musiały dostosować zakładowe 
elektrociepłownie do zaostrzonych 
standardów emisji NO

X
, SO

2
 i pyłu. 

Konieczna będzie modernizacja 
instalacji mocznika w Kędzierzynie-
Koźlu w celu obniżenia emisji 
do atmosfery pyłów mocznika 
i amoniaku oraz modernizacja 
instalacji bieli tytanowej 
w Policach. W styczniu 2015 r. 

w polickich zakładach uruchomiono 
monitoring ciągły. Dobiegają końca 
remonty urządzeń odpylających 
i odsiarczających dostosowujące 
je do nowych standardów.

Zmiana wymagań prawnych 
dotyczących emisji gazów 
cieplarnianych może wymusić 
działania dostosowawcze 
i poniesienie związanych z nimi 
kosztów. Ponieważ wielkość emisji 
zależy od energochłonności 
produkcji, spółki dążą do jej 
obniżenia.

PRACE BADAWCZE 

Dążąc do redukcji emisji, 
stosujemy sprawdzone rozwiązania 
i technologie, ale szukamy również 
rozwiązań nowych. Wśród licznych 
projektów badawczych realizowanych 
w Grupie Azoty w 2014 r. były również 
takie, których celem jest ograniczenie 
energochłonności procesów 
produkcyjnych oraz ich negatywnego 
wpływu na jakość atmosfery.

W Tarnowie pracowano nad 
obniżeniem zużycia ciepła przy 
wytwarzaniu kaprolaktamu. Inny 
projekt dotyczył doskonalenia 
procesu produkcji Tarnoformu® 
w celu poprawy jakości produktu, 
zmniejszenia zużycia surowców 
i obniżenia emisji resztkowego 
formaldehydu. Trwały również 
prace nad modernizacją technologii 
otrzymywania katalizatora żelazowo-
chromowego – celem jest poprawa 
własności produktu i minimalizacja 
jego oddziaływania na środowisko.

Z kolei w Puławach pracowano nad 
technologią redukcji emisji tlenków 
azotu (NO

X
) z zastosowaniem 

roztworu mocznika.

INWESTyCJE OGRANICZAJąCE 

EMISJE PROWADZONE W 2014 R.

W Grupie Azoty S.A. rozpoczęto 
realizację projektów instalacji 
odsiarczania i odazotowania 
spalin. W Grupie Azoty PUŁAWy 
zbudowano instalację redukcji 
NO

X
 na dwóch kotłach zakładowej 

elektrociepłowni, powstała też 
w niej instalacja odsiarczania spalin 
umożliwiająca obniżenie emisji 
tlenków siarki i wykorzystanie ich 
do produkcji siarczanu amonu. 
Z kolei w Grupie Azoty POlICE 
rozbudowano o dwa nowe reaktory 
instalację odsiarczania gazów 
pokalcynacyjnych i zmodernizowano 
dystrybucję tych gazów. Powstał 
też węzeł oczyszczania spalin oraz 
przeprowadzono modernizację ECII.

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN GRUPA AZOTy POlICE 

GRUPA AZOTy S.A.

1. W 2013 r. w instalacji kwasu 
azotowego dwuciśnieniowego 
wymieniono katalizator 
wysokotemperaturowego rozkładu 
podtlenku azotu w reaktorach 
utleniania amoniaku. Dzięki 
redukcji N

2
O w gazach wylotowych 

z instalacji do 95% obniżono 
radykalnie emisję tego gazu 
cieplarnianego. Nowy katalizator 
charakteryzuje się wysoką 
selektywnością. 

2. Wielkość osiągniętego ograniczenia 
emisji podtlenku azotu w stosunku 
do 2013 r. wyniosła 101 Mg. 

3. Wielkość emisji wyeliminowanej 
w ramach projektów Wspólnych 
Wdrożeń wyniosła 1 676 711 t CO

2
 eq.

1. Spadek emisji N
2
O w 2014 r. jest 

wynikiem wymiany kotła-utleniacza 
na nowy na instalacji produkcji 
kwasu azotowego TKIV.

2. Wielkość ograniczenia emisji 
podtlenku azotu to 24 918 t CO

2
 (e).

3. W instalacjach produkcji kwasu 
azotowego w dalszym ciągu 
stosowano katalizatory redukcji 
emisji N

2
O. Wielkość unikniętej 

emisji z instalacji TKIV to 322 520 t 
CO

2
 (e).

1. Usprawnienia procesu redukcji N
2
O 

i systematyczna kontrola montażu 
katalizatora w reaktorach instalacji 
kwasu azotowego umożliwiły 
w 2014 r. zmniejszenie wielkości 
emisji, a tym samym zmniejszenie 
potrzeb zakupowych praw do emisji 
dla tej instalacji.

2. W 2014 r. wielkość emisji spadła 
poniżej 1 kg N

2
O/ t HNO

3
, 

a średniorocznie dla wszystkich 
czterech linii produkcyjnych kwasu 
azotowego do poziomu 0,88 kg 
N

2
O/ t HNO

3
.

3. W 2014 r. nie prowadzono 
dodatkowych działań 
ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych.

1. Zwiększono ciągłość pracy instalacji 
do produkcji amoniaku, co 
ograniczyło emisję CO

2
 o 28,3 tys. Mg.

2. Zwiększono efektywność 
energetyczną elektrociepłowni oraz 
sieci parowej, co ograniczyło emisję 
CO

2
 o 3,2 tys. Mg.

3. W 2014 r. nie prowadzono 
dodatkowych działań 
ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych.

G
4

-E
N

15

Nazwa gazu cieplarnianego
Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Dwutlenek węgla 1 210 550 1 214 236 1 103 766 1 099 672 3 382 499 3 414 213 1 676 201 1 699 227

Podtlenek azotu 118 419 88 248 147 887 123 591 303 614 232 747 nd nd

WIElKOŚć EMISJI EKWIWAlENTU CO
2  

(TONy)

3.4.3   emiSje3.4.3   emiSje
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Główne źródła emisji  
w Grupie Azoty S.A. to Instalacja 
Amoniaku, Instalacja Kwasu 
Azotowego oraz Instalacja 
Wodorowni. Innym istotnym źródłem 
emisji jest Instalacja Elektrociepłowni. 
W kontroli emisji stosuje się metody 
obliczeniowe i pomiarowe.

W Grupie Azoty KĘDZIERZyN wielkość 
emisji N

2
O określana jest za pomocą 

pomiarów ciągłych. Do mierzenia 
emisji CO

2
 ze źródeł spalania 

stosuje się metodę standardową, 
a do pozostałych procesów – metodę 
bilansu masowego. Gazy cieplarniane 
powstają przy produkcji amoniaku, 
wodoru i gazu syntezowego, 
aldehydów i alkoholi, kwasu 
azotowego oraz podczas spalania 
węgla kamiennego i oleju opałowego 
w zakładowej elektrociepłowni. 
Spadek emisji N

2
O uzyskano dzięki 

wymianie kotła-utleniacza w instalacji 
produkcji kwasu azotowego TKIV oraz 
wymianie pakietów katalitycznych 
w obu instalacjach produkcji kwasu 
azotowego (TKIV i TKV).

źródłem emisji CO
2
 w Grupie 

Azoty PUŁAWy jest zużycie gazu 
ziemnego do celów technologicznych 
i opałowych, a emisji N

2
O  

3 .4  śRodowiSko natuRalne3.4  śRodowiSko natuRalne

– instalacja kwasu azotowego 
(proces utleniania amoniaku). 
W elektrociepłowni źródłem emisji 
jest spalanie węgla, gazu ziemnego 
oraz gazów i cieczy poreakcyjnych 
z instalacji kaprolaktamu. Pomiar 
jest prowadzony w sposób ciągły 
na wszystkich czterech liniach 
produkcyjnych (analizatory on-line). 
Emisję CO

2
 z instalacji chemicznych 

oblicza się na podstawie pomiarów 
ciągłych zużytego gazu ziemnego 
oraz analiz chromatograficznych 
jego składu, a emisję CO

2
 

z elektrociepłowni – na podstawie 
masy zużytego węgla, pomiarów 
ciągłych gazu ziemnego oraz gazów 
i cieczy poreakcyjnych z instalacji 
kaprolaktamu. Do obliczeń poza 
pomiarami masy i przepływu 
są wykorzystywane wyniki analiz 
laboratoryjnych. Emisje N

2
O i CO

2
 

są sprawdzane przez niezależnego 
weryfikatora, dlatego dane 
za lata 2013 i 2014 są wielkościami 
zweryfikowanymi. Emisja dwutlenku 
węgla z instalacji chemicznych została 
włączona do systemu handlu emisjami 
ETS w roku 2013.

Wielkość emisji CO
2
 w 2014 r. 

w stosunku do 2013 r. nieznacznie 

wzrosła w wyniku zwiększenia 
produkcji, w szczególności amoniaku. 
Wielkość emisji N

2
O w 2014 r. 

w stosunku do 2013 r. zmalała o około 
30% w wyniku usprawnienia procesu 
redukcji N

2
O i systematycznej kontroli 

montażu katalizatora w reaktorach 
na wszystkich czterech liniach 
produkcyjnych kwasu azotowego.

W Grupie Azoty POlICE główne 
źródła emisji to instalacja do produkcji 
amoniaku, elektrociepłownie 
EC I i EC II, instalacja do produkcji 
nawozów i instalacja do produkcji 
bieli tytanowej. Do obliczeń 
emisji używana jest metodyka 
standardowa zgodna z art. 24 
ust. 1 rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 601/2012. Dla paliwa 
używanego w instalacji do produkcji 
amoniaku, elektrociepłowni EC 
I oraz EC II stosuje się wyniki analiz 
laboratoryjnych dla określenia 
wartości opałowej, wskaźnika emisji 
oraz wskaźnika utleniania (dla EC I i EC 
II). Dla instalacji do produkcji bieli 
tytanowej oraz nawozów te wartości 
i wskaźniki są przyjmowane według 
danych publikowanych corocznie 
przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami.

3.4.3   emiSje 3.4.3   emiSje

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE

Dane 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Wskaźnik efektywności związany 
z emisją CO

2
 

6,69 6,57 1,73 1,58 1,68 1,68 1,93 1,87

Wskaźnik efektywności związany 
z emisją N

2
O (kg N

2
O/t HNO

3
)

1,36 1,03 1,03 0,85 1,16 0,88 N/D N/D

EFEKTyWNOŚć ZWIąZANA Z EMISJą GAZóW CIEPlARNIANyCH (%)

G
4

-E
N
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G
4

 E
N

2
1Porównanie wielkości emisji N

2
O 

do benchmarku ETS (około 1 kg N
2
O/t 

HNO
3
) i zaleceń BAT odpowiednio dla 

rodzaju instalacji:

GRUPA AZOTy S.A.

Wielkość emisji N
2
O (w kg) w 2013 r. 

wyniosła 397378, a wskaźnik 
efektywności 1,35 przy benchmarku 
1. W 2014 r. wielkość emisji wyniosła 
296134, a wskaźnik efektywności 1,03 
przy benchmarku 1.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN 

Działające w spółce instalacje 
produkcji kwasu azotowego 
są instalacjami nowoczesnymi, 
spełniającymi wymagania BAT, 
o emisji N

2
O poniżej benchmarku.

GRUPA AZOTy PUŁAWy 

Wskaźnik emisji N
2
O w produkcji 

kwasu azotowego w 2013 r. wyniósł 
1,16 kg N

2
O/t HNO

3
, a w 2014 r. 

– 0,88 kg N
2
O/t HNO

3
. Poprawa 

wskaźnika wynika z ciągłego 
doskonalenia procesu redukcji 
N

2
O. Osiągnięty w 2014 r. wskaźnik 

jest znacząco niższy niż zalecenia 
Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) 
dla instalacji średniociśnieniowych 
(1,85 kg N

2
O/t HNO

3
) oraz niższy 

niż benchmark wykorzystywany 
do obliczenia bezpłatnych 
przydziałów uprawnień do emisji 
w ramach systemu ETS (wynoszący 
około 1 kg N

2
O/t HNO

3
). Wskaźnik 

emisji CO
2
 w produkcji amoniaku 

utrzymuje się na stałym poziomie,  
tj. 1,68 t CO

2
/t NH

3
.

GRUPA AZOTy POlICE 

Nie dotyczy.

Nazwa związku emitowanego do powietrza Wielkość emisji (w Mg)
zmiana

2013 2014

Grupa Azoty S.A.

Amoniak (NH
3
) 185,3 202,5 9%

Dwutlenek siarki (SO
2
) 4 454,6 4 240,6 –5%

Dwutlenek węgla (CO
2
) 1 210 550 1 248 761,4 3%

Kwas siarkowy (H
2
SO

4
) 87,2 82,4 –6%

Metan (CH
4
) 74,6 8,1 –89%

Pyły ogółem 378,5 387,1 2%

Tlenek węgla (CO) 214,6 239,1 11%

Tlenki azotu (NO
X
) 6 501,1 7 555,4 16%

Grupa Azoty KĘDZIERZyN

Amoniak (NH
3
) 459 477 4%

Dwutlenek siarki (SO
2
) 2 154 1 800 –16%

Kwasy organiczne 5 5 0%

lotne związki organiczne (lZO) 8 9 13%

Metan (CH
4
) 5 6 20%

Podtlenek azotu (N
2
O) 496 415 –16%

Pył ogółem 324 317 -2%

Pył zawieszony 209 230 10%

Tlenek węgla (CO) 1 922 1 595 –17%

Tlenki azotu (NO
X
) 1 184 1 079 –9%

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (tzo) 0 0 0%

Grupa Azoty PUŁAWy

Amoniak (NH
3
) 902 1 117 24%

Dwutlenek siarki (SO
2
) 4 111 4 202 2%

Pył melaminy 15 15 0%

Pył mocznika 28 30 7%

Pył saletry amonowej 385 412 7%

Pył siarczanu amonu 6 6,2 3%

Pył ze spalania paliw 113 157 39%

Tlenki azotu (NO) 2 951 3 213 9%

Grupa Azoty POlICE

Amoniak (NH
3
) 1 075,17 1 077,11 0%

Benzo-alfa-piren (C
2
OH

12
) 0 0 0%

Dwutlenek siarki (SO
2
) 3 010,85 2 906,81 –3%

Dwutlenek węgla (CO
2
) 1 462 010,32 1 436 361,1 –2%

Kwas siarkowy (H
2
SO

4
) 36,86 45,6 24%

NO
2

1 476,6 1 204,15 –18%

Pył ogółem 603,85 725,73 20%

Tlenek węgla (CO) 194,92 304,87 56%

Węglowodory alifaryczne 0,04 0,03 –25%

Związki fluoru 4,83 3,96 –18%

EMISJA ZWIąZKóW NO
X
, SO

X
 I INNyCH ISTOTNyCH ZWIąZKóW 

EMITOWANyCH DO POWIETRZA WEDŁUG RODZAJU ZWIąZKU I WAGI. 
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3.4.3   emiSje

3.4.5   odpady

wymianie pakietów katalitycznych 
na obu instalacjach produkcji kwasu 
azotowego (TKIV i TKV).

