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Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Grupy Azoty
składam na Państwa ręce Raport
Zintegrowany Grupy Azoty za 2015 rok.
To dla mnie zaszczyt i odpowiedzialność
zarządzać tak strategiczną w branży
chemicznej polską firmą.
Tym samym zobowiązuję się do dalszego
budowania wartości materialnej
i niematerialnej naszej Grupy.
Poprzez ciągłe doskonalenie Grupa
Azoty zmienia oblicze polskiej chemii,
podejmowane przez nas działania
sprawiają, że jest to jedna z najbardziej
innowacyjnych gałęzi przemysłu
w Europie.
Rok 2015 to przede wszystkim
historycznie dobre wyniki finansowe.
Zysk netto wyniósł blisko 692 mln zł
i był wyższy od ubiegłorocznego
aż o 427 mln zł. Przychody ze sprzedaży
przekroczyły poziom 10 mld zł.
Poprawa wskaźników finansowych
to umocnienie pozycji rynkowej
Grupy Azoty na arenie
międzynarodowej.
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Jesteśmy młodą grupą kapitałową, dążymy
do rozwoju naszych spółek w sposób zrównoważony. W 2015 r. rozpoczęliśmy szereg
inwestycji w czterech kluczowych spółkach
objętych niniejszym raportem. Łączne wydatki
inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły
w Grupie Azoty ponad 907 tys. zł. Już w tej
chwili projekty realizowane w spółkach warte
są ponad 4 mld zł, a do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy
ponad 7 mld zł. Będą to największe tego typu
przedsięwzięcia w Polsce.
Największym wyzwaniem 2015 r. było
zapewnienie finansowania dla całego programu
inwestycyjnego. W kwietniu Grupa Azoty
podpisała z konsorcjum banków komercyjnych
umowę kredytu odnawialnego, dzięki której
uzyskała finansowanie na kwotę 1,5 mld zł.
Kolejnym etapem było zawarcie umów
z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
gwarantującym długoterminowe finansowanie
na kwotę 700 mln zł. Umowy konsolidujące dług
to bardzo ważny krok w dalszej integracji
Grupy Azoty.
Wzrost wartości i odważne plany inwestycyjne
spowodowały zwiększenie znaczenia Grupy
Azoty wśród międzynarodowych instytucji
branżowych. Dołączyliśmy do 40 najbardziej
wpływowych podmiotów światowego rynku
chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015.
Grupa Azoty znalazła się w gronie najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych
świata wg Boston Consulting Group. Od 8 lat
Grupa Azoty znajduje się w elitarnym gronie
emitentów wchodzących w skład Indeksu
RESPECT, potwierdza to duże zaangażowanie
w wypełnianiu swoich zadań zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu
i zrównoważonego rozwoju.
W Grupie Azoty nie od dziś wiemy, że biznes
zmienia świat, wiemy także, że w biznesie liczy
się nie tylko maksymalizacja zysku, ale także
podnoszenie wartości firmy dla wszystkich
interesariuszy. Jesteśmy polską firmą o znaczeniu globalnym, dlatego czujemy się odpowiedzialni również za wpływ naszej działalności
w wymiarze światowym.

Rok 2015 przyniósł wiele istotnych globalnych problemów: kryzys humanitarny związany z uchodźcami, ekstremalne warunki pogodowe wpływające na plony w całej Europie, a także kontynuacja niestabilności na
rynkach finansowych zmusiły świat do refleksji, co globalni gracze mogą
zrobić, aby rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony.
Na początku 2015 r. Grupa Azoty zadebiutowała na Światowym Forum
Ekonomicznym w Davos, omawiając globalny problem bezpieczeństwa
żywności i energii. We wrześniu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło nowe,
ambitne Cele Zrównoważonego Rozwoju, podpisane przez ponad 100
głów państw i szefów rządów, a także przedstawicieli grup religijnych,
biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. To wydarzenie, obok którego nie
można przejść obojętnie. Choć to rządy są bezpośrednio odpowiedzialne
za realizację tych celów, to właśnie zaangażowanie biznesu i firm takich jak
nasza będzie miało największe znaczenie w osiągnięciu realnych wyników.
W niniejszym raporcie prezentujemy wyzwania zrównoważonego rozwoju
w branży chemicznej, z którymi się identyfikujemy.
Pod koniec 2015 r. blisko 200 krajów konwencji klimatycznej ONZ przyjęło
w Paryżu porozumienie, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na
poziomie „znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza”. To pierwsza w historii
umowa klimatyczna o takim zasięgu, której postanowienia konsekwentnie
realizuje Grupa Azoty, inwestując w nowoczesne technologie pozwalające
ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, jak np. budowa instalacji
odsiarczania spalin czy instalacji odazotowania spalin. Więcej
o inwestycjach ograniczających wpływ naszej działalności na środowisko
znajdą Państwo w rozdziale „Nasza odpowiedzialność”.
Prowadzenie działalności w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz
jej szeroki zakres sprawiają, że efektywna współpraca może odbywać się
jedynie w oparciu o dialog. Słuchamy uważnie naszych interesariuszy, prowadzimy dialog oparty na wspólnym poznawaniu potrzeb i wymianie
informacji. Wyznajemy zasadę, że wiedza jest źródłem nowych pomysłów
i innowacji, co z kolei przekłada się na lepsze efekty biznesowe.
Wiemy, że odpowiedzialność Grupy Azoty nie kończy się na bramach
naszych fabryk. Jesteśmy świadomi wpływu, jaki wywieramy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Dążąc do doskonałości, wsłuchujemy
się w głos otoczenia. Wiedza, współpraca i zorientowanie na przyszłość
pozwalają nam być innowacyjną firmą, która rozwija się w sposób zrównoważony. Dlatego dziś składamy na Państwa ręce raport – opowieść o naszym biznesie, naszych pracownikach, o wpływie, jaki wywieramy na nasze
otoczenie, opracowany już po raz trzeci według światowych standardów
Global Reporting Initiative G4.
Zapraszam do lektury raportu zintegrowanego Grupy Azoty za 2015 rok.

Mariusz Bober
Prezes Zarządu Grupy Azoty
NASZA GRUPA
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Grupa Azoty
w liczbach

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY AZOTY
(procentowy udział w sprzedaży)

60%
NAWOZY - AGRO

Jesteśmy wiodącym producentem
w branży nawozowo-chemicznej
w Polsce i w Europie.

Grupę Kapitałową Azoty tworzą cztery
największe zakłady chemiczne w Polsce:
z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla
oraz kilkanaście spółek zależnych, a także firmy
produkcyjne z Niemiec i Senegalu.
Dysponujemy własną infrastrukturą logistyczną
oraz zapleczem badawczym, projektowym
i serwisowym.

2%
ENERGETYKA

2%

CHEMIA

POZOSTAŁE
TWORZYWA

Najważniejsze obszary naszej działalności
to produkcja nawozów mineralnych,
kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych
oraz innych wysoko przetworzonych
chemikaliów, takich jak alkohole OXO,
plastyfikatory, biel tytanowa, NOXy™
(AdBlue®).
Grupa jest również największym w Polsce
dostawcą amoniaku i kwasu fosforowego.

Lider w Polsce

TOP1

TOP1

wśród producentów
nawozów azotowych,
azotowo-siarkowych,
azotowo-fosforowych
i wieloskładnikowych 1

wśród producentów
poliamidów, alkoholi OXO
i plastyfikatorów, bieli
tytanowej i melaminy

¹ Nawozy wieloskładnikowe
razem (AP, NPK, PK)
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KIERUNKI SPRZEDAŻY W ROZBICIU NA REGIONY
w 2015 r. (wg przychodów ze sprzedaży)

Reszta
Europy

1,2%

Polska

55,6%

Ameryka Północna

Azja

4,7%

0,2%

Afryka

2,1%
Ameryka Południowa

Unia Europejska

3,4%

32,7%

Wśród TOP w Europie

TOP2

TOP3

TOP2

wśród
producentów
nawozów
azotowych

wśród
producentów
nawozów
wieloskładnikowych

wśród
producentów
melaminy

Pierwsza środkowoeuropejska firma
na liście 40 najbardziej wpływowych
podmiotów światowego rynku
chemicznego ICIS TOP 40 Power
Players 2015.
Grupa Azoty znalazła się w gronie
najatrakcyjniejszych dla inwestorów
spółek chemicznych świata
wg Boston Consulting Group.

Grupa Azoty w liczbach
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NASZE PRODUKTY SĄ WYKORZYSTYWANE W:

rolnictwie

przemyśle
motoryzacyjnym

budownictwie

elektrotechnice

farmacji

produkcji artykułów
gospodarstwa
domowego

przemyśle
spożywczym

przemyśle
włókienniczym

kosmetyce

przemyśle
papierniczym

górnictwie

meblarstwie

przemyśle
maszynowym

produkcji
artykułów
sportowych

i wielu innych
dziedzinach.

2015 W LICZBACH
Przychody ze sprzedaży ogółem

10 024 mln PLN

↑ 1,27%

EBIT

830 mln PLN

↑ 174,63%

EBITDA

1314 mln PLN

↑ 59,88%

Wydatki inwestycyjne *

907 mln PLN

↑ 58%

Zysk netto

691 mln PLN

↑ 161,02%

Kapitały własne

7136 mln PLN

↑ 9,99%

Suma aktywów

10 777 mln PLN

↑ 8,33%

Liczba pracowników

13 968

↑ 0,01%

* Bez komponentów i ulepszeń
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1.0
NASZA
GRUPA

Struktura
Strategia
Odpowiedzialne zarządzanie
Rynek kapitałowy
Komunikacja z otoczeniem

Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Instalacja do produkcji
kwasu azotowego z budynkiem administracyjnym

NASZA GRUPA
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Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Paweł Mrozowski
- aparatowy produkcji nawozów sztucznych

1.1.
O Grupie
Azoty
Z punktu widzenia realizacji inwestycji
rok 2015 był bardzo istotny dla całej
Grupy Azoty. Działalność inwestycyjna
jest kluczowym obszarem, na którym
opiera się strategia Grupy.
Łączne nakłady inwestycyjne grupy
kapitałowej Grupa Azoty w 2015 r.
przekroczyły poziom 900 mln zł.
Realizowano szereg kluczowych
inwestycji zarówno w skali
poszczególnych spółek, jak i całej Grupy.
Warto tu wymienić m.in. nową
elektrociepłownię i instalację
wytwarzania nawozów ciekłych
w Kędzierzynie, wytwórnię nawozów
granulowanych na bazie saletry
amonowej i rozbudowę instalacji kwasu
azotowego w Puławach, modernizację
instalacji amoniaku w Policach oraz
Wytwórnię Poliamidów II i nową
instalację Granulacji Mechanicznej
w Tarnowie. Kontynuowano również
prace przygotowawcze nad instalacją
do produkcji propylenu w Policach.
Mimo że głównym celem realizowanego
programu inwestycyjnego jest poprawa
pozycji konkurencyjnej Grupy Azoty,
to ważną pozycję stanowi pakiet
inwestycji związanych ze zmniejszaniem
wpływu oddziaływania na środowisko.
Oprócz budowanej nowej
elektrociepłowni w Kędzierzynie warto
wspomnieć o instalacjach oczyszczania
spalin w Policach, Puławach i Tarnowie.

1.1.1.
Jaka jest struktura
Grupy Azoty
W ciągu ostatnich pięciu lat realizowaliśmy strategię
konsolidacji największych zakładów chemicznych
w Polsce, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji
wspólnej strategii.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Sterownia Wydziałów Aldehydów i Alkoholi. Na pierwszym planie:
Karol Małek - aparatowy produkcji alkoholi na Wydziale Alkoholi, Konrad Szwamel - aparatowy produkcji
aldehydów na Wydziale Aldehydów, Michał Głowacki - mistrz zmiany na Wydziale Aldehydów

W rezultacie udało nam się zgromadzić pod jedną marką Grupy Azoty
komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach oraz
stworzyć największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern
chemiczny.
Od zakończonej konsolidacji cztery największe polskie zakłady chemiczne
– z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla – działają wraz z innymi
spółkami pod jedną wspólną marką Grupa Azoty. Jednostką dominującą
w Grupie Azoty jest spółka Grupa Azoty S.A. Siedziba główna Grupy Azoty
znajduje się w Tarnowie.

Józef Rojek
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty
NASZA GRUPA
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Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty
ATT Polymers GmbH
100%

Grupa Azoty
„KOLTAR” sp. z o.o.
100%

Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
93,48%

Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
95,98%

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. 66%

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum
Chemiczne sp. z o.o.
63,27% 1

ZAKSA S.A.
91,67% (3)

Agrochem
sp. z o.o.
100%

Grupa Azoty
Police Serwis
sp. z o.o. 100%

Grupa Azoty
AUTOMATYKA
sp. z o.o.
77,86%

CTL CHEMKOL
sp. z o.o. 49%

„Agrochem Puławy”
sp. z o.o. 100%

„KONCEPT”
sp. z o.o. 100%

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

Grupa Azoty Polskie
Konsorcjum Chemiczne
sp. z o.o. 36,73% 1

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

„TRANSTECH”
Usługi Sprzętowo-Transportowe
sp. z o.o. 100%

Konsorcjum
EKO TECHNOLOGIES
60%

GZNF „Fosfory”
sp. z o.o.
99,19%

„Supra” Agrochemia
sp. z o.o. 100%

EKOTAR sp. z o.o.
w upadłości
likwidacyjnej
12% 2

STO-ZAP
sp. z o.o.
96,15%

Grupa Azoty
Africa SAU
99,99%

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

REMZAP
sp. z o.o.
94,61%

PDH Polska S.A.
100%

EKOTAR sp. z o.o.
w upadłości
likwidacyjnej
12% 2

Zakłady Azotowe
Chorzów S.A.
92,33%

Zarząd Morskiego
Portu Police
sp. z o.o. 99,98%

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

African
Investment
Group S.A.
54,9% 5

Grupa Azoty
„Folie” sp. z o.o.
100%

Bałtycka Baza
Masowa sp. z o.o.
50%

AFRIG
Trade SARL
100%

Grupa Azoty
„Compounding”
sp. z o.o. 100%

Elektrownia
Puławy sp. z o.o.
100%

INFRAPARK
Police S.A.
w Likwidacji
54,43%

„NAVITRANS”
sp. z o.o.
w Likwidacji
26,45% 4

CTL KOLZAP
sp. z o.o.
49%

„Budchem” sp. z o.o.
w upadłości
likwidacyjnej
48,96%

„NAVITRANS"
sp. z o.o.
w Likwidacji
26,45% 4

„KEMIPOL”
sp. z o.o.
33,99%

1. Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o. – udziały mają Grupa Azoty S.A.
i Grupa Azoty ZAK S.A.
2. EKOTAR Sp. z o.o. – udziały mają Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. i Grupa Azoty
PROREM Sp. z o.o. (po 12%)
3. ZAKSA S.A. – akcje mają Grupa Azoty ZAK S.A. (91,67%)
i CTL Chemikol Sp. z o.o. (0,783%)
4. „NAVITRANS” Sp. z o.o. w Likwidacji – udziały mają grupa
Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
i Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
5. Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. posiada 0,1%
w kapitale zakładowym African Investment Group S.A.
6. African Investment Group S.A. posiada 1 akcję
Grupy Azoty Africa SAU.

„NAVITRANS”
sp. z o.o.
w Likwidacji
26,45% 4

30.06.2016 r. po zakończeniu likwidacji wykreślono
NAVITRANS z KRS.
* W 2016 r. wzrósł udział w kapitale Siarkopolu
(w wyniku prowadzonego wykupu akcji od uprawnionych
pracowników i ich następców prawnych) – aktualnie jest
to 97,69%.
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TECHNOCHIMSERWIS
S.A. typu zamkniętego
25%

Grupa Azoty
Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. 88,20%

Nazwa spółki

Siedziba

Zakres działalności

Grupa Azoty S.A.

Tarnów

Nawozy azotowo-siarkowe oraz nawozy azotowe.
Zintegrowany producent poliamidu 6, który produkowany
jest poprzez polimeryzację wytwarzanego w Tarnowie
kaprolaktamu.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„PUŁAWY” S.A.

Puławy

Nawozy azotowe oraz melamina (spółka jest jednym
z największych na świecie producentów melaminy).

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.

Kędzierzyn-Koźle

Nawozy azotowe oraz produkty OXO (alkohole OXO
i plastyfikatory).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„POLICE” S.A.

Police

Znaczący producent nawozów wieloskładnikowych,
azotowych oraz bieli tytanowej (pigment).

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Guben (Niemcy)

Producent i compounder poliamidu 6 (PA6).

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

Tarnów

Wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną
obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle
chemicznym – od prac o charakterze studyjnym
i koncepcyjnym, poprzez projekty procesowe, budowlane
i wykonawcze, do usług w trakcie budowy, uruchamiania
i eksploatacji instalacji.

Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.

Tarnów

Dostawca usług z branży kolejowej na terenie całego kraju.
Jako jedna z nielicznych w Polsce posiada wymagane
uprawnienia do wykonywania kompleksowych napraw
podwozi wagonowych oraz zbiorników cystern
dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
wg RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu
kolejami towarów niebezpiecznych).

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

Grzybów

Największy producent siarki płynnej w Polsce, jedyna kopalnia
siarki na świecie, producent siarki nierozpuszczalnej.

Grupa Azoty „FOLIE” Sp. z o.o.

Tarnów

Prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe
i badawcze w dziedzinie nauk technicznych.

Grupa Azoty „Compounding”
Sp. z o.o.

Tarnów

Tworzywa inżynieryjne (powstałe w wyniku uszlachetniania
tworzyw sztucznych) przy zastosowaniu innowacyjnych
rozwiązań technologicznych.

Najważniejsze zmiany w strukturze w 2015 r.:
• Połączenie spółek REMECH Sp. z o.o. i AUTOMATIKA Sp. z o.o. –
podmiot powstały w wyniku połączenia zmienił nazwę
na Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o.
• Zakończenie procesu likwidacji spółki Hotel Centralny Sp. z o.o.
• Rozpoczęcie dzierżawy przedsiębiorstwa Ammono przez
Grupę Azoty FOLIE Sp. z o.o.
• Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki Navitrans Sp. z o.o.
• Połączenie spółek „Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
i UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o.
• Sprzedaż udziału w spółce MEDICAL Sp. z o.o.
• Zawiązanie spółki PDH Polska S.A.
• Rozpoczęcie wykupu akcji pracowniczych spółki Grupa
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A.
Grupa Azoty PUŁAWY, magazyn mocznika
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1.1.2.
Jaka jest nasza
strategia
Grupa Azoty konsekwentnie umacnia swoją
obecność i konkurencyjność na rynku
globalnym. Potencjał naszego dalszego rozwoju
jest wciąż znaczący. W 2014 r. przełożyliśmy
nasze strategiczne cele na język konkretnych
działań i liczb.
Przypisaliśmy te działania do strategicznych
obszarów: rozwoju organicznego,
fuzji i przejęć oraz Programu Doskonałości
Operacyjnej Azoty PRO.
GŁÓWNE OBSZARY „STRATEGII ROZWOJU
GRUPY NA LATA 2013–2020”
(wskazane w „Operacjonalizacji 2014–2020”)

NASZE GŁÓWNE CELE KORPORACYJNE
W 2020 ROCE ≥ 14%

W 2020 MARŻA EBITDA > 14%

W 2020 MARŻA EBIT > 8%

2014–2020 7 mld PLN na rozwój organiczny

Ugruntowanie pozycji w TOP3 wśród
producentów nawozów

Rozwój organiczny
Wyznaczyliśmy 68 zadań inwestycyjnych, na które przeznaczymy blisko 7 miliardów zł.
Inwestycje te rozwiną nowe obszary aktywności Grupy Azoty, poszerzą portfolio produktów,
zwiększą zdolności produkcyjne, poprawią efektywność i wzmocnią sieć dystrybucji

Fuzje i przejęcia
Wytypowaliśmy podmioty, których potencjał i profil działalności mogłyby okazać się szczególnie
cenne w ramach wyjątkowej konfiguracji spółek tworzących naszą Grupę Kapitałową

Doskonałość operacyjna
Program Doskonałości Operacyjnej Azoty PRO zakłada 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

Więcej na temat strategii Grupy Azoty pod adresem:
http://grupaazoty.com/pl/grupa/strategia
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MISJA

WIZJA

DODAJEMY
ZIEMI ŻYCIA,
A ŻYCIU BARW.

PRZED
UPŁYWEM
DEKADY

Dzięki nabytym doświadczeniom i rozwijanym
kompetencjom sprawiamy, że chemia jest
bezpieczna i użyteczna dla ludzi. Ciągle dążymy
do wzrostu wartości Grupy Azoty, efektywnie
wykorzystując wszelkie synergie i innowacje.

• będziemy notowani w podstawowym indeksie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie,
• zapewnimy akcjonariuszom spółek jeden z najwyższych w branży
zwrotów z powierzonego kapitału,
• utrzymamy trwałą pozycję jednego z trzech największych
producentów nawozów na rynku europejskim.

1.1.3.
Jakie są nasze
kluczowe inwestycje
Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze
polskiej chemii. Jej działania sprawiają,
że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych
gałęzi przemysłu w Europie.

REALIZOWANE
INWESTYCJE
STRATEGICZNE

Grupa Azoty Police
Instalacja do produkcji propylenu
– 1,7 mld zł (2019 r.)

projektów
inwestycyjnych

7 mld zł
2014–2020

To efekt długofalowej strategii przyjętej
przez Grupę, której jednym z filarów są
nowe inwestycje. Już w tej chwili spółka
prowadzi projekty warte ponad 4 mld zł,
a do końca 2020 r. na 68 projektów
inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy
ponad 7 mld zł. Będą to największe tego
typu przedsięwzięcia w Polsce.

Grupa Azoty Puławy
Elektrownia Puławy – 1 125 mln zł (2019 r.)
Rozbudowa instalacji kwasu azotowego
– 695 mln (2021 r.)
Instalacja do granulacji mechanicznej
saletry – 2 linie – 385 mln zł (I linia
do 2018 r., II linia do 2020 r.)

Grupa Azoty Kędzierzyn

Grupa Azoty S.A.

Elektrociepłownia
– 600 mln zł (2019 r.)
Instalacja do produkcji RSM
– 29,5 mln zł (2015 r.)
Instalacja nieftalanowego
plastyfikatora Oxoviflex®
– 42 mln zł (2015 r.)

Wytwórnia poliamidów
– 320 mln zł (2016 r.)
Instalacja do granulacji nawozów
mineralnych
– 140 mln zł (2016 r.)
Pozostałe projekty
– ponad 500 mln zł

NASZA GRUPA
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STRUKTURA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH
W GRUPIE AZOTY W 2015 R.

6,7%
ZAKUPY
GOTOWYCH DÓBR

9,7%
Grupa Azoty Inwestorem 2015
podczas Forum Inwestycyjnego
w Tarnowie. Ta nagroda to
docenienie przyjętego w 2015 r.
przez spółkę programu
inwestycyjnego. Grupa w ciągu
najbliższych 5 lat na inwestycje
zamierza przeznaczyć 7 mld zł.

53,7%
INWESTYCJE ZWIĄZANE
Z ROZWOJEM BIZNESU

INWESTYCJE
MANDATOWE

29,9%
INWESTYCJE ZWIĄZANE
Z UTRZYMANIEM
BIZNESU

Grupa Azoty prowadzi inwestycje związane
zarówno z rozwojem i utrzymaniem biznesu,
jak i wynikające z regulacji prawnych
(inwestycje mandatowe). W 2015 r. łączne
wydatki inwestycyjne w Grupie Azoty wyniosły
906 790 tys. zł (bez uwzględnienia nakładów
na remonty, wydatków na komponenty,
wpłaconych zaliczek oraz innych wydatków
bezpośrednio związanych z inwestycjami).

tys. zł
łączna wartość nakładów
inwestycyjnych
Grupy Azoty w 2015 r.

+58%
w porównaniu z 2014 r.
Grupa Azoty POLICE, nocna panorama

WYBRANE INWESTYCJE
GRUPY AZOTY

GRUPA
AZOTY S.A.
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Nazwa
inwestycji

Budżet
inwestycji

Poniesione
nakłady

Nakłady
w 2015 r.

Opis
inwestycji

Termin
zakończenia

Wytwórnia
Poliamidów
II 80 tt/r

320 000

88 221

85 896

Poprawa efektywności zagospodarowania kaprolaktamu produkowanego w ramach Grupy

2016

Instalacja Granulacji
Mechanicznej II

141 000

41 204

35 672

Wprowadzenie nowych formuł
dla nawozów azotowo-siarkowych

2016

Magazyn nawozów
luzem

43 000

42 967

32 347

Umożliwienie sezonowania oraz
przechowywania w odpowiednich
warunkach Saletrosanu®
26 i saletrzaku 27 Standard

Magazyn
uruchomiono
na początku
2016 roku

NASZA GRUPA

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN
Nazwa
inwestycji

Budżet
inwestycji

Poniesione Nakłady
nakłady
w 2015 r.

Opis
inwestycji

Termin
zakończenia

Nowa Elektrociepłownia
w Grupie Azoty
KĘDZIERZYN –
etap I

375 059

199 651

134 102

Odtworzenie mocy wytwórczych energii
cieplnej i elektrycznej elektrociepłowni
wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych
w zapotrzebowaniu na energię cieplną
i elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania
zgodne z rosnącymi wymaganiami
środowiskowymi

2016

Uruchomienie
ciągłej
produkcji
Oxoviflex®

42 300

42 031

11 448

Wybudowanie i uruchomienie instalacji do
produkcji nieftalanowego plastyfikatora PCW
– Oxoviflex®, o zdolności produkcyjnej 50 t
na rok

Zadanie
zakończono
i przekazano
do eksploatacji

Baza Logistyczna dla nawozów ciekłych
typu RSM
z dodatkiem
modyfikatorów

20 800

15 301

15 247

Magazynowanie, utrzymywanie parametrów
jakościowych nawozów płynnych typu RSM
oraz dystrybucja magazynowanych nawozów

Zadanie zostało
zakończone

GRUPA AZOTY PUŁAWY
Nazwa
inwestycji

Budżet
inwestycji

Poniesione Nakłady
nakłady
w 2015 r.

Opis
inwestycji

Etap
realizacji

Termin
zakończenia

Produkcja stałych
nawozów na
bazie mocznika
i siarczanu
amonu

137 500

134 495

36 102

Umożliwienie produkcji
i sprzedaż nowych
nawozów stałych
PULGRAN® /
PULGRAN® S
w wymiarze 160 tys. ton
na rok oraz zbudowanie
nowego kompleksu
logistyczno-dystrybucyjnego

Zadanie zostało
zrealizowane
i przekazane do
eksploatacji

2015

Wytwórnia
nawozów
granulowanych
na bazie saletry
amonowej

385 000

8906

8906

Poprawa jakości nawozów dzięki zastosowaniu
nowoczesnej granulacji
mechanicznej

W roku 2015
realizowano prace
projektowe, roboty
ziemne oraz prowadzono kontraktację
dostaw kluczowych
urządzeń oraz usług
branżowych. W roku
2016 kontynuowane
będą prace projektowe i kontraktacja
urządzeń i usług oraz
realizowane będą
prace związane
z budową I linii
produkcyjnej.

2020

NASZA GRUPA
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GRUPA AZOTY PUŁAWY
Nazwa
inwestycji

Poniesione Nakłady
nakłady
w 2015 r.

Opis
inwestycji

Etap
realizacji

Termin
zakończenia

Modernizacja
695 000
instalacji kwasu
azotowego oraz
budowa nowych
instalacji kwasu
azotowego,
neutralizacji
i produkcji nowych
nawozów na bazie
kwasu azotowego

62

62

Zwiększenie efektywności
produkcji kwasu azotowego
oraz poprawa ekonomiki
wytwarzanych na jego bazie
nawozów

Prowadzona jest akcja
ofertowa na zakup
technologii budowy nowej
linii kwasu azotowego oraz
neutralizacji. W roku 2016
przewiduje się wybór
dostawcy technologii
i rozpoczęcie prac
projektowych.

2021

Wymiana
99 000
turbozespołu TG-2

321

64

Zwiększenie sprawności
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 o mocy
30 MWe na nową jednostkę
o mocy nominalnej 37 MWe
w ramach modernizacji układu elektroenergetycznego

W roku 2015 prowadzono
akcję ofertowo-kontraktową
na dostawę turbozespołu.

2017

Budowa
Elektrowni
Puławy

Budżet
inwestycji

1 125 000

4633

4633

Podstawową funkcją
elektrowni (bloku gazowo-parowego) będzie
wytwarzanie ciepła
technologicznego
i grzewczego oraz energii
elektrycznej
w wysokosprawnej
kogeneracji

W roku 2016 – realizacja
kontraktu na dostawę
turbozespołu, kontynuacja
prac projektowych i akcji
ofertowych, rozpoczęcie
robót branżowych.
W 2015 r. Elektrownia
2019
Puławy Sp. z o.o. uzyskała
prawomocną decyzję
środowiskową. Zostały
podpisane umowy z firmami
odpowiedzialnymi za projektowe przygotowanie inwestycji i zastępstwo inwestycyjne. Rozpoczęto prace nad
modelem finansowania
inwestycji. W 2016 r. Elektrownia Puławy Sp. z o.o. uzyskała
pozwolenie na budowę, rozpoczął się proces wyboru
generalnego realizatora
inwestycji.

Grupa Azoty PUŁAWY, nocna panorama
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GRUPA AZOTY POLICE
Nazwa
inwestycji

Budżet
inwestycji

Poniesione Nakłady
nakłady
w 2015 r.

Opis
inwestycji

Etap
realizacji

Termin
zakończenia

Instalacja do
1 675 000
produkcji
propylenu metodą
odwodornienia
propanu (PDH)
wraz
z infrastrukturą

32 606

32 606

Budowa instalacji
produkującej propylen
metodą odwodornienia
propanu (PDH). Planowana
skala produkcji to minimum
400 tys. ton propylenu
rocznie. W ramach projektu
powstanie też blok
energetyczny oraz
rozbudowany zostanie port
morski w Policach o terminal
chemikaliów

Wybrano dostawcę technologii odwodornienia propanu, którym została amerykańska firma UOP LLC. Z firmą
podpisano umowy: licencyjną, gwarancyjną oraz
umowę o świadczeniu usług
inżynieryjnych. Firma przygotowała dokumentację techniczną tzw. Basic Engineering
(BE). Równolegle opracowano raporty geologiczne
oraz wykonano prace związane z przygotowaniem
terenu. Przygotowano także
SIWZ (specyfikacja istotnych
warunków zamówienia)
i wysłano zaproszenia do
składania ofert na dokumentację FEED (Front-End
Engineering Design).

2019

Węzeł
oczyszczania
spalin wraz
z modernizacją
elektrociepłowni
ECII

163 700

134 635

25 026

Dostosowanie pracy
instalacji elektrociepłowni
do wymagań Dyrektywy
2010/75/UE

W ramach inwestycji przeprowadzono rewitalizację dwóch
kotłów, urządzenia zostały
przekazane do eksploatacji.
Na obu kotłach uruchomiono
instalację odazotowania oraz
zakończono optymalizację
pracy urządzeń. Przeprowadzono testy gwarancyjne –
parametry emisyjne NOX
zostały dotrzymane. Obecnie
trwają prace związane z budową instalacji odsiarczania
spalin.

2016

Modernizacja
instalacji
amoniaku

155 600

67 574

61 345

Obniżenie energochłonności
procesu produkcji amoniaku
oraz poprawa niezawodności
pracy poszczególnych jej
węzłów

Przeprowadzono optymalizację jednego węzła konwersji
tlenku węgla. Zmodernizowano również jeden układ
powietrza procesowego oraz
zbudowano czerpnie lokalne
dla kompresorów powietrza
procesowego i pomiarowego.
Wymieniono jedną turbinę
parową napędzającą kompresor gazu syntezowego.
Ostatnio podjęte prace:
uruchomienie nowej turbiny
napędzającej kompresor gazu
syntezowego i rozpoczęcie
procesu optymalizacji pracy
turbozespołu.

2016

NASZA GRUPA
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1.1.4.
Jakie są wyniki
programu Azoty PRO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
2016

poprawa efektywności energetycznej

FUNKCJE WSPARCIA

Celem programu doskonałości operacyjnej
Azoty PRO jest ciągła poprawa efektywności
firmy 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 całą Grupę Azoty, w tym zarówno
działalność operacyjną i biznesową, jak i kwestie
związane z kulturą organizacyjną, integracją
grupy, budowaniem zaangażowania i postaw
innowacyjnych.

2017

efektywna administracja

2016

sprzedaż aktywów non-core
redukcja podatków od nieczynnych
instalacji

2015

zasady zachęcające do maksymalizacji
zakupu produktów w ramach grupy
efektywne planowanie w grupie
jednolite zasady wyceny kosztów
produkcji w grupie

PRODUCTION
2017

optymalizacja instalacji amoniaku
w grupie

2016

jednolite zasady motywowania
w oparciu o efektywność i ocenę

2017

wzrost zaangażowania pracowników
w grupie

2016

elastyczny czas pracy w grupie

2015

innowacyjność w grupie

produkt z procesu
2016

optymalizacja gospodarki H2SO4

2017

optymalizacja kosztów produkcji
kaprolaktamu w grupie

2016

monitorowanie i benchmarking KPI*
w grupie

poprawa efektywności procesu
badania jakości w grupie

REMONTY

poprawa efektywności organizacji
pracy w grupie
2015

optymalizacja zarządzania produkcją
w grupie

2016

najlepsze praktyki remontowe
w grupie
TPM** oraz Preventive
Maintenance***

ZAKUPY I LOGISTYKA

efektywne zarządzanie spółkami
remontowymi
2016

kompleksowe stosowanie narzędzi
optymalizacji zakupów

2015

efektywne zarządzanie poziomem
węgla w magazynach spółek w grupie

EFEKT ponad

niższe koszty zużycia gazu w grupie
2017

efektywny proces zakupowy w grupie
efektywna logistyka w grupie

Planowane
zakończenie
rozpoczętych
inicjatyw

mln zł
oszczędności
rocznie

* kluczowe wskaźniki wydajności
** efektywne utrzymanie ruchu
*** prewencyjne utrzymanie ruchu
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Po 18 miesiącach od wdrożenia program doskonałości operacyjnej przynosi wymierne efekty. W 2015 roku cel aspiracyjny
zakładał osiągnięcie efektów EBIDTA na poziomie 65 milionów złotych. W rzeczywistości oszczędności wynikające
z realizacji programu Azoty PRO w 2015 roku wyniosły ponad
pięciokrotnie więcej, niż zakładano.
Realizacja Programu Azoty PRO wzmacnia współpracę
między spółkami w Grupie i przynosi efekty liczone
w milionach złotych. Doskonałość operacyjna stała się
trwałym elementem kultury korporacyjnej we wszystkich
spółkach grupy. Skutecznie wspiera ona realizację ambitnych
celów strategicznych oraz dużych inwestycji.

