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Jerzy Marciniak

Szanowni Państwo,

Z sukcesem zakończyliśmy 2010 rok. Był to okres wielu poważnych 
decyzji i zmian, dzięki którym nasza firma zwiększyła swoją wartość. 
Z uwagą obserwujemy europejskie trendy i podejmujemy wyzwania, ja-
kie stawiane są przed sektorem chemicznym. Naszym głównym celem 
biznesowym jest dalszy rozwój oraz wzmacnianie działalności przez 
realizację kolejnych inwestycji. W minionym roku zrobiliśmy duży krok, 
który nas do tego celu zbliżył.
Przejęcie 100% udziałów niemieckiego producenta poliamidów 
– obecnie ATT Polymers GmbH – oraz objęcie pakietu kontrolnego nad 
ZAK S.A. (52,62%) to dwa główne wydarzenia, które sprawiły, że Grupa 
Kapitałowa Azoty Tarnów jest obecnie jednym z kluczowych graczy nie 
tylko na polskim, ale także europejskim rynku chemicznym.
Kontynuując inwestycje zadeklarowane w prospekcie emisyjnym, 
osiągnęliśmy w 2010 roku wysoką dynamikę rozwoju. Nasze starania 
doceniły liczne gremia – Azoty Tarnów zostały uznane m.in. „Liderem 
Polskiego Eksportu 2010” i „Ambasadorem Polskiej Gospodarki”, otrzy-
mały także tytuł „Innowacja Roku 2010” za nową instalację nawozów 
azotowych. Podejmowane przez nas inicjatywy zyskały także aprobatę 
na szczeblu lokalnym. W minionym roku Rada Miasta Tarnowa, doce-
niając nasze zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury i nauki, przyznała 
nam nagrodę „Mecenasa Kultury Tarnowa”.
Realizując cele biznesowe, postępujemy odpowiedzialnie i dążymy 
do zrównoważonego rozwoju zarówno firmy, jak i spółek zależnych. 
Naszymi priorytetami są utrzymanie zaufania, jakim nas Państwo obda-
rzają oraz ciągłe budowanie wartości Spółki. W ubiegłym roku poprawi-
liśmy wyniki i rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników 
i wypracowaliśmy wysoki zysk. Chciałbym podkreślić, że osiągnęliśmy 
tak wiele, postępując z poszanowaniem zasad społecznej odpowie-
dzialności. Już po raz kolejny znaleźliśmy się w elitarnym gronie spółek 
notowanych w RESPECT Index. Przeprowadzony audyt potwierdził, że 
Azoty Tarnów są zarządzane odpowiedzialnie i w sposób zintegrowany 
traktują aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
Ubiegły rok obfitował w wydarzenia o kluczowym znaczeniu nie tylko 
dla Azotów Tarnów, ale dla całej Grupy Kapitałowej. Dzięki zachowaniu 
równowagi oraz efektywnemu zarządzaniu, dołączyliśmy do grona li-
derów branży chemicznej w Europie oraz odnotowaliśmy dynamiczny 
rozwój w zakresie tworzyw konstrukcyjnych i nawozów mineralnych. 
Jesteśmy świadomi, że nasz sukces możliwy był do osiągnięcia dzięki 
współpracy z wieloma Partnerami, spośród których szczególnie chciał-
bym docenić zaangażowanie Pracowników.
W niniejszym raporcie prezentujemy nie tylko sposób, w jaki funkcjo-
nuje Spółka, ale przedstawiamy szczegółowo nasze zaangażowanie 
w ochronę środowiska naturalnego oraz troskę o otoczenie. Mam na-
dzieję, że jego lektura przybliży Państwu naszą działalność i stanie się 
inspiracją do podejmowania nowych wyzwań oraz współpracy.
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Misja
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„Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym kompetencjom 
sprawiamy, że chemia jest bezpieczna i użyteczna dla 
ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu wartości firmy, efektywnie 
wykorzystując możliwe synergie”.



Strategia  
zrównoważonego 
rozwoju 
Azoty Tarnów dążą do wypracowania strategicznego podejścia do zrów-
noważonego rozwoju, które będzie realizowane zarówno przez Spółkę, 
jak również przez wszystkie podmioty należące do Grupy Kapitałowej 
Azoty Tarnów. Firma, świadoma swojego wpływu na otoczenie, rozpo-
częła w 2010 roku przygotowania do opracowania i wdrożenia kom-
pleksowej, wieloletniej strategii zrównoważonego rozwoju i społecznej 
odpowiedzialności. 

Strategia ta jest odzwierciedleniem zintegrowanego podejścia do działań 
podejmowanych w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzial-
ności względem pracowników i środowiska oraz relacji z otoczeniem. 

Azoty Tarnów, podnosząc swoją wartość ekonomiczną, chcą jednocześ-
nie budować wartość dla interesariuszy. Spółka dokonała analizy oraz 
zidentyfikowała kluczowych interesariuszy, wśród których znaleźli się 
m.in. pracownicy, akcjonariusze, partnerzy biznesowi oraz społeczności 
lokalne. 

Wypracowana strategia w sposób kompleksowy odnosi się do rzeczywi-
stych potrzeb otoczenia i umożliwia zrównoważony rozwój Spółki. W swo-
jej blisko osiemdziesięciopięcioletniej historii Azoty Tarnów aktywnie an-
gażowały się w liczne wydarzenia naukowe, gospodarcze, sportowe i kul-
turalne. Strategia zrównoważonego rozwoju Azotów Tarnów zbudowana 
jest zatem na mocnych fundamentach i odzwierciedla dotychczasowe 
zaangażowanie Spółki we wszystkich obszarach.

Azoty Tarnów dążą do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju, 
która odzwierciedla zintegrowane podejście do aspektów społecznych, 
ekonomicznych i środowiskowych. Strategia ta jest spójna z celami bi-
znesowymi Spółki i wzmacnia ich realizację.  

Azoty Tarnów są notowane w RESPECT Index od początku jego istnie-
nia. Indeks jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie i jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indek-
sem spółek odpowiedzialnych społecznie. 

Azoty Tarnów dotychczas pomyślnie przeszły audyty zewnętrzne prze-
prowadzone przez firmę Deloitte, które dwukrotnie potwierdziły, że 
Spółka, jako jedna z 16 w Polsce, spełnia rygorystyczne kryteria Indeksu.
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Systemy zarządzania

Azoty Tarnów podejmują szereg działań, które pozwalają na nieustan-
ne podnoszenie standardów wewnętrznych do najwyższych świato-
wych wymagań. Posiadają zintegrowany system zarządzania jakością, 
środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, zgodny z wymaganiami odpo-
wiednich norm. Zbudowano go w oparciu o zasady priorytetowego trak-
towania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagro-
żeń, działań podejmowanych dla ciągłego doskonalenia oraz podejścia 
procesowego. 

Systemy zarządzania funkcjonujące w Spółce są gwarancją wysokiej ja-
kości produktów i  usług, zadowolenia klienta oraz troski o pracowników 
i najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa. 

Wysokie standardy 
zarządzania 
w Azotach Tarnów

Najważniejsze obszary organizacji i działalności Azotów Tarnów, jak np. 
troska o bezpieczeństwo techniczne oraz środowisko naturalne, są pod 
stałym nadzorem zarówno jednostek audytu wewnętrznego i zewnętrz-
nego, jak również niezależnych instytucji certyfikujących.

Obok systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz BHP, 
Zakłady Azotowe w  Tarnowie-Mościcach S.A. utrzymują na wybranych 
instalacjach system bezpieczeństwa żywności HACCP. Na instalacji 
wody przeznaczonej do spożycia system ten jest certyfikowany.

W 2010 roku w Azotach Tarnów przeprowadzono szereg audytów m.in. 
okresowy audyt systemu zarządzania jakością, okresowy audyt systemu 
zarządzania środowiskowego oraz okresowy audyt z zakresu systemu 
zarządzania HACCP. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzo-
no żadnych niezgodności w systemach. 

Azoty Tarnów posiadają politykę zarządzania, która zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Dążąc do osiągnięcia jeszcze 
wyższego poziomu bezpieczeństwa, w 2010 roku w Spółce zrealizowa-
ne zostały działania, umożliwiające wdrożenie systemu zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy wg polskiej normy PN-N-18001:2004 oraz 
brytyjskiej BS OHSAS 18001:2007. 
W grudniu 2010 roku zewnętrzny podmiot – Det Norske Veritas – prze-
prowadził wstępną wizytę, która potwierdziła, że w Spółce wdrożono wy-
magania systemu zarządzania BHP. W wyniku audytu, przeprowadzone-
go w styczniu 2011 roku, została potwierdzona zgodność zarządzania sy-
stemu BHP z wymaganiami norm PN-N-18001 i OHSAS 18001, w wyniku 
czego Azoty Tarnów otrzymały rekomendację do uzyskania stosownych 
certyfikatów. 
Dążąc do ciągłego podnoszenia wewnętrznych standardów, w Azotach 
Tarnów w 2010 roku realizowano również działania, które mają na celu 
wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnego z wymagania-
mi przemysłu motoryzacyjnego wg specyfikacji technicznej ISO/TS 
16949:2002. 

