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Życie ma więcej wyobraźni, niż możemy sobie wymarzyć. 
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Od tysiącleci natura dostarczała człowiekowi zasoby niezbędne do ży-

cia i tworzenia nowych cywilizacji. Jednak w chwili, kiedy zachwyceni 

własną wiedzą stworzyliśmy nieznane surowej naturze narzędzia i tech-

nologie, skończył się okres w którym efekty naszej działalności pozo-

stawały bez wpływu na przyrodę. Dlatego w poczuciu odpowiedzialno-

ści za przyszłe pokolenia, naszym wspólnym obowiązkiem jest dzisiaj 

podejmować działania zmierzające do ochrony środowiska naturalne-

go, bezcennych zasobów organicznego świata naszej planety.

Wychodząc z tego fundamentalnego założenia, Azoty Tarnów od 

lat wyznają zasadę zrównoważonego rozwoju i skutecznie realizują 

zintegrowane działania na rzecz edukacji ekologicznej, redukcji nega-

tywnego oddziaływania na środowisko oraz ekorozwoju.

Jerzy Marciniak
Prezes Zarządu | Dyrektor Generalny

Jerzy Marciniak

„Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym”
Antoine de Saint-Exupéry



Dzięki nabytym doświadczeniom, procesowym systemom zarządza-
nia i rozwijanym kompetencjom sprawiamy, że chemia jest bezpieczna 
i użyteczna dla ludzi.

Dynamiczna rozbudowa infrastruktury przemysłowej oraz rozwój tech-
nologii Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., szczególnie 
intensywne w okresie realizacji planu inwestycyjnego „Tarnów II” [1962-
1967] i intensyfikacji ciągów produkcji nawozów azotowych i związków 
chlorowych oraz instalacji kaprolaktamu, generowały – podobnie jak we 
wszystkich ówcześnie nowoczesnych wytwórniach chemicznych – po-
trzebę symetrycznych działań na rzecz zmniejszenia uciążliwości Azo-
tów Tarnów dla najbliższego otoczenia i środowiska naturalnego. Konse-
kwentne, odpowiedzialne działania podjęte w tym kierunku sprawiły, że 
na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia [1989-2009], dzięki moderni-
zacji lub oddaniu do eksploatacji instalacji ochronnych lub bardziej przy-
jaznych dla środowiska, Azoty Tarnów wielokrotnie [2-9 krotnie] zmniej-
szyły emisję zanieczyszczeń. Rozwijając systemowe rozwiązania na 
rzecz dalszego zmniejszenia wielkości oddziaływania na środowisko na-
turalne, wzrostu bezpieczeństwa stosowanych procesów wytwórczych 
oraz prewencyjnego zarządzania systemem ochrony zdrowia, Azoty 
Tarnów w roku 1994, jako drugie przedsiębiorstwo branżowe w Pol-
sce, przystąpiły do międzynarodowego programu Responsible Care 
– Odpowiedzialność i Troska.

Będące obecnie jednym z najnowocześniejszych zakładów chemicz-
nych w Polsce i jedną z największych firm chemicznych w Europie, Azoty 
Tarnów dobrowolnie przestrzegają zasad postępowania zgodnych z wy-
tycznymi Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, kodeksu 
Dobrych Praktyk Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego [CEFIC], 
podejmują i wdrażają najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne, 
procesowe i technologiczne na rzecz ochrony środowiska i popularyza-
cji świadomości ekologicznej.

Azoty Tarnów są aktywnym partnerem i uczestnikiem projektów pro-
ekologicznych, realizowanych m.in. pod egidą: Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego [członek CEFIC], Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Międzynarodowej Organizacji ds. Zakazu Broni 
Chemicznej [OPCW], Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro-
pie [OBWE/OSCE], Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ / UN]. 
Są jedną z nielicznych polskich spółek giełdowych indeksu RESPECT 
[GPW / RESPECT index] – pierwszego w Europie Środkowej i Wschod-
niej ratingu wyróżniającego emitentów odpowiedzialnych społecznie.