Robert Pikulski
Kierownik Programu Azoty PRO

AZOTY PRO A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Realizacja Programu Azoty PRO przynosi poza korzyściami finansowymi
znaczące oszczędności środowiskowe. Dotyczy to przede wszystkim
zużycia materiałów i surowców. 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 będzie całkiem spore.

Grupa Azoty S.A., Marek Krawiec – aparatowy na Wydziale Kwasów Azotowych

NASZA GRUPA
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1.1.5.
Jakie jest miejsce odpowiedzialnego
biznesu w naszej działalności
Jesteśmy świadomi naszego wpływu na
otoczenie i przywiązujemy szczególną wagę
do minimalizowania skutków prowadzonej
działalności przemysłowej na środowisko,
podejmując szereg inicjatyw w celu osiągnięcia
harmonii i równowagi z otaczającym nas
światem.
Kwestie zrównoważonego rozwoju traktujemy
w sposób strategiczny. Za nadzór nad procesem
zarządzania zrównoważonym rozwojem
odpowiedzialny jest prezes zarządu – dyrektor
generalny – oraz w poszczególnych obszarach
kompetencji członkowie zarządu.

Ze względu na fakt, że zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów
działalności Grupy Azoty, w proces zaangażowani zostali również
przedstawiciele spółki – eksperci w swoich dziedzinach – z różnych
departamentów oraz szczebli.
Chcemy, aby nasza działalność miała wymierny, pozytywny wpływ na
zrównoważony rozwój otoczenia, w którym funkcjonujemy. Wpisujemy
się tym samym w nową Agendę Zrównoważonego Rozwoju przyjętą przez
Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. przez 193 kraje,
w tym Polskę. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz
169 zadań, których realizacja przyczyni się do budowy lepszej przyszłości
dla nas wszystkich pod względem społecznym, środowiskowym
i gospodarczym.
Choć to rządy są bezpośrednio odpowiedzialne za realizację tych celów,
to właśnie zaangażowanie biznesu i firm takich jak nasza będzie miało
największe znaczenie w osiągnięciu realnych wyników.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU GRUPY AZOTY

Zrównoważona produkcja
minimalizacja oddziaływania
środowiskowego spółek
wchodzących w skład Grupy Azoty
rozwijanie współpracy z jednostkami
naukowymi
budowa świadomości ekologicznej
tworzenie produktów
zrównoważonych
zaangażowanie w ramach Programu
„Odpowiedzialność i Troska”
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Miejsce pracy
poprawa satysfakcji pracowników
poprawa poziomu bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników
inicjowanie działań w zakresie
rozwoju pracowników

Dialog i budowanie relacji
wspieranie rozwoju lokalnej
społeczności
przyjęcie formuły dialogu z każdą
z kluczowych grup interesariuszy
budowa skutecznej komunikacji
dotyczącej obszaru
zrównoważonego rozwoju
budowa kultury etycznej
Grupy Azoty

Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży chemicznej

ograniczanie negatywnego
wpływu na środowisko

inwestowanie w badania
i rozwój

poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązań technologicznych

zwiększanie udziału surowców
odnawialnych w procesach
produkcyjnych

edukację

budowanie otwartego
dialogu

Globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Eliminacja
ubóstwa
na świecie

Brak głodu

Zdrowie
i dobrobyt
ludzi

Edukacja na
wysokim
poziomie

Równouprawnienie
płci

Czysta woda
i system
sanitarny

Osiągalne
i czyste
źródła
energii

Wzrost
gospodarczy
i godna
praca

Innowacje
i infrastruktura

Eliminacja
nierówności

Zrównoważone
miasta
i społeczności

Odpowiedzialna
konsumpcja
i produkcja

Działania
na rzecz
ochrony
klimatu

Ochrona
świata
podwodnego

Ochrona
życia
na lądzie

Pokój,
sprawiedliwość
i silne
instytucje

Partnerstwo
w osiąganiu
celów

NASZA GRUPA
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„ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA”
Program „Responsible Care” (Odpowiedzialność i Troska) został
zainicjowany w latach 80. przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu
Chemicznego. Jest to dobrowolne zobowiązanie firm branży chemicznej
z ponad 50 krajów do przestrzegania zasad ekoetyki, poprawy warunków
pracy, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz stałego
kontaktu z otoczeniem.

Wszystkie kluczowe spółki Grupy Azoty od początku swojego
istnienia w sposób kompleksowy odnoszą się do rozwoju
nowych technologii, jednocześnie uwzględniając potrzeby
najbliższego otoczenia. Ich miastotwórczy charakter sprawił,
że kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej są
mocno wpisane w działania naszej Grupy, a samo rozumienie
odpowiedzialności względem otoczenia ewoluowało
w spółkach, podobnie jak na świecie ewoluowała sama idea
CSR, osiągając charakter strategiczny. Nasze podejście do
zarządzania zrównoważonym rozwojem to zintegrowane
podejście do podejmowanych działań w zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracownika i środowiska, a także wychodzenie naprzeciw rzeczywistym potrzebom otoczenia.
Adam Żurek
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Strategii i Rozwoju

OD 8 LAT W RESPECT INDEX
Grupa Azoty znajduje się w elitarnym gronie spółek notowanych
w RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
W skład RESPECT Index wchodzą każdorazowo wyłącznie spółki giełdowe
działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu
korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji
z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych
i pracowniczych. Spółki z indeksu są poddawane w cyklu rocznym ocenie
i weryfikacji swoich praktyk. Grupa Azoty jest notowana w indeksie
nieustannie od 19 listopada 2009 r., czyli od momentu jego utworzenia.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty pod adresem:
http://grupaazoty.com/pl/rozwoj
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1.2.
System zarządzania
strategicznego
1.2.1.
Jaka jest struktura
zarządzania Grupą Azoty
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.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Instalacja do produkcji alkoholi OXO

NASZA GRUPA
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SKŁAD
ZARZĄDU
GRUPY AZOTY:

24

Mariusz Bober

Witold Szczypiński

Tomasz Hinc

prezes zarządu

wiceprezes zarządu,
dyrektor generalny

wiceprezes zarządu

Odpowiedzialny za całościowy nadzór
oraz zarządzanie Grupą Kapitałową,
za strategię, zarządzanie korporacyjne,
w tym nadzór właścicielski, audyt
i kontrolę wewnętrzną, compliance,
zarządzanie zasobami ludzkimi,
komunikacją i wizerunkiem
(w tym public relations i CSR).

Odpowiedzialny za obszar
integracji produkcji, segment
Agro i segment Tworzywa.

Odpowiedzialny za realizację
strategii zakupowej, koordynację
integracji surowcowej
w grupie kapitałowej, logistykę
i zarządzanie łańcuchem dostaw.

NASZA GRUPA

Zarządzanie korporacyjne spoczywa na departamentach korporacyjnych, które w obrębie całej Grupy Azoty pełnią podobną
funkcję jak w strukturach Grupy Azoty S.A.
Efektywność i przejrzystość zarządzania pozostanie jednym z kluczowych aspektów działalności Grupy, ponieważ właśnie
w zarządzaniu leży klucz do pełnego wykorzystania efektów synergii uzyskanych dzięki dotychczasowej konsolidacji.
Jego znaczenie będzie rosnąć wraz z dalszą rozbudową Grupy Azoty.

Paweł Łapiński

Józef Rojek

Artur Kopeć

wiceprezes zarządu

wiceprezes zarządu

członek zarządu

Odpowiedzialny za obszar
finansów i kontrolingu oraz IT.

Odpowiedzialny za realizację
inwestycji i programy badawczo-rozwojowe.

Odpowiedzialny za majątek
produkcyjny, bezpieczeństwo
techniczne, ochronę środowiska,
infrastrukturę oraz dialog
społeczny.

NASZA GRUPA

25

RADA
GRUPY AZOTY
W celu wykorzystania potencjału synergii
powołano w 2013 r. Radę Grupy Azoty.
W jej skład wchodzą prezesi i członkowie
zarządów wszystkich spółek Grupy Azoty oraz
dyrektor zarządzający jednostki dominującej.
Do zadań Rady Grupy Azoty 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.

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.
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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.

1.2.2.
Jak wygląda system zarządzania
strategicznego Grupy Azoty

Kluczowym celem modelu zarządzania jest wzrost wartości Grupy poprzez
działanie „jak jedna firma”. Model zarządzania Grupą zakłada centralizację
obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz zarządzanie
głównymi procesami gospodarczymi na poziomie Grupy przy
pozostawieniu podmiotowości spółek biznesowych Grupy Azoty.
Kompetencje do zarządzania Grupą alokowane są w departamentach
korporacyjnych, podporządkowanych zarządowi Grupy Azoty.
W procesie zarządzania wartością Grupa wdrożyła zintegrowany system
zarządzania, z uwzględnieniem zarządzania strategicznego i operacyjnego,
gwarantujący koncentrację celów i działań na wzroście wartości
ekonomicznej Grupy.

Więcej na temat systemów zarządzania
w Grupie Azoty pod adresem:
http://grupaazoty.com/pl/grupa/zarzadzanie/systemy

Nadrzędną politykę zarządzania w Grupie Azoty stanowi „Polityka
Zarządzania Korporacji”. Jej postanowienia zostały skorelowane
z kierunkami, które wytyczono w „Strategii rozwoju Grupy na lata
2013–2020”. Niezależnie od tej polityki poszczególne spółki mogą
w ramach utrzymywanych i doskonalonych systemów zarządzania
przyjmować własne polityki zarządzania, ukierunkowane na działania
i rolę każdej z nich w Grupie.

Grupa Azoty PUŁAWY, Instalacja Bezciśnieniowego Stokażu Amoniaku,
Piotr Deska - sterowniczy procesów chemicznych
i Tomasz Rybak - aparatowy procesów chemicznych

NASZA GRUPA
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Systemy zarządzania w Grupie Azoty
W spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty
obowiązują m.in.:

W ramach realizacji procesu konsolidacji „Model Zarządzania Grupą
Kapitałową” w 2015 r. wdrożyliśmy następujące standardy i polityki:

• System Zarządzania Jakością zgodny z normą
ISO 9001:2008

• Standardy audytu wewnętrznego w Grupie Azoty oraz Regulamin
audytu wewnętrznego w Jednostce Dominującej

• System Zarządzania Środowiskowego zgodny
z normą ISO 14001:2004

• Politykę Finansowania i Zarządzania Płynnością Grupy Azoty

• 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
• System Zarządzania Energią wdrażany
w niektórych spółkach Grupy Azoty
wg wymagań normy ISO 50001:2011

• Standardy stosowania nazewnictwa spółek w Grupie Azoty
• Strategię utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia majątku
Grupy Azoty
• Wspólny model zarządzania uprawnieniami do emisji CO2,
• Ramową Procedurę zbywania prawa użytkowania wieczystego, prawa
własności nieruchomości lub udziału w tych prawach w spółkach Grupy
Azoty
• Zasady postępowania w przypadku kontroli przeprowadzanej przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Komisję
Europejską w Grupie Azoty
• Zasady postępowania poprzedzające zawieranie umów na dostawę
usług, surowców i materiałów w spółce Grupa Azoty S.A. oraz
wspólnych postępowań w Grupie Azoty

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

• Politykę opracowywania dokumentacji transakcji z podmiotami
powiązanymi w Grupie Azoty

• Standard Zarządzania Product Stewardship

• Zasady zarządzania zakupami węgla w spółkach Grupy Azoty

• System zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

• Wytyczne zgłaszania zamierzeń inwestycyjnych oraz przygotowania
projektów inwestycyjnych w spółkach Grupy Azoty

Przyjęte systemy zarządzania oparte na
międzynarodowych standardach zapewniają:

• Instrukcję Zintegrowanego Systemu Zarządzania Inwestycjami w Grupie
Azoty

• transparentność procesów biznesowych

• Założenia metodologiczne analiz efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych w Grupie Azoty

• integrację zarządzania wszystkimi
elementami łańcucha wartości
• wiarygodność, porównywalność i rzetelność
danych

• Wytyczne w zakresie alokacji sublimitów kredytów parasolowych
pomiędzy spółkami z Grupy Azoty.

• szybkość analiz, niezawodność i łatwość
tworzenia raportów

Od strony organizacyjnej powołaliśmy następujące
komitety:

• dedykowaną dostępność informacji
zarządczych

• Komitet Finansowy w Grupie Azoty

• postępującą automatyzację procesów
przetwarzania i przesyłania danych
• wysoki stopień niezawodności, stabilności,
szybkości działania i elastyczności
wykorzystywanej infrastruktury
informatycznej
• spójny system bezpieczeństwa informacji,
budujący zaufanie do organizacji i jej
sprawnego funkcjonowania na rynku.
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• Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy
Procentowej) w Grupie Azoty
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• Komitet Zakupowy w Grupie Azoty
• Komitet Rozwoju w Grupie Azoty
• Komitet Zarządzania EU ETS oraz Zespół Wykonawczy EU ETS
dla celów wspólnego modelu, zarządzania uprawnieniami
do emisji CO2
• Komitet merytoryczny oraz Zespół zadaniowy ds. opracowania
wspólnej strategii HR w Grupie Azoty.

Dla integracji systemów zarządzania w Grupie
Azoty powołano Zespół ds. Integracji Systemów
Zarządzania w Grupie Azoty, który działa pod
przewodnictwem Komitetu Merytorycznego
i wdraża inicjatywy z poszczególnych obszarów
tematycznych systemów zarządzania.
Do realizacji tych działań powołano sześć
zespołów roboczych składających się
z przedstawicieli poszczególnych spółek
Grupy Azoty.

1.2.3.
Jak monitorujemy
systemy zarządzania
w Grupie Azoty

W Grupie Azoty prowadzimy 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.

W celu doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania w spółkach
Grupy przeprowadzane są audyty przez przeszkolone i doświadczone
zespoły audytów.

AUDYT WEWNĘTRZNY
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.

Ustalenie
polityki

Zaplanowanie
działań w celu
realizacji
polityki

Audyty systemów zarządzania są planowane i realizowane przez
poszczególne spółki i mają formę:
• audytów wewnętrznych prowadzonych w ramach poszczególnych
spółek
• audytów drugiej strony, a wśród nich:
− audytów w spółkach zależnych
− audytów dostawców
− audytów klienckich.

PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA
SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Stworzenie
warunków
wykonania
zaplanowanych
działań

Sprawdzanie
efektów
działań

Doskonalenie
na podstawie
okresowych
ocen osiąganych
wyników

Procesy konsolidacyjne prowadzone w kilku ostatnich latach w Grupie
Azoty skutkują zmianą niektórych struktur organizacyjnych czy
definiowaniem nowych obszarów, w których ścisła współpraca spółek
jest konieczna. Sposoby postępowania w tym zakresie są systematycznie
regulowane poprzez wydawane korporacyjne regulacje wewnętrzne
w formie procedur, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji.
Sukcesywne rozszerzanie funkcji audytu i pójście w stronę audytów
korporacyjnych pozwala ocenić stopień wdrożenia wymagań, norm
oraz standardów korporacyjnych, a także skuteczność tych działań.

Grupa Azoty POLICE, nocna panorama
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1.2.4.
Jak zarządzamy
ryzykiem
Grupa Azoty, podążając za najlepszymi wzorcami korporacyjnymi, wdrożyła zintegrowane
podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Zarządzanie ryzykiem jest częścią
procesu zarządzania naszą Grupą i stanowi
element trwałej ochrony i budowy jej wartości.

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym wdrożyliśmy w oparciu
o normę PN-ISO 31000:2012 „Risk management principles and guidelines”
oraz COSO „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura
ramowa”. W Grupie Azoty ustanowiono „Politykę Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym” oraz rozwiązania proceduralne opisujące etapy procesu
zarządzania ryzykiem, szczegółowy tryb postępowania oraz odpowiedzialność jego uczestników.

GŁÓWNE ETAPY PROCESU
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Identyfikacja
i ocena ryzyk

Ustalenie i wdrożenie
odpowiedzi na
ryzyko oraz planów
reakcji na incydent

Monitorowanie
i raportowanie
poziomu ryzyk

Uwzględnianie
informacji o ryzykach
w procesach decyzyjnych

MENEDŻER DS. RYZYKA
W Grupie ustanowiono administratora procesu zarządzania ryzykiem –
menedżera ds. ryzyka. Jego rolą jest zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
na poziomie Grupy Kapitałowej.

KOMITET STERUJĄCY
W celu wsparcia zarządzania procesem powołano Komitet Sterujący.
Działania podejmowane przez Komitet polegają na wymianie informacji,
prowadzeniu analiz i formułowaniu opinii pozwalających na
wypracowywanie rozwiązań merytorycznych w zakresie realizowanego
procesu. Członkami Komitetu Sterującego Procesu Zarządzanie Ryzykiem
są przedstawiciele spółek Grupy Azoty, w których wdrożono system
zarządzania ryzykiem.

WŁAŚCICIELE RYZYK
Monitoring i ewaluacja
systemu zarządzania
ryzykiem

Sprawozdawczość
i komunikacja
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Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają ich właściciele,
którzy podejmują bieżące działania w zakresie monitorowania czynników
danego ryzyka oraz przyjmują strategie zarządzania ryzykiem.
Właściciele dokonują okresowej oceny ryzyk z uwzględnieniem przyjętej
na dany rok skali oceny skutku i prawdopodobieństwa. Następnie
dokonywana jest ich priorytetyzacja i wskazywane są ryzyka kluczowe dla
spółki w danym okresie. W wyniku tego procesu w spółkach i Grupie
Azoty przyjmowane są: lista ryzyk kluczowych, mapa i rejestr ryzyk.
Informacja o ryzykach wykorzystywana jest jako element wsparcia przy
planowaniu i podejmowaniu decyzji zarządczych oraz konstruowaniu
planów audytów wewnętrznych.

RYZYKA FINANSOWE
W naszej Grupie obowiązuje Polityka Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej), które jest jednym
z narzędzi służących wdrożeniu scentralizowanego Modelu Finansowania.

Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko walutowe
Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczenie zmienności ujętych w planie przepływów
walutowych Grupy w EUR i USD oraz ich zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów
poprzez instrumenty służące ograniczeniu ekspozycji
walutowej oraz jej wpływu na wynik finansowy Grupy.

Celem zarządzania ryzykiem stóp procentowych jest
optymalizacja poziomu stóp procentowych pod kątem:
• minimalizacji kosztów oprocentowania
kapitału obcego,
• zapewnienia najwyższej dostępnej
dochodowości aktywów finansowych przy
zachowaniu bezpieczeństwa ich alokacji.

Ryzyko cenowe
Celem Grupy jest ograniczenie ryzyka zmienności cen
poprzez hedging naturalny, polegający na powiązaniu
możliwie największej części obrotów zakupowych
i sprzedażowych (przede wszystkim ciągu
produkcyjnego: fenol, benzen, kaprolaktam, poliamid)
w zawieranych kontraktach ramowych ze zmianami cen
notowań ICIS dla surowca bazowego.

Ryzyko kredytowe
Celem przyjętych procedur w zakresie zarządzania
ryzykiem kredytowym jest minimalizacja ryzyka
utraty aktywów finansowych, takich jak pożyczki,
należności, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

RYZYKA NIEFINANSOWE
Ryzyka niefinansowe są związane z koniecznością zaplanowania nowych inwestycji oraz dostosowania procesów produkcyjnych
do nowych wymagań prawnych, w tym wymogów środowiskowych.

Ryzyko dotyczące ceny i dostępności gazu ziemnego
Szukając alternatywnych i konkurencyjnych źródeł
zaopatrzenia w gaz, dywersyfikujemy zarówno kierunki
dostaw, jak i samych dostawców. Prowadzone są
wspólne negocjacje z dostawcami w zakresie zakupu
gazu z wykorzystaniem wzmocnionej pozycji
negocjacyjnej w ramach Grupy Azoty.
Nasza struktura zakupu gazu jest wynikiem połączenia
umowy wieloletniej ze strategicznym dostawcą, jakim
jest PGNiG, oraz umów rocznych i krótszych z różnymi
dostawcami, jak również transakcji na giełdach i rynku
OTC uwzględniających bieżące zapotrzebowanie spółek.

Obecnie ceny kupowanego przez Grupę Azoty gazu są
oparte na notowaniach giełdowych, co oznacza, że
kupujemy gaz po cenach zbliżonych do tych, po których
nabywa go nasza konkurencja w Unii Europejskiej. Spółki
Grupy Azoty obniżają koszty zużycia gazu również
poprzez działania inwestycyjne ukierunkowane na
zmniejszenie wskaźników zużycia tego surowca.
Realizowana w Polsce rozbudowa interkonektorów
gazowych, magazynów gazu oraz uruchomienie
gazoportu LNG w Świnoujściu zminimalizowały ryzyko
dostępności gazu.

Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED)
W związku z wdrożeniem w styczniu 2014 roku Dyrektywy
w sprawie emisji przemysłowych (IED) wymagane będzie
dostosowanie instalacji produkcyjnych spółek Grupy

Azoty do nowych wymogów prawnych. Spółki Grupy
będą zmuszone przeprowadzić określone prace
dostosowawcze oraz ponieść koszty realizacji tych prac.

Więcej na temat głównych ryzyk finansowych w Grupie Azoty znajduje się
w sprawozdaniu z działalności zarządu Grupy Azoty za 2015 r.
NASZA GRUPA
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Ryzyko związane
z konkluzjami BAT
W wyniku planowanego przeglądu uregulowań
w zakresie najlepszych dostępnych technik (BAT
– Best Available Techniques) wytwarzania
wielkotonażowych produktów nieorganicznych
(amoniak, kwasy, nawozy) istnieje ryzyko
zaostrzenia i rozszerzenia wymogów
dotyczących wymagań w zakresie emisji
zanieczyszczeń do środowiska. Podobnie
istnieje ryzyko związane z wyznaczeniem
nowych BAT dla instalacji, które dotychczas nie
miały określonych najlepszych dostępnych
technik.
Do działań realizowanych przez nas
w ww. obszarze należą:

• analiza poziomu efektywności stosowanych
technologii w odniesieniu do tendencji
rozwojowych w otoczeniu konkurencyjnym

• planowanie i realizacja projektów
zmierzających do osiągnięcia poziomu
BAT/BREEF w instalacjach produkcyjnych

• poszukiwanie nowych propozycji rozwiązań
stosowanych w procesach, w szczególności
w kierunku zwiększenia efektywności
i zmniejszenia energochłonności
w odniesieniu do obowiązujących regulacji
i poziomu techniki

• opracowanie i wprowadzenie do palety
produktów nowych nawozów na bazie
składników wytwarzanych w funkcjonujących
instalacjach.
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Ryzyko dotyczące procesu
planowania i realizacji
projektów strategicznych
Realizacja projektów inwestycyjnych uwzględnia
proces zarządzania zmianą, w ramach którego
szczególną uwagę zwraca się na zmiany kursów
walut, cen surowców oraz zmieniające się
wymagania dotyczące nowo budowanych
instalacji. Dzięki temu możliwa jest bieżąca
aktualizacja przyjętych harmonogramów
realizacji i planowanych wydatków. Realizacja
zadań inwestycyjnych monitorowana jest przez
służby kontrolingowe w celu identyfikacji
potencjalnych zagrożeń. Funkcjonujące
regulacje uwzględniają również wymagania
wynikające z obowiązków, jakie ciążą na
beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną
na realizację zadań współfinansowanych
ze środków pomocowych.

Ryzyko związane z emisją
gazów cieplarnianych
Emisja gazów cieplarnianych objęta jest
regulacjami prawnymi związanymi
z funkcjonowaniem unijnego systemu handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(EU ETS). System ten opiera się na przydziale
darmowych uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych z instalacji, a w przypadku ich
otrzymania w ilości niedostatecznej w stosunku
do emisji – na zakupie na rynku pierwotnym
(akcje) lub wtórnym (np. na giełdzie). Liczba
przydzielanych uprawnień darmowych jest
co roku zgodnie z polityką Unii Europejskiej
zmniejszana. Z powodu wyższego poziomu
emisji CO2 w stosunku do przydziału
darmowych uprawnień Grupa Azoty
w przypadku znaczącego wzrostu ceny za
uprawnienie może być zmuszona do ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z działaniami
inwestycyjnymi w celu zmniejszenia emisji
podtlenku azotu i dwutlenku węgla.
Aby zmniejszyć wpływ tego ryzyka, spółki
podejmują działania mające na celu obniżenie
energochłonności procesów, a co za tym idzie –
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych,
a w przypadku Grupy Azoty KĘDZIERZYN dla
instalacji kwasu azotowego obniżenie emisji
podtlenku azotu.

1.2.5.
Jakimi wartościami
etycznymi kierujemy
się w Grupie Azoty
W 2014 r. przyjęliśmy „Kodeks postępowania
etycznego Grupy Azoty”, w którym zawarto
pożądane postawy i sposób działania.
Dokument ten określa kierunek działań Grupy
służących kształtowaniu postaw pracowniczych,
a także oddziaływaniu na sposób budowania
relacji z otoczeniem, w którym funkcjonuje
organizacja.

WARTOŚCI
GRUPY AZOTY
Gospodarność
Profesjonalizm

Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty adresowany jest
do wszystkich zatrudnionych w Grupie Azoty oraz do klientów,
partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych
interesariuszy działających w otoczeniu Grupy Azoty.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Instalacja Granulacji Mechanicznej, Od prawej Dariusz Chramęga - aparatowy
- koordynator, Piotr Kalita - młodszy aparatowy

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.
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, stopień niepełnosprawności,
wyznanie, poglądy polityczne oraz orientację seksualną.

Transparentność
Kodeks postępowania etycznego reguluje
kwestie związane z przypadkami noszącymi
znamiona korupcji. W 2015 r. nie odnotowano
takich przypadków. Nie było przypadku
zwolnienia lub ukarania dyscyplinarnego
w związku z zachowaniami korupcyjnymi.

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.

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 organizacja nie dopuściła się
również żadnych niezgodności z przepisami lub regulacjami.
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Dla Grupy Azoty priorytetem jest prowadzenie działalności
w sposób odpowiedzialny i godny zaufania. Ambicją naszej firmy
jest być podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny
komunikuje przyjęte przez siebie wartości i zasady postępowania.
W Grupie Azoty pracujemy nad „Kodeksem postępowania
etycznego Grupy Azoty” jako elementem Programu Etycznego.
Dokument ten będzie określał kierunek działań służących
kształtowaniu postaw pracowniczych, a także oddziaływania
na sposób budowania relacji. Kodeks postępowania etycznego
adresujemy także do naszych klientów, partnerów biznesowych,
akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy działających
w otoczeniu Grupy Azoty. Wskazując w kodeksie zasady,
którymi się kierujemy, wyrażamy przekonanie, że współpracujące
z nami podmioty zewnętrzne w pełni uszanują treść oraz ducha
kodeksu etycznego Grupy Azoty.
Dr Maurycy Graszewicz
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego
Marketingu i Komunikacji.

33%
SKARB PAŃSTWA

Więcej na temat Kodeksu postępowania etycznego
Grupy Azoty na stronie:
http://grupaazoty.com/pl/grupa/zarzadzanie/kodeks

1.3.
Rynek
kapitałowy

9,9%
RAINBEE HOLDINGS
LIMITED

9,96%
ING Otwarty
Fundusz Emerytalny

1.3.1.
Jaka jest struktura
akcjonariatu Grupy Azoty
Największym akcjonariuszem Grupy Azoty jest
Skarb Państwa. Pozostali akcjonariusze, czyli
fundusze inwestycyjne i inne instytucje
finansowe, kontrolują łącznie blisko 45%
kapitału akcyjnego Grupy. W wolnym obiegu
znajduje się 22% akcji, co daje gwarancję
stabilności kursu oraz szansę na znaczną
dynamikę wzrostu.
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9,5%

Opansa
Enterprises Limited

POZOSTALI

8,6%
TFI PZU S.A.

5,75% 0,072%

Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju

Nordica Hodilng S.a.r.l.

Grupa Azoty 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 została zakwalifikowana do prestiżowego
indeksu FTSE Emerging Markets, będącego częścią FTSE Global Equity
Index Series (GEIS).

1.3.2.
Jaka jest polityka
informacyjna
Grupy Azoty
Priorytetem aktywności informacyjnej
i komunikacyjnej Grupy Azoty S.A. jest ochrona
i poszanowanie interesów wszystkich
akcjonariuszy spółki.
Działamy zgodnie z najwyższymi standardami
komunikacji rynku kapitałowego i zasadami
ładu korporacyjnego. Dostarczamy wszystkim
uczestnikom rynku kapitałowego,
a w szczególności obecnym i przyszłym
akcjonariuszom, wyczerpujące i rzetelne
informacje poprzez:
• konferencje wynikowe po publikacji
raportów okresowych, współorganizowane
przez wszystkie spółki z Grupy Azoty będące
emitentami. Transmitowane są one w czasie
rzeczywistym drogą internetową, w polskiej
i angielskiej wersji językowej. Nagrania
konferencji wraz z prezentacjami
zamieszczane są każdorazowo na stronie
internetowej spółki oraz w mediach
społecznościowych

ZASADY KOMUNIKACJI Z AKCJONARIUSZAMI

• spotkania one-2-one
• konferencje krajowe i zagraniczne, branżowe
oraz prezentujące spółki giełdowe z regionu
Europy Wschodniej i Centralnej (np. konferencja WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych).
W 2015 roku po raz pierwszy przedstawiciele
Grupy Azoty wzięli udział w Capital Market
Games, imprezie sportowej skierowanej
do mniejszościowych inwestorów, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych
• otwarte czaty internetowe, podczas których
akcjonariusze mają możliwość
bezpośredniego zadawania pytań
przedstawicielom Grupy Azoty
• serwisy społecznościowe, takie jak Facebook,
Twitter, YouTube
• stronę internetową
(http://grupaazoty.com/pl/relacje), na której
zamieszczane są raporty bieżące i okresowe,
jak również najświeższe informacje o walnych
zgromadzeniach czy rekomendacje
analityków oraz prezentacje wyników
okresowych.

Równy
dostęp do
informacji

Koordynacja
działań
informacyjnych

X

Rzetelność
informacji

Polityka
informacyjna
Grupy
Azoty

Wysoka jakość
informacji

Przejrzystość

Wiarygodność
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Złota Strona Emitenta
Sposób prezentacji danych istotnych dla inwestorów oraz internetowa
komunikacja po raz kolejny docenione zostały w konkursie Złota Strona
Emitenta, organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Kapituła konkursu przyznała Grupie Azoty tytuł Laureata VIII edycji
w kategorii Polskie Spółki Giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG
40. Strona internetowa oceniana była między innymi pod względem
zawartości informacyjnej, innowacyjności i przejrzystości komunikacji.
Kapituła konkursu podkreśliła, że w szczególności na uwagę zasługuje
harmonijna i przejrzysta szata graficzna, bogata zawartość informacyjna
oraz fakt, że strona jest bardzo zaawansowana technologicznie.

Nagroda Specjalna Ministra Skarbu Państwa
Wyróżnienie za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi
prowadzoną poprzez stronę internetową.

Wyróżnienie „Odpowiada Inwestorom”
Działalność Grupy Azoty w zakresie relacji inwestorskich została
doceniona także przez inwestorów na łamach opiniotwórczego dziennika
gospodarczego „Puls Biznesu” za aktywny udział Grupy Azoty
w „Akcji Inwestor” – dzięki czemu od sierpnia 2010 roku spółka ma zaszczyt
posługiwać się znakiem „Odpowiada Inwestorom”.

„Program 10 na 10”
Istotą programu prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych jest dostarczanie najlepszych praktyk w zakresie
komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o oczekiwania
zgłaszane przez tę grupę oraz o wzorce funkcjonujące na rynkach
zagranicznych. Grupa Azoty zobowiązała się prowadzić aktywną politykę
komunikacyjną z inwestorami indywidualnymi i działać zgodnie
z poszanowaniem praw tej grupy.
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1.3.3.
Jaka jest polityka
dywidendy Grupy Azoty
Grupa Azoty prowadzi elastyczną politykę dywidendy. Kierujemy się w niej
interesami akcjonariuszy oraz koniecznością zapewnienia odpowiedniego
poziomu wskaźników finansowych i kapitału do dalszego rozwoju.
Nasze akcje są szczególnie atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów
kierujących się kryteriami odpowiedzialności w biznesie. Dążymy
do strategicznego celu, jakim jest wysoka stopa zwrotu z kapitału,
z odpowiedzialnym zarządzaniem, wpływem społecznym
i środowiskowym.

WYPŁATA DYWIDENDY ZA 2015 R.

83 324 206,56 zł

kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy

0,84 zł

wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję

99
195 484 szt.
liczba akcji objętych dywidendą

Więcej na temat rynku kapitałowego Grupy Azoty pod adresem:
http://grupaazoty.com/pl/relacje

Grupa Azoty PUŁAWY, Instalacje Melaminy II i Melaminy III
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1.4.
Komunikacja
z otoczeniem
1.4.1.
Jak komunikujemy się
z naszymi interesariuszami
Prowadzimy działalność w dynamicznie zmieniającym się
otoczeniu. Poznawanie oczekiwań interesariuszy oraz dialog
oparty na wspólnym poznawaniu potrzeb i wymianie
informacji jest źródłem nowych pomysłów i innowacji,
co z kolei przekłada się na lepsze efekty biznesowe.
Forma i częstotliwość dialogu z interesariuszami uzależnione
są od specyfiki danej grupy oraz aktualnych oczekiwań
i problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni
są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych
w spółkach, którzy znają najlepiej oczekiwania grup interesariuszy. Na etapie definiowania zakresu raportu ważne było
zaangażowanie w proces pozyskiwania danych kilkudziesięciu
osób, które znają swoje obszary odpowiedzialności oraz
oczekiwania swoich kluczowych interesariuszy.