Certyfikaty, którymi legitymują się Azoty Tarnów:

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością 
z normą ISO 9001:2008 wydany przez DNV 

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego 
z normą ISO 14001:2004 wydany przez DNV 

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy z normą PN-N-18001:2004 wydany przez DNV 

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy z normą BS OHSAS 18001:2007 wydany przez DNV 

Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 
z normą ISO 22000:2005 wydany przez DNV 

ISO 14001 ISO 9001
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Certyfikat AEO ma istotne znaczenie dla Spółki. Azoty Tarnów są fir-
mą aktywną na rynkach zagranicznych, dlatego wdrożenie standardu 
i tym samym uporządkowanie Spółki od wewnątrz oraz dostosowanie 
do wymogów unijnych będzie miało wpływ na wzrost wartości Spółki 
w dłuższym okresie. Utrzymanie standardu, które jest regularnie moni-
torowane i audytowane, jest potwierdzeniem, że Azoty Tarnów są god-
nym zaufania i wiarygodnym partnerem biznesowym. 

Ambasador Polskiej Gospodarki

Azoty Tarnów podobnie jak rok wczesniej otrzymały w 2010 roku tytuł 
„Ambasadora Polskiej Gospodarki”. Nagroda została przyznana przez 
Business Centre Club w kategorii „Marka Europejska”. Nagroda ta jest 
wyróżnieniem za osiągane sukcesy na rynkach międzynarodowych, 
promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i do-
brych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. 

Azoty Tarnów, jako firma znana w Europie i kojarzona z najlepszymi ja-
kościowo wyrobami i usługami, zostały również uhonorowane tytułem 
„Ambasadora Polskiej Gospodarki” w 2011 roku w kategorii „Kreator 
Rozwiązań XXI Wieku”.  

AEO (Authorised Economic Operator)

Azoty Tarnów w 2010 roku uzyskały świadectwo AEO. Instytucja 
Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) przyznawana na poziomie naro-
dowym jest uznawana na całym terytorium celnym Unii Europejskiej. 
Azoty Tarnów spełniły wszystkie wymagania, do których zobowiązu-
je unijna, jak i polska administracja celna z zakresu nie tylko finansów, 
produkcji i logistyki, ale także systemów informatycznych i polityki per-
sonalnej oraz transportu towarów, włączając w to ich zabezpieczanie 
i przechowywanie.

Przyznanie świadectwa poprzedzone było badaniem, które objęło 
następujące obszary: 
– celno-skarbowy (przestrzeganie wymogów celnych),
– bezpieczeństwo informacji (odpowiedni system zarządzania 

ewidencjami handlowymi oraz transportowymi),
– finanse (wypłacalność),
– bezpieczeństwo i ochrona (bezpieczeństwo fizyczne towarów 

w obrocie z zagranicą).

W pierwszej połowie 2010 roku w Azotach Tarnów przeprowadzono 
szereg badań i audytów, które potwierdziły, że Spółka spełnia wszystkie 
wymagania niezbędne do otrzymania świadectwa. 

Spośród trzech dostępnych świadectw AEO, Azotom Tarnów został 
przyznany najwyższy rodzaj dokumentu AEO-F – Ułatwienia celne/
bezpieczeństwo i ochrona. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy 
pozwala korzystać z szeregu ułatwień związanych z obrotem towaru 
z zagranicą takich jak m.in.:
– uznanie świadectwa we wszystkich krajach UE oraz możliwość 

uznawania świadectwa w krajach trzecich (spoza UE).
– mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów celnych, 

a w przypadku wytypowania do kontroli, przeprowadzenie jej 
w sposób priorytetowy,

– możliwość przeprowadzania kontroli w miejscu innym niż Urząd Celny,
– nieograniczony dostęp do Uproszczeń Celnych funkcjonujących 

aktualnie oraz wdrażanych w przyszłości.



Zielone Biuro

Program „Zielone Biuro” ma na celu ograniczenie negatywnego oddzia-
ływania biura lub budynku na środowisko poprzez oszczędne gospoda-
rowanie papierem, wodą, energią, minimalizację odpadów, jak również 
promowanie prośrodowiskowych, nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych. 

W 2010 roku w Azotach Tarnów przeprowadzony został audyt, który 
potwierdził zgodność wdrożonych wymagań z wytycznymi Programu 
„Zielone Biuro”. Tym samym Azoty Tarnów uzyskały „Certyfikat Zielone 
Biuro”. 
Azoty Tarnów realizują liczne działania, które mają na celu ograniczanie 
negatywnego wpływu na środowisko. Dlatego też, w Spółce wdrożony 
został  Menadżer Środowiskowy, który pozwala m.in. na:
– monitorowanie zużycia energii, wody, surowców,
– analizowanie zużycia w ciągu kwartału, roku i szybkie identyfikowanie 

niekorzystnych zmian,
– porównywanie wyników firmy z wynikami innych firm w branży.

Menadżer Środowiska umożliwia profesjonalne zarządzanie wpływem 
na środowisko w działalności biurowej poprzez efektywne gospodaro-
wanie energią, wodą i odpadami. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom

Azoty Tarnów prowadzą swoją działalność w sposób odpowiedzialny 
oraz bezpieczny. Jest to szczególnie istotne ze względu na jej charakter 
oraz istniejące zagrożenie, jakie Spółka może stwarzać dla otoczenia. 
Najwyższe światowe standardy oraz restrykcyjne przepisy wdrożone 
w Spółce umożliwiły zminimalizowanie ryzyka, związanego z występo-
waniem awarii, z kolei działania systemowe dokładnie określają, jak nale-
ży postępować w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

REACH

Unia Europejska od kilku lat wprowadza przepisy, które mają na celu po-
prawienie poziomu bezpieczeństwa w produkcji i stosowaniu substancji 
chemicznych. Główną ideą tych przepisów jest dokonanie gruntownego 
przebadania pod kątem właściwości niebezpiecznych wszystkich sub-
stancji chemicznych, znajdujących się w obrocie oraz wprowadzenie za-
sad ich stosowania, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczeń 
i zakazów.

REACH to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 
NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stoso-
wanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, które weszło w życie w 2007 
roku. Rozporządzenie to nakłada na wszystkich europejskich producen-
tów i importerów substancji chemicznych obowiązek ich zarejestrowania. 
Aby zarejestrować substancje konieczne jest przedłożenie Europejskiej 
Agencji Chemikaliów odpowiedniej dokumentacji zawierającej wyniki ba-
dań oraz ocenę bezpieczeństwa chemicznego.

Azoty Tarnów spełniają wymagania Unii Europejskiej w zakresie rejestro-
wania substancji chemicznych. W 2010 roku, Azoty Tarnów zarejestrowa-
ły 17 substancji: w tym 11 produktów: kaprolaktam, cykloheksanon, cy-
kloheksan, kwas siarkowy, trójtlenek siarki, kwas azotowy, amoniak, azo-
tan amonu, siarczan amonu, trioksan (monomer dla POM) oraz popioły. 
Zakres rejestracji odpowiada aktualnemu zakresowi działalności Spółki.
W kolejnych terminach wynikających z rozporządzenia REACH (lata 
2013 i 2018) przewiduje się konieczność rejestracji kolejnych substancji  
(odpowiednio 6  i  9). Azoty Tarnów nie produkują substancji „wysokiego 
ryzyka”, dla których rozporządzenie REACH wymaga, oprócz rejestracji, 
uzyskania stosownego zezwolenia. 