Misja

Uczestnicząc od 1994 roku w międzynarodowym programie Respon-
sible Care – Odpowiedzialność i Troska [RC], Azoty Tarnów rokrocznie 
deklarują realizację dobrowolnych działań na rzecz ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa prowadzonych procesów i ochrony zdrowia ludzkiego. 
Zgodnie z wytycznymi RC, spółka zobowiązana jest do publicznego, 
szczegółowego rozliczania zadań wykonanych oraz ogłoszenia deklara-
cji planowanych działań, które udostępniane są w ramach Raportu Śro-
dowiskowego. Sprawozdania te są ważnym świadectwem skuteczności 
i jawności działań podejmowanych przez Azoty Tarnów na rzecz ochro-
ny zasobów naturalnych, systematycznego minimalizowania oddziały-
wań na otoczenie, efektywnego wykorzystania surowców, równowagi 
społecznej [rozumianej jako podnoszenie jakości życia społeczności 
lokalnej], upowszechniania edukacji ekologicznej.

Responsible Care 
Odpowiedzialność 
i Troska
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I. Działania w zakresie ochrony środowiska:
1. Zabezpieczenie instalacji utleniania cykloheksanu w przypadku zaniku wody 

obiegowej (kontynuacja zadania z 2009 r.).
– Wykonanie awaryjnego zasilania wodą pitną węzła destylacji na instalacji utlenia-

nia cykloheksanu, zmiana zasilania wodą „awaryjną” skraplaczy cykloheksanu.
2. Badanie składu frakcyjnego pyłu emitowanego z emitorów zlokalizowanych na 

instalacjach technologicznych (kontynuacja zadania z 2009 r.).
– Pobór prób z 30 emitorów i określenie wielkości emisji pyłu o frakcji 10 μm (pył 

PM10) z Azotów Tarnów.
3. Przygotowanie węgla dla kotła K-4 (kontynuacja zadania z 2009 r.).
– Opracowanie Projektu Technicznego.
4. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa (kontynuacja zadania 

z 2009 r.).
5. Instalacja do kompleksowego odbioru popiołu z EC II.
– Wykonanie instalacji pneumatycznego transportu popiołu spod elektro� ltrów 

do zbiorników oraz instalacji załadunku i dystrybucji  popiołów.

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

(kontynuacja zadania z 2009 r.).
– Wdrożenie wymagań norm PN-N 18001 oraz OHSAS 18001 wg przyjętego 

w Azotach Tarnów harmonogramu wdrażania.
2. Remont odcinka estakady c. XXX. (kontynuacja zadania z 2009 r.).
– Przeprowadzenie remontu konstrukcji stalowej estakady oraz wykonanie prze-

łożenia i przełączenia rurociągów mediów technologicznych i energetycznych 
na wyremontowany odcinek estakady.

3. Uzyskanie świadectwa AEO (Status Upoważnionego Przedsiębiorcy).
– Dostosowanie procedur oraz standardów mających na celu spełnienie kryte-

riów gwarantujących uzyskanie świadectwa AEO.

III. Działania w zakresie zdrowia i pro� laktyki zdrowotnej:
1. Realizacja programu pro� laktyki zdrowotnej  pracowników Azotów Tarnów.
– Pro� laktyczne szczepienia pracowników Azotów Tarnów przeciw grypie.

 IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 
dot. obszaru tematycznego Programu „Odpowiedzialność i Troska”:
1. Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa � rmowego: Raport 
 Środowiskowy.
2. Organizacja VIII tarnowskiej edycji akcji „Drzewko za butelkę”.
3. Konkurs fotogra� czny „Złap zająca”.
4. Współorganizacja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół licealnych ziemi 

tarnowskiej w ramach obchodów Dnia Ziemi.
5. Wydanie dodatku ekologicznego do biuletynu „Tarnowskie Azoty”.
6. Organizacja inicjatywy prośrodowiskowej „Odzyskujemy naturę”.

Deklaracja działań do 
realizacji w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” 
na rok 2010 podpisana 22 lutego 2010 roku.

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

obiegowej.
– Opracowano dokumentację techniczną, dokonano uzgodnień z � rmą 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., zakończono przygotowania do rozpoczęcia 
przetargu na wykonawstwo podłączeń do rurociągów, rozpisano przetarg na 
dostawę i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zawarto umowę na 
dostawę armatury.

– Zakończenie i przekazanie do eksploatacji przewidywane jest na koniec czerw-
ca 2010 r., stąd zadanie będzie kontynuowane w 2010 r.