NASI INTERESARIUSZE

Klienci

strona internetowa oraz media społecznościowe (Facebook, Twitter, YouTube)

badania wizerunku Grupy Azoty

zintegrowany raport roczny

Instytucje naukowe

zintegrowany raport roczny

spotkania bezpośrednie w ramach wspólnie
prowadzonych projektów
konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy

(międzynarodowe, ogólnopolskie,
branżowe, lokalne)

Media
konferencje prasowe

spotkania one-2-one

artykuły (w tym wywiady z przedstawicielami

spółki) i reklamy w prasie ogólnopolskiej,
branżowej, lokalnej
strona internetowa oraz media społecznościowe

(Facebook, Twitter, YouTube)
telewizja (Grupa Azoty POLICE ma w lokalnej

telewizji swój program „Aktualności Grupy Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” SA, emitowany dwa
razy w miesiącu)

Dostawcy
komunikacja bezpośrednia z dedykowanymi

osobami do współpracy ze strony spółek Grupy

strona internetowa

spotkania branżowe, targi
zintegrowany raport roczny


Społeczności lokalne
Inwestorzy, akcjonariusze
konferencje wynikowe po publikacji

raportów okresowych
konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy

(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe,
lokalne)
czaty internetowe z akcjonariuszami

spotkania one-2-one


Pracownicy
badania satysfakcji pracowników

spotkania załogowe i szkolenia

współpraca ze związkami zawodowymi

intranet

newslettery i biuletyny, gazetki zakładowe

dla pracowników
program wolontariatu pracowniczego

skrzynki uwag i wniosków, tablice ogłoszeń

zintegrowany raport roczny

czaty z Prezesem
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spotkania z przedstawicielami społeczności

lokalnej (środowiska artystyczne, nauczycielskie,
sportowe, biznesowe, inne)
bezpośrednie spotkania, udział w lokalnych

wydarzeniach
zintegrowany raport roczny

udział pracowników Grupy Azoty w działaniach

na rzecz społeczności lokalnych w ramach
wolontariatu pracowniczego

Instytucje państwowe
zintegrowany raport roczny


spotkania bezpośrednie

konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy
(międzynarodowe, ogólnopolskie, branżowe,
lokalne)

Instytucje finansowe
zintegrowany raport roczny


raporty bieżące i okresowe

spotkania bezpośrednie
konferencje, kongresy, sympozja, zjazdy

(międzynarodowe, ogólnopolskie,
branżowe, lokalne)

Specyfika branży chemicznej polega na ogromnym
zróżnicowaniu obszarów działania. W naszej bieżącej pracy
przekłada się to na przekazywanie setek komunikatów
związanych z kwestiami środowiskowymi, finansowymi,
surowcowymi, produktowymi, legislacyjnymi czy
dotyczącymi zaangażowania poszczególnych spółek we
współpracę z lokalnymi społecznościami. Oczywiście
komunikację wszystkich tych kwestii należy odpowiednio
dopasować do konkretnych interesariuszy, gdyż każda z grup
ma inne oczekiwania co do zakresu i formy współpracy.
Dlatego tak ważne jest, aby oprócz chęci dzielenia się
posiadaną wiedzą o naszej działalności dokładnie poznawać
oczekiwania naszych partnerów. Odpowiedzialną
komunikację rozumiemy właśnie jako dialog dostosowany
do naszych wzajemnych potrzeb i oczekiwań.
Grzegorz Kulik
rzecznik prasowy Grupy Azoty

1.4.2.
W jakie inicjatywy
się angażujemy
Przedstawiciele Grupy Azoty zasiadają przy najważniejszych
międzynarodowych stołach decyzyjnych. Bierzemy udział m.in.
w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, tematycznych
forach regionalnych, a także jesteśmy pierwszym głosem
z Europy Środkowej w najważniejszym think tanku w Europie,
Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Chatham
House w Londynie.

Zaangażowanie w działalność
organizacji o zasięgu globalnym,
krajowym i lokalnym:
•

Forum ISO 14000

•

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

•

Fundacja Pomocy Szpitalowi Puławskiemu

•

Fundacja World Economic Davos*

•

Grupa Promocyjna NPG-6

•

IFA (International Fertilizer Industry Association)

Czujemy się współodpowiedzialni za przyszłość naszej branży
oraz za jakość i warunki życia społeczności, w których
funkcjonujemy. Tworzymy nowe produkty, kształtujemy nowe
trendy, wpływamy na rynek i jego otoczenie.

•

IFIEC (Europe International Federation of Industrial
Energy Consumers)

•

INCOPA (Inorganic Coagulants Producers Association)

Dlatego angażujemy się w działalność wielu organizacji
o zasięgu globalnym, krajowym i lokalnym:

•

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

•

ISSA (Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa
Systemów Informacyjnych)

•

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza
Business Club Szczecin
CEEP (Central European Energy Partners)

•

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

CEFIC (European Chemical Industry Council)

•

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

CEMS (The Global Alliance in Management Education)

•

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie

Centrum Zaawansowanych Technologii przy Instytucie
Chemii Przemysłowej

•

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Tarnowie

EPCA The European Petrochemical Association
(Europejskie Stowarzyszenie Petrochemiczne)

•

Klaster Chemii Specjalistycznej „Chem-Ster”

•

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

EPF (European Panel Federation)

•

Klub Sportowy Azoty – Puławy

Executive Club

•

Klub Szefów Audytu

Fertilizers Europe

•

Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Forum Dużych Konsumentów Gazu

•

Konsorcjum Info-Tech-Med
NASZA GRUPA
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•

Krajowa Sieć Informatyczna Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

•

Naczelna Organizacja Techniczna

Program „Odpowiedzialność i Troska”*

•

Stowarzyszenie Doradców ds. Przewozu Towarów
Niebezpiecznych Koleją

•

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

•

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

•

Opolska Izba Gospodarcza

•

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Zarząd Oddziału Tarnowskiego

•

Ośrodek Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

•

Plastics Europe

•

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•

Polska Grupa Bezpieczeństwa Chemicznego

•

•

Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego

•

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

•

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o. Lublin,
o. Kielce, o. Kraków

•

Stowarzyszenie Konsumentów i Importerów
Soli Potasowej

•

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

•

Tarnowski Klub Techniki i Racjonalizacji

•

Polsko-Brazylijska Izba Gospodarcza

•

TDMA (Titanium Dioxide Manufactures Association)

•

Północna Izba Gospodarcza

•

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

•

Towarowa Giełda Energii S.A.

•

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

•

Puławska Izba Gospodarcza

•

Puławskie Centrum Przedsiębiorczości

•

Regionalna Izba Gospodarcza

•

Stowarzyszenie „Lubelskie Drewno”

•

Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych

•

Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny
„Zielona Chemia”

•

System pomocy w transporcie materiałów
niebezpiecznych SPOT

*

Członkami stowarzyszeń są 3 raportujące spółki bez Grupy Azoty S.A.

Odpowiedzialność i Troska

Fertilizers Europe

Program „Odpowiedzialność i Troska”
(Responsible Care) 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.

Fertilizers Europe (Europejska
Organizacja Producentów
Nawozów) to organizacja
zrzeszająca największe europejskie
podmioty produkujące nawozy.
Jej nadrzędnymi celami są edukacja
oraz analiza i rozwiązywanie
problemów związanych z produkcją
oraz stosowaniem nawozów, które
mogą mieć wpływ na zdrowie
mieszkańców Unii Europejskiej
i środowisko naturalne. Ponadto FE
nadzoruje interesy całego unijnego
rynku nawozowego oraz odpowiada
za kontakt z innymi podmiotami
i instytucjami międzynarodowymi,
w tym jest jedyną, tak silną
organizacją reprezentującą
przemysł nawozowy przed Komisją
Europejską.
Jej członkami oprócz firm
z Polski są przedsiębiorstwa
z Hiszpanii, Francji, Norwegii, Litwy,
Niemiec, Austrii, Czech, Węgier,
Holandii, Belgii, Rumunii, Grecji.

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).
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Królewski Instytut Spraw
Międzynarodowych Chatham House
Królewski Instytut Spraw
Międzynarodowych Chatham House
z siedzibą w Londynie skupia ponad
300 firm, reprezentujących sektory:
finansowy, przemysłowy, zdrowotny,
energetyczny, telekomunikacyjny
i handlowy, a także najważniejsze
ambasady, organizacje
międzyrządowe i uniwersytety.
Grupa Azoty jest pierwszym
partnerem z Europy Środkowo-Wschodniej.
W 2015 r. Grupa Azoty jako pierwsza
firma z Europy Środkowo-Wschodniej
dołączyła do Chatham House,
uważanego za jeden z najważniejszych think tanków na świecie.
Członkostwo pozwoli spółce na
kształtowanie globalnej polityki,
dotyczącej przede wszystkim
bezpieczeństwa żywnościowego
i energetycznego.

2.0
NASZ
BIZNES

Produkty
Produkcja
Klienci

Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Instalacja do produkcji kwasu azotowego,
Jacek Farasiewicz - aparatowy produkcji kwasów nieorganicznych
- sterowniczy-bryg. na Wydziale Kwasu Azotowego
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2.1.
Nasze
produkty
2.1.1.
Jakie są nasze
główne produkty
Dziś Grupa Azoty jest istotną siłą na
europejskim rynku nawozowym –
drugą największą firmą w Unii
Europejskiej – i liczącym się graczem
na rynku chemicznym. Nasze zakłady
należą do najnowocześniejszych
w Europie, odznaczając się wyjątkowo
wysoką efektywnością produkcji
i niższym niż u konkurencji zużyciem
surowców naturalnych. Nasze nawozy
trafiają do tysięcy rolników w Polsce
i poza granicami kraju.
W przyjętym przez nas modelu
współpracy chcemy być po tej samej
stronie łańcucha wartości, doradzając
i pracując razem z rolnikami
i naukowcami nad optymalnym
wykorzystaniem nawozów: zarówno
tradycyjnych, jak i nowej generacji.
Chcemy tworzyć nawozy unikalne –
szyte na miarę. Naszym celem jest
wykorzystać całość synergii, na której
zbudowano Grupę Azoty.
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty

Posiadamy w swojej ofercie nawozy mineralne,
tworzywa sztuczne, chemikalia, alkohole OXO, biel
tytanową. Nasza produkcja koncentruje się na pięciu
segmentach, z czego dominujący udział w sprzedaży
ma segment, z którym jesteśmy najbardziej kojarzeni,
czyli nawozy Agro.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG
SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (w tys. zł)

7 000 000
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5 000 000
4 000 000
3 000 000
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1 000 000
0

Nawozy Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

+8,6%

-14,5%

-8,1%

+7,5%

+31,3%

2015

2014

% - 2015/2014
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NAWOZY AGRO
nr 1
na polskim rynku

nr 2
w Unii Europejskiej
pod względem produkcji
nawozów mineralnych

69%
sprzedaży produktów
segmentu nawozy Agro
stanowiła sprzedaż
na rynku krajowym

Nawozy azotowe to jedne z najpopularniejszych
na świecie środków wspomagających
plonowanie i wzrost masy zielonej roślin.
Nawozy wykorzystywane są przede wszystkim
w rolnictwie do uprawy zbóż, roślin uprawnych
(rzepaku, ziemniaka, kukurydzy) i warzyw.
W ofercie Grupy Azoty znajdują się nawozy
azotowe, azotowo-siarkowe, azotowo-fosforowe
i nawozy wieloskładnikowe. Dodatkowo
uwzględniono w tej grupie amoniak oraz inne
półprodukty wytwarzane na bazie azotu.
Nawozy produkowane są przez spółki
w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach
oraz Gdańsku i Chorzowie. Dodatkowo Grupa
Azoty analizuje ewentualną możliwość
wydobycia w Senegalu fosforytów – głównego
składnika do produkcji nawozów
wieloskładnikowych.

W celu wzmocnienia i ugruntowania pozycji lidera w segmencie produkcji
i sprzedaży nawozów podejmujemy działania zmierzające do
optymalizacji kosztów produkcji oraz poszerzenia palety produktów
i usług oferowanych klientom, w tym m.in. poprzez:
• realizację założeń zaktualizowanej strategii Grupy
w obszarze dystrybucji
• realizację zadań inwestycyjnych, które przyczynią
się do wzrostu efektywności produkcji
• poszukiwanie alternatywnych cenowo źródeł zaopatrzenia
w gaz ziemny
• wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy poprzez akwizycję
oraz plasowanie na rynku nowych produktów
• aktywny udział w procesie konsolidacji zakładów branży chemicznej
• podejmowanie działań antydumpingowych
• aktywne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia Fertilizers Europe
• współpraca z uczelniami oraz instytutami naukowymi
• realizacja działań zmierzających do wsparcia producentów rolnych
w dostępie do najnowszych rozwiązań w zakresie produkcji
i nawożenia.
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NASZA STRATEGIA 2020
Sektor nawozów mineralnych będzie nadal naszym największym obszarem
aktywności, mającym kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Grupy.
Będziemy kontynuować rozszerzanie asortymentu oferowanych nawozów
o nawozy ciekłe i specjalistyczne, inne produkty oraz usługi dla rolnictwa.
Planowane jest zwiększenie zdolności produkcyjnych granulowanych
mechanicznie nawozów saletrzanych. Ponadto realizowane są
modernizacje ciągów produkcyjnych, ukierunkowane głównie na
obniżenie energochłonności i kosztów procesów produkcyjnych.

NASZE INWESTYCJE
Instalacja granulacji mechanicznej
nawozów w Tarnowie

Nowy kompleks nawozowy
w Puławach

W 2015 r. podpisano i wmurowano akt erekcyjny
pod budowę drugiej instalacji granulacji
mechanicznej, największego projektu
realizowanego obecnie w obszarze nawozowym
w Tarnowie. Realizacja projektu umożliwi
rozszerzenie katalogu oferowanych produktów.

Grupa Azoty PUŁAWY oficjalnie uruchomiła instalację produkcyjną
nawozów PULGRAN® i PULGRAN®S. To końcowa inwestycja nowego
kompleksu nawozowego, którego całkowita wartość wyniosła ponad
450 mln zł. Nowy kompleks nawozowy to największa inwestycja
Grupy Azoty PUŁAWY w ostatnich latach, a tym samym kompleks
jednych z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji
nawozów płynnych i stałych.

Nowa instalacja pozwoli również na dwukrotne
zwiększenie zdolności produkcyjnych
siarczanoazotanu amonu (Saletrosan®26
oraz Saletrosan®30) i innych nawozów
granulowanych mechanicznie.

Spółka dzięki temu wydłuży łańcuch produktowy w segmencie
nawozowym i umocni swoją pozycję lidera rynku nawozów
mocznikowych. Budżet ostatniej części projektu to 137,5 mln zł.
W jej ramach powstała instalacja pastylkowania do wytwarzania
PULGRANU® i PULGRANU® S.
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TWORZYWA SZTUCZNE
nr 1
w produkcji poliamidu 6
w Polsce

nr 6
w Unii Europejskiej
wśród producentów
zintegrowanych

ponad 91,7%
przychodów ze sprzedaży
produktów z segmentu
tworzyw sztucznych
zostało wygenerowanych
ze sprzedaży na rynkach
zagranicznych

Segment tworzyw sztucznych posiada drugi
co do wielkości udział w sprzedaży Grupy Azoty
i cieszy się szczególną estymą wśród zagranicznych odbiorców. Tworzywa sztuczne znajdują
zastosowanie w wielu branżach ze względu
na szereg bardzo korzystnych właściwości
fizycznych, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym,
budownictwie, elektrotechnice, AGD oraz
przemyśle spożywczym i włókienniczym.
W ofercie tworzyw sztucznych znajdują się:
Tarnamid®, Alphalon® (nazwy handlowe
poliamidu 6), Tarnoform® (nazwa handlowa
poliacetalu (POM)) oraz inne tworzywa
modyfikowane, oparte na poliamidzie 6.6
(Tarnamid A®), polipropylenie (Tarnoprop®) czy
PBT (Tarnodur®). Z granulatów wytwarzane są
także wyroby z tworzyw sztucznych, jak osłonki
poliamidowe stosowane jako opakowania
wędlin czy rurki z poliamidu 6, 11, 12 oraz
polietylenu LDPE, stosowane jako przewody
pneumatyczne i hydrauliczne.

Produkcja tworzyw sztucznych odbywa się w Tarnowie i Guben (Niemcy).
Produkowane są one zarówno w formie naturalnej, jak i modyfikowalnej.
Dzięki wykorzystaniu własnego zaplecza R&D oraz współpracy
z wiodącymi polskimi instytucjami naukowo-badawczymi tworzymy
receptury dedykowane indywidualnym projektom. W ramach tego
segmentu sprzedawane są również półprodukty do produkcji tworzyw,
jak melamina, kaprolaktam, cykloheksanon i cykloheksanol.
W celu umocnienia pozycji konkurencyjnej w segmencie tworzyw
podejmujemy następujące działania:
• budowa nowej instalacji poliamidu PA6 w Tarnowie, która spowoduje
pełne zbilansowanie kaprolaktamu w ramach Grupy Azoty
• finalizacja projektu budowy nowej Wytwórni Tworzyw
Modyfikowanych w Tarnowie, na terenie krakowskiej SSE,
co spowoduje dalsze wydłużenie łańcucha produktowego
• kontynuacja polityki dywersyfikacji sprzedaży kaprolaktamu
• opracowanie wieloletniego programu ograniczania kosztów
wytwarzania kaprolaktamu
• wykorzystanie efektów synergii instalacji w Tarnowie i Puławach,
wynikających z połączenia potencjałów produkcyjnych i handlowych
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NASZA STRATEGIA 2020
Kluczowymi składnikami portfela tworzyw sztucznych pozostaną
poliamidy oraz tworzywa modyfikowane. Grupa zwiększy skalę
produkcji poliamidów i w pełni zbilansuje zdolności produkcyjne
kaprolaktamu oraz poliamidów. Planujemy również zwiększenie
skali operacji w obszarze kompozytów poliamidu.

• dostosowanie się do oczekiwań odbiorców
poprzez oferowanie produktów „dedykowanych” – dopasowanych do specyficznych
potrzeb konkretnych klientów

NASZE INWESTYCJE

• prowadzenie działań zmierzających do
optymalizacji portfela dostawców surowców,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej współpracy z producentami w ramach
wieloletnich umów strategicznych, a także
do wypracowania optymalnego modelu
logistycznego dostawców surowców

W 2015 r. podpisano akt erekcyjny pod budowę nowej instalacji poliamidu
6 (PA6). Inwestycja warta jest 320 mln zł i pozwoli Grupie Azoty
na zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 do 170 tys. ton rocznie.

Innowacyjna instalacja poliamidu 6

• aktywne działania Grupy Azoty na forum
międzynarodowym jako członka europejskich organizacji branżowych, takich jak
CEFIC (European Chemical Industry Council)
czy Plastics Europe
• monitorowanie wszelkich zagrożeń w czasie
umożliwiającym podjęcie działań zapobiegawczych lub minimalizujących straty.

NASZ BIZNES
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CHEMIA
nr 3

nr 1

nr 1

producent melaminy
na świecie

w Polsce

w Polsce

nr 2

nr 5

nr 5

w Unii Europejskiej

w Europie
pod względem
produkcji alkoholi OXO*

w Europie
jako producent
plastyfikatorów*

* W przeliczeniu na sumę
2-EH i butanoli.

* W przeliczeniu na sumę
DEHT, DINP, DEHP, DPHP.

61%
sprzedaży produktów
z tego segmentu stanowi
sprzedaż na rynkach
zagranicznych

Segment chemii skupia produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), mocznik do celów technicznych, melaminę,
siarkę i inne substancje. Wytwarzamy je w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie.
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Alkohole OXO

Plastyfikatory

Siarka

Melamina

Biel tytanowa

Wytwarzamy następujące
alkohole OXO:
2-etyloheksanol (2-EH),
butanole (n-butanol,
izobutanom). Kluczowym
alkoholem jest 2-EH

Produkujemy
trzy plastyfikatory:
DEHT, DEHP, DPHP

W ofercie Grupy Azoty
surowiec ten jest
siarką kopalnianą

To nietoksyczny
i niepalny produkt
w postaci białego
proszku

Biel tytanowa
uniwersalna i biel
tytanowa specjalistyczna
pod nazwą handlową
Tytanpol®

2-etyloheksanol (2-EH)
stosowany jest do
produkcji plastyfikatorów.
Ponadto 2-EH i jego
pochodne wykorzystywane są w przemyśle
tekstylnym i w przemyśle
rafineryjnym. Stosowany
jest również jako rozpuszczalnik dla olejów
roślinnych, tłuszczów
zwierzęcych, żywic,
wosków i produktów
petrochemicznych.

Plastyfikatory są stosowane
w przemyśle chemicznym
jako środek zmiękczający
tworzywa, głównie PCW,
jako dodatek do farb
i lakierów. Kluczowym
dla Grupy plastyfikatorem
jest DEHT.

Podstawowym
zastosowaniem siarki
jest produkcja kwasu
siarkowego, który ma
szerokie zastosowanie
w chemii, m.in.
do produkcji nawozu
dwuskładnikowego DAP.

Wykorzystywany jest
w wielu aplikacjach:
do produkcji żywic syntetycznych, tworzyw
sztucznych termoutwardzalnych, klejów, farb,
lakierów (w tym piecowych), środków pomocniczych dla przemysłu
włókienniczego, środków
przeciwzapalnych
i innych.

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.

NASZ BIZNES

DEHT obecnie występuje
pod marką Oxoviflex®. Jest
stosowany w przetwórstwie
tworzyw sztucznych jako
plastyfikator „nieftalanowy”
oraz w przemyśle farb
i lakierów. Znajduje także
szeroką gamę zastosowań
od produkcji wykładzin
podłogowych i ściennych
po zabawki dla dzieci.

NASZA STRATEGIA 2020
W tym obszarze produktów OXO nasze główne działania związane będą
z dalszym poszerzaniem portfolio produktowego. Kontynuowane będą
prace związane z realizacją rozszerzenia oferowanego asortymentu
o nieftalanowe plastyfikatory nowej generacji.
W segmencie „Melamina” zakładamy kontynuację przyjętej strategii
produktowo-rynkowej, przy dalszej optymalizacji procesów logistycznych
i ewentualnym rozszerzaniu kanałów dystrybucji.

W celu umocnienia pozycji konkurencyjnej
w segmencie chemia podejmujemy następujące
działania:

NASZE INWESTYCJE
Największa w Europie instalacja propylenu

• dostosowanie oferty do potrzeb i wymagań
rynku, jak wprowadzenie nieftalanowego
plastyfikatora do oferty, wysoka czystość
alkoholi OXO, a także poszukiwanie nisz
rynkowych, m.in. poprzez udoskonalenie
plastyfikatora DEHP do celów medycznych,
organizacja dostaw ściśle wg potrzeb
odbiorcy końcowego (flexitanki dla frachtów
dalekomorskich małych ilości produktów)
• przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji
kosztów produkcji poszczególnych wyrobów
• aktywne uczestnictwo w działaniach
rynkowego public affairs i w pracach
stowarzyszeń branżowych.

Do 2019 r. w Policach powstanie najnowocześniejsza i największa
w Europie instalacja propylenu wykorzystująca metodę odwodornienia
propanu (PDH). To największa inwestycja Grupy Azoty. Projekt o wartości
1,7 mld zł zakłada budowę instalacji do produkcji propylenu, bloku
energetycznego oraz rozbudowę polickiego portu o terminal chemikaliów
płynnych. Docelowo terminal obsługiwać będzie największe w Polsce
statki z LPG, zwiększając dwukrotnie swoje zdolności operacyjne.
Strategiczna inwestycja wzmocni pozycję Grupy Azoty jako producenta
alkoholi OXO i plastyfikatorów, zabezpieczając potrzeby podstawowego
surowca dla zakładów w Kędzierzynie, a pozostała część propylenu
zostanie przeznaczona na sprzedaż, co sprawi, że Grupa Azoty stanie się
istotnym producentem propylenu w Europie. Przy budowie instalacji
pracować będzie ok. 1000 osób. Po uruchomieniu produkcji na stałe
zatrudnionych zostanie ok. 200 osób.
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ENERGETYKA
około 99,1%
sprzedaży produktów
segmentu energetyka
stanowiła sprzedaż
na rynku krajowym

Grupa Azoty S.A., Magazyn Nawozów nr 3,
ładowarka portalowa, Bartosz Rega - aparatowy

NASZA STRATEGIA 2020
Do roku 2020 głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej dla
kompleksów produkcyjnych w Tarnowie i Policach pozostaną istniejące
elektrociepłownie węglowe. Funkcjonujące elektrociepłownie będą
systematycznie modernizowane, a skala i zakres ich modernizacji
dostosowywane będą do zmieniających się wymagań prawnych,
dotyczących w szczególności oddziaływania na środowisko.
Grupa Azoty PUŁAWY, nocna panorama

Główne zakłady Grupy Azoty mają własne
instalacje wytwarzające energię elektryczną
i cieplną. Spółki Grupy Azoty posiadają również
własne sieci dystrybucyjne mediów
energetycznych i energii.

W Kędzierzynie-Koźlu zakłada się odtworzenie mocy wytwórczych energii
cieplnej i energii elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem
do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektryczną
oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami
środowiskowymi. Ukończenie realizacji pierwszego etapu budowy nowej
elektrociepłowni w Grupie Azoty KĘDZIERZYN przewidywane jest w roku
2016.
W Puławach kontynuowane są prace związane z projektem budowy
nowej elektrowni. Nadwyżka produkowanej energii elektrycznej
będzie sprzedawana. Niezależnie prowadzony jest program niezbędnej
modernizacji istniejącej energetyki wewnętrznej.
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POZOSTAŁE
PRODUKTY
I USŁUGI

Grupa Azoty PUŁAWY, Laboratorium Saletry Amonowej, Katarzyna Grzelak - laborantka

PRZYKŁADOWE USŁUGI GRUPY AZOTY S.A.:
• usługi laboratoryjne, w tym analizy środków spożywczych, analizy
nawozów, badania tworzyw sztucznych, analizy identyfikacyjne
i jakościowe
• energia elektryczna i woda, w tym woda przeznaczona
do spożycia, przemysłowa, zdemineralizowana, zmiękczona
Istotny dla funkcjonowania działalności Grupy
Azoty obszar usługowy skupiony został
w segmencie „pozostałe”. Obejmuje on takie
usługi jak usługi serwisowe (automatyka,
projektowanie, remonty itp.), logistyczne,
w zakresie zarządzania infrastrukturą, ochrony
środowiska oraz badań.

• dzierżawa gruntów i budowli.

PRZYKŁADOWE USŁUGI GRUPY AZOTY POLICE:
• Centrum Analiz Laboratoryjnych
• Laboratorium Kontroli Technicznej

Podobnie jak w segmencie energetyka,
większość działań tego obszaru realizowana
jest na potrzeby wewnętrzne Grupy Azoty.
Niemniej część usług jest również oferowana
klientom zewnętrznym.

• Laboratorium Aplikacji JB Pigmenty
• usługi unieszkodliwiania odpadów
• usługi portowe.
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2.2.
Nasza
produkcja
2.2.1.
Jakie surowce
wykorzystujemy
do wytwarzania
naszych produktów
Jesteśmy jednym z największych konsumentów
surowców w Europie Środkowo-Wschodniej.
Największe wydatki związane są z surowcami
energetycznym (głównie gaz ziemny) oraz
surowcami strategicznymi. W grupie surowców
strategicznych kluczowe są surowce
pochodzenia petrochemicznego (propylen,
benzen, fenol, metanol) oraz kopaliny
(fosforyty, sól potasowa, siarka płynna).

GAZ ZIEMNY
Jesteśmy największym konsumentem gazu ziemnego w Polsce. 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 dostaw gazu ziemnego
połowa naszego zapotrzebowania objęta jest długoterminowym
kontraktem z dostawcą strategicznym, a pozostałe potrzeby uzupełniamy
kontraktami krótkoterminowymi, zakupami na giełdzie oraz na rynku
pozagiełdowym (OTC, over-the-counter). Efekt skali wykorzystujemy dzięki
wspólnym akcjom ofertowym i negocjacjom prowadzonym przez zespół
składający się z przedstawicieli poszczególnych spółek. Wykorzystujemy
też zróżnicowanie cen kontraktowych w ramach elastyczności odbiorów.

Grupa Azoty S.A. wykorzystuje dodatkowo 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.

6 mld zł

rocznie wydajemy na surowce

30%

wartości zakupionych
surowców stanowi
gaz ziemny wykorzystywany
do produkcji nawozów
azotowych i amoniaku

Współpracujemy z wieloma zaufanymi
dostawcami krajowymi i zagranicznymi.
Mamy około 25 kluczowych dostawców.
Jednocześnie inwestujemy we własne złoża
surowców. Mamy już własne źródła
zaopatrzenia w siarkę w Polsce.
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Grupa Azoty S.A., Magazyn Nawozów nr 3

ENERGIA ELEKTRYCZNA
Zakup energii elektrycznej dla spółek Grupy
Azoty opiera się na głównych krajowych
sprzedawcach energii – PGE S.A., TAURON
Sprzedaż Sp z o.o., ENEA S.A. – obsługujących
dużych klientów.
W wyniku przetargów na 2015 r. spółki Grupy
Azoty podpisały dedykowane porozumienia
transakcyjne w ramach funkcjonujących umów
ramowych.

Uzyskano kilkuprocentowe obniżki cen energii elektrycznej w stosunku
do cen z 2014 r.
Strategia zakupowa w zakresie energii elektrycznej pozwoliła na uzyskanie
konkurencyjnych cen i warunków kontraktu m.in. poprzez wykorzystanie
skali zakupowej. Ze względu na zmienność tego rynku i zmienność
regulacji prawnych z nim związanych polityka zakupu energii elektrycznej
realizowana była na podstawie kontraktów krótkoterminowych.

WĘGIEL
Węgiel kupujemy na rynku krajowym. Dostawy
z dalszej odległości przy dużych ilościach
i wymaganej jakości stają się nieopłacalne.
Ceny miałów energetycznych w Polsce
uzależnione są od cen międzynarodowych
obowiązujących w portach w Amsterdamie,

Rotterdamie i Antwerpii, a polskie górnictwo jest zbyt małe, aby wpływać
na ceny światowe.
Strategia większości spółek z Grupy Azoty w tym obszarze zakłada
realizowanie zakupu w oparciu o umowy krótkoterminowe z gwarancją
niezmienności ceny.

PROPYLEN
Dostawy propylenu dla Grupy realizowane
są głównie na bazie kontraktów rocznych,
a dostawy uzupełniające – poprzez zakupy
spotowe, co istotnie wpływa na redukcję
kosztów zakupu tego surowca.

Ceny propylenu są w dużym stopniu uzależnione od poziomu cen ropy
naftowej. Grupa realizuje zdywersyfikowaną strategię zakupową, opartą
głównie na dostawach z krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europy
Wschodniej. Dywersyfikacja dostaw w istotnym stopniu wpływa na
redukcję kosztów zakupu tego surowca.

FOSFORYTY
Dostawy fosforytów realizowane są na bazie
umów okresowych lub kontraktów typu spot,
w większości od producentów afrykańskich,
w tym głównie z rejonu Afryki Północnej, m.in.
ze względu na posiadaną relatywnie dużą
dostępność oraz bogatą infrastrukturę
w zakresie logistyki morskiej.

Grupa Azoty realizuje zdywersyfikowaną strategię dostaw. Sytuacja na
rynku fosforytów jest w dużym stopniu związana z sytuacją w sektorze
nawozowym. W ramach Grupy Azoty realizowane są wspólne zakupy tego
surowca dla Grupy Azoty POLICE i GZNF „Fosfory” Sp. z o.o., co w istotnym
stopniu wpłynęło na redukcję kosztów zakupu tego surowca (korzyści skali
zakupowej).

SÓL POTASOWA
Podstawowymi dostawcami soli potasowej,
z uwagi na bogate źródła surowcowe i konkurencyjne warunki handlowe, są producenci
z Europy Wschodniej.

Strategia zakupowa Grupy Azoty w tym obszarze opiera się głównie na
umowach ramowych, uzupełniająco realizowane są okresowo dostawy
z Europy Zachodniej. Grupa Azoty realizuje wspólną strategię zakupową
tego surowca dla wszystkich swoich spółek, wykorzystując efekt skali
zakupowej.
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Na zakup

2,2 mld m³
5 mln ton
gazu ziemnego

i ponad

pozostałych surowców

wydajemy rocznie

ok. 6 mld zł
Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Zbiorniki Oxoplast Medica® na Wydziale Estrów

40%

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

SUROWCE ROPOPOCHODNE

mld zł
3

2,7
2,3

2

SUROWCE
STRATEGICZNE
1

0,8
0

POZOSTAŁE

SUROWCE
STRATEGICZNE

GAZ

POZOSTAŁE
ENERGETYCZNE

KOPALINY

Grupa Azoty PUŁAWY, magazyn mocznika
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Jednym z głównych założeń przy powstawaniu Grupy Azoty były
synergie surowcowe i pełne ich wykorzystanie w ramach Grupy.
Najważniejsze z tych synergii to współpraca surowcowa w zakresie
amoniaku, fosforytów, siarki płynnej, kwasu azotowego i opakowań
PE, a także wewnątrzgrupowe dostawy kaprolaktamu czy siarczanu amonu. Jednym z priorytetów strategii zakupowej jest
dywersyfikacja, która jest istotna zarówno z punktu widzenia
bezpieczeństwa surowcowego, jak i redukcji kosztów zakupu.
Funkcjonujemy na rynku o wysokim stopniu koncentracji, ale
dokładamy wszelkich starań, aby poziom dywersyfikacji był jak
najwyższy i optymalny z punktu widzenia potrzeb surowcowych
Grupy Azoty tam, gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne.
Jak wiadomo, konkurencja, czyli w tym przypadku właśnie dywersyfikacja dostaw, to najlepszy regulator rynku, a jej brak hamuje
rozwój. Korzystamy ze wszelkich dostępnych źródeł krajowych,
będąc w większości obszarów surowcowych największym
konsumentem w Polsce, oraz współpracujemy ze znaczącymi
dostawcami z rynku zewnętrznego, w znakomitej większości
bezpośrednio z producentami, w tym w wielu przypadkach liderami
europejskimi i światowymi w poszczególnych segmentach.
Andrzej Skóra
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Zakupów

2.2.2.
Jak zarządzamy
naszym łańcuchem
dostaw
W naszej Grupie 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 transportu. Do jego
zadań należy ponadto określanie strategicznych
celów w obszarze logistyki oraz zarządzanie
ryzykiem w związanych z nią procesach.

CELE PROGRAMU DOSKONAŁOŚCI AZOTY PRO Z OBSZARU
ZAKUPY I LOGISTYKA:
• systematyczne zastosowanie pełnego spektrum zakupowych
dźwigni optymalizacyjnych
• wdrożenie jednolitych zasad zarządzania zapasem węgla
w magazynach spółek w Grupie Azoty
• zmniejszenie kosztów zużycia gazu w Grupie Azoty
• optymalizacja organizacji zakupowej
• optymalizacja funkcji logistycznej w Grupie Azoty.

Realizacja inicjatyw z obszaru zakupów i logistyki pozwoli na uzyskanie
lepszej wydajności procesów zakupów i logistyki na wyjściu przy
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów tych funkcji.

Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i produktów do i ze spółek
rozlokowanych w całej Polsce to dla nas 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 jest transport kolejowy, który realizujemy również
z wykorzystaniem własnej spółki – Grupa Azoty KOLTAR. Transport morski
jest szczególnie opłacalny w Grupie Azoty POLICE ze względu na
lokalizację zakładów w okolicach Szczecina.
Grupa Azoty PUŁAWY, Instalacja Melaminy
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TRANSPORT
Wprowadziliśmy w naszych spółkach
rygorystyczne wytyczne dotyczące transportu
drogowego i wymagamy ich przestrzegania
od współpracujących z nami przewoźników.

Grupa Azoty S.A.