Podstawowe cele systemu stworzonego przez rozporządzenie REACH to:
– ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, utrzymanie 

i wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu 
chemicznego,

– zapobiegnięcie fragmentaryzacji rynku wewnętrznego,
– wzmocnienie przejrzystości obrotu chemikaliami,
– integracja działań europejskich z działaniami podejmowanymi na 

arenie międzynarodowej,
– ograniczenie do minimum badań na zwierzętach kręgowych,
– postępowanie zgodnie ze zobowiązaniami UE w ramach WTO 

(World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu).
/www.reach.gov.pl/

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej 
(OPCW) – program stażowy

Azoty Tarnów aktywnie wspierają rozwój programu stażowego (The 
Associate Programme) realizowanego przez Organizację ds. Zakazu 
Broni Chemicznej. W 2010 roku po raz kolejny Spółka przyjęła staży-
stów na kilkutygodniową praktykę przemysłową. Staże odbywające się 
w Azotach Tarnów zostały bardzo wysoko ocenione przez organizatorów. 
Program stażowy organizowany jest corocznie zarówno dla uczestników 
z krajów rozwijających się, jak i tych, których gospodarki przechodzą 
obecnie transformację. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwo-
ju chemii i inżynierii chemicznej w państwach członkowskich (OPCW), 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa chemicznego. Jest 
to doskonała okazja do odbycia nowoczesnych praktyk w przemyśle 
chemicznym. Działanie to ma na celu wsparcie wdrażania Konwencji 
o Zakazie Broni Chemicznej. Działania edukacyjne skierowane są do 
przedstawicieli świata nauki, przemysłu i władz państwowych i umożli-
wiają promocję oraz wymianę dobrych praktyk. 

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

Azoty Tarnów otrzymały w 2010 roku Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej 
Pracy. Działania Spółki w zakresie zapewnienia bezpiecznego miej-
sca pracy zostały docenione przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Państwowego Instytutu Badawczego już po raz drugi. 
Azoty Tarnów stale dążą do podnoszenia bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz efektywności procesów. 
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Program „Odpowiedzialność i Troska”

Program „Odpowiedzialność i Troska”  (Responsible Care) powstał 
w 1984 r. w Kanadzie, z  inicjatywy Kanadyjskiego Stowarzyszenia Prze-
mysłu Chemicznego. Program ten ma wysoką rangę wśród systemów 
zarządzania środowiskowego w Azotach Tarnów, gdyż odgrywa ważną 
rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej i współodpowiedzialno-
ści za stan środowiska. Realizacja Programu „Odpowiedzialność i Tro-
ska” sprzyja rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wykorzysta-
niem partnerskiego dialogu. Azoty Tarnów, jako druga firma w Polsce, 
przystąpiły do Programu „Odpowiedzialność i Troska” w lipcu 1994 r. 

Inicjatywy prośrodowiskowe realizowane 
przez Azoty Tarnów w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” w 2010 roku

Drzewko za butelkę
Akcja, której ideą jest aktywne dbanie o środowisko poprzez zbieranie 
zużytych butelek PET. W Tarnowie w 2010 roku podczas VIII edycji dzieci 
i młodzież zebrały 490.269 szt. butelek i posadziły 450 drzewek w  oto-
czeniu swoich placówek oświatowych. Tym samym po raz drugi Tarnów 
został zwycięzcą w Polsce. 
Azoty Tarnów angażują się w realizację „Drzewka za butelkę” od 2003 
roku. W ciągu ośmiu edycji w Tarnowie w akcję zaangażowało się blisko 
32.000 dzieci, zebrano ponad 1,5 miliona sztuk butelek i posadzono 2.150 
drzewek.

Złap zająca 
Konkurs fotograficzny skierowany do pracowników firm chemicznych, dys-
trybucyjnych i recyklingowych skupionych w Programie „Odpowiedzialność 
i Troska”. Jest to akcja „polowania” na nietypowe, niespotykane i czułe miej-
sca Ziemi. Fotografie fauny i flory zwracają uwagę na to, co piękne, krót-
kotrwałe i pozornie nieuchwytne. Konkurs uczy patrzeć na świat tak, aby 
dostrzec codzienne życie otaczającego środowiska.
W 2010 roku pracownicy Azotów Tarnów po raz kolejny wzięli udział 
w konkursie. Do konkursu przystąpiło 7 uczestników, przesyłając łącznie 
53 zdjęcia. Nasz pracownik – Grzegorz Szarek – stanął na podium, zaj-
mując III miejsce za zdjęcie: „Spotkanie na szlaku”.

Odzyskujemy Naturę
Azoty Tarnów angażują się aktywnie w działania edukacyjne, realizując 
program „Odzyskujemy naturę”. Jego celem jest poszerzenie świado-
mości prośrodowiskowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Pracownicy 
Azotów Tarnów przeprowadzili w 2010 roku 11 ekolekcji, w których wzięło 
udział 254 uczestników. Lekcje przeprowadzono w 5 ośrodkach eduka-
cyjnych (szkołach, przedszkolu i ośrodku wychowawczym). Tematem 
zajęć były cykl życia produktu typu butelka PET, segregacja śmieci, moż-

liwości odzysku surowców oraz dbałość o najbliższe otoczenie.

W 2009 roku Azoty Tarnów jako jedna z pierwszych spółek w Polsce zdo-
była Certyfikat wdrożenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible 
Care, zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego 
oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego.

Idea Programu to prowadzenie biznesu opierającego się na solidnych 
i wiarygodnych podstawach „zrównoważonego rozwoju” takich jak: 
– 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). 



I. Działania w zakresie ochrony środowiska:
1. Zabezpieczenie instalacji utleniania cykloheksanu w przypadku zaniku 

wody obiegowej:
– dokonano wyboru wykonawców poszczególnych branż, rozpoczęto 

kompletację dostaw i przystąpiono do fizycznej realizacji inwestycji;
– wykonano awaryjne zasilanie wodą pitną węzła destylacji na instalacji 

utleniania cykloheksanu, zmieniono zasilanie wodą „awaryjną” skrapla-
czy cykloheksanu;

– realizację zadania ukończono w czerwcu 2010 roku, a przekazano do 
rozruchu technologicznego i eksploatacji wstępnej w lipcu 2010 roku;

– po pozytywnym przeprowadzeniu prób kompleksowych, zmodernizo-
waną część instalacji przekazano do eksploatacji stałej.

2. Badanie składu frakcyjnego pyłu emitowanego z emitorów zlokalizowa-
nych na instalacjach technologicznych. Przeprowadzono przedmiotowe 
badania, tj. pobór prób z 30 emitorów, i określono wielkość emisji pyłu 
o frakcji 10 µm (pył PM10).

3. Przygotowanie węgla dla kotła K-4:
– rozważana jest zmiana sposobu przygotowania węgla, polegająca na 

zastąpieniu planowanego do realizacji przesiewacza węgla – kruszarką 
węgla. Obecnie przygotowywane są warunki do przeprowadzenia prób 
z wykorzystaniem istniejącej kruszarki;

– zadanie jest kontynuowane w 2011 roku.
4. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa:
– zdemontowano istniejącą izolację i wykonano nową izolację na długości 

2.114 mb kolektora pary 1,7 MPa (� 350) – estakada ciąg IX, III – część X, 
XI, XIII;

– zadanie jest kontynuowane w 2011 roku.
5. Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z EC II:
– zadanie jest na etapie prac ziemnych – wykonano fundamenty pod sta-

cje załadunku oraz zbiorniki popiołu i estakady;
– zadanie jest kontynuowane w 2011 roku.
II. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego 
     i bezpieczeństwa pracy:
1. Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001/OHSAS 18001:
– kontynuowane są działania dla wdrożenia wymagań systemu zarządza-

nia BHP. Na bieżąco odbywały się spotkania zespołu ds. wdrażania BHP. 
Przeprowadzono w sumie 15 audytów wewnętrznych w obszarze nadzo-
rowania systemu zarządzania BHP;

– w grudniu 2010 r. odbyła się wizyta wstępna DNV sp. z o.o.;
– zadanie jest kontynuowane w 2011 roku.
2. Remont odcinka estakady c. XXX:
– wyremontowano 13 słupów i 6 przęseł;
– zakończono prace budowlane;
– zadanie jest kontynuowane w 2011 roku.
3. Uzyskanie świadectwa AEO (Status Upoważnionego Przedsiębiorcy):
– dostosowanie procedur oraz standardów, mających na celu spełnienie 

kryteriów gwarantujących uzyskanie świadectwa AEO;
– dnia 12.03.2010 roku zakończono proces badania Azotów Tarnów pod 

względem spełnienia wymogów, związanych z wydaniem świadectwa 
AEO, podczas którego w oparciu o analizę SWOT ustalono, że spółka 
spełnia wszystkie niezbędne kryteria do wydania świadectwa AEO;

– dnia 17.03.2010 roku zakończono proces badania Spółki – Raportem 
końcowym, wnioskującym o wydanie świadectwa AEO;

– pozyskano świadectwo AEO nr LAEOF350000100003.

III. Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:
1.  Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów. 
– wykonano dodatkowe profilaktyczne szczepienia pracowników Azotów 

Tarnów przeciw grypie. Akcją tą w miesiącach wrzesień – grudzień 2010 
roku objęto grupę 194 pracowników.

IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot.   
      obszaru tematycznego Programu „OiT”:
1. Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa firmowego – Raport Środo-

wiskowy:
– opublikowano Raport Środowiskowy w nakładzie 1.500 egz., zawierający 

m.in. Deklarację na 2010 r. i Rozliczenie zadań za 2009 roku;
– przeprowadzono kampanię informacyjną – Raport zamieszczono na 

stronie internetowej Azotów Tarnów, rozesłano do jednostek wewnętrz-
nych Azotów Tarnów oraz na zewnątrz firmy.

2. Organizacja VIII tarnowskiej edycji akcji „Drzewko za butelkę”:
– przeprowadzono akcję w tarnowskich szkołach podstawowych, gimna-

zjach i przedszkolach (ogółem 37 placówek, w tym 6.580 uczestników), 
w której zebrano 490.269 szt. butelek typu PET;

– dokonano nasadzeń 450 drzew w placówkach uczestniczących w akcji;
– zamieszczono informacje na stronie internetowej Azotów Tarnów, przy-

gotowano audycje w radiowęźle zakładowym oraz opublikowano 2 arty-
kuły w biuletynie „Tarnowskie Azoty”;

– ufundowano wyjście do kina dla 110 dzieci.
3. Konkurs fotograficzny „Złap Zająca”:
– przeprowadzono kampanię medialną nt. konkursu w biuletynie „Tarnow-

skie Azoty” i zakładowym radiowęźle;
– zebrano łącznie 53 fotografie od uczestników konkursu (7 pracowników 

Azotów Tarnów);
– zakwalifikowano 5 zdjęć do udziału na szczeblu krajowym;
– wyłoniono zwycięzców i przyznano nagrody przez sekretariat Programu;
– wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych towarzyszyła Międzynaro-

dowym Targom Ochrony Środowiska POLEKO, które odbyły się w dniach 
23-26.11.2010 roku w Poznaniu.

4. Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych 
ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi. 

– współpraca przy organizacji konkursu (udział w komisji, przygotowanie 
pytań, ufundowanie nagród dla zwycięzców).

5. Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu „Tarnowskie Azoty”:
– przygotowano publikację w nakładzie 3.000 egz., poszerzającą wiedzę 

czytelników nt. działań proekologicznych, którą wydano formie dodatku 
do biuletynu „Tarnowskie Azoty” z dnia 10.06.2010 roku.

6. Organizacja inicjatywy prośrodowiskowej „Odzyskujemy naturę”: 
– przeprowadzono prezentację w 2 szkołach podstawowych, 1 gimna-

zjum, 1 przedszkolu i w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 
nt. cyklu życia produktu typu butelka PET, konieczności stosowania w ży-
ciu codziennym segregacji śmieci, możliwościach odzysku surowców 
oraz dbałości o najbliższe otoczenie, założeń Programu „OiT” oraz akcji 
„Drzewko za butelkę”. W sumie odbyło się 11 ekolekcji, w których wzięło 
udział 254 dzieci.

Rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2010 Rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2010 Rozliczenie działań zadeklarowanych na rok 2010 
w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”
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Deklaracja działań do realizacji w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” na 2011 rok

I. Działania w zakresie ochrony środowiska:
1. Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z EC II (kontynuacja 

zadania z 2010 r.): wykonanie instalacji pneumatycznego transportu 
popiołu spod elektrofiltrów do zbiorników oraz instalacji załadunku 
i dystrybucji popiołów.

2. Budowa wytwórni wodoru 8.000 Nm3/h: wykonanie połączenia ze-
wnętrznego, wpalenia; przygotowanie terenu pod budowę; rozpoczę-
cie budowy wytwórni wodoru.

3.  Wymiana izolacji na głównych kolektorach pary 0,9 MPa: demontaż 
istniejącej i montaż nowej izolacji ciepłochronnej na wybranych cią-
gach kolektorów pary 0,9 MPa (1A i 2B).

4. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa (kontynua-
cja zadania z 2010 r.).

II. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego 
     i bezpieczeństwa pracy:
1. Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg norm PN-N 18001 / OHSAS 

18001 (kontynuacja zadania z 2010 r.): certyfikacja systemu zarzą-
dzania BHP w/g norm PN-N 18001 oraz OHSAS 18001.

2. Remont odcinka estakady na ciągach II i III: przeprowadzenie remon-
tu fundamentów oraz słupów i dźwigarów estakady.

3. Remont rurociągu zasilającego wody grzewczej (ciągu V estakady).
4. Zakup stanowiska załadowczego do big-bagów na Wydziale Maga-

zynów i Ekspedycji Nawozów: dostawa, montaż oraz uruchomienie 
linii do big-bagowania nawozów w magazynie nr 2.

III. Działania w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:
1. Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej pracowników Azotów 

Tarnów – profilaktyczne szczepienia pracowników  Azotów Tarnów 
przeciw grypie.

IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot. 
      obszaru tematycznego Programu „Odpowiedzialność i Troska”:
1.  Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa firmowego: Raport Śro-

dowiskowy.
2. Wypracowanie Strategii Społecznej Odpowiedzialności Azotów Tar-

nów na lata 2011-2015: wypracowanie Strategii umożliwiającej zin-
tegrowanie działań podejmowanych przez spółkę w zakresie efek-
tywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników 
i środowiska.

3. Organizacja IX tarnowskiej edycji akcji „Drzewko za butelkę”: przepro-
wadzenie akcji w tarnowskich przedszkolach, szkołach podstawo-
wych i gimnazjach.

4.  Konkurs fotograficzny „Złap zająca”: przeprowadzenie ekologicznego 
fotograficznego konkursu „Złap zająca” wśród pracowników Azotów 
Tarnów oraz organizacja na terenie Firmy wystawy najciekawszych 
prac konkursowych.

5. Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół lice-
alnych ziemi tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi. Udział 
w komisji, przygotowanie pytań.

6.  Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu „Tarnowskie Azoty”.



W Azotach Tarnów zarządzanie kwestiami środowiskowymi odbywa się 
sposób strategiczny i kompleksowy. Możliwe jest to przede wszystkim 
dzięki obowiązującemu Systemowi Zarządzania Środowiskowego, zgod-
nemu z normą ISO 14001:2004. System ten wspomaga działania związa-
ne z ochroną środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób 
zrównoważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. Aspekty środo-
wiskowe, występujące w obszarach objętych tym systemem są zidentyfi-
kowane we wszystkich możliwych elementach, takich jak: emisja do po-
wietrza, zrzuty do wody, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie podło-
ża gruntowego, wykorzystanie surowców i zasobów naturalnych, a także 
inne lokalne kwestie środowiskowe oraz oddziaływanie na społeczeństwo. 
W Azotach Tarnów oddziaływania środowiskowe zostały zidentyfikowane; 
te które uznano za znaczące poddano szczególnemu nadzorowi. Przyjęte 
kryteria nadzoru pozwalają w sposób przej rzysty monitorować i oceniać 
skuteczność poszczególnych procesów mających wpływ na środowisko. 
Prowadzona jest bieżąca ocena zgodności z odpowiednimi wymaganiami. 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Azoty Tarnów dążą do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w spo-
sób zrównoważony. Spółka w sposób odpowiedzialny korzysta z zasobów 
wodnych oraz dba o odpowiednie oczyszczanie ścieków. 
Azoty Tarnów czerpią wodę z dwóch źródeł: z ujęcia powierzchniowego na 
rzece Dunajec i ujęcia podziemnego z utworów czwartorzędowych. Woda 
w Spółce wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych, 
celów pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów 
ochrony przeciwpożarowej. W 2010 roku 43,1% wody zostało zużyte na cele 
chłodnicze. W wyniku procesów produkcyjnych generowane są następują-
ce rodzaje ścieków: technologiczne, bytowo-gospodarcze, wody pochłod-
nicze i wody opadowe. 
Ścieki, które powstają w wyniku procesów produkcyjnych w zależności od 
specyfiki zanieczyszczeń kierowane są kanalizacją przemysłową w celu 
oczyszczenia do: Centralnej Oczyszczalni Ścieków lub do Biologicznej 
Oczyszczalni Ścieków (ścieki z tej oczyszczalni są dodatkowo przesyłane 
do oczyszczenia do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodocią-
gów sp. z o.o.). Wody opadowe i pochłodnicze z terenu Azotów Tarnów od-
prowadzane są oddzielnymi kolektorami do wód powierzchniowych. W tro-
sce o bezpieczeństwo otoczenia i środowiska naturalnego, w razie awarii, 
istnieje możliwość całkowitego zamknięcia odpływu z kolektorów i prze-
pompowanie całej objętości ścieków do Centralnej Oczyszczalni. 
Ponadto bezpieczeństwo zapewnione jest dzięki stałemu monitoringo-
wi. W sieci kanalizacyjnej Spółki prowadzony jest całodobowy automa-
tyczny monitoring ścieków przemysłowych oraz opadowych. Kilkadzie-
siąt urządzeń do pomiaru ciągłego bada poziom pH, jonów NH4 oraz 
przewodności ścieków. Specjalistyczne oprogramowanie zapewnia na 
bieżąco czytelną wizualizację danych oraz łatwy dostęp do bieżących 
i archiwalnych wyników analiz. 