W Grupie Azoty PUŁAWy w drugiej 
połowie 2013 r. uruchomiono nową 
instalację odsiarczania spalin 
z elektrociepłowni, co oznaczało 
pojawienie się nowego źródła emisji 
amoniaku. Wzrost emisji amoniaku 
spowodowany jest dwukrotnie 
dłuższym czasem pracy instalacji 
w roku 2014 w stosunku do roku 
poprzedniego. Wzrost emisji pyłu 
ze spalania paliw spowodowany 
jest spalaniem węgla o większej 
zawartości popiołu.

Grupa Azoty POlICE prowadzi 
ciągły monitoring zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza 
z Elektrociepłowni II oraz 
okresowy monitoring pozostałych 
instalacji. Pomiary emisji i stężeń 
substancji dla poszczególnych 
emitorów są wykonywane zgodnie 
z wymaganiami prawnymi 
i administracyjnymi. Od stycznia 
2015 r. prowadzony jest monitoring 
ciągły pyłów i SO

2
 na instalacji bieli 

tytanowej. Spółka prowadzi również 
monitoring stężeń jakości powietrza. 
Odbywa się on w trzech punktach 
pomiarowych usytuowanych wokół 
zakładu. Pomiary wykonywane są dla 
trzech substancji (SO

2
, zw. F, NH

3
) 

w układzie ciągłym jako stężenia 
24-godzinne.

W dniu 23 grudnia 2014 r. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju przekazało 
informację o pozytywnej ocenie 
merytorycznej i zarekomendowało 
do dofinansowania projekt „Wsparcie 
dla rolnictwa niskoemisyjnego  
– zdolnego do adaptacji do zmian 
klimatu obecnie oraz w perspektywie 
lat 2030 i 2050”. Projekt jest 
realizowany w ramach konsorcjum, 
w skład którego oprócz Grupy 
Azoty PUŁAWy wchodzą: Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy, 
jako Koordynator Projektu, Instytut 
Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk 
oraz Instytut Ochrony Środowiska  
– Państwowy Instytut Badawczy. 
Celem 3-letniego projektu 
jest poprawa wydajności 
wykorzystywania zasobów 
poprzez wdrożenie innowacyjnych 
niskowęglowych praktyk rolniczych 
oraz promocję zrównoważonego 

stosowania mineralnych nawozów 
przez gospodarstwa rolne w Polsce. 
Przeprowadzone badania będą 
podstawą opracowania dla Grupy 
Azoty PUŁAWy certyfikatów 
na zastosowania nawozów 
prowadzące do zmniejszenia 
śladu węglowego (emisji 
gazów cieplarnianych). Wyniki 
prac wykorzystane zostaną 
w programowaniu działań polityki 
rolnej Polski w zakresie działań 
klimatycznych oraz doskonalenia 
metod szacowania emisji z rolnictwa 
w Krajowym Systemie Inwentaryzacji 
i Szacowania Emisji.

We wrześniu 2013 r. 
przyjęto koncepcję 
zintegrowanych 
działań marketingowo-
handlowych w obszarze 
RedNOx®, czyli linii 
produktów służących 
do ograniczania 
zawartości szkodliwych 
substancji w spalinach 
samochodowych. 
W związku z tym 
wprowadzono nową, 
własną markę dla 
produktu oferowanego 
dotychczas pod nazwą 
AdBlue® – NOXy®. Do jego 
dystrybucji włączyli się 
partnerzy handlowi Grupy 
Azoty, którzy mają pełnić 
rolę ambasadorów tej 
nowej marki. W roku 2014 
odnotowano rekordowy 
poziom sprzedaży 
NOXy® (160 tys. ton, czyli 
o 20% więcej niż w roku 
poprzednim). Rynek 
NOXy® stale się powiększa 
wskutek wzrostu liczby 
pojazdów spełniających 
normę emisji spalin 
Euro 6, która weszła 
w życie we wrześniu 
2014 r. Od 1 stycznia 
2015 r. będą musiały 
ją spełniać wszystkie 
nowe samochody.

NOXy® (AdBlue) 

3.4.4   hałaS

Procesy produkcyjne często wiążą się 
z hałasem, dlatego w spółkach Grupy 
Azoty już na etapie projektowania 
instalacji dobierane są urządzenia 
o odpowiednich parametrach. 
Pozwolenia zintegrowane określają 
maksymalny dopuszczalny poziom 
hałasu. Dotyczy to zarówno hałasu 
na stanowisku pracy, jak i tego, który 
jest emitowany do środowiska. Grupa 
Azoty prowadzi monitoring hałasu 
w środowisku.

Najbardziej skuteczną metodą 
minimalizacji zagrożeń 
powodowanych przez odpady 
jest takie planowanie procesów 
produkcyjnych, które zapobiega 
ich powstawaniu – również 
po zakończeniu użytkowania 
produktów. Zasada ta jest od lat 
wpisana w strategię funkcjonowania 
spółek Grupy Azoty. Drugim ważnym 
elementem naszej polityki w tym 
względzie jest modernizacja starych 
instalacji oraz wprowadzanie nowych 
niskoemisyjnych, niskoodpadowych 
technologii zgodnych z założeniami 
BAT. Technologie te nie tylko 
minimalizują ilość odpadów – często 

powstających na bieżąco odpadów, 
dlatego wydobywa się również 
odpady zeskładowane w latach 
poprzednich. W Puławach niektóre 
odpady w postaci odczynników 
laboratoryjnych wykorzystywane 
są w procesie odzysku w Instalacji 
Biologicznego Oczyszczania Ścieków 
(BOŚ) lub w Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków Przemysłowych (COŚP), 
natomiast w Instalacji do produkcji 
opakowań prowadzony jest recykling 
odpadów z tworzyw sztucznych.

Podczas posiedzenia 
Rady Gospodarczej 
przy Prezydencie 
Miasta Tarnowa Grupa 
Azoty S.A. przedstawiła 
„Studium wykonalności 
zintegrowanego projektu 
gospodarki odpadami 
i energetyki”. Celem 
projektu jest organizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie 
regionu, ograniczenie 
emisji do środowiska 
i optymalizacja dostaw 
ciepła. Dokument 
opracowany przez firmę 
Ramboll Polska sp. 
z o.o. wskazuje korzyści, 
jakie mogą wyniknąć 
dla mieszkańców 
Tarnowa i okolicznych 
gmin z wybudowania 
na terenie zakładów 
instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów 
i wykonania połączenia 
pomiędzy systemami 
ciepłowniczymi 
spółki i miejskiej 
elektrociepłowni. Projekt 
umożliwi optymalizację 
gospodarki odpadami 
w regionie i usprawnienia 
jego infrastruktury 
energetycznej. Będzie 
również oznaczał 
dostosowanie gospodarki 
odpadami do krajowych 
i europejskich wymogów 
prawnych, technicznych 
i ekologicznych.

We współpracy 
z miastem

ograniczają również zużycie zasobów. 
Trzeci element to usprawnienie 
selektywnej zbiorki odpadów 
i dalszego ich wykorzystania 
w procesach odzysku i recyklingu.

Głównymi odpadami powstającymi 
w spółkach Grupy Azoty są odpady 
paleniskowe z elektrociepłowni 
węglowych oraz osady z oczyszczalni 
ścieków. W Policach istotnym 
odpadem jest fosfogips, który 
wymieszany z odpadami 
energetycznymi trafia na zakładowe 
składowisko.

Racjonalna gospodarka odpadami 
to nie tylko nowoczesne technologie, 
lecz także postawa pracowników 
oraz jasne zasady postępowania 
z odpadami i opakowaniami. 
Wdrożone w spółkach Grupy Azoty 
wewnętrzne procedury doprowadziły 
do znaczącego ograniczenia ich 
wolumenu. Wzrósł również stopień 
ich wtórnego zagospodarowania.

Wytwarzane w naszych 
zakładach odpady są selektywnie 
magazynowane w wyznaczonych 
i oznaczonych miejscach. Spółki 
prowadzą we własnym zakresie 
odzysk i unieszkodliwienie ich części, 
natomiast pozostałe są przekazywane 
podmiotom mającym wymagane 
zezwolenia w zakresie 
gospodarowania odpadami.

Optymalnym rozwiązaniem problemu 
odpadów jest wykorzystanie ich 
w ramach Grupy Azoty w innych 
procesach produkcyjnych. W Tarnowie 
odpady tworzyw sztucznych 
są odzyskiwane w instalacjach 
Compounding PA6 i Compounding 
POM. Z kolei w Policach 
wykorzystuje się kwas siarkowy 
pohydrolityczny oraz siarczan 
żelaza II powstające w instalacji 
do produkcji bieli tytanowej. Odpady 
te są magazynowane (kwas siarkowy 
pohydrolityczny) i wydobywane 
ze składowiska (siarczan żelaza II) 
w celu ich przetworzenia. Kwas 
pohydrolityczny wykorzystuje się 
w instalacji nawozów sztucznych, 
natomiast odpadowy siarczan żelaza II 
po wysuszeniu jest sprzedawany 
odbiorcom, a odciek ze składowiska 
siarczanu żelaza II – stosowany jako 
koagulant w zakładowej oczyszczalni 
ścieków. Ilość przetwarzanego 
siarczanu żelaza II przewyższa masę 
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W Grupie Azoty S.A. głównym 
źródłem emisji jest zakładowa 
elektrociepłownia oraz instalacje 
technologiczne. Prowadzone 
są ciągłe pomiary zanieczyszczeń 
z procesu spalania na dwóch 
kominach elektrociepłowni. 
Wykonywane są również pomiary 
okresowe na wytypowanych 
emitorach zanieczyszczeń 
z procesów technologicznych. Zakres, 
częstotliwość i metoda pomiarów 
zanieczyszczeń w gazach odlotowych 
określona jest w corocznie 
aktualizowanym harmonogramie 
dostępnym na stronie internetowej 
Biura Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska.

Tlenki azotu – wzrost emisji 
spowodowany jest większą 
produkcją azotynu amonu i siarczanu 
hydroksylaminy. Dwutlenek siarki 
– spadek wynika ze spalania węgla 
o niższej zawartości siarki. W 2013 r. 
średnia wartość kształtowała 
na poziomie 0,59%, a w 2014 r. 
wynosiła 0,5%. Amoniak  
– zmiana wynika ze wzrostu produkcji 
azotynu amonu w Jednostce 
Biznesowej Tworzywa oraz 
produkcji amoniaku w Jednostce 
Produkcyjnej Nawozy. Metan – zmiana 
spowodowana jest awarią z 2013 r., 
która spowodowała wzrost ilości 
wyemitowanego metanu w wyniku 
wycofania mieszanki zawierającej 
metan do kolektora odgazów. W roku 
2014 nie doszło do tego typu sytuacji 
awaryjnej.

Wykazane poziomy emisji 
w Grupie Azoty KĘDZIERZyN 
uzyskano na podstawie pomiarów 
ciągłych w elektrociepłowni 
i na instalacji produkcji kwasu 
azotowego, pomiarów okresowych 
wykonywanych dwa razy w roku 
na głównych emitorach oraz 
wskaźników technologicznych dla 
pozostałych źródeł emisji. Spadek 
emisji tlenku węgla jest wynikiem 
zmniejszenia emisji przy produkcji 
bezwodnika ftalowego, co jest 
efektem wymiany katalizatora 
reakcyjnego. Na spadek emisji 
SO

2
, NO

x
 i pyłów miała wpływ 

głównie stabilna praca zakładowej 
elektrociepłowni. Spadek emisji N

2
O 

uzyskano dzięki wymianie kotła-
utleniacza na nowy na instalacji 
produkcji kwasu azotowego TKIV oraz 
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CAŁKOWITA WAGA ODPADóW WEDŁUG RODZAJU ODPADU ORAZ METODy POSTĘPOWANIA Z ODPADEM

GRUPA AZOTy S.A.

GRUPA AZOTy PUŁAWy

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN

GRUPA AZOTy POlICE

Rodzaj odpadów
Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odpady niebezpieczne 108,174 78,309

Odpady inne niż niebezpieczne 96 834,858 94 721,72

Suma 96 943,032 94 800,029

Metoda postępowania z odpadami 
(np. recykling, składowanie, 

przekazanie firmom zewnętrznym itp.)

Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Składowanie 2 500 2 754,46

Odzysk we własnym zakresie 0 89,7

Przekazane firmom zewnętrznym 94 500 92 045,89

Suma 97 000 94 890,05

Rodzaj odpadów
Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odpady niebezpieczne 605 517

Odpady inne niż niebezpieczne 212 135 209 925

Suma 212 740 210 442

Metoda postępowania z odpadami 
(np. recykling, składowanie, 

przekazanie firmom zewnętrznym itp.)

Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odzysk we własnym zakresie 780 898

Składowanie we własnym zakresie 26 237 27 003

Przekazane firmom zewnętrznym 185 140 182 370

Odpady magazynowane 
na koniec roku w odniesieniu 
do wytworzonych w roku bieżącym  
– niebezpieczne

49 79

Odpady magazynowane 
na koniec roku w odniesieniu 
do wytworzonych w roku bieżącym  
– inne niż niebezpieczne

534 92

Suma 212 740 210 442

Rodzaj odpadów
Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odpady niebezpieczne 4 816 7 415

Odpady inne niż niebezpieczne 110 466 121 214

Suma 115 282 128 629

Metoda postępowania z odpadami 
(np. recykling, składowanie, 

przekazanie firmom zewnętrznym itp.)

Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Przekazanie zewnętrznym 
odbiorcom odpadów

125 121 168 593

Składowanie 0 48 871

Suma 125 121 217 464

Rodzaj odpadów
Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odpady niebezpieczne 68 245,267 9 687,4

Odpady inne niż niebezpieczne 2 817 866,843 3 249 921,785

Suma 2 886 112,11 3 259 609,185

Metoda postępowania z odpadami 
(np. recykling, składowanie, 

przekazanie firmom zewnętrznym itp.)