Transport drogowy
Transport morski
Transport kolejowy
Transport rzeczny

2014
27,41%
2,18%*
70,41%

2015
32,4%
0,6%
67,0%

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN
2014
51,44%
11,91%
37,66%

2015
61,00%
7,00%
32,00%

Grupa Azoty
PUŁAWY
2014
35,10%
12,14%
52,75%

2015
60,00%
19,00%
21,00%

Grupa Azoty
POLICE
2014
35,91%
45,32%
18,78%

2015
39,11%
43.97%
16,92%
2,33%

MAGAZYNOWANIE

MODERNIZACJA MAGAZYNU NAWOZÓW GRANULOWANYCH

Posiadamy bazę magazynową w całej Polsce,
a dodatkowo podpisaliśmy umowy z ponad
osiemdziesięcioma dystrybutorami, którzy
mają swoje magazyny na terenie całego kraju.
Przestrzegamy wszelkich standardów
przechowywania naszych produktów
z zachowaniem norm bezpieczeństwa,
które są określone w kartach charakterystyki
produktów.

W 2015 r. zmodernizowaliśmy w Kędzierzynie-Koźlu magazyn nawozów
granulowanych o powierzchni 11 700,00 m2 i możliwości składowania
35 tysięcy ton nawozów saletrzanych. Remont uszczelnił poszycie
magazynu warstwą termiczną, co uchroni nawozy przed przegrzewaniem
w okresach letnich i zapobiegnie ich rozkładowi. Dodatkowo utworzenie
systemu otwierania okien umożliwi regulację przepływu powietrza
w magazynie, co zapobiegnie przekroczeniom stężenia amoniaku i pyłów
oraz pozwoli na utrzymanie oczekiwanej temperatury. Modernizacja
magazynu zapewniła nam jeszcze wyższą jakość składowania nawozów
saletrzanych oraz kolejne 50 lat eksploatacji magazynu bez większych
nakładów. Koszt modernizacji wyniósł 22,080 mln zł.

Ważnym procesem w drodze do zbudowania zarządzania łańcuchem dostaw w Grupie Azoty jest pogłębianie integracji pomiędzy
podmiotami Grupy oraz optymalna realizacja synergii w obszarze
logistycznym. Dążymy do skonfigurowania wszystkich zasobów, tj.
ludzie, magazyny, materiały i narzędzia, by osiągnąć jak najlepszy
efekt finansowy w zakresie operacyjnym firmy. Osobną kwestią jest
dążenie do integracji procesowej w spółkach Grupy Azoty. Każda
spółka ma przypisaną rolę wiodącą w jednej kompetencji i jest
aktywnym uczestnikiem pozostałych procesów. Poszczególne
zadania przypisane są do liderów będących specjalistami w transporcie kolejowym, samochodowym, morskim czy też w obszarze
magazynów i centrów pakowania towarów. W 2015 roku rozpoczęliśmy proces optymalizacji floty własnego taboru kolejowego.
Równolegle do tego procesu podnosimy kwalifikacje i uprawnienia
warsztatów kolejowych. Działania te mają na celu usprawnienie
zarządzania flotą wagonów, przyspieszenie przeglądów rewizyjnych
oraz poprawę rotacji składów kolejowych.
Adam Mrozicki
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Logistyki

56

NASZ BIZNES

KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI
I MIESZANIN STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE,
MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
Karty charakterystyki są obowiązkowe dla
substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako
stwarzające zagrożenie. Są sporządzane
w językach urzędowych państw członkowskich,
na których terytorium substancja lub mieszanina
jest wprowadzana do obrotu.
Karta jest podstawowym elementem
komunikacji między producentem a dalszym
użytkownikiem w zakresie informowania
o zagrożeniach i zarządzaniu ryzykiem

związanym ze stosowaniem chemikaliów i umożliwia użytkownikom
zastosowanie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi w miejscu pracy oraz z ochroną środowiska.
Karty charakterystyki, w zależności od produktu, umieszczone
są na naszych stronach internetowych (nawozy.eu, e-plastics.eu,
grupaazoty.com).
Dla produktów niewymagających sporządzenia karty charakterystyki
opracowujemy karty informacyjne zawierające wszystkie wymagane
prawem informacje na temat produktu.

2.2.3.
Jak rozwijamy
nasze produkty
Dysponujemy własnym zapleczem badawczorozwojowym (Chemiczne Centrum Technologii
i Rozwoju w Tarnowie, Centrum Kompetencji
Puławy) oraz współpracujemy z zewnętrznymi
jednostkami badawczymi, ośrodkami
akademickimi w kraju i za granicą.

Dzięki tej współpracy udoskonalamy posiadane technologie,
a jednocześnie podnosimy jakość oferowanych produktów oraz usług.
Stosujemy nowoczesne rozwiązania oraz opracowujemy własne patenty,
które przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz
budowania przewagi konkurencyjnej. Jednym z istotnych celów
prowadzonych prac jest również zwiększenie stopnia dywersyfikacji
produktowej, w szczególności chemikaliów specjalistycznych.
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Pierwszy w Polsce rolniczy think tank,
będący platformą współpracy między
przedsiębiorcami rolnymi, doradcami
rolnymi, instytucjami nauki
i biznesem.

CENTRUM KOMPETENCJI PUŁAWY
Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowi
platformę współpracy i wymiany informacji
dla przedsiębiorców rolnych, doradców rolnych,
instytucji nauki, a także szeroko rozumianego
biznesu. Instytucja powstała w 2011 r.,
a jej działalność opiera się na:
• kształtowaniu i promowaniu modelu
nowoczesnego przedsiębiorcy rolnego

•

Grupa Azoty S.A., w tym Grupa Azoty Zakłady
Azotowe Puławy S.A. – koordynator konsorcjum

•

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

•

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach

• podnoszeniu kompetencji rolników w zakresie
efektywności gospodarowania

•

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

•

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

• popularyzacji badań dotyczących nawożenia

•

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

• budowie nowych relacji między biznesem
a nauką.

•

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

•

Krajowa Federacja Producentów Zbóż

•

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

•

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

•

INTERMAG Sp. z o.o.

•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB

Powyższe cele CK PUŁAWY realizuje m.in.
poprzez rekomendowanie kierunków prac
badawczo-rozwojowych, wymianę doświadczeń
z partnerami branżowymi i instytutami
naukowymi oraz organizowanie szkoleń,
doradztwo rolne i pogłębianie wiedzy fachowej
dla klientów.
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Konsorcjum Centrum Kompetencji PUŁAWY stanowią:
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Szczegółowe informacje o Centrum Kompetencji PUŁAWY są dostępne na stronie:
http://ckpulawy.com/centrum-kompetencji/

Projekty zrealizowane w Centrum Kompetencji
PUŁAWY w 2015 r.:
• Phosphorus – projekt badawczy, którego celem była ocena przydatności rolniczej nowego
dwuskładnikowego produktu nawozowego
zawierającego w swym składzie azot i fosfor.
• Azomais – projekt rozwojowy, którego celem
było opracowanie kompleksowego pakietu
przeznaczonego do uprawy kukurydzy, składającego się z innowacyjnej techniki siewu
i nawożenia, opracowanie formuły nawozu
specjalistycznego przeznaczonego pod
uprawę kukurydzy oraz urządzenia do
jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu.
• Studia podyplomowe „Obrót nawozami
i środkami ochrony roślin w systemie
zrównoważonego rolnictwa” – III edycja
projektu edukacyjnego, którego celem było
przygotowanie specjalistów w zakresie

najnowszych technologii zintegrowanej
produkcji roślin oraz trendów rynków rolnych,
a w konsekwencji podnoszenie efektywności
ekonomicznej i wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw rolnych, transfer wiedzy
i technologii do producentów rolnych
zajmujących się uprawą roślin.
• Konferencja „Nauka-Biznes-Rolnictwo”,
która dostarcza wiedzę i dodatkowe wartości
uczestnikom rynku rolnego. V jubileuszowa
edycja poświęcona była produkcji rolniczej
w kontekście szans rozwoju wynikających
z otoczenia oraz nowego podejścia do dyrektywy azotanowej.

Centrum Kompetencji
PUŁAWY zostało
wyróżnione w Raporcie
Odpowiedzialny Biznes
w Polsce 2015 – Dobre
Praktyki, jako długoletnia
dobra praktyka CSR-owa.

• Raport „Polska atrakcyjnym producentem
i dostawcą żywności” – projekt, który miał
za zadanie wywołanie dyskusji nad kooperacją
rolnictwa z przemysłem spożywczym jako
strategicznym sektorem gospodarki, dynamizującym rozwój Polski w nadchodzących
latach.
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W 2015 r. nasz zespół badawczo-rozwojowy koncentrował się na:

Grupa Azoty S.A.

poprawie jakości
wytwarzanych wyrobów
optymalizacji pracy
wybranych ciągów
produkcyjnych
opracowaniu technologii
wytwarzania
innowacyjnych
produktów

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

poszukiwaniu nowych
produktów, poszerzających
ofertę handlową spółki

opracowaniu nowych
i rozwój istniejących
technologii

badaniu w skali
laboratoryjnej i
ćwierćtechnicznej

wprowadzeniu
usprawnień technicznych
i technologicznych,
zmniejszających
energochłonność
produkcji najważniejszych
półproduktów

udoskonalaniu
wytwarzanych produktów

wykonaniu studiów
wykonalności,
ekspertyzach i analizach
procesu produkcji

Wybrane projekty badawczo-rozwojowe w 2015 r.:

Grupa Azoty S.A.

doskonalenie procesu
produkcji nawozów m.in.
poprzez dobór dodatków
nieorganicznych oraz
antyzbrylaczy
wpływających na lepsze
magazynowanie nawozów
kompleksowa ocena
efektywności i korzyści ze
stosowania nowej odmiany
produkowanego nawozu
z obniżoną zawartością
siarki Saletrosan® 30 na
wybrane uprawy rolnicze
rozpoczęcie realizacji
projektu obejmującego
opracowanie technologii
rozkładu odpadowych
roztworów siarczanu sodu
na kwas siarkowy i ług
sodowy. Projekt
realizowany przy
dofinansowaniu ze
środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju
i wspólnie z Instytutem
Nowych Syntez
Chemicznych Oddział
Chemii Nieorganicznej
„IChN” w Gliwicach
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Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

uruchomienie instalacji
do produkcji nawozów
ciekłych typu RSM
o zdolności produkcyjnej
100 tys. t na rok
prace badawcze dotyczące
nowych formuł
nawozowych, w tym
o wyższej zawartości
magnezu
przeprowadzono
modernizację węzła
syntezy amoniaku,
polegającą na
zabudowaniu nowego
wnętrza konwertora,
dzięki czemu udało się
obniżyć ciśnienie syntezy.
Przygotowywana jest też
intensyfikacja instalacji
wytwórczej kwasu
azotowego TKV.
Unowocześnianie metod
produkcji podstawowych
półproduktów dla
produkcji nawozów drogą
modernizacji procesów
technologicznych jest
również nakierowane na
zwiększenie poziomu ich
niezawodności

Grupa Azoty
PUŁAWY

badania i rozpoznanie
możliwości implementacji
technologii redukcji emisji
tlenków azotu (NOx)
z zastosowaniem roztworu
mocznika
opracowanie i implementacja sposobu przerobu
osadów z biologicznej
oczyszczalni ścieków
w celu spełnienia
przyszłych wymagań
prawnych w tym zakresie
opracowanie technologii
syntezy tworzyw
biodegradowalnych na
bazie półfabrykatów
i produktów wytwarzanych
w Grupie Azoty PUŁAWY
i spółkach zależnych

Grupa Azoty
POLICE

badania nad możliwością
odzysku fosforu
z odcieków ze składowiska
fosfogipsu
badania nad poprawą
jakości kwasu fosforowego
analiza ekologicznej oceny
cyklu życia nawozów
badania i ocena możliwości
wprowadzenia na rynek
nowego nawozu ciekłego
wytworzonego na bazie
mocznika i siarczanu
amonu z kwasu
pokrystalizacyjnego
wykonanie badań
i doświadczeń w zakresie
wykorzystania osadów
ściekowych z zakładowej
oczyszczalni ścieków do
rekultywacji składowisk

WSPÓŁPRACA
Z INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI
Rok 2015 był pierwszym rokiem realizacji
projektu „Wsparcie dla rolnictwa
niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do
zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat
2030 i 2050 (LCAgri)”, dofinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego
celem jest poprawa wydajności wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych
niskowęglowych praktyk rolniczych oraz
promocję zrównoważonego stosowania
mineralnych nawozów przez gospodarstwa
rolne w Polsce w cyklu życia produktów
nawozowych w oparciu o metodę LCA.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego oprócz
Grupy Azoty PUŁAWY wchodzą:
• Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut
Badawczy – koordynator projektu
• Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Wypracowano metody obliczenia śladu węglowego dla produktów
nawozowych Grupy Azoty PUŁAWY i przedstawiono wstępne wyniki oceny
emisyjności tych produktów za lata 2013 i 2014 na pierwszej konferencji
organizowanej w ramach projektu LCAgri (17 listopada w Instytucie
Ochrony Środowiska w Warszawie). Instytuty biorące udział w projekcie
rozpoczęły ponadto pomiary polowe gazów cieplarnianych
z wykorzystaniem unikalnego sprzętu pomiarowego zakupionego
w ramach projektu.

2.2.4.
Jak zapewniamy
bezpieczeństwo
naszych produktów
Przykładamy szczególną wagę do zapewnienia
bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości w całym
cyklu życia produktów. Najwyższe światowe
standardy, restrykcyjne przepisy wdrożone
w Grupie Azoty oraz rozwiązania systemowe
umożliwiają zminimalizowanie ryzyka
związanego z charakterem naszej działalności
i jej wpływu na środowisko oraz społeczności
lokalne. Stosowane w naszej Grupie rozwiązania
zapewniają odpowiednie warunki wytwarzania,
składowania, transportu oraz dystrybucji
substancji w celu zachowania najwyższych
wymogów bezpieczeństwa.
Wszystkie nasze spółki opracowały i wdrożyły
programy zapobiegania awariom oraz
regularnie raportują kwestie związane z bezpieczeństwem. Na terenach zakładów Grupy
Azoty obowiązują ponadto plany ratownicze
oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Azoty podlega
przepisom:
• Prawa ochrony środowiska
• Prawa wodnego
• Ustawy o odpadach
• innym uregulowaniom prawnym w zakresie ochrony środowiska,
BHP i przeciwpożarowym.
Powyższe regulacje nakładają na spółki Grupy Azoty zobowiązania
w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej, inwestycyjnej,
rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz zapewnienia odpowiednich
warunków wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji
produktów.
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OPIEKA NAD PRODUKTEM –
CERTYFIKAT PRODUCT STEWARDSHIP
Odpowiedzialność za wszelkie działania
związane z produkcją naszych produktów
w całym łańcuchu dostaw – to jedna
z podstawowych zasad działania Grupy Azoty.
Dlatego też realizujemy, w ramach członkostwa
w Fertilizers Europe, program „Opieka nad
produktem” (ang. „Product Stewardship”).
Jego zasady opierają się na międzynarodowych
przepisach i standardach jakościowych.
Realizacja programu „Opieka nad produktem”
zobowiązuje Grupę Azoty do zagwarantowania,
że wytwarzane nawozy oraz pozyskiwane
do ich produkcji surowce i półprodukty są
przetwarzane, transportowane, magazynowane,
dystrybuowane i stosowane w sposób
odpowiedzialny, nieszkodliwy dla zdrowia
i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska
naturalnego.

Przyznanie certyfikatu Product Stewardship poprzedzone było audytem
przeprowadzonym w spółkach grupy przez niezależnych audytorów DNV
(Det Norske Veritas). Niewiele firm z branży poddaje się rygorystycznej
i wieloaspektowej ocenie poprzedzającej przyznanie certyfikatu. Audyt
potwierdził, że Grupa Azoty spełnia najwyższe światowe standardy.
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.

Opracowanie
produktu
Kierowanie
i administracja
na każdym etapie

Źródła surowców
i materiałów

Monitoring
i przegląd
na każdym etapie

Produkcja

PROGRAM
PRODUCT
STEWARDSHIP

Stosowanie
produktu i usługi
dla rolników

Pakowanie

Marketing
i sprzedaż

Transport

Magazynowanie
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ELEMENTY PROGRAMU
PRODUCT STEWARDSHIP:

BEZPIECZEŃSTWO
W PRODUKCJI

• ustalenie celów i zadań zarządzania
produktem

Wszystkie nasze spółki posiadają systemy monitoringu, zabezpieczeń oraz
procedur służących zapobieganiu wystąpieniu awarii i ograniczeniu jej
skutków. W naszej Grupie działa Zespół ds. Ochrony Przeciwpożarowej,
w którego skład wchodzą jednostki ochrony przeciwpożarowej naszych
czterech kluczowych spółek, a także Zakładowa Służba Ratownicza Grupy
Azoty SIARKOPOL i Kopalniana Stacja Ratownictwa Górniczego Siarkopol.

• zdefiniowanie programu (zadania, zakresy
odpowiedzialności, terminy)
• powołanie zespołu zarządzającego
programem
• zakomunikowanie klientom polityki
zarządzania produktem

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.

• szkolenie zarządzających programem oraz
objętych nim pracowników
• dokumentowanie podjętych działań
• kontrola odpowiedzialności w górę i w dół
łańcucha dystrybucji, czyli z jednej strony
kontrola dostawców, z drugiej zaś –
dystrybutorów i przewoźników
• utrzymywanie i kontrolowanie dokumentów
wymaganych przez program
• zakomunikowanie pracownikom zasad
programu.
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POWOŁANIE CENTRUM
EDUKACJI RATOWNICZEJ
12 marca 2015 r. rozpoczęło działalność Centrum
Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty (CERGA).
To nowoczesna jednostka odpowiedzialna za
okresowe i specjalistyczne szkolenie strażaków
i ratowników chemicznych pracujących
w Grupie Azoty. Swoją działalnością obejmuje
Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty PUŁAWY,
Grupę Azoty POLICE, Grupę Azoty KĘDZIERZYN,
Grupę Azoty SIARKOPOL oraz inne podmioty
zainteresowane skorzystaniem z oferty
szkoleniowej.

Grupa Azoty PUŁAWY, Zakładowa Straż Pożarna

Utworzenie jednostki CERGA ma pomóc w wypracowywaniu
wspólnych standardów w ramach ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa, w wymianie doświadczeń i wykorzystywaniu
synergii pomiędzy spółkami Grupy Azoty.

ZGODNOŚĆ
Z ROZPORZĄDZENIEM REACH
Produkty Grupy Azoty zgodnie z prawem
traktowane są jako substancje lub mieszaniny
chemiczne i podlegają przepisom Rozporządzenia (WE) 1907/2006 REACH (ang. Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Przepisy te zobowiązują producentów do
odpowiedniej oceny bezpieczeństwa
stosowania produkowanych substancji. Nie ma
możliwości wprowadzania na rynek substancji
bez ich wcześniejszej rejestracji zgodnie
z REACH.
Wszystkie nasze spółki dopełniły obowiązku
rejestracji wytwarzanych substancji. W tym celu
zostały opracowane i przedłożone w Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumenty zgodne
z wymaganiami Rozporządzenia REACH dla
wszystkich produktów wprowadzanych do
obrotu i na bieżąco dokonywane są wszelkie
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niezbędne aktualizacje tych dokumentów. Rejestracja wymagała
dokonania oceny ryzyka, która w przypadku substancji zaklasyfikowanych
jako stwarzające zagrożenie oparta była na szerokim spektrum analiz
chemicznych i danych toksykologicznych oraz ekotoksykologicznych.
Na podstawie tych danych sporządzony został Raport bezpieczeństwa
chemicznego substancji. Raport obejmuje cały „cykl życia” substancji.
Odnosi się do zagrożeń na etapie jej produkcji, stosowania w przemyśle,
stosowania przez konsumentów i sposobów utylizacji. Raport dotyczy
zagrożeń dla ludzi oraz środowiska.
W ramach Grupy Azoty określiliśmy również procedury dotyczące
znakowania produktów, środków transportu oraz opakowań. Wdrożone
zostały w tym zakresie przepisy rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin (CLP).
W 2015 r. kontynuowaliśmy proces konsolidacji i ściślejszej współpracy
działań REACH w spółkach Grupy Azoty.

23 substancje
zarejestrowała Grupa Azoty
KĘDZIERZYN w 2015 r. w ramach
obowiązku REACH

W pobliżu centrum handlowego w Tarnowie wyczuwalny mocny zapach
fenolu – śladowe ilości fenolu mogły wydobywać się podczas
standardowego rozładunku cystern z fenolem. Dyspozytor, który dokonał
weryfikacji zgłoszenia, nie stwierdził wyczuwalnego zapachu fenolu.

Średnio 50 kontrolom

BEZPIECZEŃSTWO W GRUPIE AZOTY S.A.

różnych organów i instytucji publicznych podlegają spółki Grupy
Azoty rocznie (w tym 5-6 przeprowadzonych przez Państwową
Inspekcję Pracy)
W 2015 r. odnotowaliśmy 3 skargi dotyczące
negatywnego wpływu spółek Grupy Azoty
na lokalną społeczność lub środowisko:
Wyciek z rurociągu w miejscowości Biała
(zgłoszenie w marcu i październiku 2015) –
o zdarzeniach poinformowano kierownika
zmianowego w celu przełączenia rurociągu.
W wyniku zalania prywatnych działek popiołem
z żużlem i wodą poszkodowanym zostały
wypłacone odszkodowania.

W 2014 r. w Grupie Azoty S.A. dokonaliśmy aktualizacji następujących
dokumentów (dostosowując je do aktualnych wymagań prawnych):
• Raportu o bezpieczeństwie – część ogólna wraz z analizami ryzyka
procesowego dla instalacji stwarzających duże ryzyko powstania
poważnej awarii chemicznej
• Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego
• Programu Zapobiegania Awariom oraz Zgłoszenia Zakładu Dużego
Ryzyka.
Powyższe dokumenty zostały zatwierdzone w 2015 r. przez Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W związku z wdrożeniem
Dyrektywy SEVESO III i zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska
zaktualizowano także „Informator o bezpieczeństwie dla Grupy Azoty S.A.”.

BEZPIECZEŃSTWO
W TRANSPORCIE

PARTNERSTWO NA RZECZ BEZPIECZNEGO
TRANSPORTU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przy przewozie ładunków szczególnie
niebezpiecznych kierujemy się przepisami
ADR (L' Accord européen relatif au transport
international des marchandises Dangereuses
par Route, międzynarodowa konwencja
dotycząca drogowego przewozu towarów
i ładunków niebezpiecznych).

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środowisko zakłady
Grupy Azoty służą swoją pomocą przy awariach związanych z transportem
materiałów niebezpiecznych. W 2000 r. Grupa Azoty KĘDZIERZYN wraz
z innymi producentami chemikaliów oraz Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego utworzyła Stowarzyszenie System Pomocy w Transporcie
Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). Rok później do stowarzyszenia
przystąpiła Grupa Azoty S.A., a w 2002 r. Grupa Azoty POLICE.

Surowce chemiczne staramy się przewozić
w systemie zamkniętych cystern kolejowych
różnych klas RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) oraz ograniczamy wykorzystanie
cystern samochodowych.

Celem systemu jest pomoc przy usuwaniu skutków awarii związanych
z transportem materiałów niebezpiecznych. 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.

Ze względu na bezpieczeństwo coraz częściej
wykorzystujemy cysterny dostosowane do
armatury załadowcy i rozładowcy.

Aktywne zapobieganie ewentualnym zagrożeniom i stratom materialnym
oraz udzielanie pomocy służbom ratowniczym sprawia, że transport
materiałów niebezpiecznych może być realizowany w sposób pewny
i bezpieczny.
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BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE

BEZPIECZEŃSTWO MAGAZYNOWANIA

Z wielu naszych produktów korzystają
producenci żywności, w szczególności rolnicy.
Dostarczamy im nawozy, które mają być
skuteczne i przede wszystkim bezpieczne
dla zdrowia ludzi, którzy będą konsumentami
produktów spożywczych wytworzonych
z uprawianych przez naszych klientów roślin.
Dlatego jednymi z najistotniejszych dla nas
obszarów są procesy mające wpływ na
bezpieczeństwo żywności. W tych obszarach
wdrożyliśmy Politykę Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności Grupy Azoty.

Nasze spółki sukcesywnie wdrażają najlepsze praktyki i międzynarodowe
standardy w zakresie bezpieczeństwa magazynowania. W trosce o jakość
naszych produktów, poza przestrzeganiem obowiązującego prawa,
wdrażamy światowe standardy dotyczące przechowywania. Pakowanie,
magazynowanie i transport to zintegrowane elementy cyklu życia naszych
produktów, które stale monitorujemy, korygujemy i doskonalimy.
W ramach prowadzonej działalności wykorzystujemy szereg substancji
niebezpiecznych, które wymagają szczególnych warunków magazynowania. Dlatego dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa jest
podstawą działań prewencyjnych w całej Grupie Azoty.

NASZE PODEJŚCIE DO OCHRONY ZDROWIA
KONSUMENTÓW PRODUKTÓW ROLNYCH:

Politykę Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Grupy Azoty realizujemy
poprzez:

Producenci żywności, którzy są odbiorcami
oferowanych przez nas nawozów, podobnie jak
my, kładą nacisk na wytyczne systemu opartego
na analizie zagrożeń i krytycznych punktów tak
zwanej kontroli HACCP (ang. hazard analysis and
critical control points) w całym łańcuchu
żywnościowym.

•

monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo
produktów

•

przestrzeganie reżimów higienicznych na etapie produkcji,
magazynowania i dystrybucji

•

stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury
i technologii wytwarzania

Dlatego też m.in. na instalacjach produkujących
wyroby dla przemysłu spożywczego wdrażamy
i utrzymujemy system zgodny z wymaganiami
kodeksu żywnościowego, normy ISO 22000
i przepisów prawnych.

•

podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa
zdrowotnego

•

komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę
informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu
żywnościowym.

Rolę Grupy Azoty w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego rozumiemy jednak
znacznie szerzej niż sama troska o bezpieczeństwo naszych produktów stosowanych

w branży rolniczej. Bezpieczeństwo żywieniowe oznacza dla nas
systemowe i innowacyjne podejście do rozwoju potencjału polskiej
gospodarki jako ważnego ogniwa szerszego systemu zapewniającego
Polsce i Europie wystarczającą ilość wysokiej jakości żywności.

Nasze cele w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe:
100% naszych produktów i usług podlega ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo. W 2015 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.
1. Dostarczanie nawozów sztucznych, wspierających efektywne i prawidłowe ekologicznie
uprawy, żeby gospodarka rolna była
dochodowa i dostarczała przystępnej
cenowo żywności.

Jednym z przejawów naszych starań na rzecz umocnienia pozycji
polskiego rolnictwa i przemysłu żywnościowego jest przygotowanie
i poddanie szerokiej dyskusji środowisk eksperckich i branżowych
kompleksowego raportu pt. „Raport 2015 – Polska atrakcyjnym
producentem i dostawcą żywności”.

2. Przyczynianie się do bezpieczeństwa dostaw
żywności, a co za tym idzie – do zmniejszania
ubóstwa i do rozwoju człowieka.

Dokument ten powstał przy naszym wsparciu pod redakcją naukową
prof. dr. hab. Janusza Igrasa, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalskiego,
dr. Zenona Pokojskiego i Wojciecha Nalazka.

3. Zapobieganie degradacji gleb i przywracanie
ich naturalnego stanu, aby osiągać cele ekologiczne, takie jak zwalczanie pustynnienia.

Raport stanowi merytoryczny przyczynek do dyskusji o kierunkach
rozwoju polskiego rolnictwa. Jej przebieg, a także pełną treść raportu
można śledzić na stronach WWW koordynowanego przez Grupę Azoty
PUŁAWY Centrum Kompetencji PUŁAWY.

4. Eliminacja, tam gdzie będzie to możliwe,
lub zminimalizowanie negatywnego
oddziaływania na środowisko nawozów
sztucznych i produkcji rolnej.
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Polska już jest
postrzegana jako kraj
produkujący zdrową
i bezpieczną żywność.

Jesteśmy 4. krajem
pod względem
wielkości powierzchni
użytków rolnych
w UE, za Francją,
Hiszpanią
i Niemcami.

Polska żywność jest
obecna w Unii
Europejskiej i na
73 innych rynkach,
m.in. na kontynencie
afrykańskim
i w Azji – w Chinach,
Hongkongu, Malezji,
Japonii, Singapurze
i Korei Południowej.

W Polsce wytwarza się
wszystkie niezbędne
do produkcji rolnej
nawozy mineralne.
Produkujemy ok.
1,7 mln ton nawozów
azotowych, co daje
nam drugie pod tym
względem miejsce
w Unii Europejskiej.

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW
Przestrzegamy jednolitych zasad dotyczących
oznaczania i pełnego opisu produktów
wytwarzanych we wszystkich segmentach naszej
działalności. Wszystkie nasze opakowania
zawierają informacje o produkcie (nazwa
handlowa produktu), producencie (dane
adresowe) i masie produktu.
W przypadku nawozów 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, sporządzamy 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 zaklasyfikowanych jako
niebezpieczne, wobec których obowiązuje Rozporządzenie CLP
(Classification, Labelling and Packaging) w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (WE) 1272/2008, zakres obligatoryjnych
informacji jest szerszy. Na etykiecie muszą znaleźć się identyfikator
produktu, piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze,
a także zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności oraz
informacje dotyczące magazynowania i transportu.
W Grupie Azoty w 2015 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.
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2.3.
Nasi klienci
2.3.1.
W jaki sposób prowadzimy
dialog z naszymi klientami
W Grupie Azoty na bieżąco monitorujemy
poziom satysfakcji klientów. Ze względu na
dywersyfikację produktów i zróżnicowanie grup
odbiorców metodologia tych badań jest
zróżnicowana. Najczęściej pytamy naszych
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. Wypracowaliśmy w Grupie Azoty spójny
sposób badania satysfakcji klientów.

MOCNE STRONY
•
•
•
•
•

Poziom obsługi Klienta
Jakość opakowań
Dostęp informacji o produkcie
Jakość nawozów
Działania promocyjno-reklamowe

WYNIKI BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA 2016
Celem przeprowadzonego w marcu 2016 r. badania było zebranie
informacji niezbędnych do formułowania rekomendacji w zakresie
doskonalenia relacji z partnerami handlowymi oraz poprawy stopnia
zadowolenia klientów Grupy Azoty.
Badanie Satysfakcji Klientów Grupy Azoty zostało przeprowadzone
w oparciu o szesnaście zdefiniowanych cech produktu (kryteriów).
Każdą z tych cech ankietowani ocenili na skali od 1 do 5 (odpowiednik
skali szkolnej). Techniką badawczą wykorzystaną w badaniu była ankieta
audytoryjna – uczestnicy wypełniali ankiety anonimowo w tym samym
miejscu i czasie. Próba badawcza objęła swym zakresem partnerów
handlowych spółek należących do Grupy Azoty (Grupa Azoty S.A.,
Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE
oraz Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych).

OBSZARY WYMAGAJĄCE UWAGI
•
•
•
•

Polityka cenowa
Szybkość i terminowość realizacji dostaw
Inicjatywy w rozwiązywaniu problemów Klientów
Dostępność nawozów

Polityka cenowa jest obszarem, w którym klientom najtrudniej utrzymać obiektywizm, dlatego, choć nie bagatelizujemy
niskiej oceny w tym obszarze, skupiamy się przede wszystkim na poprawie działań w pozostałych obszarach relacji z
naszymi klientami, które mogą potencjalnie wpływać na spadek znaczenia kryterium ceny (już teraz wcale nie
wskazywanym przez nich jako najważniejsze).

Dialog z klientami nie ogranicza się do monitorowania ich satysfakcji z oferowanych już produktów. Cały czas współpracujemy z naszymi
klientami, prowadzimy analizę ich potrzeb,
dzięki czemu jesteśmy w stanie wspólnie z nimi
wypracować nowe produkty, lepiej spełniające
oczekiwania użytkowników. Pomagamy im
także w optymalnym wykorzystaniu naszych
produktów.
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AGRO FESTA – COROCZNE SPOTKANIA LIDERÓW BRANŻY
ROLNEJ I ROLNO-SPOŻYWCZEJ
Bezpośrednie spotkania z rolnikami traktujemy jako nasz najwyższy
priorytet. We wrześniu 2015 r. już po raz drugi zorganizowaliśmy
konferencję dla przedstawicieli największych polskich gospodarstw
rolnych. Głównym zadaniem Agro Festy jest stworzenie platformy
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy czołowymi gospodarstwami
rolnymi w Polsce, światem nauki i firmami takimi jak Grupa Azoty, czyli
takimi, których działalność bezpośrednio wpływa na polski rynek rolny.

„GRUNT TO WIEDZA”
Pod tym hasłem w październiku 2015 r. we
współpracy z PKO Bankiem Polskim rozpoczęliśmy ogólnopolski program bezpłatnych badań
gleb pod względem zasobności w składniki
odżywcze. W ramach trzyletniej akcji postawiliśmy sobie za cel dotarcie do blisko 2 tys.
gospodarstw rolnych w całym kraju i zebranie
28 tys. próbek aż w 17 Okręgowych Stacjach
Chemiczno-Rolniczych.

EFEKTY
PIERWSZEJ
EDYCJI
PROGRAMU:

4950

przebadanych
próbek gleb

Pierwsza edycja ruszyła po zbiorach i przed jesiennym nawożeniem.
Dzięki temu właściciele zgłoszonych gospodarstw mogli poznać realne
zapotrzebowanie na składniki odżywcze swoich gleb i zaplanować
właściwą strategię nawożenia.
W programie wzięło udział 330 gospodarstw ze 163 powiatów z całej
Polski. W laboratoriach Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych
przebadaliśmy 4950 próbek.

330

zaangażowanych
gospodarstw

ze

163

powiatów

SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW
Organizowane przez nas szkolenia dla rolników
mają na celu przekazanie najistotniejszych
informacji dotyczących użytkowania nawozów
Grupy Azoty. W czasie prowadzonych
prezentacji przedstawiciele terenowi omawiają
najważniejsze cechy nawozów oraz terminy
stosowania (ilość dawek pod poszczególne
rośliny, czas i warunki, w których należy
stosować nawozy).
Szkolenia są jednym z najważniejszych
elementów w procesie komunikacji.
Dzięki tym spotkaniom otrzymujemy informację
zwrotną o panujących trendach oraz potrzebach
rolników.
WYJAZDY STUDYJNE DO USA

W 2015 r. w szkoleniach
organizowanych przez
Grupę Azoty wzięło udział

10 tys.
rolników z całego kraju

Grupa Azoty wraz z Polskim Związkiem Producentów Roślin Zbożowych
i Texas A&M University organizują dla polskich rolników wyjazdy studyjne
do USA. Projekt ma na celu dostarczenie doświadczeń, które mogą być
przenoszone na grunt polskiego rolnictwa. W ramach wizyty studyjnej
planowanych jest kilkadziesiąt spotkań i wizyt nakierowanych na wymianę
doświadczeń z zakresu produkcji wołowiny, ziemniaków, doboru materiału
siewnego, systemów irygacyjnych na dużych plantacjach, pasz, produkcji
etanolu, systemów magazynowania zboża, zagospodarowania produktów
ubocznych, sprzętu stosowanego w trakcie żniw, stosowania statystyk
rolniczych i wnioskowania z baz danych, systemu edukacji rolniczej,
rodzajów stanowienia prawa i konstrukcji budżetów agrarnych.
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AGROlider –
MAGAZYN NOWOCZESNEGO ROLNIKA
AGROlider to czasopismo wydawane przez
Grupę Azoty, porusza tematykę rolnictwa
i biznesu rolnego, nawozów i nawożenia
oraz innowacji w rolnictwie. Pismo o nakładzie

15 tys.
egzemplarzy jest kolportowane bezpłatnie,
zarówno w wersji drukowanej, jak i w formie
elektronicznej.