2. Realizacja wyburzeń obiektów i nieczynnych instalacji.
–  W zakresie wyburzeń zaplanowanych na 2009 r. zlikwidowano 17 obiektów 

budowlanych takich jak centrale chłodnicze, chłodnie wentylatorowe, pom-
pownie, budynki. Skuto strop basenu wody ciepłej i zimnej, wyburzono tace 
i fundamenty po likwidowanych instalacjach oraz zrekultywowano teren. 
Ponadto wyburzono budynki biurowe, szatnie oraz budynki starej bazy ZWRI. 
Zrealizowano ostatni etap wyburzeń wynikający z harmonogramu przyjętego 
na lata 2005-2009.

– Sprzedano złom odzyskany z likwidowanych obiektów.
– Zutylizowano odpady pochodzące z wyburzonych  obiektów (gruz, materiały 

izolacyjne i inne).
3. Badanie składu frakcyjnego pyłu emitowanego z emitorów zlokalizowanych na 

instalacjach technologicznych.
– Przeprowadzono zapytanie ofertowe wśród 7 � rm, związane z przeprowa-

dzeniem pomiarów na wykonanie składu ziarnowego pyłów emitowanych 
z instalacji technicznych. Odpowiedź złożyło 5 akredytowanych laboratoriów. 
Rozstrzygnięcie ofert planowane jest w pierwszych dniach lutego 2010 r.

– Przeprowadzenie przedmiotowych badań, tj. pobór prób z 30 emitorów i okre-
ślenie wielkości emisji pyłu o frakcji 10 µm (pył PM10) przewidywane jest  na 
I kwartał 2010 r.

4. Przygotowanie węgla dla kotła K-4.
– Dla zadania inwestycyjnego pt. „Przygotowanie węgla dla kotła K-4” opraco-

wano Koncepcję Techniczno-Kosztową. 
– Zadania zostało ponownie zgłoszone do Planu Inwestycyjnego przedsiębior-

stwa na rok 2010 celem kontynuacji działań.
5. Wymiana izolacji na głównych rurociągach pary 1,7 MPa.
– Zdemontowano istniejącą izolację i wykonano nową izolację na długości 1.588 

mb kolektora pary 1,7 MPa (Ø 350) – estakada ciąg II, VII, VIII.
– Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.

 

Rozliczenie działań 
zadeklarowanych na rok 
2009 w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” 
podpisane 30 stycznia 2010 roku

II. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego 
      i bezpieczeństwa pracy:
1. Wdrażanie systemu zarządzania BHP wg normy PN-N 18001:2004/BS OHSAS 

18001:2007.
– Zrealizowano cykl szkoleń przy współpracy z � rmą UNION, podczas których 

przeszkolono 292 osoby.
– Opracowano dokumentację systemową w zakresie systemu zarządzania BHP 

oraz „Przegląd wstępny BHP”. Na bieżąco odbywają się spotkania Zespołu ds. 
wdrażania systemu zarządzania BHP. Przeprowadzono 5 audytów wewnętrz-
nych w obszarze nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy (Centrum Nawozów, Centrum Kaprolaktamu, Centrum Tworzyw 
Sztucznych, Centrum Badań i Analiz, Departament Zarządzania i Polityki 
Personalnej).

– Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
2. Wizualizacja stanowiska obsługi pompowni stokażu na Wydziale 
 Katalizatorów.
– Zakupiono licencję komputerową i komputer, a następnie zabudowa-

no sterownię.
– Uzyskany efekt – poprawa bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa 

procesowego.
3. Remont odcinka estakady c. XXX.
– Wykonano część konstrukcji nowej estakady (4 słupy, 3 przęsła).
– Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
4. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej dla obsługi instalacji Plinke (stokaż 

kwasu azotowego,  pompownia wody).
– Zakupiono 5 telefonów komórkowych na abonament.
– Uzyskany efekt – poprawa w zakresie komunikacji obsługi, zwiększenie bez-

pieczeństwa pracy.

III. Działania w zakresie zdrowia i pro� laktyki zdrowotnej: 
1. Realizacja programu pro� laktyki zdrowotnej pracowników Azotów Tarnów.
– Wykonano dodatkowe szczepienia pracowników Azotów Tarnów przeciw 

grypie. Akcją tą w miesiącach wrzesień – grudzień 2009 r. objęto grupę 293 
pracowników.

– Uzyskany efekt – przeciwdziałanie zachorowaniom pracowników na grypę, 
obniżenie absencji chorobowej, zwiększenie wydajności pracy.