Ilość odpadów (w Mg)

2013 2014

Odzysk własnym zakresie 403 284,284 371 573,8

Odzysk przez firmę zewnętrzną 84 271,34 76 113,169

Unieszkodliwienie w inny sposób niż 
składowanie we własnym zakresie

883 914,251 1 129 115,639

Unieszkodliwienie w inny sposób niż 
składowanie przez firmę zewnętrzną

0,077 195,5

Unieszkodliwienie poprzez 
składowanie na własnych 
składowiskach

1 533 476,745 1 683 744,485

Unieszkodliwienie poprzez 
składowanie na obcych 
składowiskach 

4,78 0

Suma 2 908 536,736 3 260 863,934
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Spółki Grupy Azoty realizują 
wymagany prawem wskaźnik 
procentowego odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych 
za pośrednictwem profesjonalnej 
organizacji odzysku. W 2014 r. 
wszystkie spółki osiągnęły wymagane 
poziomy odzysku i recyklingu.

WSKAźNIKI ODZySKU I RECyKlINGU ODPADóW OPAKOWANIOWyCH W 2014 R.

Grupa Azoty KĘDZIERZyN 
współpracuje z INTERSEROH 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN GRUPA AZOTy PUŁAWy

GRUPA AZOTy POlICE 

Grupa Azoty PUŁAWy wywiązuje 
się z obowiązku zapewnienia 
wymaganego prawem 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych oraz prowadzenia 
publicznych kampanii edukacyjnych 
za pośrednictwem profesjonalnej 
organizacji odzysku. Dodatkowo 
realizuje recykling opakowań 
z tworzyw sztucznych również 
we własnym zakresie. Odpady 
są przetapiane, granulowane 
i przerabiane na nowe opakowania. 
Recykling prowadzony jest zgodnie 
z pozwoleniem zintegrowanym. 
Obowiązek zapewnienia 
wymaganego prawem odzysku 
odpadów opakowaniowych 
po środkach niebezpiecznych spółka 
realizuje poprzez przystąpienie 
do porozumienia z marszałkiem 
województwa.

Grupa Azoty POlICE współpracuje 
z Organizacją Odzysku „TOM” S.A.

GRUPA AZOTy S.A.

Grupa Azoty S.A zawarła z Branżową 
Organizacją Odzysku S.A. umowę 
w sprawie przejęcia obowiązku 
odzysku i recyklingu opakowań 
wprowadzonych na rynek krajowy. 
Organizacja zapewnia spółce 
ustawowe poziomy odzysku oraz 
recyklingu różnych rodzajów 
opakowań i w jej imieniu realizuje 
kampanie edukacyjne dotyczące 
opakowań. Zasady postępowania 
z odpadami opakowaniowymi 
w spółce określa zarządzenie 
wewnętrzne nr 26/2013 „Instrukcja 
gospodarowania opakowaniami 
w spółce Grupa Azoty”.

Grupa Azoty S.A. uzyskała w 2014 r. 
wymagane prawem poziomy odzysku 
i recyklingu. Uzyskała też wymagane 
poziomy odzysku i recyklingu 
opakowań wielomateriałowych 
i po środkach niebezpiecznych.

Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

Opakowania 
ze stali i blachy stalowej  

Opakowania  
z papieru i tektury 

 
Opakowania z drewna 

 
Recykling  

dla opakowań razem

Odzysk dla  
opakowań razem

Opakowania 
wielomateriałowe  

– odzysk

Recykling dla opakowań 
wielomateriałowych

Opakowania 
po środkach 

niebezpiecznych  
– odzysk (recykling 

niewymagany)

23,5%

51%

61%

16%

56%

61%

14%

10%

5%

23,5%

51%

16%

56%

61%

Opakowania 
z tworzyw sztucznych  

Opakowania ze stali 
 

Opakowania 
z drewna 

 
Recykling dla 

opakowań razem  
 

Odzysk dla opakowań 
razem 

Opakowania 
z tworzyw sztucznych 

 
Opakowania  

z papieru i tektury 

 
Opakowania  

z blachy stalowej 

 
Opakowania  

z drewna 

23,7%

77%

51%

49%

Opakowania 
z tworzyw 

sztucznych  

Opakowania  
z drewna  

 
Opakowania 

z papieru i tektury  
 

Recykling  
opakowań razem 

 
Odzysk dla  

opakowań razem

Opakowania 
po środkach 

niebezpiecznych  
– odzysk

16%

61%

56%

61%

5%

24%, w tym 
0,5% recykling 
na własnej instalacji
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A Spółki Grupy Azoty działają 

w wielu regionach Polski, 

czasem w regionach o cennych 

walorach przyrodniczych 

lub w pobliżu obszarów 

chronionych. Naszym 

priorytetem jest 

poszanowanie tego bogactwa.

GRUPA AZOTy S.A.

GRUPA AZOTy POlICE

GRUPA AZOTy PUŁAWy

GRUPA AZOTy KĘDZIERZyN

Grupa Azoty S.A. dzierżawi obszar 
72,2 ha położony w dorzeczu 
Dunajca w obszarze Natura 2000. 
Prowadzona na nim działalność nie 
zagraża bioróżnorodności. Znajdują 
się tam ujęcia wód powierzchniowych 
i podziemnych. Maksymalne ilości 
pobieranej wody są określone 
w pozwoleniach wodno-prawnych. 
Obszarami chronionymi w przypadku 
Grupy Azoty S.A. są: Dolny Dunajec 
(kod PlH120085; pow. 1293,9 ha) oraz 
Biała Tarnowska (kod PlH120090; 
pow. 957,5 ha).

Grupa Azoty POlICE jest właścicielem 
i użytkownikiem wieczystym terenów 
sąsiadujących z obszarami objętymi 
ochroną w ramach sieci Natura 
2000. Są to następujące obszary: 
Police – Kanały (kod PlH320015; 
pow. 100,2 ha), Zalew Szczeciński 
(kod PlB320009; pow. 47194,6 ha), 
Ujście Odry i Zalew Szczeciński 
(kod PlH320018; pow. 52612,0 ha). 
W pewnej odległości od polickich 
zakładów znajdują się też:

 ■ rezerwat Białokrzew Kopicki 
oddalony od zakładu o 13 km,

 ■ rezerwat Uroczysko Święta 
oddalony od zakładu o 4,2 km,

 ■ rezerwat Olszanka oddalony 
od zakładu o 4,5 km,

 ■ rezerwat Świdwie oddalony 
od zakładu o 9,3 km,

 ■ Ostoja Wkrzańska oddalona 
od zakładu o 1,8 km.

Grupa Azoty PUŁAWy zlokalizowana 
jest wewnątrz kompleksu leśnego, 
na prawym brzegu Wisły. Teren ten 
nie jest objęty żadną formą ochrony 
przyrody ani nie przylega do żadnych 
terenów chronionych. W sąsiedztwie 
zakładów znajdują się jednak tereny 
objęte różnymi formami ochrony:

 ■ Obszar Puławy oddalony 
od planowanego przedsięwzięcia 
o ok. 1,8 km,

 ■ Obszar Dolny Wieprz oddalony 
od planowanego przedsięwzięcia 
o ok. 4,6 km,

 ■ Obszar Płaskowyż Nałęczowski 
oddalony od planowanego 
przedsięwzięcia o ok. 9,2 km,

 ■ Obszar Dolina Środkowej Wisły 
oddalony od planowanego 
przedsięwzięcia o ok. 4,5 km,

 ■ Obszar Małopolski Przełom 
Wisły oddalony od planowanego 
przedsięwzięcia o ok. 16,2 km,

 ■ Obszar Przełom Wisły 
w Małopolsce oddalony 
od planowanego przedsięwzięcia 
o ok. 7,0 km.

Grupa Azoty KĘDZIERZyN nie 
posiada, nie dzierżawi, nie 
zarządza gruntami zlokalizowanymi 
na obszarach chronionych bądź 
przylegającymi do takich obszarów. 
Tereny podlegające ochronie 
na podstawie Ustawy o ochronie 
przyrody zlokalizowane są w znacznej 
odległości od spółki.
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Produkty i usługi Grupy Azoty nie 
mają wpływu na bioróżnorodność. 
Jej spółki zarejestrowały swoje 
produkty zgodnie z rozporządzeniem 
REACH. Wszystkie produkty 
są zaopatrzone w instrukcje 
użytkowania i karty charakterystyki 
informujące o ewentualnym wpływie 
na organizmy żywe. Okresowe 
kontrole i inne działania nie wykazują 
nieprawidłowości. Nie doszło 
do przekroczenia dopuszczalnych 
wartości stężeń emitowanych 
zanieczyszczeń poza terenami 
należącymi do spółek. 

Spółki Grupy Azoty 

przestrzegają przepisów 

prawnych dotyczących 

ochrony środowiska 

i spełniają wymogi ustawy 

Prawo ochrony środowiska 

określającej warunki 

korzystania z jego zasobów.

W 2014 r. Grupa Azoty S.A. 
nie została ukarana 
za nieprzestrzeganie przepisów 
prawa oraz regulacji dotyczących 
ochrony środowiska. W Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN nie wystąpiły 
zdarzenia dotyczące ochrony 
środowiska mogące skutkować 
sankcjami, nałożono natomiast 
karę za wprowadzenie 
w 2012 r. ścieków do rzeki 
Odry z naruszeniem warunków 
pozwolenia wodnoprawnego. 
Okresowe przekroczenia 
dotyczyły odczynu i azotu 
amonowego w ściekach. Spółka 
zaplanowała działania naprawcze 
zmierzające do rozwiązania 
problemu okresowych 
przekroczeń dopuszczalnych 
parametrów odprowadzanych 
ścieków i uzyskała decyzję 
odraczającą termin płatności 
kary w oparciu o planowane 
działania naprawcze. W 2014 r. 
przeciwko Grupie Azoty PUŁAWy 
nie prowadzono postępowań 
administracyjnych w zakresie 
przepisów ochrony środowiska. 
Analiza danych z monitoringu 
emisji zanieczyszczeń z zakładowej 
elektrociepłowni wskazała 
incydentalne przekroczenia 
standardów emisyjnych dwutlenku 
siarki. Były one wynikiem 
operacji przełączania emitora 
podstawowego na rezerwowy 
w instalacji odsiarczania spalin, 
a więc inwestycji na rzecz 
poprawy jakości spalin. Na chwilę 
opracowywania raportu nie 
zapadła decyzja w sprawie kary. 
Poza tym nie stwierdzono innych 
przekroczeń. W 2014 r. w Grupie 
Azoty POlICE nie odnotowano 
przypadków nieprzestrzegania 
prawa w zakresie ochrony 
środowiska i nie zostały nałożone 
na spółkę żadne kary z tego tytułu.

3 .5 Bezpiec zeńS t wo

Grupa Azoty prowadzi 

działalność wymagającą 

zachowania najwyższych 

standardów bezpieczeństwa 

na wszystkich etapach 

cyklu produkcji od dostawy 

surowców, poprzez produkcję, 

po dostawę produktów i ich 

wykorzystanie.

Dlatego w naszych spółkach 
funkcjonują systemy bezpieczeństwa 
oraz środki prewencji obejmujące 
wszystkie poziomy organizacyjne 
i technologiczne, w tym 
bezpieczeństwo i higienę pracy. 
Wprowadziliśmy systemy monitoringu 
i zabezpieczeń oraz procedury 
służące zapobieganiu awariom 
i ograniczaniu ich skutków. Ocena 
prawidłowości stosowanych 
rozwiązań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dokonywana jest 
przez organy kontroli wewnętrznej, 
a także zewnętrznej oraz instytucje 
akredytujące i certyfi kujące. Zakłady 
utrzymują wyszkolone zakładowe 
straże pożarne, wspierane dodatkowo 
przez ratowników chemicznych i inne 
służby. Osobną, lecz równie poważnie 
traktowaną kwestią jest ograniczanie 
negatywnych skutków działalności 
naszych zakładów dla środowiska.
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Wprowadziliśmy systemy monitoringu 

Oto niektóre z działań 
służących poprawie 
bezpieczeństwa:

identyfi kacja zagrożeń 
w procesach technologicznych, 
magazynowaniu lub 
transporcie i wdrażanie działań 
techniczno-organizacyjnych 
minimalizujących ryzyko awarii,

ciągłe monitorowanie pracy 
maszyn i urządzeń oraz bieżąca 
ocena ich stanu technicznego,

wyposażanie instalacji w systemy 
bezpieczeństwa oraz ochrony, 
które minimalizują możliwość 
wystąpienia poważnych 
awarii, skażenia środowiska 
naturalnego lub stworzenia 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
i życia ludzi,

stosowanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych 
zapewniających bezpieczne 
warunki pracy – instalacje 
grupy spełniają wymogi BAT 
(Best Available Techniques), 
najbardziej restrykcyjne 
na świecie pod względem 
bezpieczeństwa i oddziaływania 
na środowisko,

planowe postoje technologiczno-
remontowe pozwalające 
na utrzymania sprawności 
instalacji i urządzeń,

stałe podnoszenie kwalifi kacji 
i szkolenie pracowników,

wprowadzenie regulacji 
korporacyjnych dotyczących 
zgłaszania awarii, ich analizy oraz 
zapobieganie powtarzaniu się ich 
w przyszłości,

analizy ryzyk techniczno-
technologicznych w Grupie 
Azoty.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Bezwzględnie przestrzegamy 
wszystkich norm i zasad BHP.

W sytuacjach zagrażających 
zdrowiu lub bezpieczeństwu 
postępujemy w sposób zgodny 
z przyjętymi instrukcjami.

Bierzemy udział w szkoleniach 
i innych formach dzielenia się 
wiedzą z zakresu BHP.

Dbamy o bezpieczeństwo 
osób trzecich znajdujących 
się na terenie lokalizacji 
zajmowanych przez Grupę 
Azoty.

Zgłaszamy wszystkie 
zaobserwowane przypadki 
mogące powodować zagrożenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa 
w miejscu pracy.

Z kodeksu etycznegoW Grupie Azoty kwestie 

związane z bezpieczeństwem 

poruszane są zarówno 

w dokumentach wewnętrznych 

spółek, jak i podczas spotkań 

przedstawicieli zarządu 

z reprezentacjami zakładowych 

organizacji związkowych. Duże 

znaczenie ma współpraca 

ze społecznymi inspektorami 

pracy.