2.3.2.
Jakie działania
marketingowe prowadzimy
Marketing i proces obsługi sprzedaży traktujemy
jako okazję do pogłębienia i wzbogacenia
komunikacji z dystrybutorami i klientami
docelowymi – rolnikami. Mamy klientów
nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii
Europejskiej, Ameryce Południowej, Afryce
i Azji. Dlatego już na strategicznym poziomie
myślenia o relacjach z klientami uwzględniamy
charakter tych rynków i oczekiwania stojących
za nimi grup odbiorców.

DYSTRYBUCJA
Z dystrybutorami naszych nawozów zawieramy
umowy o charakterze wolumenowym
określające wielkość rocznych dostaw
na najbliższe 5 lat.
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W Grupie Azoty implementujemy spójną komunikację marketingową
skupiającą się na produkcie oraz kliencie. Kierunek naszych działań
komunikacyjnych wyznacza polityka multibrandu, której istotą jest
wykorzystanie wartości poszczególnych marek produktowych do
budowania silnej pozycji Grupy Azoty na arenie krajowej
i międzynarodowej.
Dla każdego z segmentów produktowych budujemy dopasowane
do ich specyfiki modele komunikacji, dystrybucji i marketingu.

81
300

Partnerów Handlowych

Ponad

autoryzowanych
punktów handlowych

Wartości i filozofia Grupy Azoty sprowadzają się do nieustannych
starań, żeby dzięki nowoczesnej technologii dostarczać klientom
rozwiązań, narzędzi i wiedzy do jak najbardziej efektywnego
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Najważniejszym interesariuszem i odbiorcą produktów, jak również działań Grupy Azoty
są polscy rolnicy.
Grupa realizuje dla tych odbiorców szereg działań wspierających,
które stanowią dowód realnego zainteresowania tą grupą odbiorców i jej potrzebami. Nowoczesne rolnictwo wymaga profesjonalnego podejścia do nawożenia. Grupa Azoty, idąc w tym
kierunku, oferuje rolnikom trzyletni program badań pH gleby
oraz jej zasobności w składniki odżywcze.
Siła wizerunkowa, ale także jasny, klarowny, pozytywny wizerunek Grupy Azoty – konsekwentnie budowany i promowany
za pomocą różnych narzędzi marketingowych – wymaga także
zaangażowania ogniwa będącego w stałym i bezpośrednim
kontakcie z rolnikiem, czyli potencjału struktury terenowej REP.
Sukces gwarantuje spójność i konsekwencja narracyjna na obu
tych polach.
Magdalena Niski
Szef Biura Marketingu, Grupa Azoty PUŁAWY

SPRZEDAŻ
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.

DORADZTWO
Kontakt z klientem nie kończy się na sprzedaży produktu. Użytkownicy
naszych produktów mogą liczyć na fachowe doradztwo w sprawie
ich stosowania.

NASZ BIZNES

71

SERWIS NAWOZY.GRUPAAZOTY.COM
Z początkiem 2015 r. na stronie Grupy Azoty
uruchomiliśmy

Strefę Klienta
nawozy.grupaazoty.com

Ważną funkcją serwisu są filtry 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.

Klienci znajdą tam materiały doradcze,
aktualności rolnicze oraz 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.

Dostęp do treści serwisu nawozy.eu jest bezpłatny. Portal oferuje artykuły
rolnicze, newsy branżowe, porady ekspertów, gotowe harmonogramy
nawożenia dla konkretnych upraw. Istnieje również możliwość zadawania
pytań ekspertom i doradcom rolniczym, jak również skorzystania z
prognozy pogody przygotowanej z uwzględnieniem parametrów istotnych
w branży rolniczej. Serwis publikuje również aktualne notowania cen
płodów rolnych.

Ponad 4,5 mln

odsłon od początku uruchomienia portalu (czerwiec 2013)

W Grupie Azoty w 2015 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.

APLIKACJA MOBILNA FARMSTER
Z myślą o rolnikach, którzy chcą zarządzać pracami w nowoczesny i szybki sposób przygotowaliśmy aplikację mobilną Farmster. Dzięki
funkcjonalności tej aplikacji istnieje możliwość
zastąpienia tradycyjnego sposobu monitorowania prac w gospodarstwie. Dzięki geolokalizacji
można w czasie rzeczywis-tym (online)
szczegółowo rejestrować wykonane prace
polowe, dokonywać bieżących analiz, a także
archiwizować dane o już wykonanych pracach.
Zawarty w aplikacji Agrolicznik pozwala
na precyzyjne wyliczenie zapotrzebowania
na poszczególne nawozy, a także sprawdzić, czy
są one zużywane w najefektywniejszy sposób.
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Aplikację pobrało prawie

2000 osób
SERWIS 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.

3.0
NASZA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pracownicy
Społeczność lokalna
Środowisko

Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Paweł Mrozowski
- aparatowy produkcji nawozów sztucznych
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Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Piotr Niemiec
- mistrz zmiany na Wydziale Estrów

3.1.
Nasi
pracownicy
3.1.1.
Kto tworzy
Grupę Azoty
Dostrzegając tempo zmian
zachodzących wokół nas, mamy
głębokie przekonanie, że nasi
pracownicy to najcenniejszy zasób
organizacji, decydujący o sukcesach
biznesowych. Ma to odzwierciedlenie
w naszej strategii, której jednym
z filarów jest poprawa warunków
pracy i satysfakcji pracowników,
zwiększanie poziomu ich
bezpieczeństwa i zdrowia oraz
wspieranie ich rozwoju. Zatrudniając
ponad 1500 pracowników, jesteśmy
odpowiedzialni również za ich
rodziny i otoczenie, w którym żyją.
Oferujemy zatrudnionym nie tylko
wynagrodzenie, ale także wiele
świadczeń dodatkowych. Z myślą
o przyszłości firmy inwestujemy
w naszych następców – dzieci
i młodzież, poprzez organizację
konkursów, programów stypendiów
i praktyk oraz wspieranie inicjatyw
sportowych.

Grupę Azoty tworzy ponad 9200 pracowników,
zarówno doświadczonych specjalistów z wielu dziedzin,
jak i osób będących na początku swojej ścieżki
zawodowej.

9266
łączna liczba
pracowników
w spółkach
objętych
raportem, w tym

2407

6859

kobiet

mężczyzn

Zatrudniamy w tych spółkach prawie 7 tysięcy mężczyzn i ponad 2 tysiące
kobiet, 9% z nas to osoby poniżej 30. roku życia, 36% ma więcej niż 50 lat.
Tak liczny i różnorodny zespół pracowników to wyjątkowo cenny z punktu
widzenia przyszłości naszej firmy kapitał społeczny i intelektualny.

Monika Ptaszyńska
Kierownik Biura Polityki Personalnej
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Strategia zrównoważonego rozwoju określa dwa priorytetowe
obszary związane z miejscem pracy:

Jednym z podstawowych priorytetów Grupy
Azoty realizowanych w obszarze „miejsce pracy”
jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego
i godnego miejsca pracy.

poziom satysfakcji pracowników
oraz poziom ich bezpieczeństwa
i zdrowie.

Jesteśmy stabilnym pracodawcą. Wskaźnik fluktuacji nie przekroczył w raportujących spółkach
dla żadnej z grup wiekowych pracowników
poziomu 4,1%. Najniższy wskaźnik fluktuacji
odnotowaliśmy dla pracowników pomiędzy
30. a 50. rokiem życia w spółce Grupa Azoty S.A.
(1,3%), najwyższy – dla pracowników powyżej
50. roku życia w spółce Azoty POLICE (4,03%).

Gwarancja równego i sprawiedliwego traktowania pracowników – to jedna
z kluczowych zasad „Kodeksu postępowania etycznego Grupy Azoty”.
Na każdym etapie współpracy z zatrudnianymi osobami stosujemy
standardy wyznaczone „Kodeksem postępowania etycznego Grupy Azoty”.
Określa on zasady, które powinny być stosowane przez wszystkich
pracowników i kadrę menedżerską w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno
zasad codziennej współpracy w trakcie wykonywania obowiązków
zawodowych, jak i prowadzonych przez spółki Grupy Azoty procesów
rekrutacji.

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA PŁEĆ W 2015 R.

76

2014

2015

Grupa Azoty S.A.
Kobiety
Mężczyźni
Suma

642
1446
2088

642
1435
2077

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Kobiety
Mężczyźni
Suma

478
1091
1569

479
1088
1567

Grupa Azoty PUŁAWY
Kobiety
Mężczyźni
Suma

793
2514
3307

780
2510
3290

Grupa Azoty POLICE
Kobiety
Mężczyźni
Suma

535
1831
2366

510
1833
2343
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ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA TYP UMOWY W 2015 R.
2014
Grupa Azoty S.A.
Pełny etat
Niepełny etat
Suma
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Pełny etat
Niepełny etat
Suma
Grupa Azoty PUŁAWY
Pełny etat
Niepełny etat
Suma
Grupa Azoty POLICE
Pełny etat
Niepełny etat
Suma

Kobiety
642
0
642
Kobiety
475
3
478
Kobiety
792
1
793
Kobiety
541
0
541

2015
Mężczyźni
1445
1
1446
Mężczyźni
1090
1
1091
Mężczyźni
2513
1
2514
Mężczyźni
1839
0
1839

Kobiety
642
0
642
Kobiety
477
2
479
Kobiety
779
1
780
Kobiety
509
1
510

Mężczyźni
1434
1
1435
Mężczyźni
1086
2
1088
Mężczyźni
2505
5
2510
Mężczyźni
1832
1
1833

ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA TYP UMOWY W 2015 R.
2014
Grupa Azoty S.A.
Zatrudnionych na czas nieokreślony
Zatrudnionych na czas określony
Suma
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Zatrudnionych na czas nieokreślony
Zatrudnionych na czas określony
Suma
Grupa Azoty PUŁAWY
Zatrudnionych na czas nieokreślony
Zatrudnionych na czas określony
Suma
Grupa Azoty POLICE
Zatrudnionych na czas nieokreślony
Zatrudnionych na czas określony
Suma

Kobiety
615
27
642
Kobiety
445
33
478
Kobiety
746
47
793
Kobiety
500
35
535

2015
Mężczyźni
1342
104
1446
Mężczyźni
1058
33
1091
Mężczyźni
2331
183
2514
Mężczyźni
1729
102
1831

Kobiety
609
33
642
Kobiety
440
39
479
Kobiety
737
43
780
Kobiety
481
29
510

Mężczyźni
1331
104
1435
Mężczyźni
1019
69
1088
Mężczyźni
2342
168
2510
Mężczyźni
1729
104
1833
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ŁĄCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW
WG STRUKTURY ZATRUDNIENIA
Grupa
Azoty S.A.
Kategoria pracownicza
Zarząd
Wyższa kadra menedżerska
Kierownicy
Specjaliści
Samodzielni
Mistrzowie
Aparatowi
Laboranci
Inne robotnicze

2014
7
29
127
257
241
124
724
200
379

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

2015
7
29
128
260
252
123
710
201
367

2014
3
23
105
242
116
99
710
134
137

2015
3
24
105
254
120
91
703
127
140

Grupa Azoty
PUŁAWY
2014
3
58
168
578
154
249
1007
188
902

Grupa Azoty
POLICE

2015
3
59
167
579
165
247
1018
177
875

2014
4
30
107
408
10
144
1003
200
474

2015
4
31
105
422
8
141
1027
179
426

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W PODZIALE NA PŁEĆ
2014
Grupa Azoty S.A.

Kobiety
2
22%
Kobiety
0
0%
Kobiety
0
0%
Kobiety
1
17%

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Grupa Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty POLICE

2015
Mężczyźni
7
78%
Mężczyźni
6
100%
Mężczyźni
6
100%
Mężczyźni
5
83%

Kobiety
2
22%
Kobiety
0
0%
Kobiety
0
0%
Kobiety
2
29%

Mężczyźni
7
78%
Mężczyźni
6
100%
Mężczyźni
6
100%
Mężczyźni
5
71%

SKŁAD RADY NADZORCZEJ
W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE
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<30
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

30-50
6
67%
3
50%
3
50%
4
67%

2015
>50
3
33%
3
50%
3
50%
2
33%

<30
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

30-50
6
67%
3
50%
2
33%
4
57%

>50
3
33%
3
50%
4
67%
3
43%

REKRUTACJA
Jesteśmy znaczącym i cenionym pracodawcą
w każdym z regionów, w których działają spółki
Grupy Azoty. W 2015 r. do naszej firmy dołączyło
316 osób – 250 mężczyzn i 66 kobiet. Dbamy
o wysokie standardy relacji z kandydatami.

Przejrzysty i sprawny proces rekrutacji
wspiera dedykowana strona internetowa
https://rekrutacja.grupaazoty.com

Za jej pośrednictwem informujemy wszystkie
osoby zainteresowane pracą w spółkach Grupy
Azoty o aktualnych ofertach pracy i ułatwiamy
kontakt z rekruterami.

Współpracujemy też z wieloma
szkołami i ośrodkami akademickimi,
oferując liczne staże i praktyki.
W 2015 r. raportujące spółki przyjęły
ponad

412 praktykantów
i 112 stażystów.

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest największym pracodawcą w regionie.
W spółce realizujemy program stażowy „Budujemy wartość polskiej
gospodarki. Pracuj dla nas”.
W regionie spółka objęła patronatem klasę chemiczną w Zespole Szkół
nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Patronat obejmuje program stypendialny,
wsparcie merytoryczne szkoły w postaci zajęć z wykwalifikowaną kadrą,
realizacji przedmiotu szkolnego pracownia technologiczna i praktyk
zawodowych na terenie spółki, udziału w seminariach i konferencjach
tematycznych, wsparcia sponsorskiego w konkursach wiedzy chemicznej
dla uczniów powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz wsparcia
w wyposażeniu laboratorium szkolnego. Istotą współpracy jest bowiem nie
tylko pozyskanie nowych chemików, ale i szeregu innych zawodów, które
niezbędne są dla bezpiecznego funkcjonowania zakładu produkcyjnego.
Grupa Azoty PUŁAWY
30 czerwca 2015 r. zarząd Grupy Azoty PUŁAWY podpisał umowę
o współpracy z Politechniką Lubelską i Wojskową Akademią Techniczną.
W ramach tej współpracy studenci korzystają z płatnych staży w firmie,
a trzech najlepszych stażystów otrzymuje propozycję stałej pracy w nowej
elektrowni należącej do Grupy Azoty Puławy.
Grupa Azoty POLICE

Grupa Azoty PUŁAWY, Instalacja Bezciśnieniowego Stokażu Amoniaku,
Piotr Deska - sterowniczy procesów chemicznych i Tomasz Rybak
- aparatowy procesów chemicznych

Więcej przykładów naszej współpracy
ze szkołami i uczelniami wyższymi prezentujemy
w rozdziale „Jak wspieramy edukację młodzieży”

W Grupie Azoty POLICE prowadzony jest projekt Zielona Kuźnia, którego
celem jest pozyskanie na staż lub praktykę najlepszych studentów lub
absolwentów, o jak najwyższych kompetencjach, potencjale rozwojowym
i wysokiej motywacji. Stworzenie młodym ludziom szansy rozwoju
i zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Aplikacja do projektu
odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie
na adres zielonakuznia@grupaazoty.com.
NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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ŁĄCZNA LICZBA I PROCENT NOWO
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA PŁEĆ
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE

Kobiety
25
17
22
15

2015

Mężczyźni
61
36
80
76

29%
32%
22%
16%

71%
68%
78%
84%

Kobiety
14
21
26
8

Mężczyźni
37
52
80
81

27%
29%
25%
9%

73%
71%
75%
91%

ŁĄCZNA LICZBA I PROCENT NOWO
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA GRUPY WIEKOWE
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE

<30
55 63,95%
20 37,74%
59
58%
49 53,85%

27
24
14
39

2015

30-50
31,40%
45,28%
14%
42,86%

>50
4 4,65%
9 16,98%
2
2%
3 3,29%

<30
22 43,14%
32 43,84%
66
62%
50
56%

21
39
35
37

30-50
41,18%
53,42%
33%
42%

>50
8 15,69%
2 2,74%
3
3%
2
2%

ŁĄCZNA LICZBA I PROCENT
ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA PŁEĆ
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE

Kobiety
11
10
24
21

16,92%
21,74%
28%
19,81%

2015

Mężczyźni
54
36
61
85

83,08%
78,26%
72%
80,19%

Kobiety
14
20
33
39

22,22%
26,67%
31%
30,95%

Mężczyźni
49
55
75
87

77,78%
73,33%
69%
69,05%

WSKAŹNIK FLUKTUACJI
W PODZIALE NA WIEK
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE
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<30
0 0,00%
6 13,04%
11
13%
11 10,38%

8
13
13
14

30-50
12,31%
28,26%
15%
13,21%

2015
>50
57 87,69%
27 58,70%
61
72%
81 76,42%

6
2
5
9

<30
9,52%
2,67%
5%
7,14%

6
14
19
25

30-50
9,52%
18,67%
18%
19,84%

>50
51 80,95%
59 78,67%
84
78%
92 73,02%

3.1.2.
Jak rozwijamy potencjał
naszych pracowników
Wiedza, doświadczenie, motywacja i umiejętność współpracy w miejscu pracy wpływają
na nasze wyniki, przekładają się na sukcesy
doceniane przez rynek i inwestorów. Dlatego
w Grupie Azoty dbamy o rozwój naszej kadry
poprzez system szkoleń oraz wspieranie
indywidualnego dokształcania na uczelniach
wyższych.

W 2015 r. w każdej z raportujących spółek wzrosła średnia liczba godzin
szkoleniowych przypadająca na pracownika. Największy wzrost liczby
godzin szkoleniowych w stosunku do 2014 r. odnotowaliśmy w spółce
Grupa Azoty POLICE.

275 350

łączna liczba godzin
szkoleniowych w 2015 r.

ŚREDNIA LICZBA GODZIN
SZKOLENIOWYCH
W PODZIALE NA PŁEĆ
2014
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE

2015

Kobiety
8,89
8,09
9,82
33,01

Mężczyźni
14,44
9,37
11,76
21,46

Kobiety
9,00
11,49
19,56
20,88

Mężczyźni
16,81
8,26
12,53
26,97

Grupa
Azoty S.A.

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

ŁĄCZNA LICZBA GODZIN
SZKOLENIOWYCH W PODZIALE
NA STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA

Kategoria pracownicza
Zarząd
Wyższa kadra menedżerska
Kierownicy
Specjaliści
Samodzielni
Mistrzowie
Aparatowi
Laboranci
Inne robotnicze

2014
21
280
7854
6486
856
3012
7781
154
144

2015
0
360
9339
7286
864
3120
8158
186
584

2014
168
616
2000
2164
632
1732
4040
888
1848

2015
56
392
2722
3930
400
3595
1344
1216
831

2014
8
2243
4766
10 150
737
5027
6897
400
7118

2015
147
3394
5207
18 541
1133
4792
7808
1429
4235

2014
328
7683
4449
15 821
3007
4634
11 499
1093
8802

2015
522
12 499
9778
39 683
4287
20 368
74 781
1190
21 173
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ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH
NA PRACOWNIKA W PODZIALE NA STRUKTURĘ ZATRUDNIENIA
Grupa
Azoty S.A.
Kategoria pracownicza
Zarząd
Wyższa kadra menedżerska
Kierownicy
Specjaliści
Samodzielni
Mistrzowie
Aparatowi
Laboranci
Inne robotnicze

2014
3
9,66
61,84
25,24
3,55
24,29
10,75
0,77
0,38

2015
0
12,41
72,96
28,02
3,43
25,37
11,49
0,93
1,59

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Wolontariat pracowniczy w Grupie Azoty polega na
wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej
i prośrodowiskowej pracowników, którzy poświęcając
swój czas wolny oraz wykorzystując swoje umiejętności, realizują przygotowane przez siebie projekty
wolontariackie.

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN
2014
56
26,78
19,05
8,94
5,45
17,49
5,69
6,63
13,49

2015
18,67
16,33
25,92
15,47
3,33
39,51
1,91
9,57
5,94 1

Grupa Azoty
PUŁAWY
2014
2,7
38,7
28,4
17,6
4,8
20,2
6,8
2,1
7,9

Grupa Azoty
POLICE

2015
49,00
57,53
31,18
32,02
6,87
19,40
7,67
8,07
4,84

2014
82
256,12
41,58
38,78
300,7
32,18
11,46
5,47
8,57

2015
130,50
403,19
93,12
94,04
535,88
144,45
72,81
6,65
49,70

W konkursie grantowym skierowanym do pracowników zwyciężyło

10

które otrzymały
wsparcie finansowe
w wysokości

projektów

5

tys. zł

na realizację każdego pomysłu.

Pod koniec 2015 r. w Grupie Azoty PUŁAWY ruszyła
pierwsza, pilotażowa edycja Wolontariatu Pracowniczego. Projekty wolontariackie mogły zgłaszać zespoły,
składające się z min. 3 pracowników, najważniejszym
kryterium wyboru zwycięskich projektów był wkład
pracy własnej. Realizacje projektów rozpoczęły się
w 2016 r.
Wolontariusze z Grupy Azoty PUŁAWY

Pracownicy Grupy Azoty już nie raz udowodnili swoją
wrażliwość społeczną. Zbiórki darów dla potrzebujących, zbiórki
korków dla hospicjum, przygotowanie świątecznych paczek – to
tylko kilka przykładów działań realizowanych w Grupie Azoty.
Tak duży potencjał nie mógł pozostać niewykorzystany.
Program Wolontariatu Pracowniczego daje możliwość
realizowania swoich własnych pomysłów na pomaganie.
W pracy jesteśmy zespołem, a po pracy – częścią lokalnej
społeczności. To właśnie w najbliższym otoczeniu naszych
wolontariuszy są realizowane projekty. Pilotażowa edycja
w Puławach cieszyła się dużym zainteresowaniem
i zakończyła sukcesem. Do kolejnej edycji konkursu zaprosimy
już wszystkich pracowników Grupy Azoty.
Monika Płońska
Koordynator Programu „Wolontariat Pracowniczy”
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OKRESOWA OCENA PRACOWNICZA

Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A. przeprowadza coroczną ocenę
pracowniczą, której wyniki służą m.in. określeniu
potrzeb szkoleniowych oraz systemowi nagradzania
dobrych wyników w pracy.

W 2014 r. ocenie pracowniczej poddanych zostało 1967 pracowników,
natomiast w 2015 r. ocenie pracowniczej poddanych zostało 1980 osób,
czyli 95% pracowników.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Oceną kwartalną objęci są wszyscy pracownicy
Grupy Azoty KĘDZIERZYN (z wyłączeniem: członków
zarządu, kadry zarządzającej, pracowników objętych
indywidualnymi kartami celów premiowych
i zwolnionych ze świadczenia pracy na okres

kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej oraz Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy), których staż pracy w Grupie Azoty
ZAK S.A. wynosi co najmniej 1 rok. Łącznie procesem oceny rocznej w 2015
roku objęto 92% pracowników spółki. Łącznie procesem oceny rocznej
w 2015 roku objęto 92% pracowników spółki.

Grupa Azoty PUŁAWY
W spółce nie funkcjonuje formalny system ocen.
Ocena pracowników jest jednak dokonywana co
kwartał przy okazji podziału premii uznaniowej.

Regulamin premiowania określa kryteria, jakimi powinni się kierować
menedżerowie. Przełożeni są zobowiązani do poinformowania
pracowników o wysokości przyznanej premii i uzasadnienia decyzji.

Grupa Azoty POLICE
W Grupie Azoty POLICE funkcjonuje kwartalna ocena
okresowa pracowników w ramach systemu
premiowania. W 2015 r. oceną okresową objętych

było 95% pracowników. Członkowie zarządu, główny księgowy oraz osoby
zatrudnione w oparciu o kontrakty kierownicze podlegają ocenie wg
odrębnego systemu i odrębnych zasad.

PROGRAMY ROZWOJOWE
Przykładem projektów rozwijających kompetencje
pracowników jest projekt edukacyjny Grupy Azoty
PUŁAWY pt. „Mistrzowskie zarządzanie”, kierowany
do kadry produkcyjnej od poziomu mistrza do
kierownika wydziału. W 2015 r. zakończył się jego
drugi etap. W jego ramach ponad 300 pracowników
skorzystało ze szkolenia dotyczącego umiejętności
zarządzania ludźmi i zespołami.

Uczestnicy projektu korzystali również z kursów językowych oraz
studiów podyplomowych. W Grupie Azoty KĘDZIERZYN w 2015 r. został
uruchomiony również cykl szkoleń „Akademia Kierownika”. Celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy w zakresie kompetencji menedżerskich,
w szczególności podejmowania decyzji i delegowania zadań oraz rozwiązywania konfliktów w zespole i skutecznej motywacji pracowników.

Akademia Mistrza – program realizowany
w Grupie Azoty KĘDZIERZYN od 2014 r.
Realizując zadania z obszaru wsparcia dla
doskonalenia kompetencji pracowników Grupy
Azoty KĘDZIERZYN, w 2014 r. w spółce uruchomiony został projekt o charakterze edukacyjnym
kierowany do grupy mistrzów „Akademia
Mistrza”. Udział w warsztatach zaproponowano
wszystkim mistrzom zatrudnionym w spółce.
Poza możliwością doskonalenia kompetencji
zawodowych „Akademia Mistrza” jest znakomitą
okazją do międzywydziałowych rozmów,
nawiązania nowych kontaktów i wymiany
doświadczeń. „Akademia Mistrza” stanowiła
dwuetapowy program wzbogacający
wcześniejszy projekt „Mistrzówka”, w skład
którego weszły warsztaty obejmujące zagadnienia
teoretyczne i praktyczne w zakresie m.in.
budowania zespołów, ustanawiania celów do
realizacji, delegowania zadań, skutecznego
komunikowania oraz efektywnej współpracy.

LIGA MISTRZÓW W GRUPIE AZOTY POLICE
„Liga Mistrzów” to nowatorski projekt skierowany do mistrzów Grupy
Azoty Zakłady Chemiczne POLICE. Jego pierwszą edycją objęci zostali
mistrzowie jednostek biznesowych spółki.
Projekt obejmuje trzy moduły tematyczne:
• Mistrz w organizacji
• Komunikacja
• Motywacja
Cykl szkoleń, praktycznych warsztatów oraz treningów doskonalących,
które są prowadzone w ramach projektu, ma na celu dalszy, szeroki
rozwój kompetencji menedżerskich, aby mistrzowie mogli zostać
liderami w budowaniu wysokiego poziomu zaangażowania
pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne POLICE.
Liga Mistrzów zakończy się wyłonieniem jednostki biznesowej posiadającej najlepszą drużynę mistrzów i przyznaniem Pucharu Ligi Mistrzów.
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3.1.3.
Jak prowadzimy
dialog
z pracownikami

W ostatnich latach rozwijamy się bardzo dynamicznie, a nasza struktura
w ostatnim okresie przeszła fundamentalne przeobrażenia. W takiej
szybko zmieniającej się i rozwijającej grupie pracownicy stoją przed
wyzwaniem odnalezienia się w nowej sytuacji i podejmowania nowych
wyzwań oraz odpowiedzialności.
Realizujemy działania, które pomagają stworzyć pozytywną atmosferę
i wspierają pracowników w miejscu pracy.

NASZE KANAŁY KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI
Kanał komunikacji

Narzędzie komunikacji

Opis i cel narzędzia

Spotkania
formalne

Spotkania kadry zarządzającej z prezesem
zarządu (dyrektorem generalnym)

Spotkania dot. tematów bieżących spółki i grupy
kapitałowej

Spotkania załogowe, komunikacja
kaskadowa

Przekazywanie bieżących
informacji

Spotkania zarządu
z organizacjami
związkowymi

Spotkania poświęcone tematom bieżącym i ważnym
kwestiom socjalno-pracowniczym, płacowym,
kadrowym

Indywidualne spotkania pracowników
z prezesem zarządu (dyrektorem
generalnym)

Możliwość bezpośredniego kontaktu
z dyrektorem generalnym w sprawach
szczególnych

Zorganizowane spotkania i uroczystości
dla pracowników

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

Spotkania integracyjne departamentów
i 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 firmę

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

Wstępne

Obowiązkowe szkolenie zapoznające pracownika
z funkcjonowaniem spółki w danym obszarze

Okresowe

Obowiązkowe szkolenie systematyzujące wiedzę
pracownika z danego obszaru

Tematyczne
i specjalistyczne

Cykliczne szkolenia dedykowane pracownikom w celu
poszerzania ich wiedzy i umiejętności z konkretnego
obszaru tematycznego

Spotkania
nieformalne

Szkolenia
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Kanał komunikacji

Narzędzie komunikacji

Media
społecznościowe

Facebook, Youtube,
Twitter

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

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

Intranet

Platforma komunikacji dla pracowników biurowych

Tablice ogłoszeń

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

Skrzynki uwag
i wniosków

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

List prezesa zarządu

List od prezesa zarządu adresowany do pracowników firmy, 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 użytkowników telefonów
służbowych

Mailing

Informacje przekazywane pracownikom spółki za pośrednictwem poczty
elektronicznej; mogą dotyczyć np. ważnych wydarzeń, 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
zarówno do osób wewnątrz Grupy Azoty, jak i do odbiorców zewnętrznych

Oficjalna
dokumentacja
firm

Procedury, instrukcje,
zarządzenia, polecenia
służbowe, pisma okólne

Regulacje wewnętrzne opisujące tryby postępowania istotne 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

Nośniki i kanały
wspierające
komunikację
wewnętrzną

Opis i cel narzędzia
Zewnętrzne narzędzie wykorzystanie do wsparcia komunikacji wewnętrznej
poprzez posty związane z szeroko pojętą działalnością spółki
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PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
W dniach 11–24 lutego 2015 r. w Grupie Azoty KĘDZIERZYN przeprowadzone było referendum na temat modyfikacji systemu
zmianowego. Z 898 pracowników uprawnionych do głosowania w referendum wzięło udział 740 osób, co stanowi frekwencję
na poziomie 82,41%.

BADANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW
W 2015 r. każdy pracownik mógł wziąć udział
w badaniu zaangażowania pracowników Grupy
Azoty. Projekt był pierwszym etapem inicjatywy
„Kształtowanie Zaangażowania”, realizowanej
w ramach Programu Doskonałości Operacyjnej
Azoty PRO. Badanie zaangażowania umożliwiło
poznanie wewnętrznej perspektywy – sposobu
patrzenia pracowników na to, co dzieje
się w życiu firmy.
W badaniu wzięły udział cztery kluczowe spółki
Grupy Azoty w Tarnowie, Kędzierzynie, Policach
i Puławach. Do udziału w projekcie zostało
zaproszonych 9 299 pracowników – ankiety
wypełniły 6 773 osoby, co stanowi 72,8%
respondentów.
Zastosowana w badaniu metodologia pomiaru
zaangażowania pozwoliła na wyróżnienie
czterech grup pracowników, w zależności
od poziomu zaangażowania (od wysokiego
poziomu do całkowitego braku): Awangarda,
Potencjalni, Obojętni oraz Czarne Owce.

44,92%
OBOJĘTNI

5,75%
CZARNE OWCE

14,42%
AWANGARDA

34,90%
POTENCJALNI

Do grupy „Awangarda”, czyli osób deklarujących wysoki poziom
zaangażowania, należy 14,42% pracowników biorących udział w badaniu.
W kategorii osób „Potencjalni”, czyli bliskich pełnego zaangażowania,
znajduje się 34,90% respondentów. Z kolei osoby zdystansowane
i deklarujące umiarkowane zaangażowanie zaklasyfikowano do kategorii
„Obojętni”, w której znalazło się 44,92% osób. 5,75% osób
zaklasyfikowano do kategorii „Czarne Owce”, czyli osób aktywnie
niezaangażowanych.
Bez wątpienia zaangażowanie pracowników jest jednym z kluczowych
elementów umożliwiających sukces. Bez zaangażowanych pracowników
Grupa Azoty nie ma szans na rozwój, innowacyjne rozwiązania, dążenie do
lepszej efektywności i osiąganie celów strategicznych.
Grupa Azoty PUŁAWY, Pakownia Saletry, Zbigniew Gogacz
- operator urządzeń dozujących, formujących i pakujących
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3.1.4.
Jak przeciwdziałamy
dyskryminacji
W Grupie Azoty przykładamy dużą wagę do
zapewniania godnych warunków pracy i nie
akceptujemy żadnych przejawów dyskryminacji
w miejscu pracy.

Od 1.07.2014 r. obowiązuje również Kodeks postępowania etycznego
Grupy Azoty, który wzmacnia komunikację zasad przeciwdziałania
dyskryminacji i mobbingowi, oraz system zarządzania tymi kwestiami
w Grupie Azoty.

Zasady przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji w Grupie Azoty S.A. reguluje zarządzenie
nr 9/2014 z 3.03.2014 r. Monitoring zjawisk
mobbingu prowadzony jest przez Biuro
Korporacyjne Zarządzania Personelem na
podstawie regularnych bieżących informacji
oraz analiz kadrowych, a także na podstawie
analiz i badań przeprowadzanych w postaci
ankietowej.

W 2013 r. została opracowana procedura składania przez pracowników
skarg dotyczących miejsca pracy. W celu stworzenia i utrzymania dobrych
relacji między pracownikiem a jego przełożonym wdrożona została
procedura rozwiązywania problemów w miejscu pracy. Każdy pracownik
ma prawo przedstawienia uzasadnionych wątpliwości dotyczących
swojego miejsca pracy. Wątpliwości mogą dotyczyć następujących
sytuacji: zagrożenie bezpieczeństwa w pracy, przejawy dyskryminacji
i mobbingu w pracy. Do chwili obecnej spółka nie miała żadnej
zgłoszonej skargi w ramach tej procedury.

3.1.5.
Z jakich świadczeń
i benefitów mogą
korzystać nasi
pracownicy

Jedną z naszych odpowiedzialności jest zapewnianie godnych warunków
pracy. Minimalna płaca w spółkach objętych raportem była w 2015 r.
wyższa od minimalnej płacy w Polsce.
Największą różnicę pomiędzy minimalną płacą w Polsce a minimalną
płacą w spółce odnotowaliśmy w Grupie Azoty Puławy, gdzie różnica
ta wyniosła 996,05 zł.

WYNAGRODZENIE MINIMALNE
W GRUPIE AZOTY W STOSUNKU
DO PŁACY MINIMALNEJ W POLSCE
Grupa
Azoty S.A.