 
IV. Działania w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dot.     
      obszaru tematycznego Programu „OiT”:
1. Publikacja i rozpowszechnienie wydawnictwa � rmowego – Raport 
 Środowiskowy.
– Opublikowano Raport Środowiskowy w nakładzie 1500 egz., zawierający m.in. 

Deklarację na 2009 r. i Rozliczenie zadań za 2008 r.
– Przeprowadzono kampanię informacyjną – Raport zamieszczono na stronie 

internetowej Azotów Tarnów, rozesłano do jednostek wewnętrznych Azotów 
Tarnów oraz na zewnątrz Firmy.

2. Organizacja VII tarnowskiej edycji akcji „Drzewko za butelkę”.
– Przeprowadzono akcję w tarnowskich szkołach podstawowych, gimnazjach 

i przedszkolach.
– Dokonano nasadzeń drzew w placówkach uczestniczących w akcji.
– Przekazano 3 informacje prasowe do mediów lokalnych, umieszczono teksty 

na stronie internetowej Azotów Tarnów, przygotowano audycje w radiowęźle 
zakładowym oraz opublikowano 3 artykuły w biuletynie „Tarnowskie Azoty”.

– Ufundowano wyjście do kina dla 140 dzieci.

3. Konkurs fotogra� czny „Złap Zająca”.
– Przeprowadzono kampanię medialną nt. konkursu w biuletynie „Tarnowskie 

Azoty” i zakładowym radiowęźle.
– Zebrano 51 fotogra� i od uczestników konkursu (6 pracowników Azotów 

Tarnów).
– Zakwali� kowano 5 zdjęć do udziału na szczeblu krajowym.
– Wyłoniono zwycięzców i przyznano nagrody przez Sekretariat Programu.
– Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych towarzyszyła Międzynarodowym 

Targom Ochrony Środowiska POLEKO, które odbyły się w dniach 24-27.11.2009 r.
w Poznaniu.

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

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

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

ników nt. działań proekologicznych, które zaprezentowano w dodatku do biu-
letynu „Tarnowskie Azoty” z dnia 10.07.2009 r.

6. Przeprowadzenie wśród pracowników Azotów Tarnów i Spółek córek akcji 
zbierania nakrętek z plastikowych butelek.

– Przeprowadzono kampanię medialną nt. akcji zbierania nakrętek z plastiko-
wych butelek w biuletynie „Tarnowskie Azoty” i zakładowym radiowęźle. 

– Zgromadzono 2.122 kg nakrętek, ze sprzedaży których uzyskano 1.061 zł na 
rzecz DPS w Tarnowie dla Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie, celem 
przeznaczenia zebranych ze zbiórki środków na zakup i montaż windy.

– Uzyskany efekt – promowanie prośrodowiskowych zachowań wśród pra-
cowników oraz prezentowanie wizerunku Firmy jako dbającej o otoczenie 
i środowisko.

7. Organizacja inicjatywy prośrodowiskowej „Odzyskujemy naturę”.
– Przeprowadzono prezentację w 3 szkołach podstawowych, 1 przedszkolu 

i Gminnym Ośrodku Kultury nt. cyklu życia produktu typu butelka PET, ko-
nieczności stosowania w życiu codziennym segregacji śmieci, możliwościach 
odzysku surowców oraz dbałości o najbliższe otoczenie, założeń Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” oraz akcji „Drzewko za butelkę”. 5



„DRZEWKO ZA BUTELKĘ” to akcja [realizowana obecnie pod patrona-
tem Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej] zaini-
cjowana w 2003 roku przez firmy chemiczne, realizujące Program „Od-
powiedzialność i Troska”. Ideą akcji jest aktywne dbanie o środowisko 
poprzez zbieranie niepotrzebnych i zaśmiecających otoczenie plastiko-
wych butelek PET. Do udziału w projekcie zapraszani są wszyscy realiza-
torzy Programu oraz społeczności lokalne. W zamian za zebrane butel-
ki, które trafiają do recyklingu, przedszkolaki i uczniowie biorący udział 
w akcji, otrzymują sadzonki drzew. Podczas VII edycji akcji organizowa-
nej w Tarnowie przez Azoty Tarnów w roku 2009 zebrano ponad 346 tys. 
sztuk butelek PET.

