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SZANOWNI PAŃSTWO,
ANWIL jest jednym z  filarów polskiej gospodarki, 
wiodącą spółką sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej. 
Bogate portfolio produktów sprawia, że eksportujemy 
je do ponad 40 krajów na całym świecie. Szeroka skala 
naszej działalności determinuje dużą odpowiedzialność, 
z tego powodu nadrzędnym celem Zarządu ANWIL jest 
utrzymywanie równowagi między efektywnością naszej 
spółki a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, 
jakie na siebie nałożyliśmy, zarówno wobec otoczenia 
społecznego, jak i środowiskowego, daleko wykraczają 
poza generowane wyniki finansowe. 

Wspólnymi wartościami dla wszystkich spółek należą‑
cych do Grupy ORLEN, której integralnym elementem 
jest ANWIL, są: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, 
Energia i Niezawodność. Stanowią one drogowskaz 
dla naszej codziennej działalności oraz są kluczem do 
skutecznego funkcjonowania i budowania przewag 
rynkowych. 

Publikacja Raportu Odpowiedzialnego Biznesu jest dla 
naszej firmy ważnym elementem budowania wiarygod‑
ności – wyrazem transparentności funkcjonowania. Dane 
zgromadzone w tym raporcie dotyczą lat 2014‑2015 i pre‑
zentują całe spektrum podejmowanych przez ANWIL 
działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obejmują 
siedem obszarów (Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu 
pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki 
operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie 
społeczne i rozwój społeczności lokalnej), które – zgodnie 
z normą ISO 26000 – są elementami społecznej odpo‑
wiedzialności biznesu.

Dokument, który oddajemy w Państwa ręce ma na celu 
poinformowanie o podejmowanych przez nas działa‑
niach, jednocześnie jest deklaracją, że w dalszym ciągu 
będziemy konsekwentnie realizować przyjęte cele bizne‑
sowe z pełnym poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności.

Rok 2016 jest szczególny w historii ANWIL – obchodzi‑
my 50‑lecie powstania naszego przedsiębiorstwa. Pół 
wieku istnienia to czas rozkwitu, trudności adaptacyj‑
nych związanych ze zmianami ustrojowymi 1989 roku, 
intensywnego rozwoju na przełomie wieków, a wreszcie 
wyzwań, wynikających z procesu globalizacji i ciągłej 
zmienności otoczenia rynkowego. Z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że mimo wielu wyzwań, z którymi w tym 
czasie przyszło nam się mierzyć, kwestie związane 
z zarządzaniem wpływem na środowisko, jakością oraz 
bezpieczeństwem i higieną pracy zawsze stanowiły dla 
naszej spółki priorytet. 

Od 21 lat jesteśmy także członkiem Międzynarodowego 
Programu Responsible Care (pol. Odpowiedzialność 
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i Troska), skupiającego największe firmy chemiczne 
wokół inicjatyw proekologicznych. W 1995 roku, kiedy 
zgłaszaliśmy do niego akces, byliśmy jednym z pierw‑
szych krajowych przedsiębiorstw, które zdecydowały się 
na ten krok. Nasza ówczesna decyzja była jednoznaczną 
deklaracją, że w działaniach biznesowych będziemy nie 
tylko uwzględniać dobro środowiska naturalnego, ale 
także zaangażujemy się w jego ochronę. Było to napraw‑
dę duże wyzwanie, biorąc pod uwagę fakt, że dopiero 
zaczynaliśmy funkcjonować w warunkach gospodarki 
rynkowej, a świadomość ekologiczna w Polsce właśnie 
się kształtowała. Dziś wiemy, że Program Odpowiedzial-
ność i Troska naprawdę zmienił polski krajobraz. Zarówno 
w przenośni, gdy mówimy o zmianach, do jakich się 
przyczynił w kontekście podejścia do tematów związa‑
nych z ochroną środowiska, ale także dosłownie. Wiele 
projektów zrealizowanych w jego ramach przyczyniło się 
do poprawy stanu polskiej przyrody. Polska piękniała na 
naszych oczach.

ANWIL przez ten czas również się zmienił, dostosowu‑
jąc się do oczekiwań naszych klientów i panujących 
warunków makroekonomicznych. Jednak jedno jest 
wciąż niezmienne – nasze zaangażowanie w realizację 
Programu Odpowiedzialność i Troska. Od dwóch dekad 
stałym elementem naszej strategii rozwoju jest troska 
o środowisko, zakładająca ochronę zasobów naturalnych 
oraz systematyczne minimalizowanie oddziaływania na 
otoczenie.

O naszym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mogą Państwo 
przeczytać na kolejnych stronach niniejszej publikacji. 
Jestem przekonany, że stanowi ona doskonały dowód 
na to, że rozumiemy ideę współodpowiedzialności i ak‑
tywnie dbamy o lepszą przyszłość kolejnych pokoleń.

Jednocześnie chciałbym podkreślić, że Państwa opinia 
na temat Raportu Odpowiedzialnego Biznesu ANWIL jest 
dla nas niezwykle ważna. Stąd też gorąco zachęcam do 
przesyłania do nas uwag i sugestii dotyczących tego wy‑
dawnictwa, które pozwolą nam przygotować kolejną jego 
edycję w sposób jeszcze pełniej odpowiadający Państwa 
potrzebom informacyjnym. Nadrzędną zasadą prowa‑
dzenia wszelkich działań spod znaku CSR jest przecież 
dialog, do którego serdecznie Państwa zapraszam. 

Pozostaję z wyrazami szacunku, życząc w imieniu całej 
załogi naszej spółki, interesującej lektury.

Jacek Podgórski

Prezes Zarządu ANWIL S.A. 

NASZE WARTOŚCI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Szanujemy naszych klientów,  

akcjonariuszy, środowisko naturalne 
oraz lokalne społeczności.

ROZWÓJ
Poszukujemy nowych  

możliwości.

LUDZIE
Naszymi atutami są:

kompetencje, współpraca 
 i uczciwość.

ENERGIA
Działamy  z entuzjazmem.

NIEZAWODNOŚĆ
Można na nas polegać.
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ODPOWIEDZIALNIE ŁĄCZYMY 
NASZ ROZWÓJ EKONOMICZNY 

Z TROSKĄ O ŚRODOWISKO 
NATURALNE, PRACOWNIKÓW 

ORAZ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
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ŁAD ORGANIZACYJNY
Wraz z prężnym rozwojem spółki, wzrostem jej 
konkurencyjności, a także wejściem na nowe rynki, 
ANWIL wprowadził również zmiany w kulturze orga‑
nizacyjnej. Ich fundamentem są Wartości i zasady 
postępowania Grupy ORLEN, której włocławska 
firma jest integralną częścią. Określają one podejście 
do realizacji zadań i osiągania ambitnych celów. 
Wartościami będącymi drogowskazem w codziennej 
działalności przedsiębiorstwa są Odpowiedzialność, 
Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. Stanowią 
one element misji ANWIL, która brzmi: „Tworząc 
chemię, napędzamy przyszłość”.

PRAKTYKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY 
ZGŁOŚ ZAGROŻENIE
Pracownicy ANWIL ze względu na specyfikę pro‑
dukcji chemicznej codziennie mają do czynienia 
z substancjami, których stosowanie odbywa się 
w ściśle określonych warunkach z przestrzeganiem 
rygorystycznych zasad postępowania. To na ich 
barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeń‑
stwo i zdrowie kolegów oraz lokalnej społeczności. 
Z tego właśnie powodu ANWIL dokłada wszelkich 
starań, aby wzmacniać poczucie odpowiedzialno‑
ści wśród załogi. Służy temu m.in. program Zgłoś 
zagrożenie. Pracownicy sami identyfikują miejsca 
występowania potencjalnych zagrożeń, proponując 
sposób ich wyeliminowania. Zgłaszanie zagrożeń 
odbywa się poprzez specjalny formularz, dostępny 
w intranecie dla każdego pracownika. Jego intuicyjna 
i przyjazna użytkownikom forma pozwala w precyzyj‑
ny sposób dokonać zgłoszenia, co z kolei przekłada 
się na szybkość wdrożenia zaproponowanego przez 
pracownika usprawnienia. Na potrzeby realizacji pro‑
gramu została opracowana również szybka ścieżka 
realizacji zgłoszeń.

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
I OCHRONY ZDROWIA
ANWIL prowadzi działalność, która wymaga zacho‑
wania najwyższych standardów bezpieczeństwa 
na wszystkich etapach cyklu produkcji. Dlatego 
w spółce funkcjonują systemy bezpieczeństwa 
oraz środki prewencji obejmujące wszystkie po‑
ziomy organizacyjne oraz technologiczne, w  tym 
bezpieczeństwo i higienę pracy. ANWIL zachęca 
pracowników do aktywnego zapobiegania wypad‑
kom, co przyczynia się do kształtowania kultury 
bezpieczeństwa. Służy temu m.in. organizowanie 

ANWIL to wiodące przedsiębiorstwo sektora 
Wielkiej Syntezy Chemicznej oraz jeden z filarów 
krajowej gospodarki. Spółka jest także niekwestio‑
nowanym liderem biznesu na Kujawach i Pomorzu. 
Przedsiębiorstwo, zatrudniając ponad 1200 osób, jest 
jednym z największych pracodawców w wojewódz‑
twie kujawsko‑pomorskim.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest jedynym 
producentem polichlorku winylu w Polsce oraz 
szóstym w Europie, a także drugim producentem 
nawozów azotowych w kraju i ósmym na Starym 
Kontynencie. W ofercie ANWIL znajdują się rów‑
nież granulaty i płyty na bazie PCW oraz szereg 
chemikaliów bazowych, m.in. wodorotlenek sodu 
(ług sodowy i soda kaustyczna) oraz amoniak. Tak 
bogate portfolio sprawia, że firma eksportuje swoje 
produkty do ponad 40 krajów na świecie. Odbiorcami 
produktów ANWIL są klienci m.in. z Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Francji i Skandynawii, jak i z egzotycznego 
Trinidadu i Tobago czy Surinamu. Osiągnięcia spółki 
na niwie eksportowej docenił w 2015 roku dziennik 
Rzeczpospolita, który przyznał jej tytuł Orła Eksportu 
w kategorii Najlepszy eksporter.

Stałym elementem strategii przedsiębiorstwa jest 
społeczna odpowiedzialność biznesu. ANWIL został 
uhonorowany w 2015 roku Białym Listkiem CSR 
tygodnika Polityka i firmy doradczej Deloitte, który 
jest przyznawany firmom deklarującym wdrażanie 
wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych 
rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz 
ciągle doskonalącym działania na rzecz efektywnego 
zarządzania swoim wpływem na otoczenie. 

CSR W ANWIL
ANWIL konsekwentnie wdraża kolejne inicjatywy 
w obszarach, które – zgodnie z normą ISO 26000 – są 
elementami społecznej odpowiedzialności biznesu.

ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na 
temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzial‑
ności biznesu (z ang. CSR, czyli Corporate Social 
Responsibility) oraz definiuje jej ramy, wskazując 
siedem obszarów, wchodzących w jej skład. Są to: 
Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, 
Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki 
operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaanga-
żowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. 
Poniżej prezentujemy przykłady wybranych praktyk.
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Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. 
Głównym celem cyklicznie organizowanego wydarzenia 
jest pogłębianie wiedzy pracowników nt. szeroko pojęte‑
go bhp, m.in. umiejętności oceny zagrożeń dla zdrowia, 
życia oraz środowiska, czemu służą specjalistyczne 
szkolenia m.in. dot. właściwego doboru środków ochro‑
ny indywidualnej prowadzone przez ekspertów Central‑
nego Instytutu Ochrony Pracy oraz szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy dla osób posiadających 
auta służbowe, wykłady specjalistów z Państwowej In‑
spekcji Pracy i praktyczne ćwiczenia gaszenia pożarów 
gaśnicami przenośnymi, a także zajęcia z resuscytacji 
z użyciem fantomu. Ponadto codziennie w intranecie 
prowadzone są konkursy oraz krzyżówki dot. prewencji 
i bhp, a także kultury pracy. Zakończeniem Tygodnia jest 
Piknik Bezpieczeństwa dla pracowników i ich rodzin, 
w trakcie którego odbywają się m.in. konkursy wiedzy, 
pokazy sprawnościowe Zakładowej Straży Pożarnej 
oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy ofiarom wy‑
padków samochodowych i nad wodą.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
ANWIL wspiera swoich pracowników zarówno w pod‑
noszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i poziomu 
wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów 
podyplomowych, zapewniając udział w specjalistycz‑
nych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. 
Przy pomocy oceny okresowej pracownik wraz ze 
swoim przełożonym opracowują indywidualną ścieżkę 
rozwoju zawodowego, ustalając kolejne kroki, umożli‑
wiające mu awans poziomy bądź pionowy. W związku 
z przynależnością ANWIL do Grupy ORLEN pracownicy 
mogą rozwijać się także poza strukturami włocławskiej 
spółki, korzystając z polityki mobilności obowiązującej 
w koncernie.