Płaca minimalna w spółce
Płaca minimalna w Polsce
Stosunek płacy minimalnej
w spółce do płacy
minimalnej w Polsce

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

2014
2500
1680

2015
2700
1750

2014
2 545,16
1680

2015
2636,2
1750

2014
2904,92
1680

2015
2746,05
1750

2014
1680
1680

2015
1850
1750

1,49

1,54

1,51

1,51

1,73

1,57

1

1,06
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Ważnym elementem wspierania pracowników
jest szeroki wachlarz świadczeń oferowanych
przez spółki Grupy Azoty w ramach
pracowniczego pakietu socjalnego.

Świadczenia przysługują wszystkim pracownikom z wyjątkiem
pracowników zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz z wyjątkiem
posiłków profilaktycznych, do których uprawnieni są pracownicy
zajmujący stanowiska określone zarządzeniem dyrektora generalnego.

Przykłady świadczeń dla pracowników:
• opieka medyczna
• odzież ochronna i robocza
• posiłki profilaktyczne
• okulary korygujące
• ubezpieczenie na życie
• świadczenia emerytalne
• fundusz socjalny
• nagroda jubileuszowa
• nagroda roczna
• szkolenia i kursy
• urlopy macierzyńskie,
rodzicielskie, ojcowskie

98,60% pracowników Grupy Azoty objętych jest umowami zbiorowymi.
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa m.in. zasady i korzyści
wynikające z odejścia na emeryturę. Są to np. prawo do wcześniejszej
wypłaty nagrody jubileuszowej oraz jednorazowa odprawa pieniężna
w wysokości wielokrotności wynagrodzenia, która uzależniona jest od
długości stażu pracy.
Naszym pracownikom oferujemy uczestnictwo w Pracowniczym Programie
Emerytalnym, w którym pomagamy im gromadzić dodatkowe środki
w ramach III filaru. Program obejmuje wszystkich pracowników objętych
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz kadrę zarządzającą.
Warunkiem przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego jest
6-miesięczny staż pracy w spółce.

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
W ramach rozbudowanego pakietu świadczeń socjalnych pracownicy
Grupy Azoty mogą korzystać m.in. z:
• Pracowniczego Programu Emerytalnego*
• Programu Dodatkowej Opieki Medycznej
• ubezpieczenia na zdrowie i życie
• programów prozdrowotnych i zabiegów rehabilitacyjnych
dla pracowników
• projektu WORK LIFE BALANCE – indywidualne konsultacje
psychologiczne dla pracowników wspierające ich w trudnych
sytuacjach zawodowych i życiowych
• dofinansowania do studiów
• dopłaty do wypoczynku.
*z wyłączeniem Grupy Azoty PUŁAWY

PROJEKT „PYTAJNIK”
W październiku 2015 r. Grupa Azoty KĘDZIERZYN
uruchomiła projekt „PYTAJNIK”. Umożliwia on
pracownikom korzystanie z nieodpłatnych konsultacji prawnych, a także pomoc w konkretnych
trudnych sytuacjach życiowych. Uruchomiono
punkt konsultacyjny, w którym specjaliści udzielają pracownikom profesjonalnych konsultacji
m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych,
prawa podatkowego i administracyjnego.
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W listopadzie 2015 r. w spółce Grupa Azoty KĘDZIERZYN rozpoczęto
realizację projektu WORK LIFE BALANCE. Umożliwia on korzystanie
z bezpłatnych konsultacji psychologicznych w zakresie budowania
równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Ma również
na celu udzielenie wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych.

3.1.6.
Jak zarządzamy
bezpieczeństwem
w miejscu pracy
Wszystkie procesy zachodzące w firmie zależą
od ludzi i wagi, jaką do tych procesów przykładają.
Dotyczy to w szczególności kwestii ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dlatego
przykładamy szczególną wagę do szkoleń z zakresu
BHP oraz do działań doskonalących zasady pracy
pod kątem zapobiegania wypadkom i uszczerbkom
na zdrowiu w miejscu pracy.
W celu zapewnienia najwyższych standardów BHP
pracownicy Grupy Azoty przechodzą obowiązkowe
szkolenia i regularnie przystępują do egzaminów,
które weryfikują ich wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto spółki stosują
różne rozwiązania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Dotyczy to w szczególności systemów zarządzania oraz wewnętrznych
polityk spółek związanych z BHP.
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).
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione są całościowo
w naszej Grupie w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami
zawodowymi. W Grupie Azoty S.A. BHP reguluje „Regulamin pracy”.
Tematy te na bieżąco są 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.

Jednym z najistotniejszych elementów w zarządzaniu
w Grupie Azoty POLICE, decydującym o sukcesie naszej
spółki, jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników.
Element ten decyduje nie tylko o wizerunku firmy,
pomyślności jej rozwoju, ale również zapewnia pozyskiwanie
najlepszych kandydatów do pracy. Dlatego tak ważna jest
dbałość o bezpieczeństwo pracy i podejmowanie działań
profilaktycznych takich jak realizowany program
„Zero wypadków”, poprawiających poziom bezpieczeństwa.
Zapewnienie należytych warunków pracy wpływa znacząco
na rozwój Spółki poprzez wzrost wydajności oraz poprawę
jakości wykonywanej pracy, jak również ograniczenie strat
wynikających z awarii, przestojów czy wypadków przy pracy.
Krzysztof Klein
Dyrektor Bezpieczeństwa Technicznego

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
Spółki Grupy Azoty prowadzą takie kampanie na
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy,
jak:

•
•
•
•
•
•

cykliczne Dni Bezpieczeństwa Pracy
program „STOP wypadkom”
Program Obserwacji Bezpieczeństwa Zachowań STOP™
kampania „Chroń oczy”
program „5 minut dla bezpieczeństwa”
konkurs „Wydział bezpiecznej pracy”.
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PROGRAM OBSERWACJI
BEZPIECZEŃSTWA ZACHOWAŃ STOP™
Od wielu lat Grupa Azoty S.A. systematycznie
wprowadza rozwiązania zmniejszające
liczbę wypadków i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych.

W 2015 r. spółka zrobiła kolejny ważny krok w tym kierunku – wdrożyła
Program Obserwacji Bezpieczeństwa Zachowań STOP™. Program ten uczy
pracowników skutecznego rozpoznawania niebezpiecznych warunków
pracy i zachowań.

Jestem przekonany, że wszystkie zagrożenia związane
z wykonywaną pracą można odpowiednio zabezpieczyć,
ale żeby tego dokonać, musimy wykształcić w sobie kulturę
bezpieczeństwa. Dlatego inwestujemy w innowacyjne
programy i rozwiązania.
Program STOP™ ma za zadanie wykształcić w nas ten rodzaj
kultury, nie tylko w miejscu pracy, ale również poza nim.
Z kolei CERGA to nowa jakość w zakresie bezpieczeństwa,
ratownictwa chemicznego i przeciwpożarowego w Polsce.

Artur Kopeć
członek Zarządu Grupy Azoty
odpowiedzialny za bezpieczeństwo

CENTRUM EDUKACJI RATOWNICZEJ
GRUPY AZOTY CERGA
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.
Zadaniem Centrum jest organizacja i prowadzenie szkoleń w ramach całej Grupy Azoty.
Doskonali ono kwalifikacje i umiejętności pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
ratownictwo i ochronę przeciwpożarową.

90

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

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.

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
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.

WSKAŹNIK URAZÓW, CHORÓB ZAWODOWYCH,
DNI STRACONYCH ORAZ NIEOBECNOŚCI W PRACY
ORAZ LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH ZWIĄZANYCH
Z PRACĄ WG REGIONÓW I PŁCI
2014

2015

Grupa Azoty S.A.
Łączna liczba wypadków przy pracy
Liczba wypadków lekkich
Łączna liczba dni niezdolności do pracy
z tytułu wypadków przy pracy
Wskaźnik częstotliwości wypadków
(liczony jako ogólna liczba
wypadków/zatrudnienie x 1000)
Wskaźnik ciężkości wypadków
(liczony jako liczba dni niezdolności
do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

Kobiety
3
3

Mężczyźni
6
6

Kobiety
3
3

Mężczyźni
15
15

89

459

219

737

4,68

4,14

4,7

10,4

29,66

76,5

73

49,13

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Łączna liczba wypadków przy pracy
Liczba wypadków lekkich
Łączna liczba dni niezdolności do pracy
z tytułu wypadków przy pracy
Wskaźnik częstotliwości wypadków
(liczony jako ogólna liczba
wypadków/zatrudnienie x 1000)
Wskaźnik ciężkości wypadków
(liczony jako liczba dni niezdolności
do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

Kobiety
8*
8

Mężczyźni
9*
9

Kobiety
2
2

Mężczyźni
6
6

281

506

231

481

16,74

8,25

4,09

5,51

35,13

56,22

115,5

80,16

Grupa Azoty PUŁAWY
Łączna liczba wypadków przy pracy
Liczba wypadków lekkich
Łączna liczba dni niezdolności do pracy
z tytułu wypadków przy pracy
Wskaźnik częstotliwości wypadków
(liczony jako ogólna liczba
wypadków/zatrudnienie x 1000)
Wskaźnik ciężkości wypadków
(liczony jako liczba dni niezdolności
do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

Kobiety
1
1

Mężczyźni
30
30

Kobiety
7
7

Mężczyźni
22
22

5

667

203

1008

1,26

11,91

9,02

8,75

5

22,23

29

45,81

Grupa Azoty POLICE
Łączna liczba wypadków przy pracy
Liczba wypadków lekkich
Łączna liczba dni niezdolności do pracy
z tytułu wypadków przy pracy
Wskaźnik częstotliwości wypadków
(liczony jako ogólna liczba
wypadków/zatrudnienie x 1000)
Wskaźnik ciężkości wypadków
(liczony jako liczba dni niezdolności
do pracy z tytułu wypadku/liczba wypadków)

Kobiety
3
3

Mężczyźni
15
15

Kobiety
2
2

Mężczyźni
15
15

227

530

178

717

1,2

6,3

0,85

6,38

75,6

35,33

89

47,8

W ostatnich dwóch latach nie odnotowano żadnych wypadków śmiertelnych oraz ciężkich. Stwierdzono 2 przypadki chorób zawodowych
(1 w Grupie Azoty PUŁAWY, 1 w Grupie Azoty POLICE).
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3.2.
Nasz wpływ
na społeczność lokalną
3.2.1.
Jak wpływamy
na rozwój
społeczności lokalnej
Spółki Grupy Azoty są znaczącą i rozpoznawalną
częścią lokalnych społeczności. Przyczyniamy
się do rozwoju regionów, w których jesteśmy
zlokalizowani. Zależy nam na dobrej jakości życia
wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni jako pracodawcy, sąsiedzi, partnerzy biznesowi i społeczni.
W związku z każdą z tych ról chcemy pozytywnie
wpływać na jednostki i całe społeczności.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
Działania zaangażowania społecznego o zasięgu ogólnopolskim
i międzynarodowym, w tym projekty społeczno-sponsoringowe,
koordynuje w imieniu całej Grupy Azoty spółka Grupa Azoty S.A.
Jednocześnie każda z czterech raportujących spółek Grupy Azoty realizuje
projekty oraz działania społeczne o charakterze i zasięgu lokalnym.

Kierunki działań społecznych Grupy Azoty
i zasady, według jakich podejmujemy
współpracę z partnerami społecznymi, regulują
jasno określone wytyczne, zawarte w takich
dokumentach, jak:
• „Strategia Grupy Azoty 2013-2020”
• „Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Azotów Tarnów na lata 2013-2020”
• „Polityka Darowizn Grupy Azoty”
• „Polityka Stypendialna Grupy Azoty”
Wspieramy działania organizacji pozarządowych
i instytucji społecznych, które realizują działania
w obszarze ważnych potrzeb i tematów
społecznych. Zgodnie z zasadami Grupy Azoty
nie przyznajemy darowizn finansowych na rzecz
partii politycznych, polityków i instytucji
politycznych. Jest to zgodne z postanowieniami
przyjętej w całej grupie kapitałowej „Polityki
Darowizn Grupy Azoty".

NASZA STRATEGIA 2020
W obszarze „dialog i budowanie relacji” nasze cele to:
• wspieranie rozwoju lokalnej społeczności
• przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy
• budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego
rozwoju
• budowa etycznej kultury Grupy Azoty.
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Nasza zasada
Spółki należące do Grupy Azoty są podmiotami o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla regionu,
będąc zarazem interesariuszami, którzy w największym stopniu korzystają z zasobów środowiska
naturalnego w danym województwie. Dlatego też spółki wspierają przede wszystkim przedsięwzięcia
dotyczące regionu, w którym funkcjonują.

Nasza zasada
Spółki podejmują decyzje o zawarciu umowy społeczno-sponsoringowej, biorąc pod uwagę
przede wszystkim projekty i inicjatywy z regionu, w którym funkcjonują, a które swoim poziomem
i oddziaływaniem wykraczają poza dany region.

Nasza zasada
Decyzje o zaangażowaniu w poszczególne inicjatywy podejmuje zarząd danej spółki, w oparciu
o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą „Plan prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej”.

Aktywność Grupy Azoty w wielu obszarach życia
społecznego i gospodarczego, od projektów
artystyczno-kulturalnych, przez sportowe,
po edukacyjne i gospodarcze, podkreśla naszą
chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionów, w których zlokalizowane są spółki Grupy.
Zależy nam, aby wszyscy zainteresowani współpracą z nami interesariusze mieli szybki i łatwy
dostęp do informacji o zasadach i kierunkach
podejmowanych przez nas działań społecznych.
Źródłem tego typu informacji jest m.in. nasza
strona www: http://grupaazoty.com/pl/rozwoj.

ZESTAWIENIE PODATKÓW
LOKALNYCH KLUCZOWYCH
SPÓŁEK GRUPY AZOTY
ZA 2015 ROK
Nazwa podatku
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych
Podatek rolny
Suma
ZNACZĄCE WSPARCIE
FINANSOWE UZYSKANE
OD PAŃSTWA W 2015 R.

Dotacje
Ulgi związane z działalnością
w strefie ekonomicznej
Inne

Grupa
Azoty S.A.

ROLA W GOSPODARCE REGIONALNEJ
Jesteśmy jedną z sił napędowych rozwoju gospodarki w regionach.
Umacniamy wizerunek miast i stref ekonomicznych, w których
zlokalizowane są nasze spółki, jako lokalizacji sprzyjających działalności
gospodarczej. Nasza obecność i strategiczne podejście do długofalowych
działań takich jak rozwój innowacji i edukacja, wpływają na kapitał
społeczny i intelektualny, z którego mogą korzystać również inne firmy.
Rozwijamy rynki lokalne, korzystając z usług i produktów lokalnych
dostawców. Poprzez płacone przez nas podatki wnosimy istotny wkład
w budżety, jakimi dysponują władze lokalne. Inwestujemy także
w infrastrukturę i budynki użyteczności publicznej, które służą
mieszkańcom regionów, z którymi jesteśmy związani.

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

17 847 367,03 zł
nie dotyczy

21 948 669,00 zł
6,00 zł

35 618 524,00 zł
1 259,00 zł

30 357 658,00 zł
472,00 zł

890,00 zł
1 253,16 zł
17 849 510,19 zł

6 443,00 zł
nie dotyczy
21 955 118,00 zł

26 210,00zł
nie dotyczy
35 645 993,00 zł

2 123,00 zł
3 505,00 zł
30 363 758,00 zł

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

Grupa
Azoty S.A.

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

18 551,00 zł

657 707,60 zł

982 659,35 zł

0 zł

0 zł
1 170,00 zł

0 zł
0 zł

11 336 000,00 zł
0 zł

0 zł
0 zł
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14 993 438,53 *

INICJATYWY
PROEKOLOGICZNE

wartość funduszy przekazanych
w formie darowizn, sponsoringu
i inwestycji w lokalną infrastrukturę (zł)

Akcja „Drzewko za Butelkę”

* z wyłączeniem sponsoringu sportowego

FORUM DIALOGU
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
W listopadzie 2015 r. uruchomiliśmy nową
inicjatywę w Grupie Azoty PUŁAWY – Forum
dialogu ze społecznością lokalną. Celem
projektu jest rozwój dialogu i społecznej
współpracy w regionie. W jego ramach
w listopadzie 2015 r. zorganizowaliśmy
w siedzibie spółki pierwsze spotkanie
z 50 przedstawicielami środowiska
edukacyjnego Puław i powiatu puławskiego.
Dyrektorzy, nauczyciele i przedstawiciele
samorządów uczniowskich, reprezentanci
stowarzyszeń, fundacji i Puławskiego Parku
Naukowo-Technologicznego poznali w trakcie
spotkania „Politykę społeczną i sponsoringową”
oraz „Politykę współpracy ze szkołami i uczelniami na rzecz rozwoju kapitału intelektualnego”
Grupy Azoty PUŁAWY. Dyskutowaliśmy, jak
wspierać edukację młodzieży, aby odpowiadała
ona potrzebom rynku pracy oraz o przyszłości
organizowanych przez nas w ubiegłych latach
akcji „Drzewko za Butelkę” i „Ekologiczna
Akademia Umiejętności”.

Ideą akcji jest konkurs na zebranie jak największej ilości pustych butelek
PET, które trafią do ponownego przerobu. W 2015 r. akcja dedykowana
była placówkom edukacyjnym z powiatu puławskiego. W zamian za butelki
placówki otrzymują sadzonki drzew i krzewów, a zwycięzcy – nagrody,
dyplomy i upominki. Jest to akcja ciesząca się z edycji na edycję
coraz większym prestiżem, oddźwiękiem medialnym i powodzeniem.
Świadczą o tym nie tylko rekordy w zbieraniu butelek i liczbie
posadzonych drzewek, ale przede wszystkim wzrastająca aktywność dzieci
i młodzieży w angażowanie się w wymierne działania mające na celu
ochronę środowiska naturalnego.
Wszystkie spółki Grupy Azoty uczestniczyły w konkursach organizowanych
z inicjatywy Programu „Odpowiedzialność i Troska”: konkurs „Złap zająca”–
konkurs fotograficzny dla pracowników, konkursy związane z obchodami
Dnia bez Samochodu, Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy, Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego – organizowne przez
media wewnętrzne (biuletyny, intranet, rozgłośnie zakładowe) jako
konkursy wiedzy dla pracowników. Projekt realizowany jest w Grupie
Azoty PUŁAWY od 2005 roku, pod auspicjami Sekretariatu
„Odpowiedzialność i Troska” we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Puławach (wcześniej z Urzędem Miasta Puławy) i Zakładem Usług
Komunalnych w Puławach.

PROGRAMY
SPOŁECZNO-SPONSORINGOWE
NA RZECZ KULTURY
Jesteśmy przekonani, że kultura jest bezcennym
zjawiskiem społecznym, integralnym systemem
procesu edukacji kształtującym i modelującym
wyobraźnię, rozwijającym zainteresowania
pozwalające łączyć pracę z hobby. Wzmacnia
wrażliwość i kreatywność kolejnych pokoleń.
Dlatego Grupa Azoty wspiera liczne wydarzenia
i instytucje kulturalne.
W 2015 r. Grupa Azoty S.A. wsparła m.in. takie
wydarzenia jak: Grupa Azoty International Jazz
Contest, Tarnowska Nagroda Filmowa.
Wspieraliśmy również instytucje kulturalne,
takie jak Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach, Centrum Sztuki
Mościce, Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór
Katedralny Puellae Orantes, Biuro Wystaw
Artystycznych Galeria Miejska w Tarnowie.
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Finał akcji „Drzewko za butelkę”

3.2.2.
Jak wspieramy
edukację młodzieży
Wyróżnia nas skala zaangażowania w podnoszenie jakości edukacji
i charakter podejmowanej w tym zakresie współpracy z najlepszymi
jednostkami dydaktycznymi – szkołami i uczelniami wyższymi
w regionach naszej działalności biznesowej.
Nasze spółki oferują liczne staże i praktyki uczniom i studentom.
Wspieramy finansowo i merytorycznie działalność wielu szkół
technicznych i zawodowych. Współpracujemy w ramach cenionych
przez nas partnerstw z uczelniami wyższymi, w szczególności
z wydziałami kształcącymi przyszłych specjalistów i ekspertów
naszej branży.

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ SPÓŁEK GRUPY AZOTY
NA RZECZ EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

PRAKTYKI
I STAŻE

EDUKACJA
ZAWODOWA

Ponad 336 praktykantów i stażystów
w raportujących spółkach Grupy Azoty
w 2015 roku.

Współpraca z tak ważnymi
dla regionu szkołami jak np.
Zespół Szkół Technicznych w Puławach
Zespół Szkół nr3 w Kędzierzynie-Koźlu

WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI

SPÓŁKI GRUPY AZOTY
WSPIERAJĄ SKUTECZNĄ
EDUKACJĘ Z MYŚLĄ
O PRZYSZŁOŚCI
REGIONÓW

Stworzenie wydziału zamiejscowego UMCS w Puławach.
Uruchomienie w Puławach kierunku „chemia techniczna”
pod naszym patronem (80 studentów w pierwszej edycji
tego kierunku studiów).
Współpraca z innymi uczelniami wyższymi, zwłaszcza
politechnicznymi – praktyki, staże, prowadzenie zajęć
(np. chemia, technologia chemiczna), udostępnianie
danych do prac dyplomowych.

IV Liceum Ogólnokształcące
w Tarnowie Mościcach

EDUKACJA NIEFORMALNA
I ROZWÓJ TALENTÓW
Akcje edukujące z zasad bezpieczeństwa, takie jak
realizowana z Policją w Puławach "Wspólnie dbamy
o bezpieczeństwo".

Współpraca z takimi podmiotami na rzecz edukacji dzieci
i młodzieży jak Stowarzyszenie SIEMACHA, Katolickie
Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Fundacja Kultury
i Sztuki KROPKA.
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WSPÓLNIE DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

W Grupie Azoty PUŁAWY prowadzimy
od 2012 r. cykliczną akcję „Wspólnie dbamy
o bezpieczeństwo”. W jej ramach organizowane
są spotkania edukacyjne w placówkach
oświatowych z całego powiatu (szkoły
podstawowe, gimnazja oraz przedszkola)
dotyczące bezpieczeństwa.

Każde z uczestniczących w akcji dzieci otrzymuje broszury edukacyjne
i gadżety. Wydawane są kamizelki odblaskowe uczniom dojeżdżającym
do szkoły rowerami. Podczas spotkań propagowane jest bezpieczne
zachowanie na drogach i w kontaktach z ogniem.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach prowadzi
dla dzieci ze szkół podstawowych turnieje wiedzy pożarniczej.
1 czerwca 2015 roku przy Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym
w ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowano spotkanie edukacyjne
ze strażakami i policjantami. Miał miejsce pokaz sprzętu ratowniczego
straży pożarnej, technik detektywistycznych, sprzętu WOPR.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI
ZAWODOWYMI I UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Grupa Azoty S.A.
Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie i Fundacja im. Ignacego Mościckiego
Nasze zobowiązania:
• Zatrudnienie do 10 absolwentów ZST w każdym roku
• Fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe
wyniki w nauce
• Fundowanie nagród dla zwycięzców olimpiad, konkursów i zawodów
• Organizacja praktyk zawodowych
• Organizacja specjalistycznych zajęć dydaktycznych prowadzonych
przez specjalistów z Grupy Azoty S.A.
• Organizacja wyjazdów naukowo-dydaktycznych
• Organizacja doskonalenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych
technologii
• Wsparcie zakupów pomocy dydaktycznych

Wspieramy dwa kierunki kształcenia
w zawodach:
technik analityk (4 klasy, łącznie około 90
uczniów) i technik technologii chemicznej (2 klasy,
łącznie ponad 50 uczniów).
W ostatnich pięciu latach:
• zorganizowaliśmy około 60 praktyk
dla uczniów ZST
• przyjęliśmy około 50 absolwentów ZST.

Politechnika Krakowska
Nasze zobowiązania:
• Organizacja praktyk studenckich
• Organizacja praktyk dyplomowych (prace dyplomowe pisane
na bazie i w porozumieniu z naszą spółką)
• Organizacja wizyt naukowo-dydaktycznych studentów
w naszej spółce
• Organizacja wykładów dla studentów przez specjalistów naszej spółki

Prowadzimy program stypendialny dla studentów
II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej. W ramach programu fundujemy dwa
stypendia po 1000 zł miesięcznie każde.
Dodatkowym atutem programu jest zobowiązanie
zatrudnienia absolwentów w naszej spółce.
W ostatnich pięciu latach:
• zorganizowaliśmy około 160 praktyk
dla studentów PK
• przyjęliśmy około 40 absolwentów PK.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Nasze zobowiązania:
• Organizacja praktyk studenckich
• Organizacja praktyk dyplomowych (prace dyplomowe pisane
w porozumieniu z naszą spółką)
• Organizacja warsztatów i laboratoriów w jednostkach naszej
spółki (laboratoria)
• Organizacja wizyt naukowo-dydaktycznych studentów
w naszej spółce
• Organizacja wykładów dla studentów przez specjalistów naszej spółki
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W ostatnich pięciu latach:
• zorganizowaliśmy około 140 praktyk
dla studentów PWSZ
• przyjęliśmy około 50 absolwentów PWSZ.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty KĘDZIERZYN objęła patronatem
klasę chemiczną w technikum Zespołu Szkół
nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach
współpracy oferujemy:
• semestralny program stypendialny
dla uczniów klasy chemicznej
• wsparcie merytoryczne w postaci zajęć otwartych, pomocy merytorycznej pracowników
spółki, lekcji chemii, praktyk zawodowych
• wsparcie konkursu chemicznego (konkurs
„Chemiczna Głowa”) dla klas gimnazjalnych,

• coroczny zakup nowego sprzętu do laboratorium szkolnego
• lekcje chemii klasy chemicznej na terenie spółki.
Projekt „Młody All-chemik” organizowany dla gimnazjalistów
w Kędzierzynie-Koźlu. Zadaniem uczniów jest prezentacja ciekawego
doświadczenia chemicznego, co pobudza młodych ludzi do poszukiwań
interesujących rozwiązań chemicznych, zwiększa zainteresowanie tą
dziedziną wiedzy i ułatwia jej przyswajanie.
Konkursy chemiczne i eksperymenty to świetny sposób na zainteresowanie
młodych ludzi chemią i zainspirowanie ich do kształcenia się w tym
kierunku.

Grupa Azoty PUŁAWY
Zainicjowaliśmy utworzenie Wydziału Zamiejscowego Lubelskiego Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Puławach, który powstał
w 2014 r. z inicjatywy zarządu Grupy Azoty
PUŁAWY oraz rektora UMCS w Lublinie.
Plany utworzenia wydziału wspierały władze
samorządowe miasta, powiatu, Społecznej Rady
Patronackiej Puławskiej Szkoły Wyższej; wspierali je również dyrektorzy puławskich innych
instytucji gospodarczych i przemysłowych.

Umowa o naszej współpracy objęła m.in. organizację i prowadzenie
studiów inżynierskich na kierunku „chemia techniczna” w Puławach,
realizacji studiów podyplomowych dla pracowników naszych zakładów,
umożliwiania praktyk studenckich i staży dla studentów UMCS, a także
realizacji prac dyplomowych i doktorskich związanych z zakresem
funkcjonowania naszej firmy.
Przewidzieliśmy również współpracę badawczą oraz komercjalizację
wyników badań i funkcjonowanie elitarnego centrum kompetencji
(Nitrogen Elite Centre Puławy) w zakresie upowszechniania zastosowania
produktów Zakładów Azotowych PUŁAWY i promocji wspólnych
przedsięwzięć.

Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty POLICE zawarła porozumienie
w sprawie utworzenia nowych kierunków
kształcenia z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie
oraz Technikum Zawodowym w Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Otwarcie
nowej specjalizacji na ZUT jest bezpośrednio
związane z realizacją największej inwestycji
w historii polskiej chemii ciężkiej – budową
w Policach instalacji do produkcji propylenu
metodą PDH.
Rezultatem porozumień jednostek naukowych
z Grupą Azoty POLICE, największym
pracodawcą w województwie
zachodniopomorskim, jest otwarcie dwóch
kierunków kształcenia. Inżynieria procesów
wytwarzania olefin to nowa specjalizacja
dostępna dla studentów Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie na kierunku
inżynieria chemiczna i procesowa, w związku
z profesjonalnym przygotowaniem inwestycji
PDH również od strony przygotowania
przyszłych kadr.

Natomiast uczniowie polickiego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
kształcą się w kierunku technik technologii chemicznej.
Prowadzimy dialog ze społecznością lokalną między innymi poprzez
realizację praktyk uczniowskich i studenckich. W 2015 roku zrealizowano
projekty:
• Innowacyjny Inżynier – Chemia dla Gospodarki
i Środowiska Regionu Zachodniopomorskiego
• Staże „Uniwersytet Szczeciński – Lider Przyszłości”
• Staże „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego”
• Staże „Kariera Inżyniera”
• Rządowy projekt rozwoju kompetencji „Project Management Training”
• Budujemy Wartość Polskiej Gospodarki
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Wsłuchanie się w oczekiwania młodych ludzi to w obecnych
czasach ogromne wyzwanie, coraz lepiej łączymy
je z rynkiem pracy, ale dzieje się tak również dzięki
zaangażowaniu Grupy Azoty ZAK S.A. Możliwość
realizowania przedmiotów zawodowych na terenie zakładów
chemicznych, program stypendialny dedykowany klasom
chemicznym motywują młodych ludzi do jeszcze lepszej pracy
nad sobą. Są wskazówką dla innych, że w szkołach
ponadgimnazjalnych Powiatu warto się kształcić, bo mamy
nie tylko świetną kadrę, ale i wiele innowacyjnych kierunków.
Korzyści są po obu stronach, zakłady chemiczne potrzebują
nowych pracowników, a celem szkoły i Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego jest dobre przygotowanie
młodych ludzi do zawodu. Przy okazji pokazujemy innym,
że wybierając nasze szkoły, uczniowie wybierają naukę
na najwyższym poziomie z prestiżowym patronatem
Grupy Azoty ZAK S.A.
Aurelia Stępień
Dyrektor Powiatowego Zespołu
Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu

3.2.3. W jakie
aktywności sportowe
się angażujemy

Spółki Grupy Azoty kontynuują wieloletnią tradycję wspierania sportu
i aktywności fizycznej – inwestujemy w umacnianie tej dziedziny zarówno
na poziomie lokalnym, jak i poprzez działania ogólnopolskie. Wierzymy,
że aktywność sportowa umacnia najlepsze postawy i cenne wartości, które
korzystnie wpływają na kapitał społeczny i kondycję kolejnych pokoleń
Polaków.

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
Grupa AZOTY S.A.
Od 2012 r. współpracujemy z Polskim Związkiem
Narciarskim i skoczkami: Jakubem Wolnym,
Piotrem Żyłą i Aleksandrem Zniszczołem oraz
wspieramy organizację takich imprez jak Puchar
Świata w skokach narciarskich w Zakopanem
i Wiśle. Wśród reprezentantów dyscyplin
zimowych objęliśmy sponsoringiem biegaczkę
narciarską Sylwię Jaśkowiec.
Realizujemy program Grupa Azoty START,
skierowany do młodzieży dyscyplin zarówno
letnich, jak i zimowych. Pod opieką programu
znaleźli się biegacze narciarscy, piłkarze ręczni
MKS Pałac Młodzieży Tarnów oraz sekcja
wspinaczkowa Edyty Ropek. Wspomagamy
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finansowo sekcję piłkarską KS ZKS Unia Tarnów, występującą na
trzecioligowych boiskach, oraz zespoły MUKS 1811 Unia Tarnów (męska
sekcja koszykówki) i SPR Tarnów (pierwszoligowi szczypiorniści).
Grupa Azoty S.A. kontynuuje tradycję wspierania sekcji żużlowej ŻSSA Unia
Tarnów – klubu startującego w ekstralidze żużlowej. Spółka wspiera
żużlową młodzież w szkółkach Janusza Kołodzieja, UKS Jaskółki oraz
juniorów sekcji tarnowskiego klubu oraz trzykrotnego indywidualnego
mistrza kraju na żużlu – Janusza Kołodzieja. W roku 2015 wspieraliśmy
również selekcjonera reprezentacji Polski na żużlu – Marka Cieślaka.
Grupa Azoty PUŁAWY
W ramach długofalowych kontraktów Grupa Azoty PUŁAWY wspiera
lokalne kluby sportowe, m.in. piłkarzy ręcznych „Azotów-Puławy” oraz
sportowców „Wisły” Puławy.

PRZYKŁADY NASZYCH DZIAŁAŃ
Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Grupa Azoty POLICE

Nasza spółka w Kędzierzynie wspiera uczniowskie kluby i miejskie wydarzenia sportowe.
Spółka jest wieloletnim Głównym Sponsorem
ekstraligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, wspiera działalność Ludowego Klubu
Jeździeckiego „Lewada”, sponsoruje parabadmintonistę Bartłomieja Mroza, MKS Kluczbork
oraz Towarzystwo Sportowe „Chemik”.

Grupa Azoty POLICE jest głównym partnerem Pogoni Szczecin i siatkarek
Chemika Police. Kolejny rok z rzędu Grupa Azoty POLICE wspierała lokalne
kluby i stowarzyszenia promujące aktywny styl życia, m.in. Klub Sportowy
Inwalidów „Start” Szczecin, KP Chemik Police z Młodzieżową Akademią
Piłkarską oraz Uczniowski Klub Sportowy „Champion” Police, zrzeszający
zawodników tenisa stołowego. Z myślą o młodych miłośnikach sportu
w Policach spółka wspiera Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki
„Wodnik”. Wsparliśmy także charytatywny Mecz Gwiazd organizowany
przez Stowarzyszenie „Siatkarze dla Hospicjum”.