W Grupie Azoty S.A. kwestie BHP 
uregulowane są w „Regulaminie 
Pracy”. Na bieżąco są one 
konsultowane z zakładowym 
społecznym inspektorem pracy 
oraz cyklicznie, raz na kwartał 
są omawiane na Komisji BHP. 
Z kolei w Grupie Azoty KĘDZIERZyN 
stosowne zapisy zostały 
odzwierciedlone w Zintegrowanym 
Systemie Zarządzania. Konsultacje 
Zarządu ze związkami zawodowymi 
odbywają się cyklicznie, raz 
w miesiącu. Ponadto poszczególni 
Członkowie Zarządu konsultują 
konkretne sprawy z organizacjami 
zawodowymi. W Grupie Azoty 
PUŁAWy kwestie BHP poruszane 
są podczas posiedzeń Komisji BHP 
oraz podczas comiesięcznych spotkań 
związków zawodowych z Zarządem. 
W Grupie Azoty POlICE ogólne 
zasady dotyczące BHP są ujęte 
w „Zakładowym Układzie Zbiorowym 
Pracy”, a bardziej szczegółowe 
uregulowania w wewnętrznych aktach 
normatywnych. Konsultacje odbywają 
się na forum Komisji BHP nie rzadziej 
niż raz na kwartał.

We wszystkich czterech spółkach 
objętych raportem działają 
Komisje BHP reprezentujące 
wszystkich zatrudnionych w nich 
pracowników. Skład komisji oraz 
ich zadania są do siebie bardzo 
podobne. Zasiadają w nich zarówno 
przedstawiciele pracodawcy 
(komórek personalnych, komórek 
BHP oraz lekarze sprawujący 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami), jak i przedstawiciele 
pracowników (przedstawiciele 
związków zawodowych, społeczni 
inspektorzy pracy). Do zadań komisji 

BHP należą: przeglądy warunków 
pracy, okresowe oceny stanu BHP, 
opiniowanie podejmowanych 
przez zarządy spółek środków 
zapobiegających wypadkom przy 
pracy i chorobom zawodowym, 
formułowanie wniosków dotyczących 
poprawy warunków pracy oraz 
współdziałanie z zarządami 
w realizacji ich obowiązków 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Komisje BHP odbywają się 
z różną częstotliwością w zależności 
od spółki, jednak nie rzadziej niż raz 
na kwartał.

Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty KĘDZIERZyN

2013 2014 2013 2014

K M K M K M K M

Łączna liczba wypadków przy pracy 8 12 3 6 5 6 8* 9*

liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0 0

liczba wypadków ciężkich 0 1 0 0 0 0 0 0

liczba wypadków lekkich 8 11 3 6 0 0 8 9

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu 
wypadków przy pracy

499 957 89 459 321 228 281 506

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako ogólna 
liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

3,82 5,73 4,68 4,14 10,57 5,45 16,74 8,25

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba 
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba 
wypadków)

62,37 79,75 29,66 76,5 64,2 38 35,13 56,22

liczba stwierdzonych chorób zawodowych 0 0 0 2 0 0 0 0

Grupa Azoty PUŁAWy Grupa Azoty POlICE Łącznie

2013 2014 2013 2014 2013 2014

K M K M K M K M K M K M

Łączna liczba wypadków przy pracy 10 50 1 30 2 10 3 15 25 78 15 60

liczba wypadków śmiertelnych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

liczba wypadków ciężkich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

liczba wypadków lekkich 10 50 1 30 2 10 3 15 20 71 15 60

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu 
wypadków przy pracy

408 1 287 5 667 76 603 227 530 1 304 3 075 602 2 162

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako ogólna 
liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

12,7 20 1,26 11,91 0,9 4,3 1,2 6,3 10,24 11,32 6,11 8,71

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba 
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba 
wypadków)

40,8 25,7 5 22,23 38 60,3 75,6 35,33 52,16 39,42 40,13 36,03

liczba stwierdzonych chorób zawodowych 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

WSKAźNIK URAZóW, CHORóB ZAWODOWyCH, DNI STRACONyCH ORAZ NIEOBECNOŚCI W PRACy 

ORAZ lICZBA WyPADKóW ŚMIERTElNyCH ZWIąZANyCH Z PRACą, WG REGIONóW I PŁCI.

Od wielu lat Grupa Azoty 
wprowadza rozwiązania 
zapobiegające wypadkom 
w miejscu pracy. 
W 2015 r. rozpoczęliśmy 
wdrażanie w Grupie 
Azoty S.A. i Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN 
Programu Obserwacji 
Bezpieczeństwa Zachowań 
STOP™ – funkcjonującego 
już w Grupie Azoty 
POlICE. Program ma 
zachęcić pracowników do 
aktywnego zapobiegania 
wypadkom i kształtować 
kulturę bezpieczeństwa. 

Program STOP

Dzięki włączeniu tematu 
bezpieczeństwa do 
zarządzania operacyjnego 
i zaangażowaniu 
kierownictwa możemy 
zapobiegać niebezpiecznym 
zachowaniom w miejscu 
pracy. Jestem przekonany, 
że wszystkie zagrożenia 
związane z wykonywaną 
pracą można odpowiednio 
zabezpieczyć, ale żeby 
tego dokonać, musimy 
wykształcić w sobie kulturę 
bezpieczeństwa. Temu właśnie 
ma służyć program STOP™.

Artur Kopeć  
członek zarządu  
Grupy Azoty
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*  W 2014 roku doszło do 9 wypadków w Grupie Azoty KĘDZIERZyN wśród których był 1 wypadek zbiorowy (w którym było poszkodowanych 9 osób: 6 kobiet i 3 mężczyzn).
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Charakter działalności zakładów 
Grupy Azoty sprawia, że pracownicy 
bywają narażeni na kontakt 
z czynnikami szkodliwymi 
i niebezpiecznymi dla zdrowia. 
Grupa Azoty podejmuje działania 
prewencyjne oraz naprawcze 
wszędzie, gdzie istnieje 
ryzyko szkodliwego wpływu 
na pracowników. Na bieżąco są też 
prowadzone oceny ryzyka.

W tarnowskiej spółce na hałas 
narażony jest 1 pracownik, natomiast 
na niedostateczne oświetlenie 
stanowiska pracy – 478. W 2014 r. 
przeprowadzono oceny ryzyka 
zawodowego dla 56 stanowisk (355 
pracowników). W tym samym okresie 
w Grupie Azoty KĘDZIERZyN po raz 
pierwszy w historii spółki udało się 
zlikwidować ekspozycję pracowników 
na ponadnormatywne oddziaływanie 
czynników niebezpiecznych 
i uciążliwych. Przeprowadzono 
aktualizację i weryfi kację kart 
oceny ryzyka zawodowego dla 
148 stanowisk. W przypadku 29 
zastosowano środki techniczne 
eliminowania lub ograniczania ryzyka 
zawodowego. Środki organizacyjne 
wdrożono dla 148 stanowisk. 
Zastosowano również środki ochrony 
indywidualnej. W puławskiej spółce 
zagrożenia czynnikami związanymi 
ze środowiskiem dotyczyły 
w przypadku substancji chemicznych 
– 2 osób, pyłów przemysłowych 
– 96, hałasu – 560, wibracji – 11, 
mikroklimatu gorącego – 167. 
Zagrożenia związane z uciążliwością 
pracy dotyczyły: nadmierne 
obciążenie fi zyczne – 531 osób, 
niedostateczne oświetlenie stanowisk 
pracy – 624. Cztery osoby zagrożone 
były czynnikami mechanicznymi 
związanymi z maszynami szczególnie 
niebezpiecznymi. Przeprowadzono 
oceny ryzyka dla 169 stanowisk (632 
pracowników). Wyeliminowano 
lub ograniczono ryzyko dla 40 
stanowisk (116 pracowników), stosując 
środki techniczne (20 stanowisk), 
organizacyjne (16 stanowisk) i środki 
ochrony indywidualnej (4 stanowiska). 
W Grupie Azoty POlICE zagrożenia 
związane ze środowiskiem pracy 
dotyczyły 698 pracowników, w tym 
pyły – 108 osób, inne pyły – 145 osób, 
a hałas – 445 osób. W przypadku 
2 pracowników obniżono narażenie 
na pyły zwłókniające do poziomu 
zgodnego z normą. 

Łącznie przeprowadzono oceny 
ryzyka zawodowego dla 206 
stanowisk (597 pracowników). 
Wyeliminowano lub ograniczono 
ryzyko zawodowe na 191 stanowiskach 
(512 pracowników). Środki techniczne 
zastosowano na 20 stanowiskach 
(100 pracowników), a organizacyjne 
– na 32 stanowiskach (106 
pracowników). Środki ochrony 
indywidualnej zastosowano na 136 
stanowiskach (462 pracowników).

Pod takim hasłem 
Grupa Azoty PUŁAWy 
od 2014 r. zachęca swoich 
pracowników jeżdżących 
rowerami do korzystania 
z kamizelek 
odblaskowych. 
W kamizelki zostali 
wyposażeni wszyscy 
pracownicy, którzy 
poruszają się na rowerze 
po terenie zakładów. 
Od połowy 2014 r. 
korzystanie z nich jest 
obowiązkowe. Kamizelki 
odblaskowe z hasłem 
„Jestem widoczny, jestem 
bezpieczny” są stosowane 
przez pracowników 
również poza terenem 
spółki.

Jestem widoczny,
jestem bezpieczny
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7 W Grupie Azoty na bieżąco 

monitorujemy wpływ spółek 

na środowisko, dokonując 

pomiarów emisji do powietrza, 

ilości i jakości pobieranych 

wód oraz odprowadzanych 

ścieków i wytwarzanych 

odpadów, a także pomiarów 

hałasu środowiskowego. 

Posiadanie ważnych pozwoleń 

środowiskowych świadczy 

o tym, że negatywny wpływ 

na środowisko zamyka się 

w granicach poszczególnych 

spółek i dotrzymane 

są standardy jakości środowiska. 

W spółkach funkcjonują systemy 
bezpieczeństwa zgodne 
z wymaganiami ustawy Prawo 
ochrony środowiska. Z analiz 
wynika, że wszystkie standardy 
prawne, w tym standardy 
określone w przyznanym spółkach 
pozwoleniach zintegrowanych, 
są dotrzymywane. Planowane 
i realizowane są również działania 
ograniczające wpływ zakładów 
na środowisko oraz realizowane 
są liczne inwestycje proekologiczne, 
które niwelują potencjalne 
zagrożenie dla środowiska oraz 
społeczności lokalnych. W 2014 r. 
nie odnotowano skarg dotyczących 
negatywnego wpływu spółek Grupy 
Azoty na lokalną społeczność lub 
środowisko.

W związku z tym, że w spółkach 
Grupy Azoty istnieje ryzyko 
awarii chemicznej, dokonano 
kilkustopniowej klasyfi kacji tego 
typu wydarzeń w zależności od ich 
zasięgu i odpowiadających im 
poziomów alarmowania. Na przykład 
w Grupie Azoty S.A. klasyfi kacja jest 
trzystopniowa – stopień pierwszy 
to zagrożenie miejscowe w obrębie 
instalacji (do 200 m), stopień drugi 
to zagrożenie miejscowe o zasięgu 

większym niż 200 m, ale nie sięgające 
poza teren zakładów, a stopień trzeci 
to zagrożenie wychodzące poza 
teren zakładów. Z kolei w Grupie 
Azoty KĘDZIERZyN obowiązuje 
dwustopniowy system alarmowania 
w przypadku wystąpienia awarii, 
pożaru, wybuchu lub innego 
miejscowego zagrożenia. Alarm 
pierwszego stopnia ogłaszany jest dla 
ściśle określonego terenu (obiektu 
lub instalacji). Alarm drugiego 
stopnia ogłaszany jest wtedy, gdy 
skutki obejmują znaczną część 
Grupy Azoty KĘDZIERZyN, a nawet 
tereny znajdujące się poza obrębem 
zakładów.

Przyjęto systemy i metody 
alarmowania pracowników oraz 
okolicznych mieszkańców o sytuacji 
zagrożenia lub awarii, takie jak 
syreny zakładowe i lokalne, światła 
zaporowe i samowyładowcze, 
rogatki, radiowęzeł zakładowy 
i osiedlowe głośniki, sygnalizacja 
przeciwpożarowa, wykrywacze 
stężeń, samochody z instalacjami 
nagłaśniającymi i wiatrowskazy.

ZESPóŁ DS. OCHRONy 

PRZECIWPOżAROWEJ

CENTRUM EDUKACJI 

RATOWNICTWA GRUPy AZOTy

W Grupie Azoty działa Zespół 
ds. Ochrony Przeciwpożarowej, 
w którego skład wchodzą jednostki 
ochrony przeciwpożarowej jej 
czterech kluczowych spółek, a także 
Zakładowa Służba Ratownicza Grupy 
Azoty SIARKOPOl i Kopalniana 
Stacja Ratownictwa Górniczego 
Siarkopol. Dzięki zaangażowaniu tego 
zespołu w ostatnich dwóch latach 
wypracowano „Strategię doboru 
w zakresie ilościowego i jakościowego 
wyposażenia jednostek Grupy Azoty 
w pianotwórcze środki gaśnicze”, 
przyjęto ujednolicony „Regulamin 
Umundurowania” i powołano 
Centrum Edukacji Ratownictwa 
Grupy Azoty. 

Centrum Edukacji Ratowniczej 
Grupy Azoty CERGA to nowoczesna 
jednostka odpowiedzialna 
za szkolenie strażaków i ratowników 
chemicznych pracujących w Grupie 
Azoty. Centrum powstało na bazie 
Zakładowej Straży Pożarnej Grupy 
Azoty PUŁAWy, a swoją działalność 
rozpoczęło 12 marca 2015 r. 
inauguracyjnym szkoleniem dla 
ratowników chemicznych. Będzie ono 
organizować i prowadzić szkolenia 
w ramach całej grupy kapitałowej. 
Jego podstawowym zadaniem 
jest doskonalenie kwalifi kacji 
i umiejętności pracowników 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
ratownictwo i ochronę 
przeciwpożarową. CERGA ma pomóc 
w wypracowywaniu wspólnych 
standardów bezpieczeństwa 
oraz w wymianie doświadczeń 
i wykorzystywaniu synergii pomiędzy 
spółkami Grupy Azoty. Obejmie swoją 
działalnością Grupę Azoty S.A., Grupę 
Azoty PUŁAWy, Grupę Azoty POlICE, 
Grupę Azoty KĘDZIERZyN, Grupę 
Azoty SIARKOPOl oraz inne podmioty 
zainteresowane skorzystaniem 
z oferty szkoleniowej.