Dzięki własnemu zapleczu badawczemu Azoty Tarnów z łatwością mogą 
udoskonalać posiadane technologie, podnosząc tym samym jakość ofe-
rowanych produktów. Dostrzegając potrzebę nieustannych poszukiwań 
najnowszych rozwiązań technologicznych, firma stała się cenionym i po-
żądanym inicjatorem i aktywnym uczestnikiem innowacyjnych progra-
mów badawczych, prowadzonych przez wiodące krajowe instytucje na-
ukowe m.in. w zakresie nanotechnologii polimerów i biodegradacji rtęci. 
W ramach doskonalenia obecnych produktów oraz tworzenia nowych 
rozwiązań Spółka na stałe współpracuje m.in. z ICHP, INS, Politechniką 
Wrocławską, Politechniką Warszawską, Politechniką Krakowską, Po-
litechniką Łódzką, WSB i PAN – oddział w Łodzi. Konsekwencja  i upór 
w tychże działaniach sprawiają, iż Azoty Tarnów są postrzegane jako za-
ufany i doświadczony partner realizowanych na całych świecie projek-
tów technologicznych, wiarygodny europejski dostawca sprawdzonych 
patentów i licencji, które – dzięki najwyższym kwalifikacjom kadry tech-
nicznej – wyznaczają nowe standardy w branży. 

Azoty Tarnów w 2010 roku prowadziły liczne prace o charakterze ba-
dawczym. Miały one na celu realizację przyjętych założeń strategicz-
nych. Zasadnicza część środków została przeznaczona na realizację 
zagadnień związanych z obszarami produkcji tworzyw konstrukcyjnych, 
kaprolaktamu oraz nawozów saletrzanych. Podjęto również prace nad 
dalszą dywersyfikacją produktową i nowymi produktami. W obszarze 
tworzyw konstrukcyjnych prowadzono prace nad rozwojem technologii 
wytwarzania politrioksanu oraz nad nowymi modyfikowanymi odmiana-
mi tworzyw konstrukcyjnych. Prace badawcze w obszarze kaprolakta-
mu skoncentrowane były na poprawie wskaźników ekonomicznych oraz 
umożliwieniu dalszej intensyfikacji Wytwórni Kaprolaktamu. Z kolei prace 
z obszaru nawozowego związane były z poszerzaniem i rozwojem oferty 
produktowej Azotów Tarnów w sektorze nawozów. 

Wiele zrealizowanych w Azotach Tarnów przedsięwzięć zostało zauwa-
żonych i docenionych. Saletrzak 27 makro otrzymał „Dużą Perłę” w VIII 
edycji Konkursu Polskie Nawozy, a Saletrosan® 26 makro otrzymał „Zło-
ty Medal” na Targach techniki Rolnej „AGROTECH” w Kielcach oraz zo-
stał uznany za „Produkt o standardzie europejskim” na Targach Rolno-
-Przemysłowych „Agro-Tech” w Minikowie. 

Nowe nawozy Azotów Tarnów są obecne na rynkach dzięki zrealizo-
wanej w roku 2009 największej w ostatnich latach inwestycji – Instalacji 
Mechanicznej Granulacji Nawozów 1200 t/d. Nowa instalacja pozwala 
na wytwarzanie nawozów mineralnych o stabilnej, jednorodnej granu-
lacji, co jest aktualnie jednym z kluczowych parametrów wymaganych 
na światowym rynku nawozów mineralnych. Za innowacyjną instalację 
granulacji mechanicznej Azoty Tarnów zdobyły również tytuł „Innowacja 
Roku 2010” przyznany przez Forum Biznesu.

Badania i rozwój Rozwiązania 
na rzecz środowiska 
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W ostatnich latach Azoty Tarnów dokonały wielu inwestycji, które umoż-W ostatnich latach Azoty Tarnów dokonały wielu inwestycji, które umoż-W ostatnich latach Azoty Tarnów dokonały wielu inwestycji, które umoż-
liwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeń-liwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeń-liwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa sieci wodno-kanalizacyjnej obsługującej zakłady. Likwidacja nieren-stwa sieci wodno-kanalizacyjnej obsługującej zakłady. Likwidacja nieren-stwa sieci wodno-kanalizacyjnej obsługującej zakłady. Likwidacja nieren-
townych instalacji, modernizacja produkcji, dostosowywanie produkcji townych instalacji, modernizacja produkcji, dostosowywanie produkcji townych instalacji, modernizacja produkcji, dostosowywanie produkcji 
do podwyższonych standardów i norm ochrony środowiska oraz podej-do podwyższonych standardów i norm ochrony środowiska oraz podej-do podwyższonych standardów i norm ochrony środowiska oraz podej-
mowane na instalacjach działania mające na celu zmniejszenie zużycia mowane na instalacjach działania mające na celu zmniejszenie zużycia mowane na instalacjach działania mające na celu zmniejszenie zużycia 
wody w procesach technologicznych bezpośrednio przełożyły się na wody w procesach technologicznych bezpośrednio przełożyły się na wody w procesach technologicznych bezpośrednio przełożyły się na 

znaczne zredukowanie ilości produkowanych ścieków. znaczne zredukowanie ilości produkowanych ścieków. znaczne zredukowanie ilości produkowanych ścieków. 
Największe poziomy redukcji zostały odnotowane w przypadku ścieków Największe poziomy redukcji zostały odnotowane w przypadku ścieków Największe poziomy redukcji zostały odnotowane w przypadku ścieków 
biologicznych. Obecnym celem w tym obszarze jest adaptacja i przebu-biologicznych. Obecnym celem w tym obszarze jest adaptacja i przebu-biologicznych. Obecnym celem w tym obszarze jest adaptacja i przebu-
dowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków do zmniejszonej ilości ścieków dowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków do zmniejszonej ilości ścieków dowa Biologicznej Oczyszczalni Ścieków do zmniejszonej ilości ścieków 

i zmiany ich składu.
Ponadto działania podjęte w ostatnich latach, które pozytywnie wpłynęły Ponadto działania podjęte w ostatnich latach, które pozytywnie wpłynęły Ponadto działania podjęte w ostatnich latach, które pozytywnie wpłynęły 
na wykorzystanie wody oraz ilość i jakość produkowanych ścieków to:na wykorzystanie wody oraz ilość i jakość produkowanych ścieków to:na wykorzystanie wody oraz ilość i jakość produkowanych ścieków to:

– budowa nowoczesnej Stacji Uzdatniania Kondensatów, której efek-– budowa nowoczesnej Stacji Uzdatniania Kondensatów, której efek-– budowa nowoczesnej Stacji Uzdatniania Kondensatów, której efek-
tem było zmniejszenie poboru wody, ograniczenie do minimum tem było zmniejszenie poboru wody, ograniczenie do minimum tem było zmniejszenie poboru wody, ograniczenie do minimum 
ilości powstających ścieków, uzyskanie najwyższej jakości wody ilości powstających ścieków, uzyskanie najwyższej jakości wody ilości powstających ścieków, uzyskanie najwyższej jakości wody 
w procesie uzdatniania kondensatów z instalacji produkcyjnych w procesie uzdatniania kondensatów z instalacji produkcyjnych w procesie uzdatniania kondensatów z instalacji produkcyjnych 
oraz dodatkowo zysk energetyczny w postaci odzyskiwanego cie-oraz dodatkowo zysk energetyczny w postaci odzyskiwanego cie-oraz dodatkowo zysk energetyczny w postaci odzyskiwanego cie-
pła ze zwracanych kondensatów,

– ciągła modernizacja i wymiana obiegów chłodniczych w Centrum – ciągła modernizacja i wymiana obiegów chłodniczych w Centrum – ciągła modernizacja i wymiana obiegów chłodniczych w Centrum 
Nawozów, czego pozytywnym efektem jest zmniejszenie zużycia Nawozów, czego pozytywnym efektem jest zmniejszenie zużycia Nawozów, czego pozytywnym efektem jest zmniejszenie zużycia 
wody i energii elektrycznej,

– oddanie do użytku Instalacji Odwróconej Osmozy w Centrum Na-– oddanie do użytku Instalacji Odwróconej Osmozy w Centrum Na-– oddanie do użytku Instalacji Odwróconej Osmozy w Centrum Na-
wozów – zastosowanie tej nowoczesnej technologii do oczyszcza-wozów – zastosowanie tej nowoczesnej technologii do oczyszcza-wozów – zastosowanie tej nowoczesnej technologii do oczyszcza-
nia i powtórnego wykorzystania kondensatu przełożyło się istotnie nia i powtórnego wykorzystania kondensatu przełożyło się istotnie nia i powtórnego wykorzystania kondensatu przełożyło się istotnie 
na oszczędności w gospodarce wodno-ściekowej.na oszczędności w gospodarce wodno-ściekowej.na oszczędności w gospodarce wodno-ściekowej.