Nie byłoby Klubu Sportowego „Azoty” Puławy, gdyby ponad
10 lat temu zarząd Grupy Azoty PUŁAWY nie spojrzał na nas
łaskawym okiem i nie podpisał z nami umowy
sponsoringowej. Tegoroczna umowa jest kontynuacją tamtych
działań. Pozwala ona na stabilność w klubie, jego rozwój
i możliwość budowania silnej drużyny, ku uciesze nie tylko
sponsora, ale także społeczności puławskiej.
Trzeba pamiętać, że dzięki wsparciu Grupy Azoty Puławy
nie tylko możemy grać w najwyższej klasie rozgrywkowej
w Polsce, ale także reprezentować sponsora i nasz kraj
na europejskich parkietach.
Jerzy Witaszek
prezes KS „Azoty” Puławy

Grupa Azoty S.A. rozpoczęła współpracę z Polskim Związkiem
Narciarskim w 2012 r. Odpowiedzialne, wybiegające poza
ramy inicjatyw lokalnych zaangażowanie we współpracę
z PZN oparte na wspieraniu szkolenia sportowego i wydarzeń
sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym powoduje niemierzalną promocję polskiego sportu
za granicą. Dzięki współpracy z Grupą Azoty z nadzieją patrzę
w przyszłość polskich sportów zimowych.
Apoloniusz Tajner
prezes Polskiego Związku Narciarskiego
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3.3.
Nasz wpływ na
środowisko naturalne
3.3.1
Jaki mamy wpływ
na środowisko naturalne
Nasza działalność jest ściśle uregulowana
w zakresie ochrony środowiska i uzależniona
od szeregu wymogów (m.in. ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa
wodnego, a także innych przepisów dotyczących
ochrony środowiska) oraz pozwoleń wydanych
przez wojewodów i marszałków województw,
w których znajdują się nasze zakłady.
Są to m.in. pozwolenia zintegrowane
na eksploatację instalacji, pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub pobór
wód, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów, pozwolenia na odzysk odpadów, pozwolenia
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
We wszystkich naszych spółkach wdrożyliśmy System Zarządzania
Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, który wspomaga
działania związane z ochroną środowiska i zapobieganiem
zanieczyszczeniom. Zobowiązuje nas również do oceny zgodności naszych
działań z regulacjami prawnymi i innymi standardami oraz do ciągłego
doskonalenia efektów działalności środowiskowej.
W 2015 r. żadna ze spółek Grupy Azoty nie została ukarana za nieprzestrzeganie przepisów prawa oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Tematyka ochrony środowiska w Grupie Azoty ZAK S.A. jest
regulowana poprzez System Zarządzania Środowiskiem ISO
14001, program Opieka nad Produktem oraz program
Odpowiedzialność i Troska. Zarządzanie kwestiami
środowiskowymi jest realizowane przez służby ochrony
środowiska, które kontrolują działalność produkcyjną, dbają
o działanie Spółki w zgodzie z aktualnymi przepisami,
monitorują stan środowiska oraz inicjują działania
zmierzające do jego poprawy. Realizowane są również
inwestycje, których celem jest zmniejszenie oddziaływania
na środowisko oraz postęp technologiczny, takie jak budowa
nowej elektrociepłowni, modernizacja instalacji mocznika,
modernizacja Centralnej Mechaniczno-Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków.
Grażyna Waloszyńska
Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
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NASZE INWESTYCJE
PROEKOLOGICZNE W 2015 R.

Grupa Azoty S.A.
Budowa instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji odazotowania spalin
Realizacja obu projektów związana jest z wymaganiami
dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego
spalania do standardów emisji określonych rozporządzeniem
Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji,
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub
współspalania odpadów. Projekty obejmują modernizację
istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC-2 oraz jej

dostosowanie do nowych standardów emisji. Realizacja
projektów spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń
wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza
poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji
spalania paliw. Oba projekty instalacji odsiarczania
i odazotowania spalin uzyskały dofinansowanie ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
Ukończenie realizacji obu inwestycji planowane jest w 2016 r.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Nowa elektrociepłownia – etap I

Modernizacja instalacji mocznika

Projekt nowej elektrociepłowni – etap I ma na celu
odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i energii
elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian
ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i energię
elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi
wymaganiami środowiskowymi.

Celem projektu modernizacji instalacji mocznika jest
ograniczenie wpływu instalacji na środowisko wraz
z uzyskaniem dodatkowej zdolności produkcyjnej i poprawa
efektywności procesu. Ukończenie obu inwestycji planowane
jest w 2016 r.

Grupa Azoty POLICE
Węzeł oczyszczania spalin wraz
z modernizacją elektrociepłowni ECII

Modernizacja wału przeciwpowodziowego
wokół składowiska fosfogipsu

Celem realizacji projektu węzła oczyszczania spalin wraz
z modernizacją elektrociepłowni ECII jest dostosowanie pracy
instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy
2010/75/UE dotyczących emisji NOx, SOx i pyłów.

Celem modernizacji wału przeciwpowodziowego wokół
składowiska fosfogipsu jest zwiększenie szczelności wału oraz
lepsze zabezpieczenie składowiska fosfogipsu przed wodami
zewnętrznymi. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa terenu, a także na uzyskanie spójności
i integralności otaczającego obszaru. Ukończenie realizacji
obu projektów planowane jest na 2016 r.

Grupa Azoty PUŁAWY
Instalacja do redukcji tlenków azotu na dwóch
kotłach zakładowej elektrociepłowni

Wymiana pomp wody chłodzącej na nowe
z falownikiem wraz z wprowadzeniem do DCS

Efektem realizacji projektu jest ograniczenie emisji tlenków
azotu z kotłów K4 i K5 do poziomu określonego w Dyrektywie
2010/75/UE.

Uzyskany efekt to poprawa efektywności energetycznej,
ograniczenie poboru energii elektrycznej. Realizację projektów
ukończono w 2015 r.
Modernizacja instalacji odwróconej osmozy
Modernizacja instalacji odwróconej osmozy pozwoliła na
ograniczenie zrzutu ścieków zawierających azotan amonowy
i amoniaku do kanalizacji przemysłowej.
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ENERGIA
Głównym źródłem energii dla naszych zakładów
są paliwa węglowe, dlatego bardzo dbamy
o zwiększanie efektywności energetycznej.

Do naszych zakładów wprowadzamy nowoczesne,
energooszczędne urządzenia i technologie.

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ PIERWOTNYCH
(według surowców energetycznych) (W GJ)

Paliwa wykorzystane do wytworzenia
energii elektrycznej wewnątrz organizacji
Grupa Azoty S.A.
Węgiel energetyczny
Gaz ziemny
MEK – paliwowy
Gaz technologiczny
Mazut
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Miał węglowy
Olej opałowy
Grupa Azoty PUŁAWY
Węgiel kamienny energetyczny
Gaz ziemny wysokometanowy
MEAK
Grupa Azoty POLICE
Miał węglowy
Olej opałowy
Ciepło w parze*

2014

2015

8 268 936
31 128
167 306
63 260
27 109

7 640 144
5026
171 931
63 850
27 354

484 726
377

445 832
429

4 117 121
5682
127 324

4 060 302
4800
120 800

7 336 878
15 544
1 740 767

7 967 807
13 579
2 393 353

CAŁKOWITE ZUŻYCIE
ENERGII (W GJ)
Grupa
Azoty S.A.
2014
Elektryczność, ogrzewanie,
chłodzenie i para nabywane
w celach konsumpcyjnych
205 600
Elektryczność, ogrzewanie,
chłodzenie i para
wytworzone przez organizację 4 285 350
Elektryczność, ogrzewanie,
chłodzenie i para sprzedane
przez organizację
328 600
Całkowita konsumpcja
energii wewnątrz
organizacji
4 162 350
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Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

2015

2014

2015

2014

2015

296 330

1 226 440

1 131 844

3 542 141

3 729 725

1 764 724 1 428 865

3 976 770

6 612 240

6 644 073

17 400 172

17 231 537

11 127 555 10 320 173

256 630

458 706

494 970

1 208 121

1 232 855

4 016 470

7 379 974

7 280 948

19 734 192 19 728 407

2014

445 307

2015

501 512

12 446 972 11 247 527

OGRANICZENIE
ZUŻYCIA ENERGII

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

6 343 500 zł

Grupa
Azoty S.A.

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

500 000 zł

3 678 000 zł

151 500 zł

2 014 000 zł

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

Działania, które przyczyniły się do ograniczenia zużycia energii, to m.in.:

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty PUŁAWY

• Modernizacja Chłodni Wentylatorowej „Pompowni Z”

• Wymiana transformatorów 31,5 MVA na 40 MVA wraz
z modernizacją pól transformatorowych oraz wymianą
mostów szynowych – zadanie polegało na wymianie czterech
transformatorów na nowe, energooszczędne w sieci
elektroenergetycznej, czego efektem jest oszczędność
2361,98 GJ/rok energii finalnej.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Grupa Azoty POLICE

• Minimalizacja strat poprzez poprawę konfiguracji sieci
pary 0,6 Mpa, poprawę izolacji oraz opomiarowanie
odbiorców, czego efektem jest oszczędność ciepła
w parze (132 000 GJ/rok)
• Wymiana silnika pompy P-207, czego efektem jest
oszczędność energii elektrycznej
• Wymiana transformatora SN 30/6 B.212 Tr3, a w efekcie
zmniejszenie strat

•
•
•
•

Modernizacja układu gospodarki kondensatem
Zastosowanie falownikow w produkcji
Termomodernizacja obiektów i rurociągów
Wymiana silników i oświetlenia na bardziej efektywne
energetycznie
• Poprawa procesu spalania w kotłach OP-230

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI
ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (%)

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

2014

2015

58,00
36,84
43,75
33,87

63,00
33,26
42,29
29,89

Wskaźnik intensywności zużycia energii elektrycznej za 2015 r. został obliczony zgodnie z ustawą OZE z 20 lutego 2015 r.
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WODA
W naszej Grupie woda wykorzystywana jest do
celów technologicznych, chłodniczych, socjalnobytowych oraz jako surowiec do produkcji wód
specjalnych i do celów ochrony

przeciwpożarowej. Wszystkie nasze zakłady zobowiązane są do
racjonalnego gospodarowania wodą, zapobiegania jej stratom,
minimalizowania ilości ścieków oraz podejmowania działań zmierzających
do przeciwdziałania awariom.

ŁĄCZNY POBÓR WODY
WEDŁUG ŹRÓDŁA (W M3)
Grupa
Azoty S.A.

Wody powierzchniowe*
Wody gruntowe*
Dostawy wody miejskiej
Inne
Razem

*

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
12 549 000 12 336 000 3 859 600
4 059 300 94 239 843 94 582 199 168 025 287 163 319 721
688 000
507 000
989 400
1 870 900 3 600 425
4 133 143
–
2175
–
0
–
0
–
–
291 977
273 723
–
0 1 921 700
1 671 600
–
–
–
13 237 000 12 843 000 6 770 700 7 601 800** 97 840 268 98 715 342 168 317 264 163 595 619

Wielkość poboru wody z ujęć warunkowana jest pozwoleniami wodnoprawnymi na pobór wód powierzchniowych i gruntowych (pozwoleniami zintegrowanymi).

** Wyższa ilość pobranych wód powierzchniowych dotyczyła podmiotu zewnętrznego, dla którego pobór następuje z ujęcia Grupy Azoty KĘDZIERZYN. Wzrost poboru wód podziemnych w stosunku
do 2014 r. był wynikiem suszy w okresie letnim 2015 r. Niższa podaż wód ze źródła powierzchniowego spowodowała wyższy pobór wód podziemnych.

UJĘCIA WODY

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty PUŁAWY

• ujęcie powierzchniowe na prawym brzegu rzeki Dunajec
• ujęcie podziemne z utworów czwartorzędowych
(z pierwszego poziomu wodonośnego)

• 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

Grupa Azoty POLICE

• 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.

• ujęcie powierzchniowe z rzeki Odry
• ujęcie powierzchniowe z rzeki Gunicy

Na zmniejszenie poboru wody duży wpływ ma jej ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym po oczyszczeniu.

Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty POLICE
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Odsetek wtórnie
wykorzystanej wody

Objętość wtórnie
wykorzystanej wody (m3)

23,70%
38,70%
14,42%
11,24%

2 457 166
2 944 500
14 230 868
18 392 515

ZARZĄDZANIE ŚCIEKAMI
W wyniku prowadzonych przez nas procesów produkcyjnych generowane są ścieki,
które można podzielić na: technologiczne, bytowe, wody pochłodnicze i wody opadowe.

Grupa Azoty S.A.
Ścieki kierowane są podziemną kanalizacją przemysłową oraz
rurociągami umieszczonymi na estakadach do oczyszczalni.
W zależności od ich specyfiki kierowane są w celu oczyszczenia
do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) i Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków (BOŚ). Do Centralnej Oczyszczalni
Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe wraz ze ściekami
socjalnymi, gdzie są oczyszczane przy użyciu procesów
mechaniczno-chemicznych. Z kolei do Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe
zawierające substancje biologicznie rozkładalne.
Ten rodzaj ścieków jest dodatkowo przesyłany do oczyszczenia
w oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Wody
opadowe i pochłodnicze z terenu Grupy Azoty S.A. odprowadzane są oddzielnym kolektorem poprzez zbiornik retencyjny
i przelew „Sutro” do wód powierzchniowych rzeki Dunajec.

Grupa Azoty S.A. jest odpowiednio przygotowana na wypadek
ewentualnej awarii. W celu zapobiegania przedostaniu się
zanieczyszczeń istnieje możliwość całkowitego zamknięcia
przez zasuwę odpływu z kolektora wód opadowych
i przepompowanie całej objętości ścieków do Centralnej
Oczyszczalni. Istnieje również możliwość przekazania całej
objętości generowanych przez Grupę Azoty ścieków do
Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów.
Parametry ścieków monitorowane są na bieżąco
w poszczególnych punktach sieci kanalizacyjnej za pomocą
automatycznych analizatorów. Na bieżąco z określoną
częstotliwością prowadzone są analizy laboratoryjne
zanieczyszczeń w ściekach.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
W Grupie Azoty Kędzierzyn działa układ oczyszczania ścieków,
na który składają się lokalne podczyszczalnie, Centralna
Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków, Centralna MechanicznoBiologiczna Oczyszczalnia Ścieków oraz Oczyszczalnia
„Piskorzowiec”. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki
Odry. Celem ograniczenia zużycia poboru wód w spółce
funkcjonuje układ zawrotu wód z kanalizacji deszczowej do
produkcji wody przemysłowej. Wody te, na ogół wspólnie

z częścią ścieków oczyszczonych, kierowane są do stacji
uzdatniania wody przemysłowej. Atutem w zakresie
gospodarki ściekami jest wieloetapowy, systematycznie
modernizowany układ oczyszczania i odprowadzania ścieków,
dzięki któremu spółka jest samowystarczalna w zakresie
oczyszczania ścieków. Prowadzimy również stały monitoring
odprowadzanych ścieków, zarówno w zakresie ich ilości,
jak i jakości.

Grupa Azoty PUŁAWY
W Grupie Azoty PUŁAWY ścieki 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. Wszystkie strumienie ścieków
generowanych przez Spółkę trafiają następnie do ostatniego
elementu systemu oczyszczania ścieków, tj. stawu III stopnia
oczyszczania biologicznego. Oczyszczone ścieki
odprowadzane są do odbiornika – rzeki Wisły.

Grupa Azoty POLICE
W Policach działa zakładowa oczyszczalnia ścieków. Obok
ścieków przemysłowych oczyszcza się tam również ścieki
bytowe, odcieki ze składowisk odpadów 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 (Best Available Techniques)
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 retencyjnouśredniających.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

105

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW WEDŁUG SPOSOBU UZDATNIANIA (W M3)
Ilość ścieków oczyszczonych (w m3)

Sposób uzdatniania ścieków
Grupa Azoty S.A.
Centralna oczyszczalnia ścieków – oczyszczanie mechaniczno-chemiczne
Biologiczna oczyszczalnia ścieków – oczyszczanie biologiczne
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Układ oczyszczania ścieków
Oczyszczalnia ścieków „Piskorzowiec”
Grupa Azoty PUŁAWY
Centralna oczyszczalnia ścieków przemysłowych – oczyszczanie mechaniczno-chemiczne
Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych – oczyszczanie biologiczne
Fekalna oczyszczalnia ścieków sanitarnych – oczyszczanie biologiczne
Dawidagi – oczyszczanie mechaniczne
Oczyszczanie biologiczne – III stopień oczyszczania
Grupa Azoty POLICE
Oczyszczalnia mechaniczno-chemiczna

2014
3 544 000
1 339 000
2014
2 147 870
6 782 409
2014
1 939 531
1 438 220
154 870
254 040
90 899 718
2014
37 045 743

2015
3 438 000
1 286 000
2015
2 115 830
8 254 221
2015
2 176 471
1 240 214
131 230
254 040
91 079 649
2015
38 965 266

CAŁKOWITA OBJĘTOŚĆ ŚCIEKÓW WEDŁUG DOCELOWEGO MIEJSCA PRZEZNACZENIA
Miejsce odprowadzenia ścieków
(do wód podziemnych, powierzchniowych, do kanalizacji itp.)
Grupa Azoty S.A.
Centralna Oczyszczalnia Ścieków
Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków
Rów EF+A0
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Rzeka Odra
Grupa Azoty PUŁAWY
Rzeka Wisła
Grupa Azoty POLICE
Rzeka Odra – morskie wody wewnętrzne

Objętość (w m3)
2014
3 544 000
1 339 000
808 000
2014
6 782 409
2014
90 899 718
2014
37 045 743

2015
3 438 000
1 286 000
546 000
2015
8 254 221
2015
91 079 649
2015
38 965 266

EMISJE
W 2015 r. zakończyliśmy prace nad wprowadzeniem wspólnego modelu zarządzania uprawnieniami do emisji CO2. Od tej pory wszystkie
nasze spółki są zobligowane do wdrożenia
polityki oraz procedur systematyzujących
kwestię zarządzania uprawnieniami do emisji
CO2. Powyższe dokumenty przewidują
tworzenie trzyletnich planów zakupowych
i dokonywanie na ich podstawie zakupów
brakujących uprawnień do emisji CO2.
Głównym założeniem przyjętej strategii
zakupowej jest procentowy zakup planowanych
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niedoborów uprawnień na rynku terminowym na kolejne 3 lata
i niedoborów na rok bieżący w transakcjach bieżących i terminowych.
W związku z wdrożeniem w styczniu 2014 r. Dyrektywy w sprawie Emisji
Przemysłowych (IED) wymagane jest dostosowanie instalacji
produkcyjnych do nowych wymogów. Spółki Grupy Azoty dostosowują
zakładowe elektrociepłownie do zaostrzonych standardów emisji NOX,
SO2 i pyłu.
Zmiana wymagań prawnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych
wymusza działania dostosowawcze i poniesienie związanych z nimi
kosztów. Ponieważ wielkość emisji zależy od energochłonności produkcji,
we wszystkich naszych spółkach dążymy do jej obniżenia.

Grupa Azoty S.A.
W 2013 r. na Instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego
wymieniono katalizator wysokotemperaturowego rozkładu
podtlenku azotu w reaktorach utleniania amoniaku. Dzięki
dużej i stabilnej aktywności zapewniającej stopień redukcji
N2O w gazach wylotowych z instalacji do 95% obniżono
radykalnie emisję tego gazu cieplarnianego.

Wielkość osiągniętego ograniczenia emisji podtlenku azotu
w stosunku do 2014 r. wyniosło 77 Mg.
Wielkość unikniętej/zredukowanej emisji w ramach projektów
Wspólnych Wdrożeń wyniosła 1 815 050 t CO2 eq.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Spadek emisji N2O w 2015 r. jest wynikiem działań podjętych
na instalacji produkcji kwasu azotowego TK IV w sierpniu 2014
r., tj. wymiany kotła-utleniacza na nowy (zmiana konstrukcyjna
rusztu kosza katalitycznego, poprawa uszczelnienia kosza,
dzięki której wyeliminowano ewentualne szczelinowanie

gazów nitrozowych poza złożem katalitycznym). Emisyjność
z tej instalacji utrzymywana była przez cały rok na niskim
poziomie.
Wielkość osiągniętego ograniczenia emisji: 17 830 t CO2 eq.

Grupa Azoty POLICE
W 2015 r. prowadzono działania pośrednie ograniczające
emisję CO2 poprzez rozpoczętą modernizację instalacji do
produkcji amoniaku mającej na celu obniżenie
energochłonności procesu produkcji o 2,66 GJ/1Mg amoniaku,
a także poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej
i elektrycznej na instalacji do produkcji nawozów. Dotychczas
wykonane prace przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości
produkcji na poziomie 2014 r. spowodowało obniżenie

wskaźnika emisji w stosunku do 2014 r. o 0,0239 Mg CO2/Mg
produkcji NH3.
Utrzymanie ciągłości pracy instalacji do produkcji amoniaku
oraz rozpoczęte tam prace modernizacyjne obniżyło (dla
wielkości produkcji w 2015 r.) emisję roczną CO2 o 12,4 tys. Mg.
Efektem zwiększenia efektywności energetycznej jest
ograniczenie emisji CO2 o 85 Mg.

WIELKOŚĆ EKWIWALENTU CO2 (w tonach)
Grupa
Azoty S.A.
Nazwa gazu cieplarnianego
Dwutlenek węgla
Podtlenek azotu

2014
1 214 236
88 248

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

2015
1 140 005
95 529

2014
1 099 672
123 591

Grupa Azoty
PUŁAWY

2015
1 067 486
107 327

2014
3 414 213
232 747

Grupa Azoty
POLICE

2015
3 417 841
294 307

2014
1 699 227
nd

2015
1 773 065
nd

EFEKTYWNOŚĆ ZWIĄZANA Z EMISJĄ GAZÓW CIEPLARNIANYCH W (%)
Grupa
Azoty S.A.

Wskaźnik efektywności
związany z emisją* (t CO2/t NH3)
Wskaźnik efektywności
związany z emisją N2O
(kg N2O/t HNO3)***

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

1,67**

1,69

1,58

1,62

1,68

1,67

1,87

1,85

1,03

1,06

0,85

0,73

0,88

1,09

nd

nd

* Wskaźnik efektywności związany z emisją CO2 jest to stosunek wielkości emisji CO2 (w tonach) do wartości produkcji amoniaku (w tonach).
** Zmianie uległ sposób wyliczenia efektywności związany z emisją CO2 w Grupie Azoty S.A. za 2014 r., tak aby sposób wyliczenia był jednakowy we wszystkich spółkach,
a wyniki były porównywalne.
*** Wskaźnik efektywności związany z emisją N2O jest to stosunek wielkości emisji N2O (w kg) do wartości produkcji kwasu azotowego (w tonach).
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Porównanie wielkości emisji N2O do benchmarku ETS (około 1 kg N2O/tHNO3) i zaleceń BAT odpowiednio dla rodzaju instalacji:

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

W 2014 r. wielkość emisji
wyniosła 296 134 kg,
a wskaźnik efektywności
1,03 przy benchmarku 1.
Wielkość emisji w 2015 r.
wyniosła 320 567, a wskaźnik
efektywności 1,06 przy
benchmarku 1.

Eksploatowane w Grupie
Azoty KĘDZIERZYN instalacje
produkcji kwasu azotowego
są instalacjami
nowoczesnymi o emisji N2O
poniżej poziomu
benchmarku, spełniającymi
wymagania BAT.

Grupa Azoty PUŁAWY
Wskaźnik emisji N2O w produkcji kwasu azotowego
w 2015 r. wyniósł 1,09 kg N2O/t HNO3, a 2014 r.
– 0,88 kg N2O/t HNO3. Pogorszenie wskaźnika wynika
z nieznacznie gorszej pracy złoża katalitycznego
w reaktorach utleniania amoniaku w instalacji kwasu
azotowego. Osiągnięte w 2014 i 2015 r. wskaźniki są
jednak znacznie niższe niż zalecenia Najlepszych
Dostępnych Technik (BAT) dla istniejących instalacji
średniociśnieniowych (1,85 kg N2O/tHNO3) oraz
w pobliżu benchmarku wykorzystywanego do
obliczenia bezpłatnych przydziałów uprawnień
do emisji w ramach systemu ETS (wynoszącego
około 1 kg N2O/tHNO3).

EMISJA ZWIĄZKÓW NOx, SOx I INNYCH ISTOTNYCH ZWIĄZKÓW
EMITOWANYCH DO POWIETRZA WEDŁUG RODZAJU ZWIĄZKU I WAGI
Nazwa związku
emitowanego do powietrza
Grupa Azoty S.A.
Amoniak (NH3)
Dwutlenek siarki (SO2)
Dwutlenek węgla (CO2)
Kwas siarkowy (H2SO4)
Metan (CH4)
Pyły ogółem
Tlenek węgla (CO)
Tlenki azotu (NOx)

Wielkość emisji (w Mg)
2014
202,50
4240,60
1 248 761,40
82,40
8,10
387,10
239,10
7555,40

2015
112,40
3727,10
1 174 177,70
46,70
16,60
333,60
179
6822,90

Wielkość emisji (w Mg)

Nazwa związku emitowanego do powietrza
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Amoniak (NH3)
Dwutlenek siarki (SO2)
Kwasy organiczne
Lotne związki organiczne (LZO)
Metan (CH4)
Podtlenek azotu (N2O)
Pył ogółem
Pył zawieszony
Tlenek węgla (CO)
Tlenki azotu (NOx)
Trwałe zanieczyszczenia
organiczne (TZO)
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zmiana
-44%
-12%
-6%
-43%
105%
-14%
-25%
-10%

2014
477
1800
5
9
6
415
317
230
1595
1079

2015
547
1666
0
6
3
360
252
173
262
1019

zmiana
15%
-7%
-100%
-33%
-50%
-13%
-21%
-25%
-84%
-6%

0

0

0%

Grupa Azoty PUŁAWY
Amoniak (NH3)
Dwutlenek siarki (SO2)
Pył melaminy
Pył mocznika
Pył saletry amonowej
Pył siarczanu amonu*
Pył ze spalania paliw
Tlenki azotu (NO)
*

2014
1117
4202
15
30
407
6,2
157
3213

2015
1154
1656
14
32
396
311
108
2837

zmiana
3%
-61%
-7%
7%
-3%
4916%
-31%
-12%

2015
940,41
0
3491,64
23,63
1187,38
533,51
113,85
0,02
5,91

zmiana
-13%
0%
20%
-48%
-1%
-26%
-63%
-28%
49%

Wzrost emisji pyłu siarczanu amonu związany jest z uruchomieniem nowego źródła emisji – instalacja odsiarczania spalin.

Grupa Azoty POLICE
Amoniak (NH3)
Benzo-alfa-piren (C2OH12)
Dwutlenek siarki (SO2)
Kwas siarkowy (H2SO4)
NO2
Pył ogółem
Tlenek węgla (CO)
Węglowodory alifatyczne
Związki fluoru

2014
1077,11
0
2906,81
45,60
1204,15
725,73
304,87
0,03
3,96

ZARZĄDZANIE EMISJAMI

Grupa Azoty S.A.
W Grupie Azoty S.A. wdrożyliśmy wiele rozwiązań, które mają
pozytywny wpływ na ochronę środowiska w obszarze emisji
zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki zastosowanym
urządzeniom ochrony powietrza możliwe jest zmniejszenie
odprowadzanych gazów i pyłów do powietrza:
• redukcja emisji pyłu możliwa jest dzięki zastosowaniu
płuczek wodnych, cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów
• redukcja emisji zanieczyszczeń w gazach możliwa jest dzięki
absorberom oraz reduktorom termicznym.
Pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych
zanieczyszczeń do powietrza prowadzimy na emitorach

odprowadzających znaczące ładunki zanieczyszczeń. Pomiary
emisji prowadzone są w sposób ciągły (elektrociepłownia,
instalacja kwasu azotowego dwuciśnieniowego) oraz okresowo
na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych.
Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych
emitorów są wykonywane zgodnie z wymaganiami
prawnymi i administracyjnymi.
W trosce o czyste powietrze systematycznie monitorujemy
powietrze w pięciu punktach pomiarowych na terenie
Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych
ma na celu objęcie kontrolą szerokiego obszaru, jaki może być
poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych
z terenu zakładu.
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Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza przez instalacje
produkcyjne Grupy Azoty KĘDZIERZYN realizowane jest
zgodnie z prawem na podstawie posiadanych decyzjipozwoleń zintegrowanych dla instalacji produkcyjnych,
instalacji spalania paliw (elektrociepłownia), instalacji
oczyszczania ścieków przemysłowych oraz zgłoszeń dla
instalacji, dla których były wymagane (Stacja Uzdatniania
Wody, laboratoria na podstawie wcześniejszych przepisów).
Źródłami emisji w spółce są: instalacje produkcyjne, instalacja
spalania paliw (elektrociepłownia), dygestoria w laboratoriach,
składowisko odpadów poremontowych i komunalnych oraz
instalacja oczyszczania ścieków przemysłowych.

Monitorowanie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do
powietrza odbywa się poprzez pomiary ciągłe emisji
(elektrociepłownia, instalacja produkcji kwasu azotowego),
pomiary okresowe emisji (istotne emitory instalacji
produkcyjnych) oraz bilanse ładunków.
Eksploatacja instalacji odbywa się łącznie z pracą urządzeń
ochronnych, które zapewniają maksymalną sprawność
usuwania emitowanych zanieczyszczeń.
W związku z uczestnictwem w systemie handlu emisjami
elektrociepłowni i instalacji chemicznych zweryfikowano
pozytywnie raporty roczne wielkości emisji gazów
cieplarnianych za 2014 r.

Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty PUŁAWY prowadzi monitoring emitowanych
zanieczyszczeń do powietrza w sposób ciągły
(Elektrociepłownia, Instalacja Kwasu Azotowego) oraz
w sposób okresowy (pozostałe instalacje). Pomiary emisji
substancji dla poszczególnych emitorów są wykonywane
zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Grupa Azoty PUŁAWY realizuje szereg zamierzeń
proekologicznych mających na celu ograniczenie emisji do
środowiska. W 2015 r. zakończono realizację II etapu budowy
instalacji do redukcji emisji NOX na 4. i 5. kotle w zakładowej
elektrociepłowni. Uzyskany efekt to ograniczenie emisji NOx
z K4 i K5 do poziomu 200 mg/m3.

Spółka prowadzi również monitoring stanu zanieczyszczenia
powietrza. Odbywa się on w 8 punktach pomiarowych
usytuowanych wokół zakładu i obejmuje pomiar dwutlenku
siarki, tlenków azotu oraz amoniaku. Dodatkowo w 11 punktach
prowadzone są pomiary w wodach opadowych w zakresie
azotu amonowego, azotanowego, azotynowego oraz
siarczanów i opadu pyłu.

W 2015 r. analiza danych z monitoringu ciągłego emisji
zanieczyszczeń z zakładowej elektrociepłowni w Puławach
wskazała incydentalne przekroczenia standardów emisyjnych
dwutlenku siarki. Przekroczenia te były wynikiem operacji
przełączania emitora podstawowego na rezerwowy po
instalacji odsiarczania spalin.

Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty POLICE prowadzi monitoring emitowanych
zanieczyszczeń do powietrza w sposób ciągły
(Elektrociepłownia II oraz instalacja do produkcji bieli
tytanowej) oraz w sposób okresowy (pozostałe instalacje).
Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych
emitorów są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi.
W spółce wdrażamy wiele rozwiązań, które mają pozytywny
wpływ na ochronę środowiska w tym obszarze. Są to między
innymi inwestycje dostosowujące instalacje produkcyjne do
wymagań Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – IED
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola):
• budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
w Elektrociepłowni II
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• modernizacja instalacji oczyszczania gazów porozkładowych
w instalacji bieli tytanowej
• rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych
w 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
(SO2, zw. F, NH3) w układzie ciągłym jako stężenia 24-godzinne.
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.

HAŁAS

W naszej Grupie już na etapie projektowania instalacji dobierane są
urządzenia o odpowiednich parametrach akustycznych. Dobór urządzeń
o właściwych parametrach emisji hałasu lub metod jego ograniczenia
dotyczy zarówno hałasu na stanowisku pracy, jak i tego, który jest
emitowany do środowiska.
Do podstawowych źródeł hałasu w naszej Grupie należą m.in. źródła
związane z funkcjonowaniem instalacji (kompresory, sprężarki
i turbosprężarki, mieszadła reaktorów i destylatorów, napędy
granulatorów), źródła związane z pracą węzłów pomocniczych (takich
jak rurociągi przesyłowe, układy pompowe, wentylatory, chłodnie,
transportery ślimakowe i taśmowe), źródła związane z pracą maszyn
i urządzeń podczas procesów rozruchu i zatrzymania instalacji.
W naszych spółkach stosujemy następujące sposoby ograniczania
uciążliwości akustycznej:
• zabudowa kabin dźwiękochłonnych
• umiejscowienie urządzeń w budynkach lub osłonach
• tłumiki hałasu na wydmuchach do atmosfery.
W 2015 r. przeprowadzone pomiary emisji hałasu wokół spółek Grupy
Azoty nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm. Pomiary hałasu
w Grupie Azoty PUŁAWY wykonywane są zgodnie z zapisami pozwolenia
zintegrowanego raz na dwa lata. Pomiary wykonane w 2014 i w 2016 r.
nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm.

ODPADY

W naszej Grupie tak planujemy procesy produkcyjne, aby minimalizować
ilość odpadów. W tym celu modernizujemy stare instalacje oraz
wprowadzamy niskoodpadowe technologie zgodne z założeniami
BAT (Best Available Techniques).
Technologie te nie tylko minimalizują ilość odpadów, ale również mają
znaczący wpływ na ograniczenie zużytych zasobów. Staramy się też
usprawniać na bieżąco zbiórkę odpadów i planujemy ich dalsze
wykorzystanie w procesach odzysku i recyklingu.

Grupa Azoty S.A., Instalacja Granulacji Mechanicznej,
Dariusz Chramęga - aparatowy-koordynator
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CAŁKOWITA WAGA ODPADÓW WEDŁUG RODZAJU
ODPADU ORAZ METODY POSTĘPOWANIA Z ODPADEM

Grupa
Azoty S.A.
Ilość odpadów (w Mg)
Rodzaj odpadów
Odpady niebezpieczne
Odpady inne
niż niebezpieczne
Suma

Grupa Azoty
KĘDZIERZYN

Grupa Azoty
PUŁAWY

Grupa Azoty
POLICE

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

78,309

61,476

7415

7934

517

436,906

9687,40

11 966,9

94 721,72
94 800,03

82 436,12
82 497,6

121 214
128 629

102 210
110 144

209 925
210 442

99 933,97
100 370,9

3 249 921,79 3 671 142
3 259 609,19 3 683 109

METODA POSTĘPOWANIA Z ODPADEM (NP. RECYKLING, SKŁADOWANIE,
PRZEKAZANIE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM ITP.)

Ilość odpadów (w Mg)
Grupa Azoty S.A.
Składowanie
Odzysk we własnym zakresie
Przekazane firmom zewnętrznym
Suma
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Przekazanie zewnętrznym odbiorcom odpadów
Składowanie
Suma
Grupa Azoty PUŁAWY
Odzysk we własnym zakresie
Składowanie we własnym zakresie
Przekazane firmom zewnętrznym
Odpady magazynowane na koniec roku w odniesieniu
do wytworzonych w roku bieżącym – niebezpieczne
Odpady magazynowane na koniec roku w odniesieniu
do wytworzonych w roku bieżącym – inne niż niebezpieczne
Suma
Grupa Azoty POLICE
Odzysk we własnym zakresie
Odzysk przez firmę zewnętrzną
Unieszkodliwienie w inny sposób niż składowanie
we własnym zakresie
Unieszkodliwienie w inny sposób niż składowanie
przez firmę zewnętrzną
Unieszkodliwienie poprzez składowanie
na własnych składowiskach
Unieszkodliwienie poprzez składowanie
na obcych składowiskach
Magazynowanie
Suma
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2014

2015

2754,46
89,70
92 045,89
94 890,05

2231,86
98,90
80 166,84
82 497,60

168 593,00
48 871,00
217 464,00

55 686,00
0,00
55 686,00

898,00
27 003,00
182 370,00

463,80
19 178,94
79 979,56

79,00

49,43

92,00
210 442,00

699,18
100 370,91

371 573,80
76 113,17

343 087,00
68 762,40

1 129 115,64

1 350 740,00

195,50

6,00

1 683 744,49

1 928 085,90

0,00
0,00
3 260 863,93

0,00
121,00
3 690 802,30

WSKAŹNIK ODZYSKU I RECYKLINGU
ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W 2015 R.