Zapewnienie pracownikom 
bezpieczeństwa w miejscu 
pracy to nasz priorytet. 
Mając wyspecjalizowane 
centrum szkoleniowe, 
kształcące ratowników 
i strażaków z całej grupy 
kapitałowej, możemy 
osiągnąć taki sam, najwyższy 
poziom ratownictwa 
we wszystkich naszych 
zakładach. Powołanie 
CERGA to kolejny efekt 
konsolidacji i wdrożenia 
Programu Doskonałości 
Operacyjnej Azoty PRO. 
To nowa jakość w obszarze 
ratownictwa chemicznego 
i przeciwpożarowego 
w Polsce.

Artur Kopeć 
członek zarządu 
Grupy Azoty
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3.5.4   BezpieczeńStwo klienta3.5.3   BezpieczeńStwo w tRanSpoRcie

Substancje chemiczne mogą 

stwarzać zagrożenie nie 

tylko w miejscu produkcji 

i składowania, ale również 

podczas transportu. Ryzyko 

jest szczególnie duże, gdy 

przewozi się je samochodami, 

dlatego w Grupie Azoty 

dążymy do zwiększenia udziału 

transportu kolejowego.

Nie zawsze jest to możliwe, 
dlatego wprowadziliśmy 
w naszych spółkach rygorystyczne 
wytyczne dotyczące transportu 
drogowego i wymagamy ich 
przestrzegania od współpracujących 
z nami przewoźników. Przy 
przewozie ładunków szczególnie 
niebezpiecznych kierujemy się 
przepisami ADR.

Surowce chemiczne staramy się 
przewozić w systemie zamkniętych 
cystern kolejowych rożnych klas 
RID i ograniczamy wykorzystanie 
cystern samochodowych. 
Ze względu na bezpieczeństwo coraz 
częściej wykorzystujemy cysterny 
dostosowane do armatury załadowcy 
i rozładowcy. 

Spółki Grupy Azoty należą 
do Systemu Pomocy 
w Transporcie Materiałów 
Niebezpiecznych SPOT, 
skupiającego największe 
zakłady chemiczne. 
System służy poprawie 
bezpieczeństwa przewozu 
na terytorium naszego 
kraju, a w przypadku 
zaistnienia zagrożenia 
pozwala na skuteczne 
usunięcie jego skutków 
połączonymi siłami 
i środkami krajowego 
systemu ratowniczo-
gaśniczego i podmiotów 
wchodzących w skład 
systemu.

SPOT 

Wszystkie cztery spółki 
mają Świadectwo 
Upoważnionego 
Przedsiębiorcy, czyli 
AEO (Authorised 
Economic Operator). 
Oznacza ono spełnienie 
bardzo rygorystycznych 
wymagań w zakresie 
produkcji i logistyki 
oraz transportu 
towarów i jednocześnie 
uprawnia do ułatwień 
podczas kontroli celnej 
i granicznej.

AEO

Grupa Azoty nie wymusza 
wprawdzie na przewoźnikach 
spełnienia określonych norm EURO, 
ale zobowiązuje ich do realizacji 
transportów możliwie najkrótszymi 
trasami i z użyciem pojazdów 
spełniających normy emisyjne EURO 
5 i 6. Nasza własna fl ota samochodów 
osobowych i dostawczych jest 
wyposażona w ekonomiczne 
silniki o niskiej emisji spalin. W jej 
użytkowaniu obowiązują bezpieczne 
dla środowiska procedury dotyczące 
recyklingu odpadów, takich jak zużyte 
akumulatory i opony.

W 2014 r. w Grupie Azoty nie 
odnotowano wypadków związanych 
z transportem produktów. 
W transporcie kolejowym doszło 
jednak na terenie krajów UE 
do trzech zdarzeń, polegających 
na kropelkowym wycieku 
kwasu azotowego stężonego 
z elementów górnej armatury. 
We wszystkich przypadkach 
okazało się, że przyczyną był wzrost 
ciśnienia w cysternie w związku 
z wysoką temperaturą otoczenia. 
Wprawdzie żadne z tych zdarzeń nie 
doprowadziło do bezpośredniego 
zagrożenia środowiska ani zdrowia 
lub życia ludzi, ale w ramach 
działań naprawczych dokonano 
kompleksowej wymiany fl oty cystern 
na nowocześniejsze jednostki 
wykonane ze specjalistycznej stali 
uranus.

ŚRODOWISKO A TRANSPORT Chociaż użytkownicy 

produktów Grupy Azoty 

są profesjonalistami w swoich 

dziedzinach, to jednak w trosce 

o ich pełne bezpieczeństwo 

przestrzegamy jednolitych 

zasad dotyczących oznaczania 

i pełnego opisu produktów 

wytwarzanych we wszystkich 

segmentach naszej działalności.

Wszystkie opakowania zawierają 
informacje o zawartości (nazwa 
handlowa produktu), producencie 
(dane adresowe) i masie produktu. 
Jeśli chodzi o nawozy, podawane 
są informacje wymagane przepisami 
Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003, 
czyli rodzaj i typ nawozu, określenie 
„Nawóz WE” (jeśli dotyczy), zawartość 
składników pokarmowych i ich 
form oraz instrukcje stosowania 
i podstawowe środki ostrożności 
(informacja opcjonalna z punktu 
widzenia przepisów). Jeśli nawóz 
sprzedawany jest bez opakowania, 
sporządza się dokument towarzyszący 
zawierający wszystkie wymagane 
elementy etykiety. Opakowania 
dodatków paszowych są dodatkowo 
wyposażane w etykietę zgodną 
z wymaganiami dla pasz i dodatków 
paszowych (Rozporządzenie (WE) 
nr 1831/2003) zawierającą informacje 
o dawkach żywieniowych i okresie 
przechowywania.

W przypadku substancji i mieszanin 
chemicznych zaklasyfi kowanych 
jako niebezpieczne, wobec których 
obowiązuje Rozporządzenie ClP, 
zakres obligatoryjnych informacji jest 
szerszy. Na etykiecie musi znaleźć się 
identyfi kator produktu obejmujący 
nazwę substancji chemicznej wraz 
z jej numerem identyfi kacyjnym, 
piktogramy i hasło ostrzegawcze, 
a także informacje o rodzaju 
zagrożenia, środkach ostrożności 
i sposobie magazynowania oraz 
transportu.

Dodatkowo w karcie charakterystyki 
znajdują się informacje dotyczące 
środków pierwszej pomocy, 
postępowania w przypadku pożaru 
lub niezamierzonego uwolnienia 
do środowiska, postępowania 
z substancjami i mieszaninami oraz 
informacje na temat magazynowania, 
ewentualnych środków ochrony 
i postępowania z odpadami, 
a także informacje toksykologiczne 
i ekotoksykologiczne.

Również produkty segmentu 
Tworzywa są oznakowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami według 
jednolitego systemu przyjętego 
w całej Grupie Azoty.

Substancje niebezpieczne 
muszą być zaopatrzone 
w kartę charakterystyki 
sporządzoną w języku 
kraju odbiorcy. Karta 
charakterystyki zawiera 
podsumowanie informacji 
zawartych w raporcie 
bezpieczeństwa 
chemicznego oraz 
techniczne i organizacyjne 
środki bezpieczeństwa 
konieczne przy 
użytkowaniu substancji. 
Karty charakterystyki, 
w zależności od produktu, 
umieszczone 
są na stronach 
internetowych Grupy 
Azoty, w tym na portalach 
nawozy .eu i e-plastics.eu 
oraz na stronie grupaazoty.
com. Dla produktów 
nie wymagających 
sporządzenia karty 
charakterystyki 
opracowujemy karty 
informacyjne pouczające 
o bezpiecznym 
postępowaniu 
z produktem. Karty 
informacyjne nie 
są obowiązkowe 
– przygotowujemy je, żeby 
ułatwić klientom dostęp 
do informacji.

Karty charakterystyki

W Grupie Azoty w 2014 r. nie 
odnotowano przypadków 
niezgodności z regulacjami 
oraz dobrowolnymi kodeksami 
dotyczącymi oznakowania i informacji 
o produktach i usługach, które 
skutkowałyby nałożeniem grzywny, 
kary lub ostrzeżeniem.

Na Grupę Azoty w 2014 r. nie nałożono 
istotnych kar z tytułu niezgodności 
z prawem i regulacjami dotyczącymi 
dostawy i użytkowania produktów 
i usług.
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Szczegółowe dane na temat struktury 
transportu znajdują się w rozdziale 
„Logistyka i transport”.
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W odniesieniu do substancji 

chemicznych wykorzystywanych 

w procesach produkcyjnych 

Grupa Azoty stara się 

postępować zgodnie zasadami 

ostrożności i substytucji. 

Po pierwsze, nie stosujemy 

substancji, których właściwości 

nie zostały wystarczająco 

poznane, po drugie zaś, 

substancje szczególnie 

niebezpieczne staramy się 

zastępować substancjami 

stwarzającymi mniejsze ryzyko. 

Ponadto w przypadku kilku 

substancji stosujemy klasyfi kację 

ostrzejszą od wymaganej 

w Rozporządzeniu ClP (dotyczy 

to na przykład cykloheksanonu).

REACH 

Grupa Azoty spełnia wymogi 
Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 
(REACH) w sprawie rejestracji, 
zezwoleń i ograniczeń dotyczących 
produkowanych chemikaliów. 
Przestrzegamy przepisów 
wymagających przebadania pod 
kątem właściwości niebezpiecznych 
wszystkich wprowadzanych 
do obrotu substancji chemicznych, 
określenia zasad ich stosowania, 
a w uzasadnionych przypadkach 
wprowadzenia ograniczeń i zakazów.

Spółki dokonują oceny 
bezpieczeństwa chemicznego 
dla substancji wysokiego ryzyka 
i przedkładają odpowiednią 
dokumentację badań wszystkich 
znajdujących się w obrocie substancji. 
Na podstawie tych informacji 
sporządza się raporty bezpieczeństwa 
chemicznego substancji (RBCh), 
obejmujące cały cykl ich życia 
– od produkcji, poprzez zastosowanie, 
po utylizację.

Wdrożyliśmy przepisy 
Rozporządzenia REACH oraz 
Rozporządzenia 1272/2008 w sprawie 
klasyfi kacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin (ClP). W 2014 r. 
spółki Grupy Azoty przedłożyły 
Europejskiej Agencji Chemikaliów 
dokumentację rejestracyjną 
dotyczącą nowych produktów. 
Dokumenty rejestracyjne złożone 
w latach poprzednich są na bieżąco 
aktualizowane. W kolejnym terminie 
wynikającym z Rozporządzenia 
REACH, czyli w 2018 r., przewiduje 
się konieczność rejestracji kolejnych 
substancji. Są to substancje 
o mniejszej skali produkcji (poniżej 
100 ton rocznie) i mniejszym 
znaczeniu dla przychodów Grupy 
Azoty.

W 2014 r. w Grupie Azoty nie 
odnotowano niezgodności 
z regulacjami i dobrowolnymi 
kodeksami w zakresie wpływu 
produktów i usług na zdrowie 
i bezpieczeństwo na każdym etapie 
ich cyklu życia, które skutkowałyby 
nałożeniem grzywny lub kary czy 
ostrzeżeniem.

PRODUCT STEWARDSHIP

W czerwcu 2014 r. podczas spotkania 
stowarzyszenia Fertilizers Europe 
Grupa Azoty otrzymała prestiżowy 
certyfi kat Product Stewardship, czyli 
„Opieka nad Produktem”. Certyfi kat 
potwierdza, że wytwarzane przez 
nią nawozy są w całym swoim cyklu 
życia bezpieczne dla człowieka 
i środowiska naturalnego. Jego 
przyznanie poprzedzone było 
audytem przeprowadzonym 
w spółkach grupy przez niezależnych 
audytorów DNV (Det Norske Veritas). 
Niewiele fi rm z branży poddaje się 
rygorystycznej i wieloaspektowej 
ocenie poprzedzającej 
przyznanie certyfi katu. My się 
na to zdecydowaliśmy – i audyt 
potwierdził, że Grupa Azoty spełnia 
najwyższe światowe standardy.

Program Product Stewardship 
obejmuje cały cykl życia 
nawozów mineralnych, od fazy ich 
projektowania, poprzez produkcję, 
dystrybucję, wysianie na polu rolnika, 
aż po weryfi kację tego, czy oferowany 
produkt spełnia deklarowane przez 
producenta funkcje. Certyfi kat 
zobowiązuje producentów nawozów 
do przetwarzania i transportu 
surowców w sposób bezpieczny dla 
człowieka i środowiska naturalnego.

Audytem przeprowadzonym w 2014 r. 
objęte zostały Grupa Azoty S.A., 
Grupa Azoty POlICE, Grupa Azoty 
PUŁAWy i Grupa Azoty KĘDZIERZyN.

Product Stewardship jest 
procesem ciągłym, który zaczyna 
się od zaangażowania ze strony 
kierownictwa wyższego szczebla. 
Pierwszym etapem jest przegląd 
ryzyk dotyczących właściwości, 
produkcji, magazynowania, 
dystrybucji i wykorzystania nawozów, 
a także opracowanie zgodnych 
z normami Fertilizers Europe 
systemów zarządzania produktem 
w całym cyklu jego życia. Następny 
etap to ustanowienie realistycznych 
celów poprawy wyników oraz 
monitoring faktycznej realizacji tych 
celów. Kolejny krok to zapewnienie, 
by standardy produktu były 
utrzymywane i pozostawały zgodne 
z przyjętymi zasadami. W razie 
konieczności są podejmowane 
działania korygujące i zapobiegawcze.

Grupa Azoty KĘDZIERZyN przedłużyła 
certyfi kat koszerności na wszystkie 
dotychczasowe produkty.

4 lipca 2014 r. w kędzierzyńsko-
kozielskiej spółce gościł Naczelny 
Rabin Polski Michael Schudrich. 
Wizyta miała na celu przedłużenie 
certyfi katu koszerności na wszystkie 
produkty Grupy Azoty KĘDZIERZyN, 
w tym na nowy produkt Oxoplast® 
Medica.

Dzięki certyfi katowi markowe 
produkty Grupy Azoty KĘDZIERZyN 
mogą być wykorzystywane 
na wszystkich rynkach, również 
wymagających potwierdzenia 
koszerności. Posiadany certyfi kat 
jest odpowiedzią na zróżnicowane 
wymagania rynkowe. Nowy certyfi kat 
obowiązuje do sierpnia 2015 r.