„ZŁAP ZAJĄCA” to konkurs fotograficzny organizowany od kilku lat przez 
Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”, polegający na „upo-
lowaniu” dowolnym sprzętem fotograficznym ciekawych przykładów 
polskiej flory i fauny. Propozycja zabawy skierowana jest do wszystkich 
pracowników firm skupionych w Programie RC. Rywalizacja w konkursie 
ma na celu integrację pracowników we wspólnym celu, jakim jest ochro-
na środowiska. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: lokalnym i krajo-
wym. Za przeprowadzenie konkursu na szczeblu lokalnym odpowiadają 
Azoty Tarnów, natomiast etap ogólnopolski przeprowadzany jest przez 
Sekretariat Programu RC. W 2009 roku jury wyróżniło prace dwóch pra-
cowników Azotów Tarnów na krajowym etapie konkursu.

„ODZYSKUJEMY NATURĘ” to jedno z działań edukacyjnych prowadzo-
nych przez Azoty Tarnów we współpracy z Branżową Organizacją Od-
zysku S.A. na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej wśród najmłod-
szych. W ramach akcji specjaliści Azotów Tarnów przeprowadzają w lo-
kalnych przedszkolach i szkołach podstawowych spotkania i prezenta-
cje na temat szkodliwości produktów PET oraz konieczności stosowania 
w życiu codziennym segregacji śmieci. 

Azoty Tarnów przystąpiły w roku 2009 do wdrożenia Programu 
„ZIELONE BIURO”, który jest częścią Programu Czysty Biznes Fundacji 
Partnerstwo dla Środowiska, realizowanego w Polsce wspólnie z brytyj-
ską organizacją ekologiczną Groundwork. Program ma na celu ograni-
czenie negatywnego oddziaływania biura na środowisko przy równo-
czesnym obniżaniu kosztów funkcjonowania. Przystępując do Progra-
mu, Azoty Tarnów dobrowolnie zobowiązały się m.in. do realizacji poli-
tyki zakupów uwzględniającej wymogi środowiska, proekologicznego 
sposobu zarządzania papierem, zrównoważonego zarządzania energią 
elektryczną, cieplną, wodą i ściekami oraz prowadzenia ciągłej edukacji 

ekologicznej pracowników i klientów. 
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Wybrane 
akcje ekologiczne 2009

„Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. „Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi. 
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi. 
Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej Człowiek nie utkał pajęczyny życia – jest on niteczką w tej 
pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego 
siebie...”

Wódz Indian Seattle, 1855Wódz Indian Seattle, 1855
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Azoty Tarnów przestrzegają obowiązujące przepisy i decyzje administra-
cyjne w zakresie ochrony środowiska.

Spółka posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie ochrony 
środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.
(Dz.U. Nr 62/2001 poz. 627), która określa zasady ochrony środowiska 
oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju.

Obecnie Azoty Tarnów prowadzą działalność przemysłową m.in. w opar-
ciu o następujące decyzje środowiskowe:

decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza,• 
decyzja nakładająca obowiązki związane z imisją    • 

 zanieczyszczeń,
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych,• 
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych,• 
decyzja ustanawiająca strefę ochronną dla ujęć wody,• 
pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do   • 

 odbiornika lub do ziemi,
pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie i konserwację progu  • 

 piętrzącego na rzece Dunajec,
pozwolenie/zezwolenie na wytwarzanie, odzysk,    • 

 unieszkodliwianie, zbieranie i magazynowanie odpadów,
pozwolenie zintegrowane dla Kompleksu Parku Infrastruktury,• 

Procesowe Systemy 
Zarządzania Środowiskiem

Standardy 
zrównoważonego rozwoju

pozwolenie zintegrowane dla Kompleksu Wytwórczego   • 
 Kaprolaktamu i Poliamidów,

pozwolenie zintegrowane dla Kompleksu Wytwórczego POM  • 
 i Compoundingu,

pozwolenie zintegrowane dla Kompleksu PTFE i Związków   • 
 Fluorowych,

pozwolenie zintegrowane dla Kompleksu Wytwórczego   • 
 Nawozów Azotowych,

pozwolenie zintegrowane dla Instalacji Młynowni Kamienia   • 
 Dolomitowego,

pozwolenie zintegrowane dla Instalacji Mechanicznej Granulacji  • 
 Nawozów Saletrzanych.