Grupa Azoty S.A.
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)
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania ze stali
Opakowania z drewna
Recykling dla opakowań razem
Odzysk dla opakowań razem
Grupa Azoty PUŁAWY
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z papieru i tektury
Recykling opakowań razem
Odzysk dla opakowań razem
Opakowania po środkach niebezpiecznych – odzysk
Grupa Azoty POLICE
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z blachy stalowej
Opakowania z drewna

2014

2015

23,50%
51%
61%
16%
56%
61%
14%
10%

23,50%
51%
61%
16%
56%
61%
16%
20%

0,05%

10%

23,50%
51%
16%
56%
61%

23,50%
51%
16%
56%
61%

24%, w tym 0,5% recykling na własnej instalacji
16%
61%
56,25% (w tym 0,25% recykling na własnej instalacji)
61,22% (w tym 0,22% recykling na własnej instalacji)
5%

23,50%
16%
61%
56%
61%
10%

23,70%
77%
51%
49%

23,50%
61%
51%
16%

GOSPODARKA ODPADAMI
We wszystkich umowach zawieranych z firmami
zewnętrznymi w zakresie odbioru odpadów
oraz wykonywania usług związanych z wytworzeniem odpadów zawieramy klauzulę, zgodnie
z którą odpady mają być zagospodarowane
zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska
i ustawy o odpadach.

W celu realizacji obowiązku uzyskania odpowiednich poziomów odzysku
i recyklingu opakowań, w tym wielomateriałowych i niebezpiecznych,
współpracujemy również z organizacjami odzysku oraz Krajowymi
Izbami Gospodarczymi.
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Grupa Azoty S.A.
Głównym odpadem powstającym w spółce są popioły i żużle.
Mokry popiół jest wykorzystywany gospodarczo, a popiół
lotny przekazujemy w celu zastosowania w budownictwie.

Odpady tworzyw sztucznych poddawane są procesowi
odzysku w instalacjach produkcyjnych Compoundingu
PA6 oraz Compoundingu POM.

W 2015 r. około 78% odpadów niebezpiecznych stanowiły
zużyte oleje i smary, które w całości przekazywane były do
MIS-Polska, a następnie do rafinerii, gdzie wykorzystywane
są do produkcji nowego oleju.

99 ton

78%

odpadów niebezpiecznych stanowią oleje
i smary, które są ponownie wykorzystywane
do produkcji nowego oleju

tworzyw sztucznych poddano
odzyskowi w 2015 r.

W Grupie Azoty S.A. prowadzimy także selektywną zbiórkę
surowców wtórnych (m.in. makulatury, tworzyw sztucznych,
drewna, szkła, zużytych baterii, sprzętu elektrycznego
i elektronicznego).

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest wytwórcą odpadów powstających zarówno w toku produkcji, jak i w wyniku prowadzenia
działalności socjalno-bytowej i niektórych prac remontowych.
Wszystkie odpady wytworzone w zakładzie poddawane są
selektywnej zbiórce i magazynowaniu w miejscach oznaczonych i uzgodnionych stosownymi decyzjami.

wytwórcą odpadów oraz zobowiązujących ten podmiot do
postępowania z odpadami zgodnie z wymogami prawa.
Głównymi odpadami wytworzonymi w 2015 r. w Grupie Azoty
Kędzierzyn w największej ilości były:
• mieszanki popiołowo-żużlowe (87% całkowitej ilości
wytworzonych odpadów)
• złom stalowy (4,9%)
• pozostałości podestylacyjne (3,4%)
• szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków (2,3%)
• szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków (1,2%).

Spółka posiada pięć zakładowych składowisk odpadów,
z czego cztery zostały zamknięte (trzy zrekultywowano,
a na kolejnym prowadzone są prace rekultywacyjne)
oraz jedno składowisko w fazie eksploatacji, na którym
składowane są mieszanki popiołowo-żużlowe z zakładowej
elektrociepłowni. Spółka prowadzi intensywny proces
wydobycia ww. odpadów, nie ponosząc tym samym opłat
za ich składowanie. Wytworzone odpady przekazywane są
uprawnionym odbiorcom zewnętrznym.

Prowadzona od kilku lat współpraca z organizacją odzysku
zapewnia spółce wymagany przepisami poziom recyklingu
i odzysku opakowań.

W spółce przyjęto zasadę zawierania w umowach na świadczenie usług remontowych oraz prac związanych z realizacją
inwestycji zapisów ustalających świadczącego usługę –

Grupa Azoty KĘDZIERZYN kontynuowała proces przekazywania
generowanych odpadów zewnętrznym odbiorcom odpadów,
przede wszystkim z przeznaczeniem do odzysku.

Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty PUŁAWY realizuje obowiązki w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie umów podpisanych z organizacją odzysku opakowań
oraz w zakresie opakowań po substancjach niebezpiecznych
z organizacją samorządu gospodarczego posiadającego
zawarte porozumienie z Marszałkiem Województwa.
Dodatkowo prowadzimy proces recyklingu opakowań
z tworzyw sztucznych w urządzeniach instalacji produkcji
opakowań. Odpady są przetapiane, granulowane
i przekazywane ponownie do produkcji opakowań.
Generowane w spółce odpady gromadzone są selektywnie.
Pozwala to na zminimalizowanie zagrożeń oraz właściwe
nimi gospodarowanie.
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Odpady przekazywane są wyłącznie podmiotom posiadającym
zezwolenie właściwego organu na gospodarowanie odpadami.
Część odpadów zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego podlega odzyskowi lub unieszkodliwianiu w instalacjach
spółki.
Spółka dysponuje własnym składowiskiem odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne posiadającym instrukcję
prowadzenia składowiska zatwierdzoną decyzją Marszałka
Województwa Lubelskiego.
Obniżenie o ponad 50% ilości wytwarzanych odpadów innych
niż niebezpieczne wiąże się z uznaniem w październiku 2014
roku przez Marszałka Województwa odpadu: popioły lotne
z węgla wytwarzanego w instalacji Grupa Azoty PUŁAWY
za produkt uboczny.

Grupa Azoty POLICE
W polickiej spółce głównymi odpadami technologicznymi są
fosfogipsy, siarczan żelaza II, osady z zakładowej oczyszczalni
ścieków oraz roztwory i szlamy z regeneracji wymienników
jonitowych.

Wytwarzane w toku eksploatacji instalacji roztwory i szlamy
w całości unieszkodliwiane są w zakładowej oczyszczalni
ścieków. Powstające osady z oczyszczalni zagospodarowywane
są w procesie odzysku.

Odpady fosfogipsów oraz siarczanu żelaza II unieszkodliwiane
są poprzez składowanie na zakładowych składowiskach.
Z uwagi na możliwość gospodarczego wykorzystania
odpadowego siarczanu żelaza II, zarówno w instalacjach spółki,
jak i przez odbiorców zewnętrznych, na składowisku siarczanu
żelaza notowany jest bilans ujemny.

Ponadto w Grupie Azoty POLICE (w zależności od wybranego
sposobu postępowania) za produkt uboczny uznane są:
popioły i żużle, kwas pohydrolityczny oraz siarczan żelaza II.

BIORÓŻNORODNOŚĆ
Działamy w wielu regionach Polski o cennych walorach przyrodniczych, a także w pobliżu obszarów chronionych, dlatego naszą
działalność prowadzimy w pełnej zgodzie z otaczającą nas naturą.
Wszystkie nasze spółki zarejestrowały swoje produkty zgodnie z rozporządzeniem REACH. Nasze 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.

Grupa Azoty S.A.
Grupa Azoty S.A. dzierżawi obszar 72,2 ha położony
w dorzeczu Dunajca w obszarze Natura 2000.

Obszarami chronionymi są: Dolny Dunajec (kod PlH120085;
pow. 1293,9 ha) oraz Biała Tarnowska (kod PlH120090;
pow. 957,5 ha).

Grupa Azoty KĘDZIERZYN
W naszej spółce w Kędzierzynie nie posiadamy, nie
dzierżawimy oraz nie zarządzamy gruntami zlokalizowanymi

na obszarach chronionych bądź przylegającymi
do takich obszarów.

Grupa Azoty PUŁAWY
Grupa Azoty PUŁAWY zlokalizowana jest wewnątrz kompleksu
leśnego na prawym brzegu Wisły. Teren ten nie jest objęty ani
nie przylega do obszarów chronionych. Jednak w naszym
sąsiedztwie znajdują się tereny, które są objęte różnymi
formami ochrony:
• rezerwat „Piskory” położony w odległości ok. 6 km
• rezerwat „Łęg na Kępie w Puławach” położony
w odległości ok. 5,6 km
• rezerwat „Czapliniec” koło Gołębia położony
w odległości ok. 8,6 km
• Kazimierski Park Krajobrazowy położony w odległości
ok. 7,1 km
• Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza”
położony w odległości ok. 5 km

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Kozi Bór” położony
w odległości ok. 8,6 km
• Zespół przyrodniczo-krajobrazowy obejmujący dno
doliny rzeki Bystrej zlokalizowany w odległości ok. 11,9 km
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 położony
w odległości ok. 1,3 km
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolny
Wieprz” położony w odległości ok. 5,2 km
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Płaskowyż
Nałęczowski” położony w odległości ok. 8,3 km
• Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina
Środkowej Wisły” położony w odległości ok. 5 km
• Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Przełom
Wisły w Małopolsce”, położony w odległości ok. 6,1 km
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Grupa Azoty POLICE
Grupa Azoty POLICE jest właścicielem i użytkownikiem
wieczystym terenów sąsiadujących z obszarami objętymi
ochroną w ramach sieci Natura 2000. Są to: Police – Kanały
(kod PlH320015; pow. 100,2 ha), Zalew Szczeciński (kod
PlB320009; pow. 47 194,6 ha), Ujście Odry i Zalew Szczeciński
(kod PlH320018; pow. 52 612,0 ha).

Ponadto w sąsiedztwie 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

PROGRAM „BAŁTYK”
Centrum Kompetencji PUŁAWY zostało partnerem programu „Bałtyk” na lata 2015–2020,
realizowanego w ramach Inicjatywy Sekretarza
Generalnego OZN Global Compact w Polsce,
oraz jest współautorem raportu „Bałtyk dla
wszystkich”, który został zainaugurowany
2 października 2015 r. na Europejskim Forum
Nowych Idei w Sopocie. CK PUŁAWY realizuje
inicjatywy systemu ONZ na rzecz efektywnego
zarządzania ekosystemem i zasobami basenu
morskiego, analizy przyczyn eutrofizacji, a także
przywrócenia dobrego stanu ekologicznego
Morza Bałtyckiego.

Zaangażowanie CK PUŁAWY w realizację programu „Bałtyk” 2015–2020
zmierza do promocji i rozpowszechniania odpowiedzialnych
i zrównoważonych praktyk rolniczych.
Raport „Bałtyk dla wszystkich”, na łamach którego ukazał się artykuł
przedstawiciela Rady Naukowej Centrum, prof. dr. hab. Janusza Igrasa, pt.
„Analiza przyczyn i konsekwencje eutrofizacji dna Morza Bałtyckiego oraz
kierunki działania na rzecz zmniejszenia odpływu substancji biogenicznych
do wód Bałtyku” dostępny jest na stronie internetowej:
http://ckpulawy.com/wp-content/uploads/
/2015/11/baltyk_124_rozkladowki.pdf

SOKÓŁ WĘDROWNY W POLICACH I PUŁAWACH
Grupa Azoty z sukcesem opiekuje się parami sokołów wędrownych
w Policach i Puławach. Są to jedne z nielicznych par tego gatunku w skali
całego kraju. Choć jeszcze w latach 40. ubiegłego wieku sokół wędrowny
był ptakiem pospolitym, to jednak stosowanie w kolejnych dwóch
dekadach biocydów, w tym głównie DDT, doprowadziło do spadku
liczebności krajowej populacji niemalże do zera. Obecnie trwa odbudowa
liczebności sokoła, ale nadal jest on jednym z najrzadszych lęgowych
ptaków Polski.
„Kominy to dla sokołów idealne miejsca lęgowe, dlatego na jednym z nich,
na wysokości 80 metrów zamontowaliśmy specjalną budkę lęgową. W tym
roku na świat przyszły 4 sokoły. Z gniazda na kominie zakładu energetycznego „Polic” w świat wyfrunęło już 10 sokołów” – Jerzy Matyjasik, emerytowany energetyk Grupy Azoty Police, opiekuje się sokołami wędrownymi,
które mieszkają na jednym z kominów ZCH Police.
„Pierwsza budka lęgowa dla sokołów została w naszych Zakładach
powieszona w 2006 roku na kominie Elektrociepłowni. Przez wiele lat
ptaki nie zasiedlały jej.

fot. Grzegorz Sierocki
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Dopiero w 2013 roku para sokołów przystąpiła tu do lęgu, z sukcesem
odchowując dwójkę piskląt. W kolejnych dwóch latach ptaki te doczekały
się trojaczków i czworaczków. Na początku 2016 r., ze względu na
demontaż komina, została zamontowana nowa budka na kominie Instalacji
Odsiarczania Spalin, w tym roku ptaki bardzo późno przystąpiły do lęgu,
mimo tego z powodzeniem odchowały trójkę młodych” – Grzegorz
Sierocki, pracuje w Dziale Komunikacji Korporacyjnej Grupy Azoty Puławy,
pasjonuje się fotografią przyrody, ornitolog z zamiłowania . Opiekuje się
parą puławskich sokołów wędrownych.

4.0
NASZE
FINANSE
Wyniki finansowe

Grupa Azoty S.A., Marek Krawiec
- aparatowy na Wydziale Kwasów Azotowych

NASZE FINANSE
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Grupa Azoty KĘDZIERZYN, Sterownia Wydziałów Aldehydów i Alkoholi. Na pierwszym planie: Karol Małek
- aparatowy produkcji alkoholi na Wydziale Alkoholi, Konrad Szwamel - aparatowy produkcji aldehydów
na Wydziale Aldehydów, Michał Głowacki - mistrz zmiany na Wydziale Aldehydów

4.1.
Zasady sporządzania
skróconego
sprawozdania
finansowego
Rok 2015 zakończył się dla
Grupy Azoty historycznie
dobrymi wynikami finansowymi.
Zysk netto wyniósł blisko
692 mln zł i był wyższy od
ubiegłorocznego aż
o 427 mln zł. Przychody ze
sprzedaży przekroczyły poziom
10 mld zł. Akcje Grupy Azoty
zbliżyły się do ceny 100 zł.
Tym samym spółka umocniła
swoją pozycję wśród inwestorów, a przede wszystkim utwierdziła swoją mocną pozycję
jednego z największych europejskich koncernów chemicznych. Znakomitym wynikom
finansowym niewątpliwie
sprzyjał spadek cen surowców
strategicznych, takich jak gaz
ziemny czy węgiel.

Przedstawiane tu wyniki są spójne z wynikami
prezentowanymi w publicznie dostępnych
sprawozdaniach finansowych za rok 2015
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. 8 marca 2016 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.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący
się 31 grudnia 2015 r. przygotowane zgodnie z MSSF UE, dostępne jest na

http://tarnow.grupaazoty.com/index.php?lang=pl&p=relacje&s=
raportyr&val=&f=&c=desc&t=data&gid=&rq=&page=0&pid=139

Paweł Łapiński
Wiceprezes Zarządu
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4.2.
Skonsolidowany rachunek zysków
i strat oraz inne całkowite dochody
Dane w tysiącach złotych
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Koszty finansowe netto
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej

Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk netto

Inne całkowite dochody
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane
do rachunku zysków i strat
Przeszacowanie zobowiązania z tytułu
programu określonych świadczeń
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji,
które nie będą reklasyfikowane
do rachunku zysków i strat
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za okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015

za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014

10 024 405
(7 760 211)
2 264 194
(633 314)
(736 546)
47 664
(111 987)
830 011
42 910
(47 576)
(4666)

9 898 476
(8 231 565)
1 666 911
(581 145)
(739 977)
58 421
(101 980)
302 230
45 767
(58 398)
(12 631)

13 737
839 082
(147 234)
691 848

13 940
303 539
(37 731)
265 808

691 848

(753)
265 055

(6987)

(23 542)

1309
(5678)

4420
(19 122)

Dane w tysiącach złotych
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane
do rachunku zysków i strat
Wycena instrumentów zabezpieczających
Zmiana wartości godziwej inwestycji
dostępnych do sprzedaży
Zmiana wartości godziwej inwestycji
dostępnych do sprzedaży przeklasyfikowana
do rachunku zysków i strat
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych
jednostek podporządkowanych
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji,
które są lub będą reklasyfikowane
do rachunku zysków i strat

Suma innych całkowitych dochodów
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający dla:
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziałowców niesprawujących kontroli
Zyski i straty oraz inne całkowite dochody
ogółem przypadające dla:
akcjonariuszy jednostki dominującej
udziałowców niesprawujących kontroli
Zysk na jedną akcję:
Podstawowy (zł)
Rozwodniony (zł)

za okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015

za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014

65

–

–

(24)

–

(2912)

(526)

7807

–
(461)

559
5430

(6139)
685 709

(13 692)
251 363

609 499
82 349

231 350
33 705

604 443
81 266

216 144
35 219

6,14
6,14

2,33
2,33
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4.3.
Skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej
Dane w tysiącach złotych
Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Inwestycje w jednostkach
podporządkowanych
Inwestycje dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe razem

na dzień
31.12.2015

na dzień
31.12.2014*

na dzień
01.01.2014*

6 429 767
52 204
532 798
12 550

5 905 106
54 968
509 964
12 600

5 736 378
53 374
519 280
11 617

111 095
12 370
4 347
1797

110 842
12 371
19 054
2932

128 944
23 989
53
3408

62 769
5226
7 224 923

86 941
4675
6 719 453

103 540
4462
6 585 045

1 180 599
502 885

1 343 513
68 484

1 147 585
106 822

2156

6720

40 558

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu
podatku dochodowego
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa
Aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem

1 078 292
753 144
32 047

1 227 334
558 603
24 118

1 335 931
713 024
21 016

3123
3 552 246

107
3 228 879

792
3 365 728

Aktywa razem

10 777 169

9 948 332

9 950 773

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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Dane w tysiącach złotych
Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej
Kapitał z wyceny transakcji
zabezpieczających
Kapitał z aktualizacji wyceny
Różnice kursowe z przeliczenia
sprawozdań finansowych jednostek
podporządkowanych
Zyski zatrzymane, w tym:
zysk netto bieżącego okresu
Kapitał własny akcjonariuszy
jednostki dominującej
Kapitał udziałowców
niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
Rezerwy
Dotacje
Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania długoterminowe razem

na dzień
31.12.2015

na dzień
31.12.2014

na dzień
01.01.2014

495 977

495 977

495 977

2 418 270

2 418 270

2 418 270

65
–

–
–

–
2346

752
3 452 224
609 499

1403
2 843 389
231 350

(3681)
2 649 822
676 948

6 367 288

5 759 039

5 562 734

768 933
7 136 221

729 097
6 488 136

707 820
6 270 554

1 047 450

476 932

634 693

326 968

312 419

254 613

972
100 740
47 036

1498
113 106
39 993

61 821
119 343
24 906

245 868
16 112
1 785 146

231 692
20 205
1 195 845

284 068
22 513
1 401 957

118 880

509 259

604 140

33 167

30 494

34 008

18 986

2934

4903

Zobowiązania z tytułu kredytów,
pożyczek
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Zobowiązania z tytułu bieżącego
podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe
Rezerwy
Dotacje
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania krótkoterminowe
razem
Zobowiązania razem

1 347 227
273 447
5091
1346
57 658

1 425 553
211 432
2982
2322
79 375

1 313 547
213 839
2936
25 921
78 968

1 855 802
3 640 948

2 264 351
3 460 196

2 278 262
3 680 219

Pasywa razem

10 777 169

9 948 332

9 950 773
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4.4.
Skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych
za okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015

za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014*
przekształcone

839 082
566 576
484 810
61 469
8177
(4691)

303 539
589 459
520 175
40 300
1628
(2912)

(13 737)
31 213
(187)

(13 940)
48 740
(807)

(478)

(3725)

1 405 658

892 998

165 599
142 870

122 141
(195 134)

(39 758)

(20 733)

30 803
(925)

57 824
761

Środki pieniężne wygenerowane
na działalności operacyjnej
Podatek (zapłacony)

1 704 247
(74 021)

857 857
(38 076)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

1 630 226

819 781

Dane w tysiącach złotych
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty
Amortyzacja
Utworzenie odpisów aktualizujących
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
Zysk ze zbycia aktywów finansowych
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
Odsetki, różnice kursowe
Dywidendy
Zysk z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych
wykazywanych wg wartości godziwej
Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami
w kapitale obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń
międzyokresowych i dotacji
Inne korekty
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za okres
od 01.01.2015
do 31.12.2015

za okres
od 01.01.2014
do 31.12.2014*
przekształcone

13 029

8786

(1 061 762)
12 668
(855 926)

(676 398)
11 971
(179 583)

–
389 769
3840
10 928
(9974)
(5945)
(1 503 373)

(23 443)
215 686
3480
–
(645)
(7920)
(648 066)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Dywidendy wypłacone
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
Odsetki zapłacone
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Pozostałe wpływy (wydatki) finansowe
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem

(25 544)
1 105 758
(12 048)
(927 651)
(36 955)
(12 504)
(22 538)
68 518
195 371

(41 768)
288 300
–
(541 358)
(43 766)
(13 191)
23 742
(328 041)
(156 326)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut

558 603
(830)

713 024
1905

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

753 144

558 603

Dane w tysiącach złotych
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
Otrzymane dywidendy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wydatki na nabycie spółek zależnych, po pomniejszeniu
o przejęte środki pieniężne
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Dotacje
Pożyczki
Pozostałe wydatki inwestycyjne
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punktach 2.3.1 Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
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4.5.
Wyniki finansowe
segmentów operacyjnych
Segmenty operacyjne
Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne
za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku
Dane w tysiącach złotych
Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

6 057 906

1 247 971

2 302 233

209 236

207 059

10 024 405

2 190 855

308 990

992 745

2 712 905

903 264

7 108 759

8 248 761

1 556 961

3 294 978

2 922 141

1 110 323

17 133 164

(7 407 674)
(433 228)
(385 839)

(1 603 980)
(52 742)
(114 235)

(3 224 385)
(145 660)
(172 699)

(2 924 792)
(121)
(14 137)

(1 077 999)
(1563)
(49 636)

(16 238 830)
(633 314)
(736 546)

21 041

4677

5902

9234

6810

47 664

(13 343)

(16 475)

(37 313)

(2996)

(41 860)

(111 987)

848 785
–
–

(58 817)
–
–

39 182
–
–

3587
–
–

(2726)
–
–

830 011
42 910
(47 576)

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

13 737
839 082
147 234

Zysk netto
EBIT*
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana

848 785
149 275
–

(58 817)
48 417
–

39 182
95 540
–

3587
74 307
–

(2726)
80 839
–

691 848
830 011
448 378
36 432

EBITDA**

998 060

(10 400)

134 722

77 894

78 113

1 314 821

Przychody ze sprzedaży
zewnętrzne
Przychody ze sprzedaży
pomiędzy segmentami
Przychody ze sprzedaży
razem
Koszty operacyjne,
w tym:(-)
koszty sprzedaży(-)
koszty zarządu(-)
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne(-)

Wynik segmentu
na działalności operacyjnej EBIT
Przychody finansowe
Koszty finansowe(-)
Zysk z udziałów w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

*

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.
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Przychody, koszty i wynik finansowy w podziale na segmenty operacyjne
za okres 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 roku
Dane w tysiącach złotych
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
zewnętrzne
Przychody ze sprzedaży
pomiędzy segmentami
Przychody ze sprzedaży
razem
Koszty operacyjne,
w tym:(-)
koszty sprzedaży(-)
koszty zarządu(-)
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne(-)

Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

Ogółem

5 580 374

1 460 155

2 505 638

194 621

157 688

9 898 476

2 323 040

348 170

1 050 591

2 933 148

802 963

7 457 912

7 903 414

1 808 325

3 556 229

3 127 769

960 651

17 356 388

(7 468 963)
(395 845)
(367 528)

(1 899 986)
(53 566)
(123 773)

(3 568 630)
(130 041)
(184 559)

(3 123 579)
(82)
(12 565)

(949 441)
(1611)
(51 552)

(17 010 599)
(581 145)
(739 977)

14 929

12 923

4778

10 336

15 455

58 421

(13 960)

(2678)

(47 709)

(8582)

(29 051)

(101 980)

(81 416)
–
–

(55 332)
–
–

5944
–
–

(2386)
–
–

302 230
45 767
(58 398)

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

13 940
303 539
(753)
(37 731)

Wynik segmentu na działalności
operacyjnej EBIT
435 420
Przychody finansowe
–
Koszty finansowe(-)
–
Zysk z udziałów w jednostkach
stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
–
Zysk przed opodatkowaniem
–
Wynik na działalności zaniechanej
–
Podatek dochodowy
–
Zysk netto
EBIT*
Amortyzacja
Amortyzacja nieprzypisana

435 420
158 972
–

(81 416)
47 870
–

(55 332)
100 947
–

5944
74 050
–

(2386)
80 285
–

265 055
302 230
462 124
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.
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4.6.
Opinia niezależnego
biegłego rewidenta
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SKRÓCONYM SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Dla Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.
Załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe do skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostało sporządzone na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A., której jednostka dominująca ma siedzibę w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8 („Grupa
Kapitałowa”) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Dnia 8 marca 2016 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 Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 810 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 810
Zlecenie sporządzenia sprawozdania na temat skróconych sprawozdań finansowych wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB).

Opinia
Naszym zdaniem skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które sporządzono na podstawie zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., jest spójne, we wszystkich istotnych
aspektach, z tym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zgodnie z zasadami opisanymi w nocie „Zasady sporządzenia skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.
W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.
Nr ewidencyjny 458
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
8 listopada 2016 r.
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Marcin Domagała
Członek Zarządu
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 90046

5.0
NASZ
RAPORT
Grupa Azoty PUŁAWY, Sterownia Saletry Amonowej
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Grupa Azoty POLICE, nocna panorama

5.1.
O raporcie
W biznesie liczby są
ważne, ale nie mówią
wszystkiego. Dlatego
w tegorocznym raporcie
Grupy Azoty przedstawiamy,
poza liczbami, opowieść
o tym, co robimy. O nas
samych, naszych produktach,
naszych partnerach, naszych
klientach. Słowem: o tym,
co dla nas ważne. O tym
dlaczego, po co i jak robimy
to wszystko. A ponieważ
działamy wśród ludzi –
opowiadamy również
o naszej odpowiedzialności.

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany
prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy
Azoty za 2015 r. Przy przygotowywaniu raportu po raz
trzeci skorzystaliśmy z wytycznych międzynarodowego
standardu raportowania Global Reporting GRI G4
na poziomie CORE. Raport wydawany jest w trybie
rocznym.

Dr Maurycy Graszewicz
Dyrektor Departamentu
Korporacyjnego Marketingu
i Komunikacji

• Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z siedzibą w Policach
(Grupa Azoty POLICE)

Raport opisuje wyniki czterech największych spółek
grupy kapitałowej:
• Grupa Azoty S.A.
z siedzibą w Tarnowie
(Jednostka Dominująca)
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
(Grupa Azoty KĘDZIERZYN)
• Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
z siedzibą w Puławach
(Grupa Azoty PUŁAWY)
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Poza wymienionymi spółkami w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
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 2015 roku”.
W celu zachowania najwyższej staranności przygotowanie treści raportu
wspomagała firma edukacyjno-doradcza
(CSRinfo), a sam raport został poddany
niezależnej weryfikacji audytora (Deloitte
Advisory Sp. z o.o.). Dane finansowe,
które zaczerpnięto ze sprawozdań finansowych, były audytowane przez niezależnych biegłych rewidentów (KPMG
Audyt Sp. z o.o.). W procesie zbierania
danych uczestniczyło około 70 osób
z czterech głównych spółek.
Zakres oraz zasięg raportu, podobnie
jak zastosowane w nim metody pomiaru,
nie uległy znaczącym zmianom.
Nadal aktualne są obszary oddziaływania
i wskaźniki wskazane przez Komitet
Merytoryczny ds. CSR przy opracowywaniu raportu za 2013 r. Wyodrębniono
wówczas aspekty o niskiej, średniej
i wysokiej istotności. Te pierwsze, jako
nietworzące wymiernej wartości dodanej
dla organizacji i odbiorców raportu,
zostały w nim pominięte.

W tegorocznym raporcie uwzględnione zostały
następujące aspekty niefinansowe:
Aspekty raportowania o wysokiej istotności
• 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
Aspekty raportowania o średniej istotności
• 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

W stosunku do poprzedniego raportu brak konieczności naniesienia istotnych korekt.
Poprzedni raport za 2014 r. został opublikowany w czerwcu 2015 r. i jest dostępny na stronie:
http://grupaazoty.com/doc/1e487f6c/raport_zintegrowany_grupa_azoty_za_2014.pdf
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5.2.
Index GRI
Numer
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Komentarz

Audyt

Numer
strony

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

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

2,3

20, 30-32

Profil organizacyjny
G4-3

Nazwa organizacji

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

9

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

5

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów

G4-9

Skala działalności

4
4, 43-51

10-11
5, 43-51
4-6

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju,
umowy o pracę i regionu w podziale na płeć

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

G4-12

Opis łańcucha dostaw

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru,
struktury, formy własności lub łańcucha wartości

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

62-65

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

39-40

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe)
i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach
Zidentyfikowane istotne aspekty i ograniczenia

39-40

G4-17

Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

131-132

G4-18

Proces definiowania treści raportu

132

G4-19

Zidentyfikowane materialne aspekty zidentyfikowane
w toku procesu definiowania raportu

132

G4-20

Istotność aspektu wewnątrz organizacji

132

G4-21

Istotność aspektu na zewnątrz organizacji

132

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)

122
132

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu,
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

107, 132

75-77

88
55-56, 62-65
132, 11
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133

Zaangażowanie intersariuszy
G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

38

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych
przez organizację

38

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość
angażowania według typu i grupy interesariuszy

38

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie
Parametry raportu

38

G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy)

131

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

132

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.)

roczny

G4-31

Osoba kontaktowa

G4-32

Indeks GRI

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

G4-34

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi
najwyższemu organowi nadzorczemu, odpowiedzialnymi za strategię
i działania związane z wpływem organizacji w obszarze ekonomicznym,
społecznym i środowiskowym

131
139
133-137
132

Ład korporacyjny
23-29

Etyka
G4-56

Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki
Informacje szczegółowe

33

KATEGORIA: EKONOMICZNE
Aspekt: Wyniki ekonomiczne
4-6

DMA

Podejście do zarządzania

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

G4-EC2

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji
wynikające ze zmian klimatycznych

G4-EC4

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa
Aspekt: Obecność na rynku

DMA

Podejście do zarządzania

G4-EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci
w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach
organizacji

DMA

Podejście do zarządzania

6

57-61
93

44-51
87

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny

134

92

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

92-95

G4-EC8

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego
wraz z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania

92-95
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KATEGORIA: ŚRODOWISKOWE
Aspekt: Materiały
DMA

Podejście do zarządzania

G4-EN1

Wykorzystane materiały według wagi i objętości

4-6

Wskaźnik
raportowany
częściowo

54

Aspekt: Energia
DMA

Podejście do zarządzania

102

G4-EN3

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację

102

G4-EN5

Efektywność energetyczna

103

G4-EN6

Ograniczenie zużycia energii

DMA

Podejście do zarządzania

104

G4-EN8

Łączny pobór wody według źródła

104

G4-EN10

Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu
wykorzystaniu
Aspekt: Bioróżnorodność

104

DMA

Podejście do zarządzania

115

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

115-116

G4-EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność
obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

115-116

DMA

Podejście do zarządzania

G4-EN15

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

107

G4-EN18

Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych

107

G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

G4-EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych
do powietrza według rodzaju związku i wagi
Aspekt: Ścieki i odpady

DMA

Podejście do zarządzania

G4-EN22

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca
przeznaczenia

106

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody
postępowania z odpadem
Aspekt: Produkty i usługi

112-113

DMA

Podejście do zarządzania

62-63

G4-EN27

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko
i zakres ograniczenia tego wpływu

G4-EN28

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań,
według kategorii materiału
Aspekt: Zgodność z regulacjami

DMA

Podejście do zarządzania

100

G4-EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

100

Wskaźnik
raportowany
częściowo

103

Aspekt: Woda

Aspekt: Emisje
109-110

107
108-109

105, 113-115

101
112-113
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135

Aspekt: Transport
DMA

Podejście do zarządzania

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

56
56,65

KATEGORIA: SPOŁECZNE
Warunki pracy
Aspekt: Zatrudnienie
DMA

Podejście do zarządzania

76

G4-LA1

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

80

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym,
które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących
w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych

88

DMA

Podejście do zarządzania

89

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

89

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności
w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą,
wg regionów i płci.

91

G4-LA7

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

91

G4-LA8

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych
porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi
Aspekt: Edukacja i szkolenia

89

DMA

Podejście do zarządzania

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy

81
81-82

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających
na pracownika według struktury zatrudnienia i płci

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego,
które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces
przejścia na emeryturę

83

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii
zatrudnienia

83

Aspekt: Różnorodność i równość szans
DMA

Podejście do zarządzania

76

G4-LA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie
pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz
innych wskaźników różnorodności

78

Prawa człowieka
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji

136

DMA

Podejście do zarządzania

87

G4-HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze
podjęte w tej kwestii

87
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Społeczność
Aspekt: Społeczność lokalna
DMA

Podejście do zarządzania

92

G4-SO1

Procent jednostek biznesowych, uwzględniających zaangażowanie
społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe

92

G4-SO2

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność
lokalną
Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji

66

DMA

Podejście do zarządzania

33

G4-SO5

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
Aspekt: Udział w życiu publicznym

33

DMA

Podejście do zarządzania

92

G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii
politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów
Aspekt: Zgodność z regulacjami

92

DMA

Podejście do zarządzania

29

G4-SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych
z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
Odpowiedzialność za produkt

33

Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo
DMA

Podejście do zarządzania

G4-PR1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie
ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo

66

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

66

61-63

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
DMA

Podejście do zarządzania

67

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur
oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom
informacyjnym

67

G4-PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz
dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji
o produktach i usługach, według skutków

67

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta
Aspekt: Komunikacja marketingowa

68

DMA

Podejście do zarządzania

70

G4-PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi
kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej,
z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków

72

Aspekt: Zgodność z regulacjami
DMA

Podejście do zarządzania

G4-PR8

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług

70-71
72
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5.3.
Niezależny raport poświadczający

138
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W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
raportu lub podejścia Grupy Azoty do społecznej
odpowiedzialności biznesu prosimy o kontakt:
Monika Płońska, monika.plonska@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
monika.plonska@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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