CERTyFIKAT KOSZERNOŚCI
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ElEMENTy PROGRAMU

PRODUCT STEWARDSHIP:

 ■ ustalenie celów i zadań zarządzania 
produktem,

 ■ zdefi niowanie programu (zadania, 
zakresy odpowiedzialności, 
terminy),

 ■ powołanie zespołu zarządzającego 
programem,

 ■ zakomunikowanie klientom polityki 
zarządzania produktem,

 ■ zakomunikowanie pracownikom 
zasad programu,

 ■ szkolenie zarządzających 
programem oraz objętych nim 
pracowników,

 ■ dokumentowanie podjętych 
działań,

 ■ utrzymywanie i kontrolowanie 
dokumentów wymaganych przez 
program,

 ■ kontrola odpowiedzialności w górę 
i w dół łańcucha dystrybucji, 
czyli z jednej strony kontrola 
dostawców, z drugiej zaś 
– dystrybutorów i przewoźników.

DZIESIĘć OBSZARóW AUDyTU:

1. Kierowanie i administracja.

2. Opracowanie produktu.

3. Szukanie źródeł surowców, dodatków 
i produktów stron trzecich.

4. Produkcja.

5. Pakowanie.

6. Transport.

7. Magazynowanie 
(poza miejscem wytwarzania).

8. Marketing i sprzedaż.

9. Stosowanie produktu 
i usługi dla rolników.

10. Monitoring i przegląd.
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aplikacja i usługi dla rolników

pakowanie

marketing i sprzedaż

magazynowanie

transport

źródła materiałów

produkcja

opracowanie produktu
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Społeczna odpowiedzialność 

każdej dużej fi rmy zajmującej 

się produkcją przemysłową 

ma wiele wymiarów. 

Omówiliśmy je wszystkie 

szczegółowo w tym raporcie. 

W działalności Grupy Azoty, 

jednego z największych 

w Europie producenta nawozów 

mineralnych, pojawia się jednak 

jej dodatkowy, specyfi czny 

wymiar – co najmniej 

równie ważny jak wszystkie 

pozostałe. Skala naszej 

produkcji w tym segmencie 

sprawia, że ma ona kluczowe 

znaczenie dla żywnościowego 

bezpieczeństwa Polski.

Pierwszym warunkiem 
bezpieczeństwa żywnościowego 
państwa jest dostępność żywności 
dla każdego, nawet najuboższego 
obywatela. Warunkiem drugim 
jest to, by żywność ta była czysta 
i bezpieczna dla zdrowia, a także 
– by zawierała wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze. Warunkiem 
trzecim, rzadko możliwym 
do spełnienia w stu procentach, jest 
żywnościowa samowystarczalność 
kraju – czyli wydajne, nowoczesne 
rolnictwo. Dziś nowoczesne rolnictwo 
to nowoczesne nawozy.

W XXI wieku kwestią równie ważną 
jak ilość oferowanych nawozów 
jest ich skład, postać i jakość, 
dlatego w naszych badaniach, 
prowadzonych często we współpracy 
z czołowymi placówkami naukowymi, 
opracowujemy nowe produkty 
uwzględniające koncepcję 

nawożenia inteligentnego, tj. 
ekonomicznego, gwarantującego 
biologiczną czystość upraw 
i wpływającego w minimalnym 
stopniu na otoczenie przyrodnicze.

Proponujemy odbiorcom 
odchodzenie od prostego nawożenia 
na rzecz nowej technologii, czyli 
biomodelingu. Jeszcze niedawno 
w naszej ofercie było kilkanaście 
produktów, dziś jest ich już prawie 
czterdzieści – dostosowanych 
do konkretnych rodzajów gleby 
i specyfi ki różnych upraw. W tej chwili 
wprowadzamy rozwiązania nazywane 
mikrostarterami. Branża nawozowa 
wkroczyła w XXI wiek. My chcemy 
zawsze być w jej czołówce.

Raport 
o polskim rolnictwie

19 listopada 2014 r. 
w Kancelarii Prezydenta 
RP zaprezentowano 
opracowany przez 
Centrum Kompetencji 
Puławy raport „25 lat 
polskiego rolnictwa. 
Bezpieczeństwo 
żywnościowe w Europie”. 
Nadzór merytoryczny 
nad opracowaniem objął 
prof. dr hab. inż. Janusz 
Igras, dyrektor naukowy 
w Instytucie Nowych 
Syntez Chemicznych 
w Puławach. Raport 
pokazuje obiektywny 
obraz polskiego 
rolnictwa, jako 
sektora gospodarki 
zapewniającego 
bezpieczeństwo 
żywnościowe nie tylko 
Polski, lecz także innych 
krajów europejskich. 
Przełamuje również 
fałszywy, ale często 
przywoływany w debacie 
publicznej obraz, 
przedstawiający rolnictwo 
jako zacofany dział 
gospodarki, w który nie 
warto inwestować.

Autorzy raportu wskazują, 
że rolnictwo to jeden 
z najważniejszych, gdyż 
czwarty pod względem 
wielkości sektor polskiej 
gospodarki, który 
dynamicznie się rozwija 
i przynosi korzyści 
całemu społeczeństwu. 
Eksport produktów rolno-
spożywczych stanowi 
ponad 12% całego 
polskiego eksportu. 
W latach 2003–2013 
jego wartość wzrosła 
z 4 do prawie 20 mln euro.
Dziś Polska zajmuje 
ósme miejsce wśród 
europejskich eksporterów 
żywności. Grupa Azoty 
chce mieć swój udział 
w dalszym awansie 
naszego rolnictwa w skali 
kraju i całej Europy.

Nasze cele

1. Dostarczanie nawozów 
sztucznych, wspierających 
efektywne i prawidłowe 
ekologicznie uprawy, żeby 
gospodarka rolna była 
dochodowa i dostarczała 
przystępnej cenowo 
żywności.

2. Przyczynianie się 
do bezpieczeństwa dostaw 
żywności, a co za tym idzie 
– do zmniejszania ubóstwa 
i do rozwoju człowieka.

3. Zapobieganie degradacji 
gleb i przywracania ich 
naturalnego stanu, aby 
osiągać cele ekologiczne, 
takie jak zwalczanie 
pustynnienia.

4. Eliminacja, tam gdzie 
będzie to możliwe, 
lub zminimalizowanie 
negatywnego oddziaływania 
na środowisko nawozów 
sztucznych i produkcji rolnej.
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4.1  zaSady SpoRzĄdzenia SkRóconego SpRawozdania finanSowego

SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe

Prezentowane tu wyniki 

są spójne z wynikami 

prezentowanymi w publicznie 

dostępnych sprawozdaniach 

finansowych za rok 2014 

i powinny być analizowane 

łącznie z nimi, ze szczególnym 

uwzględnieniem 

informacji objaśniających, 

stanowiących integralną część 

skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego. 

Przedstawione wyniki finansowe, 
w odróżnieniu od innych wyników 
(społecznych, środowiskowych) 
prezentowanych w niniejszym 
raporcie, obejmują nie tylko cztery 
największe spółki, lecz wszystkie 
podmioty objęte skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym Grupy 
Azoty.

Przedstawione tu skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe stanowi jedynie 
podsumowanie informacji zawartych 
w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym Grupy Azoty 
zatwierdzonym przez Zarząd Grupy 
Azoty S.A. w dniu 10 marca 2015 r. 
Nie jest ono pełnym sprawozdaniem 
finansowym i nie zawiera informacji 
wystarczających do pełnego 
zrozumienia sytuacji majątkowej 
i finansowej Grupy Kapitałowej oraz 
jej wyniku finansowego.

Skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe należy 
czytać łącznie ze zbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym sporządzonym zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Unię 
Europejską Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF UE) i innymi 
obowiązującymi przepisami. Skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe sporządzono przy 
zastosowaniu zasad rachunkowości 
opisanych w punkcie 2 informacji 
dodatkowej do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
za okres 12 miesięcy kończących się 31 
grudnia 2014 r. przygotowane zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską” dostępne jest na http://
tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/
raportyr.
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SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe

za okres  
od 01.01.2014  
do 31.12.2014

za okres  
od 01.01.2013  

do 31.12.2013*  
przekształcone

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży 9 898 476 9 821 023

Koszt własny sprzedaży (8 231 565) (8 441 783)

Zysk brutto ze sprzedaży 1 666 911 1 379 240

Koszty sprzedaży (581 145) (447 750)

Koszty ogólnego zarządu (739 977) (707 766)

Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 58 421 602 697

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia – 517 125

Pozostałe koszty operacyjne (101 980) (128 558)

Zysk na działalności operacyjnej 302 230 697 863

Przychody finansowe 45 767 73 761

Koszty finansowe (58 398) (56 225)

(Koszty)/Przychody finansowe netto (12 631) 17 536

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 13 940 12 361

Zysk przed opodatkowaniem 303 539 727 760

Podatek dochodowy (37 731) (18 439)

Zysk netto z działalności kontynuowanej 265 808 709 321

Działalność zaniechana

Strata netto z działalności zaniechanej (753) (554)

Zysk netto 265 055 708 767

Inne całkowite dochody

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

Przeszacowanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń (23 542) (4 032)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane  
do rachunku zysków i strat

4 420 678

(19 122) (3 354)

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe

za okres 
od 01.01.2014 
do 31.12.2014

za okres 
od 01.01.2013 

do 31.12.2013* 
przekształcone

Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży (24) (15 751)

Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana  
do rachunku zysków i strat

(2 912) (27 256)

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych 7 807 (5 063)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane  
do rachunku zysków i strat

559 8 239

5 430 (39 831)

Suma innych całkowitych dochodów (13 692) (43 185)

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem 251 363 665 582

Zysk netto przypadający dla:

Akcjonariuszy jednostki dominującej 231 350 676 948

Udziałowców niesprawujących kontroli 33 705 31 819

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem przypadające dla:

Akcjonariuszy jednostki dominującej 216 144 639 040

Udziałowców niesprawujących kontroli 35 219 26 542

Zysk na jedną akcję:

Podstawowy (zł) 2,33 6,93

Rozwodniony (zł) 2,33 6,93
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4.2  SkonSolidowany Rachunek zySków i StRat oRaz inne całkowite dochody 4.2  SkonSolidowany Rachunek zySków i StRat oRaz inne całkowite dochody

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.
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SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe

na dzień
31.12.2014

na dzień 
31.12.2013* 

przekształcone

Aktywa

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 5 966 287 5 780 924

Nieruchomości inwestycyjne 54 968 53 374

Wartości niematerialne 510 415 519 631

Wartość firmy 12 600 11 617

Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 110 842 128 944

Inwestycje dostępne do sprzedaży 12 371 23 989

Pozostałe aktywa finansowe 19 054 53

Należności długoterminowe 2 932 3 408

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 86 941 103 540

Pozostałe aktywa 4 675 4 462

Aktywa trwałe razem 6 781 085 6 629 942

Aktywa obrotowe

Zapasy 1 347 826 1 165 507

Pozostałe aktywa finansowe 68 484 106 822

Należności z tytułu podatku dochodowego 6 720 40 558

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 161 389 1 273 112

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 558 603 713 024

Pozostałe aktywa 24 118 21 016

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 107 792

Aktywa obrotowe razem 3 167 247 3 320 831

Aktywa razem 9 948 332 9 950 773

na dzień
31.12.2014

na dzień 
31.12.2013* 

przekształcone

Pasywa

Kapitał własny

Kapitał zakładowy 495 977 495 977

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 418 270 2 418 270

Kapitał z aktualizacji wyceny - 2 346

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych 1 403 (3 681)

Zyski zatrzymane, w tym: 2 843 389 2 649 822

zysk netto bieżącego okresu 231 350 676 948

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 5 759 039 5 562 734

Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 729 097 707 820

Kapitał własny razem 6 488 136 6 270 554

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 476 932 634 693

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 312 419 254 613

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 498 61 821

Rezerwy 113 106 119 343

Dotacje 39 993 24 906

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 231 692 284 068

Pozostałe zobowiązania finansowe 20 205 22 513

Zobowiązania długoterminowe razem 1 195 845 1 401 957

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 509 259 604 140

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 30 494 34 008

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 2 934 4 903

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 425 553 1 313 547

Rezerwy 211 432 213 839

Dotacje 2 982 2 936

Przychody przyszłych okresów 2 322 25 921

Pozostałe zobowiązania finansowe 79 375 78 968

Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 264 351 2 278 262

Zobowiązania razem 3 460 196 3 680 219

Pasywa razem 9 948 332 9 950 773

SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe
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4.3  SkonSolidowane SpRawozdanie z Sytuacji finanSowej 4.3  SkonSolidowane SpRawozdanie z Sytuacji finanSowej

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.
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za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014

za okres
od 01.01.2013

do 31.12.2013*
przekształcone

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości 
inwestycyjnych

8 786 15 627

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości 
inwestycyjnych

(676 398) (680 878)

Otrzymane dywidendy 11 971 28 067

Wydatki na nabycie aktywów finansowych (179 583) (128 499)

Wydatki na nabycie spółek zależnych, po pomniejszeniu o przejęte środki pieniężne (23 443) (230 956)

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 215 686 43 787

Przejęte środki pieniężne po pomniejszeniu o wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych – 273 797

Odsetki otrzymane 3 480 816

Dotacje – 497

Pożyczki (645) (525)

Pozostałe wydatki inwestycyjne (7 920) (10 271)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (648 066) (688 538)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wydatki netto z tytułu emisji akcji – (11 159)

Dywidendy wypłacone (41 768) (170 813)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 288 300 1 020 372

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących – (311 316)

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek (541 358) (324 710)

Odsetki zapłacone (43 766) (40 470)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (13 191) (12 623)

Pozostałe wpływy finansowe 23 742 20 172

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (328 041) 169 453

Przepływy pieniężne netto, razem (156 326) 471 412

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 713 024 243 440

Wpływ zmian kursów walut 1 905 (1 828)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 558 603 713 024

za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014

za okres
od 01.01.2013

do 31.12.2013*
przekształcone

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 303 539 727 760

Korekty 589 459 65 689

Amortyzacja 520 175 548 123

Utworzenie odpisów aktualizujących 40 300 49 568

Strata/(Zysk) z tytułu działalności inwestycyjnej 1 628 (547 255)

Zysk ze zbycia aktywów finansowych (2 912) (12)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności (13 940) (12 361)

Odsetki, różnice kursowe 48 740 38 443

Dywidendy (807) (1 251)

Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów  
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej

(3 725) (9 566)

Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami  
w kapitale obrotowym

892 998 793 449

Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 108 537 (42 953)

Zmiana stanu zapasów (181 530) 196 385

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych (20 733) 95 942

Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji 57 824 78 815

Inne korekty 761 (8 176)

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej 857 857 1 113 462

Podatek zapłacony (38 076) (122 965)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 819 781 990 497

SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe
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4.4.  SkonSolidowane SpRawozdanie z pRzepływów pieniężnych 4.4.  SkonSolidowane SpRawozdanie z pRzepływów pieniężnych

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., 
zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.
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PRZyCHODy, KOSZTy I WyNIK FINANSOWy W PODZIAlE NA SEGMENTy OPERACyJNE ZA OKRES 12 MIESIĘCy 

ZAKOńCZONyCH 31 GRUDNIA 2013 ROKU, PRZEKSZTAŁCONE*

Działalność kontynuowana Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne 5 565 074 1 466 548 2 385 331 265 516 138 554 9 821 023

Przychody ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami

2 061 724 355 834 728 472 2 903 162 782 352 6 831 544

Przychody ze sprzedaży razem 7 626 798 1 822 382 3 113 803 3 168 678 920 906 16 652 567

Koszty operacyjne, w tym:(-) (7 240 598) (1 932 912) (3 128 175) (3 173 286) (953 872) (16 428 843)

koszty sprzedaży(-) (301 809) (51 901) (82 642) (171) (11 227) (447 750)

koszty zarządu(-) (349 822) (121 261) (136 979) (14 793) (84 911) (707 766)

Pozostałe przychody operacyjne 45 013 8 012 11 611 4 764 16 172 85 572

Pozostałe koszty operacyjne(-) (11 818) (53 597) (4 671) (3 522) (54 950) (128 558)

Wynik segmentu  
na działalności operacyjnej EBIT

419 395 (156 115) (7 432) (3 366) (71 744) 180 738

Zysk z tytułu okazyjnego nabycia – – – – – 517 125

Wynik na działalności operacyjnej 419 395 (156 115) (7 432) (3 366) (71 744) 697 863

Przychody finansowe – – – – – 73 761

Koszty finansowe(-) – – – – – (56 225)

Zysk z udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności

– – – – – 12 361

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – 727 760

Wynik na działalności zaniechanej – – – – – (554)

Podatek dochodowy – – – – – (18 439)

Zysk netto – – – – – 708 767

EBIT** 419 395 (156 115) (7 432) (3 366) (71 744) 180 738

Amortyzacja 213 061 46 997 78 710 72 516 131 023 542 307

Amortyzacja nieprzypisana – – – – – 5 816

EBITDA*** 632 456 (109 118) 71 278 69 150 59 279 728 861

PRZyCHODy, KOSZTy I WyNIK FINANSOWy W PODZIAlE NA SEGMENTy OPERACyJNE ZA OKRES 12 MIESIĘCy 

ZAKOńCZONyCH 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Działalność kontynuowana Nawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe Ogółem

Przychody ze sprzedaży zewnętrzne 5 580 374 1 460 155 2 505 638 194 621 157 688 9 898 476

Przychody ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami

2 323 040 348 170 1 050 591 2 933 148 802 963 7 457 912

Przychody ze sprzedaży razem 7 903 414 1 808 325 3 556 229 3 127 769 960 651 17 356 388

Koszty operacyjne, w tym:(-) (7 468 963) (1 899 986) (3 568 630) (3 123 579) (949 441) (17 010 599)

koszty sprzedaży(-) (395 845) (53 566) (130 041) (82) (1 611) (581 145)

koszty zarządu(-) (367 528) (123 773) (184 559) (12 565) (51 552) (739 977)

Pozostałe przychody operacyjne 14 929 12 923 4 778 10 336 15 455 58 421

Pozostałe koszty operacyjne(-) (13 960) (2 678) (47 709) (8 582) (29 051) (101 980)

Wynik segmentu  
na działalności operacyjnej EBIT

435 420 (81 416) (55 332) 5 944 (2 386) 302 230

Przychody finansowe – – – – – 45 767

Koszty finansowe(-) – – – – – (58 398)

Zysk z udziałów w jednostkach 
stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności

– – – – – 13 940

Zysk przed opodatkowaniem – – – – – 303 539

Wynik na działalności zaniechanej – – – – – (753)

Podatek dochodowy – – – – – (37 731)

Zysk netto – – – – – 265 055

EBIT* 435 420 (81 416) (55 332) 5 944 (2 386) 302 230

Amortyzacja 158 972 47 870 100 947 74 050 80 285 462 124

Amortyzacja nieprzypisana – – – – – 58 051

EBITDA** 594 392 (33 546) 45 615 79 994 77 899 822 405

* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.

* Dane finansowe przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia akcji Spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 1.2.1 w Informacji 
dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego dostępnego na: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr

** Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.
*** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.

4.5  wyniki finanSowe Segmentów opeRacyjnych

SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe SkRócone SkonSolidowane SpRawozdanie finanSowe
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4.5  wyniki finanSowe Segmentów opeRacyjnych

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie dane podano w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej.
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o SkRóconym SkonSolidowanym 
SpRawozdaniu finanSowym

4.6  opinia niez ależnego Bieg łego Rewidenta 

dla walnego 
zgRomadzenia 

gRupy azoty S.a.

Załączone skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe, na które 
składa się skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 
2014 r., skrócony skonsolidowany 
rachunek zysków i strat oraz inne 
całkowite dochody, skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy kończący się tego dnia 
oraz informacje dodatkowe do 
skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 
zostało sporządzone na podstawie 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej, 
której jednostką dominującą 
jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą 
w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8 
(„Grupa Kapitałowa”) za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2014 r. Dnia 
10 marca 2015 r. wydaliśmy o tym 
skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym opinię bez zastrzeżeń. 
Wyżej opisane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe oraz 
skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie 
odzwierciedlają skutków zdarzeń, 
które miały miejsce po tym dniu. 

Skrócone skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe nie zawiera 
wszystkich informacji wymaganych 
przez Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej, które 
zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską oraz inne obowiązujące 
przepisy. Analiza skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego nie powinna zastępować 
zapoznania się ze zbadanym 
skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym Grupy Kapitałowej. 

odpowiedzialność 
zaRzĄdu za SkRócone 
SkonSolidowane 
SpRawozdanie finanSowe

Zarząd jednostki dominującej jest 
odpowiedzialny za przygotowanie 
skróconego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zgodnie 
z zasadami opisanymi w nocie 
„Zasady sporządzenia skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego”.

odpowiedzialność 

Biegłego Rewidenta
 
Naszym zadaniem jest 
wyrażenie opinii o skróconym 
skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym na podstawie procedur 
przeprowadzonych stosownie 
do krajowych standardów rewizji 
finansowej wydanych przez Krajową 
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce 
oraz Międzynarodowego Standardu 
Rewizji Finansowej (MSRF) 810, Zlecenie 
sporządzenia sprawozdania na temat 
skróconych sprawozdań finansowych. 

 
opinia 
 
Naszym zdaniem skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, które sporządzono 
na podstawie zbadanego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., 
jest spójne, we wszystkich istotnych 
aspektach, z tym skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym zgodnie 
z zasadami opisanymi w nocie 
„Zasady sporządzenia skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego”.

 

10 czerwca 2015 r.

W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. 
Nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Marcin Domagała
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 90046
Członek Zarządu 
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Tegoroczny raport jest 

kolejnym, drugim już 

raportem zintegrowanym 

Grupy Azoty. Poprzedni został 

opublikowany w sierpniu 

2014 r. i obejmował rok 

kalendarzowy oraz fi nansowy 

20131. Obecny raport, 

podobnie jak tamten, opisuje 

wyniki czterech największych 

spółek grupy kapitałowej, 

którymi są:

 ■ Grupa Azoty S.A. 
z siedzibą w Tarnowie 
(jednostka dominująca),

 ■ Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 
z siedzibą w Puławach 
(Grupa Azoty PUŁAWy),

 ■ Grupa Azoty Zakłady 
Chemiczne „Police” S.A. 
z siedzibą w Policach 
(Grupa Azoty POlICE),

 ■ Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 
(Grupa Azoty KĘDZIERZyN).

Podmioty te generują znaczną 
większość przychodów 
ze sprzedaży Grupy Azoty.2
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Zakres oraz zasięg raportu, podobnie 
jak zastosowane w nim metody 
pomiaru nie uległy znaczącym 
zmianom. Za aktualne uznano przyjęte 
wówczas obszary oddziaływania 
i wskaźniki, wskazane przez Komitet 
Merytoryczny ds. CSR, w którego skład 
weszli pracownicy merytoryczni Grupy 
Azoty wsparci przez zewnętrznych 
ekspertów. Wyodrębniono aspekty 
o niskiej, średniej i wysokiej istotności. 
Te pierwsze, jako nietworzące 
wymiernej wartości dodanej dla 
organizacji i odbiorców raportu, 
zostały w nim pominięte.
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PARAMETRy RAPORTU

Raport został opracowany 
zgodnie z wytycznymi GRI G4 
w opcji podstawowej („core”). 
Dotyczy on roku fi nansowego 
2014, pokrywającego się z rokiem 
kalendarzowym. W celu zachowania 
najwyższej staranności przygotowanie 
treści raportu wspomagał zewnętrzny 
ekspert, a sam raport został poddany 
niezależnej weryfi kacji audytora 
(Deloitte Advisory sp. z o.o.). Dane 
fi nansowe, które zaczerpnięto ze 
sprawozdań fi nansowych, były 
audytowane przez niezależnych 
biegłych rewidentów (KPMG Audyt 
sp. z o.o.).

 1 Brak konieczności naniesienia istotnych 
korekt w stosunku do poprzedniego raportu.

2 Poza wyżej wymienionymi spółkami 
w skonsolidowanym sprawozdaniu 
fi nansowym ujmowanych jest jeszcze siedem 
podmiotów (spółek zależnych Grupy Azoty): 
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, 
Niemcy), Grupa Azoty Polskie Konsorcjum 
Chemiczne sp. z o.o. (Tarnów), Grupa 
Azoty „Koltar” sp. z o.o. (Tarnów), Grupa 
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki 
„Siarkopol” S.A. (Grzybów), Grupa Azoty 
„Folie” sp. z o.o., Grupa Azoty „Compounding” 
sp. z o.o. „Navitrans” sp. z o.o. (Gdynia, spółka 
pośrednio kontrolowana). Wymienione 
spółki zależne mają dodatkowo podmioty 
zależne i stowarzyszone – więcej informacji 
na ten temat można znaleźć w „Sprawozdaniu 
Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 
12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 
roku”.

żeby zapewnić najwyższą jakość 
danych i spełnić wymogi GRI co do 
ich wyważenia, porównywalności, 
dokładności, terminowości, 
przejrzystości i wiarygodności, 
stworzono dedykowaną 
sprawozdawczości GRI aplikację 
informatyczną. W procesie zbierania 
danych uczestniczyło około 70 osób 
z czterech głównych spółek.

5.1   o RapoRcie 5.1   o RapoRcie

Ostatecznie w tegorocznym 
raporcie uwzględnione zostały 
następujące aspekty społecznej 
odpowiedzialności (ze względu 
na fakt, że integracja strategiczna 
w Grupie Azoty ma charakter 
poziomy, obszary oddziaływania 
jej czterech głównych podmiotów 
są właściwie analogiczne).
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Istotność wysoka

BHP

bioróżnorodność dot. ochrony 
środowiska

emisje

energia

materiały

oznakowanie produktów i usług

produkty i usługi

przeciwdziałanie dyskryminacji

przeciwdziałanie korupcji

społeczność lokalna

ścieki i odpady

transport

woda

wyniki ekonomiczne

zatrudnienie

zdrowie i bezpieczeństwo klienta

zgodność z regulacjami

Na poszczególne kategorie 
wpływu należy patrzeć poprzez 
pryzmat oczekiwań konkretnych 
grup interesariuszy. W Grupie 
Azoty obowiązuje formalny rejestr 
interesariuszy, który defi niuje 
sposób oceny istotności oraz 
możliwości wpływu poszczególnych 
interesariuszy na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. 

Podstawowy podział interesariuszy, 
zgodnie z obowiązującym rejestrem 
interesariuszy, wyróżnia następujące 
kategorie:

 ■ pracownicy,

 ■ klienci,

 ■ społeczności lokalne,

 ■ instytucje badawczo-naukowe,

 ■ dostawcy,

 ■ akcjonariusze,

 ■ instytucje państwowe,

 ■ związki zawodowe,

 ■ władze samorządowe,

 ■ Skarb Państwa,

 ■ banki i instytucje fi nansowe.
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Forma i częstotliwość dialogu 
z interesariuszami uzależnione 
są od specyfi ki danej grupy oraz 
aktualnych oczekiwań i problemów 
ważnych dla obu stron. Na chwilę 
obecną rozwiązania takie jak 
panele interesariuszy, nie są jeszcze 
w Polsce narzędziem szczególnie 
efektywnym, choćby ze względu 
na ograniczone zaufanie otoczenia 
do dialogu jako takiego. Dlatego 
poprzestajemy w dużej mierze 
na narzędziach bardziej tradycyjnych, 
takich jak jakościowe i ilościowe 
badania rynkowe, spotkania, 
warsztaty. Za dialog odpowiedzialni 
są menedżerowie poszczególnych 
obszarów funkcjonalnych w spółkach, 
którzy znają najlepiej oczekiwania 
grup interesariuszy. Dlatego na etapie 
defi niowania zakresu raportu 
ważne było przeprowadzenie 
spotkań bezpośrednio w spółkach 
oraz zaangażowanie w proces 
pozyskiwania danych kilkudziesięciu 
osób, które znają swoje obszary 
odpowiedzialności oraz oczekiwania 
i ewentualne obawy otoczenia. 
Dzięki temu za istotne zostały 
uznane te aspekty społecznej 
odpowiedzialności, które najczęściej 
pojawiają się w pytaniach 
interesariuszy.