Ludzie, którzy mają hobby są pełni pozytywnej energii. 
Dlatego ANWIL wspiera pracowników także po godzi‑
nach pracy. Służy temu program ANWIL Pasja, w któ‑
rym pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie 
swoich aktywności w czasie wolnym. Spółka integruje 
również pracowników uprawiających sport, umożliwiając 
im w programie ANWIL na sportowo wspólne zajęcia 
pod okiem profesjonalnych trenerów. ANWIL – zatrud‑
niając ponad 1200 osób – jest jednym z największych 
pracodawców w województwie kujawsko‑pomorskim. 
Spółka pozostaje otwarta zarówno na doświadczonych 
ekspertów, posiadających unikalną wiedzę na temat 
procesów produkcyjnych, jak i świeżo upieczonych absol‑
wentów szkół technicznych. ANWIL – w ramach programu 
Młodzi - Napędzamy Przyszłość – zaprasza uczniów, 
studentów i absolwentów do odbycia praktyk oraz staży.

ŚRODOWISKO 
PAN KARP ZARYBIA WISŁĘ
Stałym elementem strategii przedsiębiorstwa jest 
również troska o środowisko, zakładająca m.in. ochro‑
nę zasobów naturalnych oraz krzewienie edukacji 
ekologicznej. Dlatego spółka angażuje się w akcje 
wspierające rozwój i ochronę środowiska naturalnego, 
w tym dbałość o jakość wód w województwie kujaw‑
sko‑pomorskim. Akcja Pan Karp zarybia Wisłę była 
działaniem, dzięki któremu ANWIL po raz kolejny wniósł 
swój wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej 
społeczności lokalnej. Towarzystwo Promocji Ryb przy 
wsparciu ANWIL zorganizowało w 2015 roku konkurs 
Pan Karp zarybia Wisłę, który skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych z Włocławka i okolic. 
Założeniem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu 
wiedzy uczniów na temat znaczenia ryb dla ekosystemu 
oraz popularyzacja ichtiologii. Nagrodą główną w kon‑
kursie był udział zwycięzców w akcji zarybiania Wisły 
narybkiem suma, która miała miejsce 16.06.2015 roku 
na nabrzeżu Wisły, na terenie należącym do ANWIL. 
Laureaci konkursu pod okiem ichtiologa, rybaków oraz 
eksperta z Towarzystwa Promocji Ryb wpuścili do 
Wisły ponad 13 tysięcy narybku suma. Wpuszczenie 13 
tysięcy narybku suma do Wisły zwiększy populację dra‑
pieżników w rzece – wpłynie na poprawę jej czystości. 
Natomiast udział dzieci w konkursie podniósł poziom 
ich wiedzy na temat ryb zamieszkujących Wisłę, ich 
znaczenia dla ekosystemu oraz przyczyni się do popu‑
laryzacji ichtiologii.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
TROPICIELE MITÓW
Stały wzrost populacji Ziemi wymaga zwiększenia pro‑
dukcji rolnej aż o 60 proc. Jednak na skutek urbanizacji 
oraz industrializacji zmniejsza się areał ziemi rolnej. 
Efektywność zbiorów z hektara musi więc być zatem 
większa. Jest to możliwe tylko poprzez zwiększone 
nawożenie. Tymczasem zużycie nawozów mineralnych 
w Polsce jest dużo niższe niż np. w Niemczech. W dużej 
mierze jest to wynik niepełnej wiedzy na temat zalet ko‑
rzystania z tej metody produkcji roślin oraz mitów, które 
wokół niej narosły. ANWIL we współpracy z Krajowym 
Centrum Edukacji Rolniczej przygotował autorski pro‑
gram edukacyjny Tropiciele Mitów. Spółka chce w ten 
sposób wesprzeć ponadgimnazjalne szkoły rolnicze 
w przygotowaniu przyszłych rolników do stosowania 
efektywnego nawożenia nieorganicznego. Program 
Tropiciele Mitów weryfikuje mity związane z zużyciem 
nawozów mineralnych w sposób przystępny i pełen 
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humoru, bazując przy tym na najbardziej aktualnej 
wiedzy naukowej. W pierwszej edycji programu w 2015 r. 
wzięło udział 1200 uczniów i 200 nauczycieli z 45 szkół 
ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. 

Włocławska spółka przywiązuje szczególną wagę do 
działań na rzecz dobra wspólnego, inicjując w regio‑
nie liczne projekty prospołeczne, m. in. o charakterze 
edukacyjnym (współpraca z Włocławskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej), wychowawczym i artystycz‑
nym (Ogólnopolski Finał Konkursu Poezji Śpiewanej). 
ANWIL realizuje także działania przyczyniające się do 
poprawy bezpieczeństwa najmłodszych (akcja Odbla‑
skiem po oczach) oraz popularyzujące aktywny tryb 
życia i uprawianie sportu. Firma wspiera finansowo m.in. 
YACHT CLUB ANWIL, Klub Koszykówki Włocławek 
oraz Aeroklub Włocławski.

FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA
Wyrazem szczególnych starań ANWIL o to, aby być 
dobrym sąsiadem lokalnej społeczności było powołanie 
w maju 2014 roku Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Cały budżet Fundacji ANWIL dla Włocławka prze‑
znaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw, dzięki 
czemu fundator Fundacji – spółka ANWIL przyczynia 
się do poprawy jakości życia mieszkańców Włocławka. 
Granty Fundacji ANWIL dla Włocławka sprawiają, że 
miejscowe organizacje III sektora jeszcze pełniej niż 
dotychczas mogą wykorzystać swój potencjał dla dobra 
mieszkańców i ich bezpośredniego otoczenia. 

W I konkursie grantowym dofinansowanie uzyska‑
ło 36 projektów na łączną sumę 648 tys. zł. W ra‑
mach kolejnego konkursu grantowego pod hasłem 
Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło Fundacja 
wsparła 15 projektów kwotą 280 tys. zł. Z kolei na kon‑
kurs grantowy pt. Aktywni 50 plus przeznaczyła 137 
tys. zł, z których dofinansowała 12 projektów. Natomiast 
w II konkursie grantowym wsparcie uzyskało 37 pro‑
jektów na kwotę 500 tys. zł. 

Fundacja ANWIL dla Włocławka prowadzi także 
program stypendialny adresowany do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ma na celu 
przede wszystkim wsparcie rozwoju ich indywidualnych 
uzdolnień i talentów. Na rok szkolny 2015/2016 zostało 
przyznanych 30 stypendiów: 15 dla uczniów szkół gim‑

nazjalnych i 15 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego 
w formie świadczenia pieniężnego na okres od września 
do czerwca w danym roku szkolnym wynosi dla uczniów 
gimnazjum 200 zł, a dla uczniów szkół ponadgimnazjal‑
nych 300 zł. Ich łączna wysokość to 75 tys. zł.