Azoty Tarnów prowadzą recykling wody,  dzięki czemu może ona zostać Azoty Tarnów prowadzą recykling wody,  dzięki czemu może ona zostać Azoty Tarnów prowadzą recykling wody,  dzięki czemu może ona zostać 
odzyskana i powtórnie użyta. W 2010 roku możliwe było powtórne uży-odzyskana i powtórnie użyta. W 2010 roku możliwe było powtórne uży-odzyskana i powtórnie użyta. W 2010 roku możliwe było powtórne uży-
cie wody z instalacji „Luwa”, Instalacji Odwróconej Osmozy oraz Stacji cie wody z instalacji „Luwa”, Instalacji Odwróconej Osmozy oraz Stacji cie wody z instalacji „Luwa”, Instalacji Odwróconej Osmozy oraz Stacji 
Uzdatniania Kondensatów. Woda poddana powtórnemu wykorzystaniu Uzdatniania Kondensatów. Woda poddana powtórnemu wykorzystaniu Uzdatniania Kondensatów. Woda poddana powtórnemu wykorzystaniu 
w 2010 roku stanowi 28,2% całkowitego  zużycia wody na cele zakładu.  w 2010 roku stanowi 28,2% całkowitego  zużycia wody na cele zakładu.  w 2010 roku stanowi 28,2% całkowitego  zużycia wody na cele zakładu.  

W 2010 roku Azoty Tarnów dokonały inwestycji, która dodatkowo zwięk-W 2010 roku Azoty Tarnów dokonały inwestycji, która dodatkowo zwięk-W 2010 roku Azoty Tarnów dokonały inwestycji, która dodatkowo zwięk-
szyła bezpieczeństwo pracy instalacji utleniania cykloheksanu w przy-szyła bezpieczeństwo pracy instalacji utleniania cykloheksanu w przy-szyła bezpieczeństwo pracy instalacji utleniania cykloheksanu w przy-
padku zaniku wody obiegowej. Dzięki temu w przypadku awarii pary padku zaniku wody obiegowej. Dzięki temu w przypadku awarii pary padku zaniku wody obiegowej. Dzięki temu w przypadku awarii pary 
cykloheksanu zostaną skondensowane i skierowane do zbiorników cykloheksanu zostaną skondensowane i skierowane do zbiorników cykloheksanu zostaną skondensowane i skierowane do zbiorników 
awaryjnych. 

Azoty Tarnów zaopatrują w wodę pitną podmioty zewnętrzne zarówno Azoty Tarnów zaopatrują w wodę pitną podmioty zewnętrzne zarówno Azoty Tarnów zaopatrują w wodę pitną podmioty zewnętrzne zarówno 
firmy, jak i prywatne gospodarstwa. Stacja Uzdatniania Wody Pitnej obję-firmy, jak i prywatne gospodarstwa. Stacja Uzdatniania Wody Pitnej obję-firmy, jak i prywatne gospodarstwa. Stacja Uzdatniania Wody Pitnej obję-
ta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody pitnej ta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody pitnej ta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody pitnej 
monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia poprzez uzdatnianie, monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia poprzez uzdatnianie, monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia poprzez uzdatnianie, 
aż do dystrybucji. Ponadto Spółka przyjmuje do oczyszczenia ścieki od aż do dystrybucji. Ponadto Spółka przyjmuje do oczyszczenia ścieki od aż do dystrybucji. Ponadto Spółka przyjmuje do oczyszczenia ścieki od 
innych podmiotów. W trosce o bezpieczeństwo oraz możliwość oczysz-innych podmiotów. W trosce o bezpieczeństwo oraz możliwość oczysz-innych podmiotów. W trosce o bezpieczeństwo oraz możliwość oczysz-
czenia dostarczonych ścieków, w umowach określane są parametry czenia dostarczonych ścieków, w umowach określane są parametry czenia dostarczonych ścieków, w umowach określane są parametry 
i normy które dany podmiot  zobowiązany jest spełnić, aby można było i normy które dany podmiot  zobowiązany jest spełnić, aby można było i normy które dany podmiot  zobowiązany jest spełnić, aby można było 
przyjąć wytwarzane przez niego ścieki do oczyszczania.przyjąć wytwarzane przez niego ścieki do oczyszczania.przyjąć wytwarzane przez niego ścieki do oczyszczania.

Procentowe ujęcie wielkości poboru wody podziemnej i powierzchniowej oraz 
ilości ścieków odprowadzonych do wszystkich oczyszczalni w latach w latach 
2001-2010 (rok 2010 stanowi rok bazowy – 100%)

Rok
Pobór wody 
podziemnej

Pobór wody 
powierzchniowej 

Ścieki odprowadzone 
do wszystkich 
oczyszczalni

2010 100* 100* 100**

2009 88 91 95

2008 96 101 106

2007 107 102 114

2006 122 103 107

2005 108 102 102

2004 101 104 101

2003 67 104 100

2002 91 102 95

2001 60 110 101

* W 2010 roku w porównaniu do 2009 roku wzrost zużycia na potrzeby zakładu wody pod-
ziemnej a zmniejszenie poboru wody powierzchniowej był skutkiem powodzi. Ze względu na 
duże zmętnienie wody powierzchniowej w okresie powodzi zmniejszono jej pobór, wyrównu-
jąc zapotrzebowanie zwiększonym poborem wody podziemnej.

**Zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków było 
skutkiem zwiększonej ilości opadów deszczu w roku 2010 z obszaru zakładów objętego ka-
nalizacją ogólnospławną. Przełożyło się to na zwiększenie ogólnej ilości ścieków wpływają-
cych do Centralnej Oczyszczalni Ścieków i tym samym na całkowitą ilość ścieków odprowa-
dzanych do wszystkich oczyszczalni).

Źródło wody
Sposób 
wykorzystania

Rodzaj 
ścieków

Oczyszczanie 
ścieków

ujęcie 
powierzchniowe 
na rzece Dunajec

ujęcie podziemne 
z utworów 
czwartorzędowych

cele 
technologiczne

cele chłodnicze 

cele pitne 

jako surowiec do 
produkcji wód 
specjalnych

cele ochrony 
przeciwpożarowej

technologiczne 

bytowo-
gospodarcze 

wody 
pochłodnicze

wody opadowe

centralna 
oczyszczalnia 
ścieków 

biologiczna 
oczyszczalnia 
ścieków 
(ścieki te są 
dodatkowo 
przesyłane do 
oczyszczenia 
do miejskiego 
Zakładu 
Oczyszczalni 
Ścieków 
Tarnowskich 
Wodociągów)
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Azoty Tarnów prowadzą odzysk oraz recykling wytwarzanych przez siebie od-
padów. Odpady tworzyw sztucznych poddawane są procesowi odzysku w in-
stalacjach produkcyjnych: Instalacji Compoundingu PA6, produkującej modyfi-
kowane odmiany Tarnamidu (PA6), oraz Instalacji Compoundingu POM, produ-
kującej modyfikowane odmiany Tarnoformu. Rocznie poddawanych odzyskowi 
w ww. instalacjach jest około 300 ton tworzyw sztucznych. 

Ponadto odpady takie jak beton, gruz, drewno, papa odpadowa, żelazo i stal, 
metale kolorowe oraz ziemia są wykorzystywane na własne potrzeby Spółki.

Azoty Tarnów prowadzą także selektywną zbiórkę surowców wtórnych jak: ma-
kulatura, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, zużyte opakowania po surowcach 
(papierowe i tekturowe, szklane, wielomateriałowe z tworzyw sztucznych) oraz 
zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory.

Azoty Tarnów realizują odbiór popiołu w stanie suchym z zakładowego Cen-
trum Elektrociepłowni. Popioły są głównym odpadem wytwarzanym w Spółce, 
obecnie na składowisko trafia około 75 tysięcy ton mokrego popiołu rocznie, 
a jedynie około 20 tysięcy ton popiołu jest odbierane w formie suchej z kotłów 
elektorciepłowni. 