ŚRODOWISKO

EKONOMIA

SPOŁECZEŃSTWO

Istotność średnia

edukacja i szkolenia

komunikacja marketingowa

obecność na rynku

pośredni wpływ ekonomiczny

różnorodność i równość szans

swoboda zrzeszania się i prawo
do sporów zbiorowych

udział w życiu publicznym

zgodność z regulacjami dot. dostaw 
i użytkowania produktów i usług

grupa azoty S.a.

ul. kwiatkowskiego 8 

33-101 tarnów

nip: 873-000-68-29

ticker gpw: att

kRS: 0000075450

iSin: plzatRm00012

grupa azoty puławy

al. tysiąclecia państwa polskiego 13 

24-110 puławy 

nip: 716-000-18-22 

ticker gpw: zap

kRS: 0000011737

iSin: plzapul00057 

grupa azoty police

ul. kuźnicka 1, 72-010 police

nip: 851-02-05-573

ticker gpw: pce

kRS: 0000015501

iSin: plzcplc00036

grupa azoty kędzieRzyn

ul. mostowa 30 a, skr. poczt. 163

47-220 kędzierzyn-koźle

nip: 749-00-05-094

kRS: 0000008993

https://www.globalreporting.org/

GRI

Global Reporting Initiative (GRI) to organizacja non-profi t założona w 1997 r. 
w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES oraz Program Środowiskowy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). W roku 2002 GRI przeniosła swoją 
siedzibę do Amsterdamu, gdzie obecnie mieści się jej sekretariat. 

GRI opracowała i spopularyzowała nowe standardy raportowania dla fi rm 
i innych organizacji. W raportach przygotowywanych zgodnie z tymi zasadami 
kładzie się nacisk na kwestie zrównoważonego rozwoju, które pod względem 
istotności stawiane są co najmniej na równi z informacjami fi nansowymi 
i biznesowymi.

GRI stworzyła stosowane dziś na całym świecie spójne ramy mierzenia 
i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych wyników 
organizacji. Dzięki nim w raportach największych światowych fi rm pojawiły się 
kwestie etyki i odpowiedzialności za dostawców, pracowników, klientów, lokalne 
społeczności oraz środowisko naturalne.
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Wskaźnik Nazwa wskaźnika Komentarz Audyt 
str. 145

Strona

Standardowe Informacje – Ogólne

Strategia i analiza

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, 

prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia 

zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.

 2

G4-2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.  2,16,21

Profil organizacyjny

G4-3 Nazwa organizacji.  138

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi.  9, 30-37

G4-5 lokalizacja siedziby głównej organizacji.  138

G4-6

liczba krajów, w których działa organizacja, oraz podanie nazw tych krajów,  

gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie 

adekwatne w kontekście treści raportu.

 10-14

G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji.  23-24

G4-8
Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, 

charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.
 14

G4-9 Skala działalności.  13

G4-10
liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci i rodzaju 

umowy.
 66

G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi.  66

G4-12 Opis łańcucha wartości.  14, 38-40

G4-13
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy 

własności lub łańcucha wartości.
 10

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.  118

G4-15
Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.
 52-53

G4-16
Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub 

w krajowych/międzynarodowych organizacjach.
 52-53

Zidentyfikowane istotne aspekty i ograniczenia

G4-17 Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.  125

G4-18 Proces definiowania treści raportu.  138-139

G4-19 Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego.  139

G4-20
Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego dla 

poszczególnych podmiotów biznesowych.
 139

G4-21
Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego 

i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji.
 138

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 

w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu 

(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod 

pomiaru).

 138

G4-23
Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu  

lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.
 139

Zaangażowanie interesariuszy

G4-24 lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.  92-93, 139

G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację.  92-93, 139

G4-26
Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według 

typu i grupy interesariuszy.


31, 44, 72-73,  

92-93, 139

G4-27
Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony 

organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.


44, 79, 92-93, 

139

Parametry raportu

G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy).  138

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany).  138

G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.). Roczny 

G4-31 Osoba kontaktowa.  148

G4-32 Indeks CSR.  140-144

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto 

takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw 

zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem 

poświadczającym.

 138

Ład korporacyjny

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ 

nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie 

strategii czy nadzór nad organizacją.

 18-21, 64

Etyka

G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki.  16, 64

Standardowe Informacje – Szczegółowe

KATEGORIA: EKONOMICZNE

Aspekt: Wyniki ekonomiczne

DMA Podejście zarządcze.  16, 22-23, 125

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem 

przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych 

inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli 

kapitału i instytucji państwowych.

 80, 125-133

G4-EC2
Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające 

ze zmian klimatycznych.
 102

G4-EC4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa.  22

Aspekt: Obecność na rynku

DMA Podejście zarządcze  54, 55, 65, 74

G4-EC5
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku 

do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji.
 67

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

DMA Podejście zarządcze  79, 81

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa poprzez 

działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych 

działań na społeczeństwo.

 79-91

G4-EC8
Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz 

z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.
 79-91

KATEGORIA: ŚRODOWISKOWE

Aspekt: Materiały

DMA Podejście zarządcze.  38, 54

G4-EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości.

Wskaźnik 

raportowany 

częściowo

 41

G
4

 3
2
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Aspekt: Energia

DMA Podejście zarządcze.  95

G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację.  95-96

G4-EN5 Efektywność energetyczna.  97

G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii.

Wskaźnik 

raportowany 

częściowo

 96-97

Aspekt: Woda

DMA Podejście zarządcze.  94, 98

G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła.  98

G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.  99

Aspekt: Bioróżnorodność 

DMA Podejście zarządcze.  110

G4-EN11

lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów 

zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod 

względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających 

do takich obszarów.

 110

G4-EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów 

chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza 

obszarami chronionymi.

 110

Aspekt: Emisje

DMA Podejście zarządcze.  94, 102

G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.  102, 103

G4-EN18 Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych.  104

G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych.  103

G4-EN21
Emisja związków NO

X
, SO

X
 i innych istotnych związków emitowanych do powietrza 

według rodzaju związku i wagi.
 105-106

Aspekt: Ścieki i odpady

DMA Podejście zarządcze.  94, 101, 107

G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.  100

G4-EN23
Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania 

z odpadem.
 108

Aspekt: Produkty i usługi

DMA Podejście zarządcze.  94, 111

G4-EN27
Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko 

i zakres ograniczenia tego wpływu.
 118-119

G4-EN28
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań, według 

kategorii materiału.
 109

Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA Podejście zarządcze.  94

G4-EN29
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie 

prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
 110

Aspekt: Transport

DMA Podejście zarządcze.  42, 116

G4-EN30

Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr 

oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport 

pracowników.

 42-43

KATEGORIA: SPOŁECZNE

Warunki pracy

Aspekt: Zatrudnienie

DMA Podejście zarządcze.  65, 68-69

G4-lA1
Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji 

pracowników według grup wiekowych, płci i regionu.
 75-76

G4-lA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie 

są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze 

godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.

 78

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

DMA Podejście zarządcze.  111

G4-lA5

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach 

(w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny 

pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

monitorują takie programy. 

 112

G4-lA6
Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz 

liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.
 113

G4-lA7 Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy.  114

G4-lA8
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach 

zawartych ze związkami zawodowymi.
 112

Aspekt: Edukacja i szkolenia

DMA Podejście zarządcze.  68-69

G4-lA9
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według 

struktury zatrudnienia i płci.
 70-71

G4-lA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które 

wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia 

na emeryturę.

 68-69

G4-lA11
Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom 

rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.
 69

Aspekt: Różnorodność i równość szans

DMA Podejście zarządcze.  64-65, 74

G4-lA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników 

według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników 

różnorodności.

 76-77

Prawa człowieka

Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

DMA Podejście zarządcze.  64, 74

G4-HR3
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej 

kwestii.
 64, 74

Społeczność

Aspekt: Społeczność lokalna

DMA Podejście zarządcze.  79

G4-SO1
Procent operacji (działań), uwzględniających zaangażowanie społeczne, mierzenie 

wpływu i programy rozwojowe.
 79-91

G4-SO2 Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną.  115

Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

DMA Podejście zarządcze.  64

G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie.  64
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Aspekt: Udział w życiu publicznym

DMA Podjeście zarządcze.  80

G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, 

polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.  80

Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA Podejście zarządcze.  20, 93

G4-SO8
Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności 

z prawem i regulacjami.
 93

Odpowiedzialność za produkt

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta

DMA Podejście zarządcze.  116-119

G4-PR1
Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu 

na zdrowie i bezpieczeństwo.
 118

G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 

w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie 

cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków.

 118

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług

DMA Podejście zarządcze.  117

G4-PR3
Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent 

znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym.
 117

G4-PR4
Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami 

dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, według skutków.
 117

G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.  44

Aspekt: Komunikacja marketingowa

DMA Podejście zarządcze.  20, 44

G4-PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami 

regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji 

i sponsoringu, wg rodzaju skutków.

 51

Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA Podejście zarządcze.  20

G4-PR9
Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami 

dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.
 51, 117

Do Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dokonaliśmy przeglądu części 
pozafinansowej Raportu 
Zintegrowanego Grupa Azoty 2014 
(zwanego dalej „Zintegrowanym 
Raportem Rocznym”) opracowanego 
przez Grupę Azoty S.A. z siedzibą 
w Tarnowie, przy ulicy Kwiatkowskiego 
8 (dalej „spółka”), w zakresie istotnych 
aspektów zidentyfikowanych 
przez spółkę oraz wskaźników 
zaprezentowanych w oparciu 
o wytyczne do raportowania kwestii 
zrównoważonego rozwoju G4 dla 
raportowania ustalonego na poziomie 
„Core”, wydane przez Global Reporting 
Initiative (GRI). Prace poświadczające 
obejmowały okres od 1 stycznia 2014 r. 
do 31 grudnia 2014 r. w zakresie danych 
ilościowych oraz jakościowych.

Za rzetelność, prawidłowość i jasność 
informacji w nim zawartych oraz 
za prawidłowość przygotowanej 
dokumentacji odpowiada zarząd 
spółki. Naszym zadaniem było 
wydanie, na podstawie przeglądu 
Zintegrowanego Raportu 
Rocznego, niezależnego raportu 
poświadczającego.

Nasze procedury nie obejmowały 
niezależnej oceny prawdziwości, 
dokładności i kompletności informacji 
i dokumentów przekazanych 
przez spółkę. Nie stanowiły 
także badania systemu kontroli 
wewnętrznej wdrożonego w spółce 
i w ich wyniku nie wyrażamy 
opinii na temat poprawności tego 
systemu. Nasze procedury nie 
stanowiły badania sprawozdań 
finansowych w rozumieniu Ustawy 
o rachunkowości. W związku z tym 
nie wyrażamy w niniejszym Raporcie 
opinii biegłego rewidenta ani 
żadnych innych stwierdzeń odnośnie 
sprawozdań finansowych spółki 
w rozumieniu obowiązujących 
przepisów dotyczących biegłych 
rewidentów. 

Prace związane z planowaniem 
i realizacją zadania weryfikacyjnego 
miały charakter zlecenia 
poświadczającego o ograniczonym 
zakresie, realizowanego według 
ISAE 3000 – Międzynarodowego 
Standardu Usług Poświadczających 
(„Usługi poświadczające inne niż 
badania lub przeglądy historycznych 
informacji finansowych”). Standard 
ten nakłada na nas obowiązek 
zaplanowania i przeprowadzenia 
przeglądu w taki sposób, aby uzyskać 
umiarkowaną pewność, iż część 
pozafinansowa Zintegrowanego 
Raportu Rocznego nie zawiera 
istotnych nieprawidłowości. Zakres 
i metoda przeglądu Zintegrowanego 
Raportu Rocznego istotnie różni 
się od badania skierowanego na 
dostarczenie wystarczającego 
zapewnienia (reasonable assurance). 
Celem przeglądu nie jest wyrażenie 
opinii o prawidłowości, rzetelności 
i jasności Zintegrowanego Raportu 
Rocznego i w związku z tym opinii takiej 
nie wydajemy. Procedury dotyczące 
przeglądu części pozafinansowej 
Zintegrowanego Raportu Rocznego 
obejmowały:

 ■ Identyfikację zagadnień i wyników 
istotnych dla treści Zintegrowanego 
Raportu Rocznego z punktu widzenia 
realizacji strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz 
oczekiwań jej interesariuszy.

 ■ Porównanie informacji zawartych 
w części pozafinansowej 
Zintegrowanego Raportu Rocznego 
z informacjami zawartymi 
w Sprawozdaniu Finansowym Grupy 
Azoty za rok 2014.

 ■ Wywiady z osobami 
odpowiedzialnymi za 
realizację strategii społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz 
za przygotowanie Zintegrowanego 
Raportu Rocznego. 

 ■ Weryfikację informacji zawartych 
w części pozafinansowej 
Zintegrowanego Raportu 
Rocznego pod kątem zgodności 
z dokumentacją wewnętrzną 
spółki.

 ■ Ocenę stopnia aplikacji 
Wytycznych do raportowania 
kwestii zrównoważonego rozwoju 
oraz uwzględnienia Ramowych 
Zasad Raportowania GRI.

 
Przeprowadzony przez nas przegląd 
dostarczył nam zapewnienia 
(zapewnienie o ograniczonym 
zakresie – limited assurance) do 
tego by potwierdzić, że nie zostały 
zidentyfikowane istotne błędy 
w zakresie danych i informacji 
zawartych w części pozafinansowej 
Zintegrowanego Raportu 
Rocznego przygotowanego przez 
Grupę Azoty S.A., dotyczących 
zidentyfikowanych istotnych 
aspektów oraz wskaźników 
całościowo raportowanych przez 
spółkę, jak również niezgodności 
z Wytycznymi do raportowania 
kwestii zrównoważonego rozwoju 
G4, ustalonymi dla poziomu „Core”, 
wydanymi przez Global Reporting 
Initiative.

Deloitte Advisory sp. z o.o.
Warszawa, 10 czerwca 2015 r.
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w celu uzyskania dodatkowych informacji 
na temat raportu lub podejścia grupy azoty 
do społecznej odpowiedzialności biznesu 
prosimy o kontakt: 
magdalena urbanik
magdalena.urbanik@grupaazoty.com

jesteśmy zainteresowani państwa opinią 
na temat naszego raportu oraz zakresem 
informacji, jakie chcieliby państwo znaleźć 
w jego kolejnej edycji. w tej sprawie, a także 
w sprawie zamówienia egzemplarza raportu, 
prosimy pisać na adres:
pr@grupaazoty.com

kontakt dla mediów 
– rzecznik prasowy grupy azoty:
rzecznik@grupaazoty.com

kontakt dla inwestorów 
– zespół relacji inwestorskich:
ir.tarnow@grupaazoty.com

wydawca  
grupa azoty S.a. 
ul. kwiatkowskiego 8
33-101 tarnów
polska
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