Fundacja ANWIL dla Włocławka przeznaczyła na granty 
i stypendia w latach 2014–2015 kwotę 1 mln 640 tys. zł. 
Łącznie w ciągu dwóch lat działalności Fundacji, dzięki 
przekazanym przez nią środkom, zrealizowanych zostało 
już 100 projektów. W sumie do tej pory beneficjentami 
projektów sfinansowanych przez Fundację ANWIL dla 
Włocławka było ponad 20 tys. osób, a więc co piąty 
mieszkaniec Włocławka.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
W strategii rozwoju ANWIL bardzo ważne miej‑
sce zajmuje troska i odpowiedzialność za otocze‑
nie, w którym spółka funkcjonuje. Dlatego ANWIL 
zachęca swoich pracowników do podejmowania 
działań wolontariackich realizowanych wspólnie ze 
współpracownikami. Przykładem może być akcja 
Listy do Świętego Mikołaja – Spełnij Marzenie. Okres 
poprzedzający Boże Narodzenie to czas, w którym 
spółka szczególnie zachęca pracowników do niesienia 
pomocy tym, dla których los nie był zbyt łaskawy, dając 
im odrobinę świątecznej radości i poczucia, że nie są 
sami. W 2015 roku jedną z inicjatyw było charytatywne 
dzieło pomocy najuboższym dzieciom poprzez spełnie‑
nie marzeń o prezentach gwiazdkowych. Akcja pt. Listy 
do Świętego Mikołaja – Spełnij Marzenie polegała na 
zachęceniu pracowników do wcielenia się w rolę Świę‑
tego Mikołaja i zrealizowania marzenia podopiecznych 
włocławskich domów dziecka. 

Od dziewięciu lat włocławscy motocykliści, skupieni 
w nieformalnej grupie Motórzyści organizują akcje 
Motomikołaje, w ramach której zbierają podarunki dla 
dzieci z Placówki Opiekuńczo‑Wychowawczej w Brze‑
ziu, które 6 grudnia, przebrani za Świętego z Laponii, za‑
wożą im na swoich mechanicznych rumakach. W akcji 
co roku biorą udział również pracownicy ANWIL, którzy 
przekazują maluchom z Brzezia słodycze ufundowane 
przez spółkę.

Opisane przedsięwzięcia nie wyczerpują inicjatyw 
spod znaku CSR realizowanych przez ANWIL. 
Są jednak świadectwem, że spółka dokłada wszel-
kich starań, aby być nie tylko jednym z liderów 
polskiej gospodarki, największym pracodawcą 
w regionie, ale przede wszystkim zasłużyć na miano 
dobrego sąsiada społeczności lokalnej, w której 
funkcjonuje.
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20 LAT ANWIL 
W PROGRAMIE 

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I TROSKA”
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Elementami zrównoważonego rozwoju ANWIL 
są troska o ochronę środowiska oraz zaangażo‑
wanie na rzecz edukacji proekologicznej. Dlate‑
go spółka od ponad dwóch dekad uczestniczy 
w międzynarodowym Programie Odpowie-
dzialność i Troska (ang. Responsible Care), 
integrującym wiodące firmy branży chemicz‑
nej wokół idei ochrony środowiska i zdrowia. 
Celem inicjatywy jest m.in. stałe poszukiwanie 
rozwiązań służących oszczędności energii, 
zmniejszeniu ilości odpadów i ścieków, redukcji 
emisji zanieczyszczeń oraz podniesieniu bez‑
pieczeństwa zarówno pracowników, jak i pro‑
cesów technologicznych. Do najważniejszych 
inwestycji proekologicznych zrealizowanych 
na przestrzeni 20 lat działalności ANWIL na 
rzecz środowiska należą: modernizacja wy-
twórni chloru i ługu sodowego polegająca 
na zmianie technologii produkcji chloru 
z diafragmowej na membranową, moder-
nizacja centralnej oczyszczalni ścieków 
przemysłowych, instalacja do katalitycznej 
redukcji tlenków azotu w wytwórni kwasu 
azotowego, wdrożenie technologii katali-
tycznej redukcji podtlenku azotu, suszarnia 
osadów z biologicznego oczyszczania ście-
ków, instalacja odzysku chlorowodoru z od-
padowych związków chloroorganicznych. 

Prowadzenia stałego dialogu ze społecznością 
lokalną, dostawcami, kooperantami i klientami 
jest jednym z najważniejszych obszarów działań 
firm należących do grona realizatorów Progra-
mu Odpowiedzialność i Troska. Jest to także 
kluczowy element polityki proekologicznej pro‑
wadzonej przez ANWIL, której naczelną zasadą 
jest otwartość informacyjna w odniesieniu do 
wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.

Włocławska spółka od wielu lat jest także 
aktywna na polu edukacji młodego pokolenia. 
Dlatego angażuje się merytorycznie, organiza‑

cyjnie i finansowo na rzecz inicjatyw ekologiczno‑
‑edukacyjnych prowadzonych przez Sekretariat 
Programu Odpowiedzialność i Troska. Drzewko 
za Butelkę to jedna z najbardziej rozpoznawal‑
nych akcji organizowanych przez Sekretariat. 
ANWIL jest koordynatorem tego przedsię‑
wzięcia we Włocławku od 2002 roku, a więc 
od momentu jej zainicjowania. Akcja polega na 
zbieraniu zużytych butelek PET, które następnie 
kierowane są do recyklingu. W zamian placówki 
uczestniczące w tej inicjatywie otrzymują sa‑
dzonki drzew i krzewów oraz nagrody, dyplomy 
i upominki. Nagradzani są również indywidualni 
uczestnicy, którzy zbiorą najwięcej butelek. 
Włocławskie placówki oświatowe z sukcesami 
uczestniczą w  tym przedsięwzięciu i wielo‑
krotnie wyróżniały się pod względem liczby 
zebranych butelek. We wszystkich czternastu 
edycjach dzieci z Włocławka zebrały najwięcej 
butelek PET w kraju ‒ w sumie aż 5 239 047 
sztuk. ANWIL zachęca również pracowników 
do udziału w konkursie fotograficznym Złap 
zająca , który także jest jedną z  inicjatyw 
w Programie Odpowiedzialność i Troska, mającą 
pobudzić przyrodniczą wrażliwość wśród osób 
zatrudnionych w sektorze chemicznym.