Aktualnie trwają środowiskowe postępowania administracyjne 
z udziałem Azotów Tarnów:

ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu  • 
Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów w związku 
z intensyfikacją produkcji kaprolaktamu do 101,3 tys. t/rok,
ws. zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu • 
Wytwórczego Nawozów Azotowych w związku ze zwiększeniem 
produkcji na Instalacji Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego,
ws. ustanowienia strefy przemysłowej na terenach Azotów  • 
Tarnów.

Skuteczna realizacja zadań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważo-
nego rozwoju Azotów Tarnów jest możliwa dzięki systemowemu, zinte-
growanemu zarządzaniu, którego doskonalenie prowadzone jest zgodnie 
z uznanymi, międzynarodowymi standardami.

Zintegrowany system zarządzania Azotów Tarnów oparty jest na proceso-
wym podejściu do systemów zarządzania, które pozwala na stałe uzyski-
wanie poprawy poziomu jakości metodą PDCA [Plan – Do-Check-Act]. 

W spółce wdrożony został zintegrowany System Zarządzania Jakoś-
cią, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Żywności. Ponadto stosowane są 
sprawdzone, certyfikowane systemy zarządzania:

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 • 
ustanowiono dla zwiększania zadowolenia klienta przez 
spełnianie jego wymagań i oczekiwań.
System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą • 
ISO 14001:2004 wspomaga działania związane z ochroną 
środowiska i zapobieganiem zanieczyszczeniom w sposób 
wyważony z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny • 
z normą ISO 22000:2005 ustanowiono dla zwiększania 
zadowolenia klienta wyrobu przeznaczonego dla przemysłu 
spożywczego, przez spełnianie jego wymagań i oczekiwań. 
Świadectwo Realizatora Programu „Odpowiedzialność i Troska”. • 

Od września 2009 roku Azoty Tarnów legitymują się certyfikatem wdro-
żenia Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care [RSZRC], 
uzyskanym na podstawie przeprowadzonego audytu w zakresie oceny 
zgodności systemu funkcjonującego w firmie z wymaganiami Ramo-
wego Systemu Zarządzania Responsible Care, zgodnego z wytycznymi 
CEFIC (Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego). Uzyskanie certyfika-
tu RSZRC jest dowodem umacniania trendu ciągłego doskonalenia i roz-
woju systemów zarządzania zgodnie z przyjętą misją firmy. 

Obecnie wdrażane są kolejne systemy, które wzmocnią organizację spółki: 

System zarządzania BH• P zgodny z normą PN-N-18001:2004/ 
BS OHSAS-18001 jako skuteczne narzędzie w zapobieganiu wy-
padkom przy pracy i chorobom zawodowym.
System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wg • 
ISO/TS 16949:2009 jako rozwój systemu zarządzania jakością, 
zapobiegania wadom i zmniejszaniu odstępstw i strat w łańcu-
chu dostaw. 98



Podejmując liczne działania w kierunku doskonalenia gospodarki wodno
-ściekowej, unowocześniania procesów organizacyjnych i technologicz-
nych, poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, modernizacji urzą-
dzeń, Azoty Tarnów ograniczają wielkości zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery i dążą do maksymalnego wykorzystania odpadów.

Analiza osiągniętych wyników wykazuje długoterminowy trend spad-
kowy wskaźników decydujących o uciążliwym oddziaływaniu Azotów 
Tarnów na środowisko. Poniższe dane obrazują redukcje emisji odnoto-
wanych w 2009 r. w stosunku do wartości z 1994 r., (kiedy przedsiębior-
stwo jako drugie w kraju przystąpiło do programu „Odpowiedzialność 

i Troska”):

– redukcja ilości pobranej wody – 2,0 razy,
– redukcja ilości odprowadzonych ścieków – 2,6 razy,
– redukcja ilości odprowadzanego ze ściekami ładunku 
    azotu amonowego – 18,6 razy,
– redukcja emisji NO

2
 – 0,9 razy,

– redukcja emisji SO
2
 – 1,4 razy,

– redukcja emisji CO – 15,2 razy,
– redukcja emisji węglowodorów alifatycznych – 5,6 razy,
– redukcja emisji amoniaku – 13,1 razy,
– redukcja emisji benzenu  – 12,1 razy,
– redukcja ilości odpadów składowanych – 13,6 razy.