W 2010 roku prowadzone były działania, które w latach 2011-2012 umożliwią 
realizację  inwestycji gospodarczego wykorzystania popiołów, powstających 
podczas spalania miału węglowego w kotłach energetycznych, które dotych-
czas składane były na składowiskach. Inwestycja ta pozwoli na obniżenie kosz-
tów z tytułu składowania popiołów na składowisku Jednostki Ratownictwa 
Chemicznego sp. z o.o. – Czajki oraz kosztów eksploatacji układu hydrotrans-
portu. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych oraz środków unij-
nych w ramach „Działania 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 
w przedsiębiorstwach”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 16 mln PLN. 

Suchy popiół jest doskonałym materiałem znajdującym zastosowanie w budow-
nictwie i z dużym powodzeniem jest sprzedawany odbiorcom zewnętrznym.

Odpady



Azot y Tarnów posiadają własną elektorciepłownię, której głównym za-
daniem jest produkcja energii elektrycznej, ciepła oraz wody grzewczej. 
Energia elektryczna i ciepło wykorzystywane są do celów technolo-
gicznych w procesach produkcyjnych Spółki, natomiast woda grzew-
cza wykorzystywana jest do ogrzewania obiektów Spółki, jak również 
dostarczana jest do odbiorców komunalnych i firm na terenie Tarnowa. 
Podstawowym paliwem wykorzystywanym w trzech kotłach Centrum 
Elektrociepłowni jest miał węglowy. Gaz metan spalany jest w jednym 
kotle gazowym. 
Wpływ działalności Azotów Tarnów na środowisko w zakresie funkcjo-
nowania elektrociepłowni wynika ze składowania odpadów i emisji do 
powietrza.
Azoty Tarnów dążą w tym zakresie do stosowania jak najbardziej efek-
tywnych i ekologicznych rozwiązań, jak odsiarczanie, odazotowanie czy 
obniżenie wskaźników emisji pyłów. W krótkim okresie priorytetem jest 
realizacja zadań modernizacyjnych i remontowych w celu bieżącego ut-
rzymania bezpieczeństwa energetycznego źródła na wymaganym po-
ziomie oraz realizacja zadań obniżających koszty wytwarzania. 
Zrealizowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy suchego 
ujęcia popiołu, którego zakończenie zaplanowane jest na 2012 rok spo-
woduje ograniczenie ilości składowanych popiołów o około 80%. 
Dotychczas Spółka zrealizowała wiele działań, które miały na celu reduk-
cję zużycia energii elektrycznej z elektrociepłowni. Do najważniejszych 
zaliczyć należy modernizację urządzeń, w tym zabudowę sprzęgieł hy-
drokinetycznych na dwóch pompach zasilających oraz wymianę izolacji 
na rurociągach parowych i wody grzewczej. 

Hałas

Procesy produkcyjne często wiążą się z emitowaniem hałasu, dlatego 
w Azotach Tarnów już na etapie projektowania instalacji dobierane są 
urządzenia o parametrach, które nie przekraczają dopuszczalnych norm 
hałasu lub stosowane są odpowiednie osłony. Dotyczy to zarówno hała-
su na stanowisku pracy, jak i tego, który jest emitowany do środowiska. 
Podstawą prawidłowego funkcjonowania instalacji jest przede wszystkim 
odpowiednia ich konserwacja i dbanie o dobry stan techniczny. 

W 2010 roku Azoty Tarnów wytworzyły 103.430 ton odpadów innych niż W 2010 roku Azoty Tarnów wytworzyły 103.430 ton odpadów innych niż 
niebezpieczne, co jest poziomem najniższym w ostatnich pięciu latach. niebezpieczne, co jest poziomem najniższym w ostatnich pięciu latach. 
Ponadto Spółka wytworzyła w 2010 roku 155 ton odpadów niebezpiecz-Ponadto Spółka wytworzyła w 2010 roku 155 ton odpadów niebezpiecz-
nych. Około 129 ton wszystkich odpadów niebezpiecznych  stanowiły zu-nych. Około 129 ton wszystkich odpadów niebezpiecznych  stanowiły zu-
żyte oleje i smary, które w całości przekazywane są do MIS-Polska, a na-żyte oleje i smary, które w całości przekazywane są do MIS-Polska, a na-
stępnie do rafinerii, gdzie wykorzystywane są do produkcji nowego oleju.stępnie do rafinerii, gdzie wykorzystywane są do produkcji nowego oleju.

Azoty Tarnów w trosce o środowisko naturalne zawierają klauzule we wszystkich umowach Azoty Tarnów w trosce o środowisko naturalne zawierają klauzule we wszystkich umowach 
zawieranych z firmami zewnętrznymi w zakresie odbioru odpadów oraz wykonywania usług zawieranych z firmami zewnętrznymi w zakresie odbioru odpadów oraz wykonywania usług 
związanych z wytworzeniem odpadów, zgodnie z którą odpady przejęte od Spółki mają być związanych z wytworzeniem odpadów, zgodnie z którą odpady przejęte od Spółki mają być 
zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska 
i ustawy o odpadach.

Elektrociepłownia  Rodzaje odpadów:

popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów,popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów,
popioły lotne z węgla,

odpady tworzyw sztucznych,odpady tworzyw sztucznych,
inne oleje silnikowe,

żelazo i stal,
odpady betonu oraz gruz betonowy,odpady betonu oraz gruz betonowy,

opakowania z drewna,
materiały izolacyjne,

opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z tworzyw sztucznych, 
zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe.zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe.

Sposób postępowania z odpadami:Sposób postępowania z odpadami:

składowanie na składowisku JRCh sp. z o.o.,składowanie na składowisku JRCh sp. z o.o.,
sprzedaż odbiorcom zewnętrznym, sprzedaż odbiorcom zewnętrznym, 

przekazanie do rafinerii w celu wykorzystania gospodarczego,przekazanie do rafinerii w celu wykorzystania gospodarczego,
wykorzystanie w celach gospodarczych,wykorzystanie w celach gospodarczych,

przekazane do utylizacji uprawnionym podmiotom gospodarczym przekazane do utylizacji uprawnionym podmiotom gospodarczym 
(poddawane są utylizacji termicznej lub unieszkodliwiane przez składowanie),(poddawane są utylizacji termicznej lub unieszkodliwiane przez składowanie),

przekazane do recyklingu,
przekazane do odzysku pomiotowi posiadającemu przekazane do odzysku pomiotowi posiadającemu 

stosowne zezwolenia.
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Składowanie i sprzedaż popiołów w Azotach Tarnów w latach 2006-2010Składowanie i sprzedaż popiołów w Azotach Tarnów w latach 2006-2010Składowanie i sprzedaż popiołów w Azotach Tarnów w latach 2006-2010Składowanie i sprzedaż popiołów w Azotach Tarnów w latach 2006-2010
(rok 2008 jest rokiem bazowym)
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    Substancja Emisja w kg 
w 2006 roku

Emisja w kg 
w 2010 roku

Wzrost/spadek
%

   Amoniak 148 234 111 793 -25
   Benzen 733 791 8
   Chlorowodór 189 63 -67
   Dwutlenek siarki 4 550 551 3 966 061 -13
   Dwutlenek węgla (Mg) 1 204 592 1 146 105 -5
   Kwas siarkowy 243 011 58 036 -76
   Metanol 1 281 430 -66
   Pył ogółem 578 770 319 975 -45
   Tlenek węgla 120 225 149 616 24
   Tlenki azotu 5 596 855 6 208 204 11
   Węglowodory alifatyczne 23 128 9 859 -57

Istotnym elementem zintegrowanego systemu zarządzania Azotów Tar-
nów jest redukcja oraz bieżący monitoring emisji do atmosfery. Spółka 
wdrożyła wiele rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na ochronę śro-
dowiska w tym obszarze. Jest to możliwe dzięki urządzeniom ochrony 
powietrza:
–	redukcja emisji pyłu możliwa jest dzięki zastosowaniu płuczek wod-

nych, cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów,
–	redukcja emisji zanieczyszczeń  w gazach możliwa jest dzięki absorbe-

rom oraz reduktorom termicznym. 
Bezpieczne poziomy emisji utrzymywane są dzięki stałemu monitorin-
gowi stężeń zarówno na terenie zakładu, jak i miasta. Podstawowe ob-
liczenia stężeń chwilowych i średniodobowych badanych substancji są 
prowadzone zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w obowiązują-
cych normach i przepisach. 