30 września 2015 roku podczas XII Ekologicznego 
Forum Branży Chemicznej, Jarosław Ptaszyński, 
Członek Zarządu ANWIL S.A. otrzymał z rąk 
Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
Tomasza Zielińskiego statuetkę, upamiętnia‑
jącą jubileusz 20‑lecia ANWIL w programie 
Odpowiedzialność i  Troska. Odbierając ją, 
prezes J. Ptaszyński powiedział: "Nasza spółka 
przez ostatnie dwie dekady bardzo się zmie-
niła, dostosowując się do oczekiwań naszych 
klientów i panujących warunków makroekono-
micznych. Jednak jedno jest wciąż niezmienne 
– nasze zaangażowanie w realizację Programu 
Odpowiedzialność i Troska – wczoraj, dziś i jutro”.
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ZACHOWUJĄC STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ŚRODOWISKA, TWORZYMY 
NOWĄ JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY 

Z KLIENTEM POPRZEZ WSPÓLNĄ 
TROSKĘ O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ 

PRODUKTÓW 
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PROGRAM „OPIEKA 
NAD PRODUKTEM” 
PRODUCT STEWARDSHIP
ANWIL w trosce o poprawę bezpieczeństwa 
swoich produktów azotowych, wypełniając 
wymagania Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Nawozów „Fertilizers Europe”, 
którego jest członkiem, w 2008 roku przystąpił 
do Programu Produkt Stewardship – „Opieka 
nad Produktem”. Program ten zobowiązuje pro‑
ducenta do podjęcia szeregu działań mających 
na celu zapewnienie, że produkowane nawozy 
i wszelkie surowce niezbędne do ich wytwa‑
rzania, materiały pomocnicze i półprodukty 
są przetwarzane, transportowane, magazyno‑
wane, rozprowadzane i stosowane w sposób 
nieszkodliwy dla zdrowia osób mających kon‑
takt z produktami nawozowymi, nieszkodliwy 
dla środowiska naturalnego i bezpieczny dla 
otoczenia. 

Zakres Programu przewyższa istniejące wy‑
magania prawne i obejmuje wszelkie dzia‑

łania związane z wytwarzaniem produktów 
azotowych w całym łańcuchu wartości od 
pozyskiwania surowców, aż po końcowe zasto‑
sowanie nawozu. Wychodząc naprzeciw ciągle 
rosnącym wymaganiom społecznym w zakre‑
sie oferowania naszym Klientom produktów 
azotowych bezpiecznych, najwyższej jakości 
i efektywnych w stosowaniu, ANWIL przyjął do 
stosowania zbiór zasad wyznaczonych przez 
„Fertilizers Europe” opartych na międzynaro‑
dowych przepisach i standardach jakościowych 
oraz zobowiązał się do ich propagowania.

Realizacja programu stanowi nową jakość 
współpracy z klientem poprzez wspólną troskę 
producenta i odbiorcy o utrzymanie najwyższej 
jakości produktów przy jednoczesnym zacho‑
waniu najwyższych standardów bezpieczeń‑
stwa i ochrony środowiska.



14 RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2015

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP ANWIL S.A.
Będąc integralną częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, współpracujemy ze wszystkimi Spółkami wchodzącymi w jej skład w zakresie 
doskonalenia i rozwoju Systemów Zarządzania zgodnych z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N-18001/OHSAS 
18001.

Dbamy o jakość naszych wyrobów i procesów, troszcząc się tym samym o poziom zadowolenia Klientów. Mając na uwadze bezpieczeństwo 
Pracowników zapewniamy odpowiednie warunki pracy. Jesteśmy świadomi, że w naszej działalności korzystamy z zasobów naturalnych 
i  wpływamy na stan środowiska.

Dlatego za najważniejsze nasze cele w zakresie jakości, środowiska i bhp uznajemy:

•  wzrost konkurencyjności firmy z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
•  wytwarzanie i dostarczanie wyrobów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami i oczekiwaniami Odbiorców,
•  umacnianie pozycji rynkowej,
•  dążenie do optymalizacji kosztów wytwarzania,
•  podejmowanie wysiłków na rzecz utrzymania stanu, ładu i harmonii środowiska naturalnego,
•  zapobieganie zanieczyszczeniom i potencjalnym zagrożeniom oraz systematyczne obniżanie niekorzystnego oddziaływania na otoczenie,
•  stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

REALIZACJĘ NASZYCH PRIORYTETÓW OPARLIŚMY NA FUNDAMENCIE, JAKIM SĄ WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA GRUPY ORLEN:

Odpowiedzialność
•  identyfikujemy czynniki mające, bądź mogące mieć wpływ na jakość, środowisko i bhp oraz precyzyjnie definiujemy i nadzorujemy 

związane z nimi operacje i działania
•  z poszanowaniem traktujemy zasoby przyrody, w szczególności poprzez racjonalne wykorzystywanie surowców, materiałów, wody 

i energii
•  ograniczamy potencjalny wpływ na środowisko począwszy od źródeł powstawania zanieczyszczeń

Rozwój
•  podejmujemy działania na rzecz poprawy naszych procesów i stanu bhp oraz przedsięwzięcia obniżające oddziaływanie na środowisko, 

w szczególności poprzez modernizację wyposażenia i poszukiwanie nowych rozwiązań
•  doskonalimy nasze wyroby i dostosowujemy ofertę handlową do zmieniających się potrzeb Klientów

Ludzie
•  jasno określamy kompetencje i dbamy o rozwój Pracowników oraz o ciągłe pogłębianie ich wiedzy w zakresie jakości, ochrony środowiska 

i bhp
•  utrzymujemy uczciwe, nacechowane życzliwością, relacje ze wszystkimi zainteresowanymi Stronami
•  zapobiegamy urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym

Energia
•  kształtujemy świadomość i zaangażowanie całej Załogi w proces ciągłego doskonalenia metod, organizacji i środowiska pracy
•  prowadzimy dobór Dostawców i aktywnie rozwijamy wzajemną komunikację w celu zapewnienia ciągłości dostaw surowców i usług 

zgodnych z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami

Niezawodność
•  nasza działalność jest podporządkowana ustalonym parametrom finansowym
•  przestrzegamy przepisów prawa i innych wymagań dotyczących środowiska i bhp, jak również prowadzimy okresową ocenę zgodności
•  rzetelnie monitorujemy wpływ przedsiębiorstwa na otoczenie, w tym na bezpieczeństwo ludzi
•  umacniamy wizerunek ANWIL S.A. jako przedsiębiorstwa godnego zaufania, społecznie odpowiedzialnego i stabilnego, realizując Program 