Zestawienie emisji wybranych zanieczyszczeń 2008/2009

Rodzaj 
zanieczyszczenia

Wielkość emisji 
2008 rok

Wielkość emisji 
2009 rok

Wzrost/spadek
 %

Woda pobrana 
(tys. m3) 15 293,00 13 787,00 -9,85%

Ścieki (tys. m3) 7 962,00 7 235,00 -9,13%
NNH4 (tony) 17,42 23,34 33,98%

Odpady składowane 
(tony) 74 600,00 11 000,00 -85,25%

NO2 (tony) 6 317,81 6 197,57 -1,90%
SO2 (tony) 4 472,60 4 469,27 -0,07%
CO (tony) 156,67 154,10 -1,64%

Benzen (kg) 795,09 805,27 1,28%
Amoniak (tony) 158,94 110,77 -30,31%

We współpracy z Mitsubishi Corporation Azoty Tarnów realizują unikal-
ny w skali kraju Projekt Wspólnych Wdrożeń w zakresie obniżenia emi-
sji gazu cieplarnianego. Współpraca jest realizowana według formuły 
Wspólnych Wdrożeń, określonych w Protokole z Kioto, przyjętym 10 li-
stopada 2001 r. podczas Konferencji Stron UNFCCC w sprawie zmian 
klimatu i międzynarodowego porozumienie dotyczącego przeciwdzia-
łania globalnemu ociepleniu. Dzięki uruchomieniu w roku 2009 kataliza-
tora wtórnego, Azoty Tarnów zmniejszyły emisję podtlenku azotu na in-
stalacji kwasu azotowego z 1500 ppm do 100 ppm, co jest najwyższym 
poziomem redukcji podtlenku azotu na świecie (93%). 1 czerwca 2009 
roku weszła w życie umowa z klientem końcowym dotycząca sprzeda-
ży jednostek emisji gazów cieplarnianych (ERU). Na jej podstawie AZO-
TY Tarnów oraz Mitsubishi Corporation dokonają sprzedaży całego wy-
generowanego w latach 2008-2012 wolumenu ERU.

Za realizację Projektu Wspólnych Wdrożeń Azoty Tarnów zostały nagro-
dzone tytułem – „Lider Polskiej Ekologii” oraz były finalistą w konkursie 
„Innowacja Roku 2009”.

Redukcja emisji
Osiągnięte efekty ekologiczne

Pozytywna dynamika zmian wskaźników charakteryzujących oddziały-
wanie Azotów Tarnów na środowisko jest m.in. pochodną ciągłego do-
skonalenia spółki i jej pracowników w obszarze ekologii i ochrony śro-
dowiska naturalnego. Do najważniejszych realizacji w 2009 r.  w ramach 
programów doskonalenia  należy zaliczyć:

ograniczenie strat ogrzewania instalacji tarnoformu i formaliny • 
w okresie zimowym poprzez sukcesywną wymianę 
parogrzejek, niesprawnych odwadniaczy, uzupełnienie 
instalacji (ograniczenie kosztów na ogrzewanie instalacji, 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z EC-II,  zmniejszenie 
zużycia pary o około 2,2 t/h),
analizę inżynieryjną instalacji kwasu siarkowego (opracowanie • 
raportu będącego podstawą modernizacji instalacji, a w efekcie 
zmniejszenie opłat za emisje),
badania nad możliwością zmiany ekstrahenta z trójcholoetylenu • 
na benzen w instalacji ekstrakcji kaprolaktamu (koncepcja 
techniczno-ekonomiczna wykazała, że inwestycja polegająca 
na zmianie rozpuszczalnika z TRI na benzen jest zbyt 
kosztowna, stąd realizacja możliwa jedynie w przypadku 
zakazu stosowania TRI),
zabudowę parownic atmosferycznych na azocie • 
niskociśnieniowym (zwiększenie niezawodności dostawy azotu 
do odbiorców w sytuacjach awaryjnych),
zakup i montaż nowego mieszalnika nitrozy (zmniejszenie • 
emisji tlenków azotu i tlenków siarki spowodowane 
ewentualnym rozszczelnieniem aparatu),
remont tacy zabezpieczającej zbiorniki 6A i 6B na instalacji • 
nitrozy (wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi oraz wód gruntowych),
modernizację węzła mycia potasowego Benfielda na instalacji • 
V RM (wzrost bezpieczeństwa instalacji),
modernizację instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na • 
katalizatorze Palladowym,
wykonanie „Opracowania programu działań naprawczych • 
związanych z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-
wodnego na terenie Azotów Tarnów” [zapobieganie i naprawa 
szkód w środowisku].