Azoty Tarnów systematycznie monitorują powietrze w pięciu punktach 
pomiarowych na terenie Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punk-
tów pomiarowych ma na celu objęcie kontrolą szerokiego obszaru, jaki 
może być poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych z terenu 
Spółki. Prowadzone analizy mają na celu określenie wielkości następu-
jących  stężeń:
–	substancji emitowanych ze źródeł energetycznych – pyłu zawieszone-

go, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, opadu pyłu,
–	substancji organicznych – benzenu, toluenu i formaldehydu,
–	substancji nieorganicznych – amoniaku i chlorowodoru.
Prowadzony monitoring pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym 
stanie zanieczyszczenia powietrza, co stanowi podstawę do działań 
zmierzających do ograniczenia emisji pyłów i gazów do powietrza.

Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych emitorów są wy-
konywane zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi. 

Globalne rozwiązania – Projekt Wspólnych Wdrożeń

Dzięki umiejętnym wdrożeniom najnowszych rozwiązań technologicz-
nych, Azoty Tarnów prowadzą aktywne działania zmierzające do ochro-
ny środowiska naturalnego, jednocześnie odnosząc korzyści bilansowe 
z tego tytułu. Spółka, jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw, 
realizuje zalecenia Ramowej Konwencji ONZ, dotyczącej Zmian Klima-
tycznych (tzw. Protokół z Kioto) poprzez polsko-japoński Projekt Wspól-
nych Wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych (Emmision Re-
duction Units, ERU). Uruchomienie w 2009 roku katalizatora wtórnego 
sprawiło, że Azoty Tarnów zmniejszyły emisję podtlenku azotu na insta-
lacji kwasu azotowego o 93%, co jest najwyższym poziomem redukcji 
tego gazu na świecie. Przychody z tego tytułu, które zostaną osiągnięte 
w latach 2008-2012 szacowane są na około 135 mln złotych. Azoty Tar-
nów w 2010 roku otrzymały nagrodę Lider Polskiej Ekologii za Projekt 
Wspólnych Wdrożeń.

Substancja Emisja w kg Emisja w kg Wzrost/spadek
  2006 2010 %

W tabeli poniżej przedstawione zostały procentowe spadki i wzrosty wybranych substancji. 
Analiza została przedstawiona w ujęciu okresu pięcioletniego, w którym rok 2006 jest rokiem 
bazowym. 

Zbiorcze zestawienie emisji do powietrza w 2006 i 2010 roku

Emisje 

W 2010 roku na instalacji siarczanu hydroksyloaminy został zamonto-
wany odemglacz na trasie gazów resztkowych. Zamontowany demister 
skutecznie zatrzymuje cząsteczki mgły, które następnie są zawracane 
do instalacji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, uzyskany efekt jest po-
równywalny do tych na instalacjach czołowych europejskich producen-
tów kaprolaktamu.

Należy podkreślić, iż porównując rok 2010 z 2009 emisja niektórych sub-
stancji uległa zwiększeniu. Miało to miejsce np. w przypadku CO

2
. Było 

to spowodowane dwoma czynnikami, z jednej strony zwiększeniem pro-
dukcji mediów energetycznych w zakładowej Elektrociepłowni, z drugiej 
natomiast wzrostem produkcji amoniaku. 
Wzrost emisji dwutlenku oraz podtlenku azotu w analogicznym okresie 
wynikał z większej produkcji kwasu azotowego w 2010 roku.
Na uwagę zasługuje także zmniejszenie emisji dwutlenku siarki spowo-
dowane głównie spalaniem węgla o mniejszej zawartości siarki (średnia 
zawartość 0,52%) w porównaniu do roku 2009 (średnia zawartość 0,62%) 
w zakładowej Elektrociepłowni. 
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Transport

Transport jest nieodłącznym elementem działalności Azotów Tarnów. 
Każdego dnia przez bramy zakładu przewożone są surowce i materia-
ły służące do produkcji oraz wywożone są gotowe produkty. W związku 
z tym, że usługi transportowe w znacznym stopniu oddziałują na środo-
wisko, Spółka podejmuje w tym zakresie działania ograniczające ich ne-
gatywny wpływ. 

W Spółce trwa proces modernizacyjny urządzeń za- i rozładunkowych, 
co docelowo sprawi, że Azoty Tarnów będą bardziej elastyczne w kontek-
ście możliwości doboru właściwego środka transportu. Umożliwi to także 
eliminację rozwiązań uciążliwych dla środowiska. Kwestie środowiskowe 
są również istotne w zakresie dostaw surowców, w przypadku których 
stosowany jest głównie transport kolejowy umożliwiający konsolidację 
dostaw. Pojazdy trakcyjne modernizowane i kupowane przez Spółkę Kol-
tar, wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, spełniają kry-
teria normy Euro 5.

Głównym celem Azotów Tarnów w obszarze transportowym jest obecnie 
pełna informatyzacja obszaru logistyki. Ponadto prowadzone są działania 
zmierzające ku eliminacji w obrocie wewnętrznym dokumentów papiero-
wych i zastąpienie ich elektronicznymi kartami dostępowymi. 
Spółka dba o bezpieczeństwo w transporcie i utrzymuje standardy 
w tym zakresie na wysokim poziomie. Partnerzy biznesowi, przewożący 
materiały niebezpieczne lub realizujący przewozy specjalistyczne, wy-
bierani są spośród przewoźników o ustalonej renomie oraz posiadający 
doświadczenie w specyfice danego wyrobu. Przyjmowane w nieskompli-
kowanych przewozach kryterium ceny nie jest stosowane w przypadku 
transportu materiałów niebezpiecznych, najważniejsze jest bowiem bez-
pieczeństwo.

Azoty Tarnów dbają o bezpieczeństwo w transporcie i nieustanie dekla-
rują gotowość do udzielania pomocy w zakresie ratownictwa chemiczno-
-ekologicznego. Spółka poczuwa się do odpowiedzialności za wytwa-
rzane produkty również wtedy, gdy znajdują się one już poza bramami 
zakładu. Wyrazem tego jest aktywna obecność w Systemie Pomocy 
w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT).

System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych powstał 
w 2000 roku i od tego czasu służy poprawie bezpieczeństwa przewozu 
materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego kraju, a w przypadku 
zaistnienia zagrożenia – pozwala na skuteczne usunięcie jego skutków 
połączonymi siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go i podmiotów, wchodzących w skład systemu SPOT. Aktywne zapobie-
ganie ewentualnym zagrożeniom i stratom materialnym oraz udzielanie 
pomocy służbom ratowniczym, sprawia, że transport materiałów niebez-
piecznych może być realizowany w sposób pewny i bezpieczny. 

Wybrane zadania wynikające z przynależności do SPOT, 
realizowane przez Azoty Tarnów:
– analiza możliwych zagrożeń, powodowanych przez transport 

materiałów niebezpiecznych,
– analiza systemów stosowanych w transporcie i produkcji,
– przestrzeganie unormowań prawnych w zakresie transportu 

materiałów niebezpiecznych,
– udzielanie pomocy służbom ratowniczym zgodnie z zasadami 

działania Systemu,
– współpraca i wymiana informacji pomiędzy ośrodkami działającymi 

w Systemie,
– pełnienie funkcji Ośrodka Regionalnego Systemu SPOT,
– wyznaczanie Ekspertów Azotów Tarnów, którzy będą mogli udzielić 

pomocy i informacji, przydatnych przy prowadzeniu działań 
ratowniczych, z określeniem substancji, na temat której będą mogli 
udzielić informacji,

– posiadanie bazy danych o substancjach niebezpiecznych 
produkowanych w Azotach Tarnów.

Transport drogowy

39%

Transport kolejowy

59%

Transport morskiTransport morski

2%

Azoty Tarnów jako jedna z pierwszych firm chemicznych w Polsce wpro-
wadziły System Obsługi Ofert Transportowych (SOOT). Nowoczesny 
system zbierania i weryfikacji ofert nie tylko usprawnia proces zakupu 
usług, ale również ułatwia prowadzenie negocjacji handlowych z prze-
woźnikami i spedytorami oraz doprowadził do profesjonalizacji jakoś-
ciowej i ilościowej składanych propozycji spedycyjnych. Wprowadzając 
System Obsługi Ofert Transportowych, Azoty Tarnów wyszły naprzeciw 
wszystkim firmom transportowym, które są gotowe oferować spółce wy-
soką jakość i konkurencyjne ceny. Oszczędności dzięki wdrożeniu SOOT 
sięgają kilkunastu procent ponoszonych dotychczas kosztów na rynku 
krajowym i europejskim. 

SPOT



Raport został opracowany przez Azoty Tarnów.
Chętnie poznamy Państwa opinię oraz oczekiwania dotyczące opublikowanego raportu środowiskowego. 
Sugestie i pytania prosimy kierować na adres: redakcja@azoty.tarnow.pl. 
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