„Odpowiedzialność i Troska”.
Niniejsza Polityka jest znana, rozumiana i respektowana przez każdego z Pracowników, a jej dostępna publicznie treść stanowi zobowiązanie 
wobec naszych Klientów, Właściciela oraz Społeczeństwa.

marzec 2015
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Systemu Zarządzania 
Środowiskowego 

zgodnego 
z wymaganiami normy

PN-EN ISO 14001
certyfikacja od 2001 roku

Systemu Zarządzania 
Jakością zgodnego 

z wymaganiami normy
PN-EN 9001

certyfikacja od 1997 roku

Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy zgodnego 
z wymaganiami norm

PN-N-18001 I OHSAS 18001
certyfikacja od 2013 roku

SYSTEMY ZARZĄDZANIA 
ŚRODOWISKOWEGO, JAKOŚCI I BHP
W ANWIL została ustanowiona i  jest utrzy‑
mywana Polityka jakości, środowiskowa i bhp, 
której treść charakteryzuje się pełną integracją 
z katalogiem Wartości obowiązujących w Gru‑
pie Kapitałowej ORLEN. Nasza Polityka zawiera 
zobowiązania do spełnienia wymagań i do cią‑
głego doskonalenia Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania, a określone w niej priorytety wy‑
znaczają kierunki do ustalania szczegółowych 
celów w zakresie jakości, środowiska i bhp.

Poszczególne człony Zintegrowanego Sys‑
temu Zarządzania (ZSZ) stanowią narzędzie 
organizacyjne i  techniczne będące istotnym 
wsparciem dla:
• działań projakościowych, mających na celu 

zwiększenie zadowolenia naszych Klientów,
• kształtowania postaw proekologicznych 

załogi,
• podejmowania programów i zadań służących 

obniżaniu odziaływania ANWIL na środowi‑
sko naturalne,

• zapewnienia przyjaznego środowiska pracy,
• budowania i umacniania kultury bezpieczeń‑

stwa.

WSPÓLNIE WYPRACOWANE WARTOŚCI 
TO DROGOWSKAZ W  PODEJMOWANIU 

CODZIENNYCH DECYZJI

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZADZANIA W ANWIL SKŁADA SIĘ Z TRZECH ELEMENTÓW: 

Do najważniejszych elementów operacyjnych 
naszego ZSZ należy zaliczyć: 
• identyfikację i  interpretację mających za‑

stosowanie wymagań prawnych i  innych 
oraz systematyczną ocenę zgodności z tymi 
wymaganiami, 

• precyzyjne określenie i ciągłe nadzorowanie 
czynników mających, bądź mogących mieć 
wpływ na jakość, środowisko i bhp,

• wyznaczanie celów w zakresie jakości, bhp 
i zarządzania środowiskowego oraz zadań 
służących ich realizacji,

• sterowanie i nadzór nad operacjami, które 
mają, bądź mogą mieć znaczący wpływ na 
jakość, środowisko i bhp,

• kształtowanie świadomości i podnoszenie 
wiedzy w zakresie jakości, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska naturalnego.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
W 2016 roku ANWIL podjął decyzję o wdroże‑
niu Systemu Zarządzania Energią. Poleceniem 
służbowym Generalnego Dyrektora powołany 
został zespół, który rozpoczął prace nad imple‑
mentacją systemu.



 Saletra amonowa
 Saletrzaki – CANWIL z dodatkiem magnezu, CANWIL S z dodatkiem siarki
 Polichlorek winylu suspensyjny – Polanvil
 Wodorotlenek sodu
 Granulaty PCW
 Płyty PCW
 Amoniak
 Inne chemikalia

CHEMIA OD A DO Z
Innowacyjność i konsekwencja w dzia‑
łaniu zapewniły nam wiodącą pozy‑
cję w sektorze chemicznym w Polsce. 
W odpowiedzi na oczekiwania klientów, 
stale poszerzamy ofertę nowoczesnych 
wyrobów dla przemysłu przetwórczego 
różnych branż oraz środki produkcji dla 
rolnictwa.

Jako jedyni w Polsce wytwarzamy su‑
spensyjny polichlorek winylu (nazwa 
handlowa: Polanvil), wykorzystywany 
m.in. do produkcji granulatów, profi‑
li budowlanych, rur wodociągowych 
i kanalizacyjnych, ale także – dzięki od‑
powiednim atestom – np. do produkcji 
drobnego sprzętu medycznego. Blisko 
połowa produkcji Polanvilu trafia na 
wymagające rynki Unii Europejskiej. 

Należymy do grona znaczących produ‑
centów nawozów azotowych w kraju. 

Nasze nawozy – w  tym najbardziej 
popularne: saletra amonowa i saletrzak 
(CANWIL) – posiadają certyfikat naj‑
wyższej jakości Q nadany przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacji.

Wytwarzamy także granulaty kablowe 
z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW, 
a także twarde granulaty techniczne 
przeznaczone m.in. do produkcji paneli 
ściennych, profili budowlanych i elektro‑
instalacyjnych. Od roku 1998 produkuje‑
my także płyty PCW.

Jesteśmy największym w Polsce produ‑
centem wodorotlenku sodu, sprzedawa‑
nego przede wszystkim w postaci ługu 
sodowego (roztwór wodny) oraz gra‑
nulowanej sody kaustycznej. Oferujemy 
również inne chloroalkalia (chlor, pod‑
chloryn sodu, sól techniczną oraz kwas 
solny) oraz chemikalia (amoniak, wodę 
amoniakalną, azot ciekły i tlen ciekły).
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PODSTAWOWE 
PROCESY PRODUKCYJNE

Surowce Procesy Produkty

Dolomit/wapień

Tlen

Solanka

Gaz ziemny

Etylen

Polichlorek winylu

Granulaty PCW

Chlor

Oksychlorowanie

Soda kaustyczna

Ług sodowyWodorotlenek sodu

Kwas azotowy techniczny

Ciekły amoniakSynteza amoniakuReforming

Saletra amonowa

Elektroliza

Polimeryzacja

Wodór

Neutralizacja

Utlenianie amoniaku

Chlorek winylu

Chlorowodór

Kraking

DwuchloroetanChlorowanie

Saletrzak

Dwutlenek węgla

Płyty PCW
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REALIZOWANE 
OD LAT DZIAŁANIA NA RZECZ
MINIMALIZOWANIA WPŁYWU 

DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO  
SĄ JEDNYM Z FILARÓW 

NASZEJ STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
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WPŁYW ANWIL NA ŚRODOWISKO
ANWIL posiada w pełni uregulowany stan 
formalno‑prawny w zakresie korzystania ze śro‑
dowiska. Dysponuje łącznie 12 podstawowymi 
decyzjami administracyjnymi, w tym 5 pozwole‑
niami zintegrowanymi (na prowadzenie instalacji 
wchodzących w skład Obszaru Produkcji Na‑
wozów, na prowadzenie instalacji wchodzących 
w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucz‑
nych, na prowadzenie instalacji wchodzących 
w  skład Obszaru Energetyki i  Gospodarki 
Wodno‑Ściekowej, tj. instalacji spalania paliw 
– Elektrociepłowni, instalacji – Składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebez‑
pieczne oraz instalacji do oczyszczania ście‑
ków – Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych). 
Konsekwentnie realizowana przez Spółkę poli‑
tyka proekologiczna powoduje, iż sukcesywna 
intensyfikacja produkcji nie pociąga za sobą 
wzrostu negatywnego oddziaływania procesów 
technologicznych na środowisko.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Kara pieniężna w ochronie środowiska jest 
środkiem odpowiedzialności administracyjnej 
za obiektywnie bezprawne zachowanie się jed‑
nostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące 
prowadzić do degradacji środowiska.

W latach 2014‑2015 organ kontrolny – Woje‑
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Byd‑
goszczy (Delegatura we Włocławku) podczas 
przeprowadzonych kontroli nie stwierdził naru‑
szeń przez ANWIL wymagań korzystania ze śro‑
dowiska, które mogłyby skutkować nałożeniem 
na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych.
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rok emisja CO2
[Mg]

Przydział
darmowych uprawnień [Mg]

Wykorzystanie
darmowych uprawnień [%]

Nadwyżka/niedobór
darmowych uprawnień

2013 983 825 1 033 611 95 49 786

2014 1 103 438 987 843 112 -115 595

2015 1 187 597 963 387 123 -224 210

BILANS EMISJI CO₂ I DARMOWYCH UPRAWNIEŃ W ANWIL

GLOBALNA EMISJA SUBSTANCJI DO POWIETRZA NA 
PRZESTRZENI OSTATNICH LAT (BEZ DWUTLENKU WĘGLA)
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EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Emisja substancji do powietrza z instalacji należących do 
ANWIL odbywa się poprzez dwieście siedemdziesiąt pięć 
emitorów, z czego trzy znajdują się w Obszarze Energe‑
tyki i Gospodarki Wodno‑Ściekowej, osiemdziesiąt jeden 
w Obszarze Produkcji Nawozów, sto dziewięćdziesiąt jeden 
w Obszarze Produkcji Tworzyw Sztucznych.

Wielkość emisji substancji z poszczególnych emitorów, 
kontrolowana była w okresie sprawozdawczym, przede 
wszystkim poprzez pomiary okresowe. W przypadku Insta‑
lacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chlo‑
roorganicznych, Elektrociepłowni oraz Instalacji produkcji 
kwasu azotowego (pod względem emisji podtlenku azotu 
i amoniaku) pomiary stężeń i emisji substancji prowadzone 
były przy wykorzystaniu systemu pomiarów ciągłych.

SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI CO₂
ANWIL uczestniczy we wspólnotowym systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazami cieplarnianymi UE‑ETS 
od roku 2005. Na początku systemem objęta była tylko 
zakładowa Elektrociepłownia, ale od 2013 roku do systemu 
włączone zostały również Instalacje Chemiczne: Amoniaku, 
Kwasu Azotowego, Chlorku Winylu i Sody Kaustycznej. In‑
stalacje te zgodne z obowiązującymi przepisami posiadają 
zezwolenia wynikające z funkcjonującego systemu.

STRUKTURA EMISJI SUBSTANCJI W 2014 ROKU 
(Z UWZGLĘDNIENIEM EMISJI CO2) 

STRUKTURA EMISJI SUBSTANCJI W 2015 ROKU 
(Z UWZGLĘDNIENIEM EMISJI CO2) 

Zarządzanie emisjami w ANWIL polega na:
• raportowaniu emisji rzeczywistych w horyzoncie mie‑

sięcznym,
• planowaniu emisji na kolejne lata,
• realizacja zakupu uprawnień niezbędnych do pokrycia 

emisji (we współpracy z PKN ORLEN).

Tlenki 
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0,094% 

Inne
0,018% 

Pyły 
saletry
0,043% 
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0,007% 

Pyły 
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0,001% 
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0,017% 
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0,257% 
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0,021% 
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0.58% 
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Dwutlenek 
siarki
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winylu
0,0011% 
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0.6% 
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0,0153% 

EDC
0,0004% 
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W odniesieniu do gospodarki ściekowej, rok 2015 
charakteryzował się w stosunku do roku 2014 przede 
wszystkim:

• znacznym wzrostem ilości odprowadzanych ścieków 
(o ok. 30%),

• w zakresie zanieczyszczeń odprowadzanych wylotem 
W‑1 do rzeki Wisły:

 ‑ proporcjonalnie do wielkości strumienia ścieków 
odprowadzanych wylotem W‑1 odnotowano wzrost 
ładunków zanieczyszczeń takich jak: azot azotanowy, 
azot amonowy, ChZT, chlorki, siarczany, metale.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W 2015 roku, w stosunku do roku 2014 odnotowano zwięk‑
szenie o ok. 4% wielkości poboru wód powierzchniowych, 
oraz o ok. 8% wielkości wody podziemnej.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH Z ANWIL 
 W LATACH 2011-2015

WIELKOŚĆ POBORU WODY PODZIEMNEJ 
I POWIERZCHNIOWEJ

2010

276,4

7 699,4
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244

12 810

2014

259

13 937

2015

280

14 542

[tys. m³/rok] woda podziemna

woda powierzchniowa

Rodzaj 
oddziaływania Jednostka 2011 2012 2013 2014 2015

Ścieki 
odprowadzane 
do odbiornika

tys. m3 7 938,9 8 092,3 8 481,4 7 377,9 9 607, 2

ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE
ANWIL wypełniając wymagania znowelizowanej Usta‑
wy Prawo ochrony środowiska przystąpił do wykonania 
w  roku 2014 kompleksowej analizy środowiska grun‑
towowodnego. Dla Instalacji objętych pozwoleniem 
zintegrowanym wykonano RAPORT POCZĄTKOWY 
GLEB i WÓD PODZIEMNYCH. Raport został wykonany 
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie. Raport po‑
czątkowy określił stan zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz 
wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. 
W Raporcie zawarto:

• informacje na temat działalności prowadzonej obecnie 
oraz w przeszłości na terenie zakładu,

• listę substancji powodujących ryzyko, wykorzystywa‑
nych, produkowanych lub uwalnianych przez instalacje 
wymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na 
terenie zakładu,

• aktualne informacje na temat zanieczyszczenia terenu 
zakładu substancjami powodującymi ryzyko, stosowa‑
nymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez instalacje 
wymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na 
terenie zakładu. 