Globalne rozwiązania 
na rzecz środowiska
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Pracownicy Departamentu ds. Współpracy 
Międzynarodowej OPCW podkreślali, że Zakłady 
Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zorganizowały 
udział w OPCW Associate Programme w „sposób 
perfekcyjny”. Sekretariat Techniczny OPCW postrzega 
Polskę jako bardzo dobrego partnera i byłby 
zainteresowany nie tylko kontynuowaniem udziału 
strony polskiej w OPCW Associate Programme, ale 
również rozszerzeniem współpracy…

Janusz Stańczyk, Ambasador RP w Hadze 
[List do Azotów Tarnów, X 2009]
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W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienie oraz środowisko Azoty 
Tarnów włączyły się również do Systemu Pomocy w Transporcie Mate-
riałów Niebezpiecznych SPOT, którego celem jest ograniczanie skutków 
awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych poprzez udzie-
lanie pomocy merytorycznej i technicznej dla służb, uczestniczących 
w likwidacji jej skutków. [SPOT skupia 11 największych zakładów che-
micznych w Polsce].

Azoty Tarnów realizują zalecenia systemu REACH [zarządzanie zagroże-
niami, jakie produkcja chemiczna może stwarzać dla zdrowia ludzkiego 
i środowiska]. W 2009 r. zrealizowano kolejny etap rejestracji substancji 
chemicznych, znacznie przybliżając się do wymogów w zakresie reje-
stracji substancji w systemie REACH.

Ponadto spółka uzyskała status i świadectwo AEO-F (Autorised Eco-
nomic Operator) w zakresie Ułatwienia Celne i Bezpieczeństwo. Tym 
samym jest uczestnikiem programu zabezpieczającego zewnętrzne 
granice UE m.in. przed ryzykiem ataków terrorystycznych oraz przed 
innymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Państw 
Członkowskich.

Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów jest posiadaczem unikalnej technologii 
utylizacji utleniacza do paliwa rakietowego, która została opracowana 
przez zespół ekspertów spółki zależnej – JRCh Sp. z o.o. i Politechniki 
Wrocławskiej, została uznana przez ekspertów NATO i Organizacji Bez-
pieczeństwa i Współpracy w Europie [OBWE/OSCE] za jedno z najcie-
kawszych światowych rozwiązań w dziedzinie likwidacji tego rodzaju 
odpadów chemicznych. 

W roku 2009 Azoty Tarnów, jako pierwsza firma z branży w Europie 
Środkowej i Wschodniej, nawiązała współpracę z Organizacją do Spraw 
Zakazu Broni Chemicznej [OPCW] w zakresie szkolenia międzynarodo-
wych ekspertów Organizacji Narodów Zjednoczonych, nadzorujących 
działalność firm chemicznych na całym świecie w zakresie zgodności 
z postanowieniami Konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła 
w życie w 1997 roku.
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Mając świadomość ryzyka, jakie może stwarzać dla otoczenia i śro-
dowiska naturalnego działalność wytwórni chemicznej, Azoty Tarnów 
skutecznie i odpowiedzialnie zapobiegają powstawaniu awarii oraz po-
dejmują systemowe działania minimalizujące skutki ich ewentualnego 

wystąpienia. 

W tym celu w 2009 r. został m.in. opracowany i wdrożony „Program Za-
pobiegania awariom w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach 
S.A.” oraz „Raport o bezpieczeństwie”. Sporządzona w 2009 r. „Aktu-
alizacja raportu o bezpieczeństwie Zakładów Azotowych w Tarnowie-
Mościcach S.A.” została zatwierdzona przez komendanta wojewódz-
kiego PSP. Potwierdzeniem wysokiego poziomu przygotowania spółki 
w zakresie zapobiegania niebezpiecznym awariom jest także uzyskanie 
oceny dobrej z kontroli przeprowadzonej w 2009 r. przez WIOŚ Kraków. 

Przeciwdziałanie 
zagrożeniom



Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. 
ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Polska, tel. +4814 633 07 81-85

www.azoty.tarnow.pl
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Życie ma więcej wyobraźni, niż możemy sobie wymarzyć. 

Krzysztof Kolumb /1451-1506/