Analiza wykazała, iż wykryte zanieczyszczenia gleby i wód 
podziemnych nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi 
oraz środowiska.

Konsekwencje wykonanej oceny środowiska gruntowo‑
‑wodnego dla ANWIL to:

• konieczność przeprowadzania okresowego monitoringu 
wód podziemnych, co najmniej raz na pięć lat oraz gleby 
co najmniej raz na dziesięć lat,

• z chwilą ostatecznego zakończenia działalności instala‑
cji, prowadzący zakład będzie musiał ponownie określić 
stan skażenia gleby i wód podziemnych. Jeżeli wynik 
badań wykaże, iż nastąpiło znaczące zanieczyszczenie 
wywołane przez działanie instalacji w stosunku do stanu 
określonego w sprawozdaniu bazowym, prowadzący 
będzie musiał przywrócić teren do tego stanu.

ŁADUNEK PODSTAWOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH ODPROWADZANYCH DO ODBIORNIKA – RZEKI OŚLA/RZEKI WISŁY

Rodzaj oddziaływania Jednostka 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ChZT

Mg

149,5 544,3 804,4 653,1 640,6 793,0

Azot azotanowy 77,5 123,1 84,2 100,3 80,3 102,0

Azot amonowy 17,6 8,3 25,4 8,1 8,62 29,0

Chlorki 5 215,5 7 914,1 7 773,5 8 891,3 7 168,9 10 429,0

Siarczany 681,6 1 246,7 1 453,2 1 653,9 1 768,25 4 574,0

Zawiesina ogólna 19,6 153,1 105,0  103,47 127,6 53,0

Metale* 1,80 1,90 2,88 1,44 1,40 1,9

Substancje chloroorganiczne** 0,51 0,39 0,57 0,35 0,93 0,6

* chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, wanad.
** tetrachlorometan, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, trichlorometan, 1,2‑dichloroetan, trichloroetylen, tetrachloroetylen. 
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GOSPODARKA ODPADAMI
Prowadzona w ANWIL gospodarka odpadami oparta jest 
na podstawowych zasadach gospodarowania wytworzo‑
nymi odpadami i spełnia obowiązujące standardy postę‑
powania, polegające na:

• zapobieganiu powstawaniu odpadów,
• recyklingu materiałowym i energetycznym (w roku 2014 

ok. 73,42%, a w roku 2015 ok. 71,72%, odpadów niebez‑
piecznych poddano odzyskowi w Instalacji odzysku chlo‑
rowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych),

• odzysku surowców wtórnych m.in. makulatury, złomu, 
tworzyw sztucznych itp.,

• unieszkodliwianiu w ostateczności poprzez składowanie 
na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebez‑
pieczne (w roku 2014 ok. 14,64% ogółu wytworzonych 
odpadów, z których 0,1% stanowiły odpady niebezpiecz‑
ne, a 99,9% odpady inne niż niebezpieczne, natomiast 
w roku 2015 trafiło ok. 18,72% ogółu wytworzonych od‑
padów, z których 0,2% stanowiły odpady niebezpieczne, 
a 99,8% odpady inne niż niebezpieczne).

Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku 
w roku 2015, w znaczącym stopniu uległa zwiększeniu 
(wzrost o 50,32%). Spowodowane to było zwiększeniem 
produkcji i w konsekwencji zwiększeniem ilości depono‑
wanych odpadów posolankowych wytwarzanych w Wy‑
dziale Chloru i Ługu Sodowego. Poniżej przedstawiono te 
rodzaje odpadów, które w znaczący sposób wpłynęły na 
ogólną ilość zdeponowanych odpadów na zakładowym 
składowisku:

a) osady posolankowe – wzrost ilości zdeponowanych 
odpadów o 1 608 Mg (wzrost o 63,2% w stosunku do 
roku 2014),

b) zużyte materiały izolacyjne – spadek ilości zdeponowa‑
nych odpadów o 58,6 Mg (spadek o 67,8% w stosunku 
do roku 2014),

c) osady z węzła biologicznego oczyszczania ścieków – 
spadek ilości zdeponowanych odpadów o 12,36 Mg 
(spadek o 6,7% w stosunku do roku 2014).

ILOŚĆ ODPADÓW ZESKŁADOWANYCH W LATACH 2011–2015

Rodzaj oddziaływania Kwatera Jednostka 2011 2012 2013 2014 2015

Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne 
z wydzielonymi kwaterami na 
odpady niebezpieczne

998,2/2

Mg

0,00 0,00 413,08 2,82 9,42

997,2 3 587,60 3 483,41 3 160,42 2 917,26 4 379,98

997,1 — — — — —

Odpady w pierwszej kolejności poddawane są odzyskowi 
lub unieszkodliwieniu we własnych instalacjach ANWIL. 
Odpady przekazywane są również uprawnionym odbior‑
com zewnętrznym posiadającym aktualne pozwolenia 
z zakresu gospodarowania odpadami.

Odpady poddawane są termicznemu przekształceniu 
w Instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związ‑
ków chloroorganicznych oraz unieszkodliwiane poprzez 
składowanie na Składowisku odpadów innych niż niebez‑
pieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady 
niebezpieczne.

Dopuszczalne ilości odpadów zarówno do wytworzenia, jak 
i poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu zawarte 
są w pozwoleniach zintegrowanych i pozwoleniach sekto‑
rowych (pozwoleniach na wytwarzanie odpadów).
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GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI 
OPAKOWANIOWYMI
Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku 
i recyklingu dla opakowań wykonanych z tworzyw sztucz‑
nych, metalu, papieru i tektury itp. na rzecz ANWIL reali‑
zowany jest przez Polski System Recyklingu Organizacja 
Odzysku S.A. W przypadku opakowań wielomateriałowych 
i po substancjach niebezpiecznych obowiązek zorganizo‑
wania systemu ich zbierania oraz zapewnienia odzysku, 
w tym recyklingu w imieniu ANWIL realizowany jest przez 
Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą 
w Łodzi.

Podobnie, jak w latach ubiegłych na terenie całego Zakładu prowadzona była selektywna zbiórka odpadów, mogących sta‑
nowić surowiec wtórny, lub których właściwa przemiana pozwala na odzysk pełnowartościowego surowca lub półproduktu.

W 2015 roku ANWIL wprowadził na rynek 2 866,15 Mg 
opakowań z produktem, z czego 81,3% stanowiły opako‑
wania wprowadzone na rynek krajowy, a 18,7% stanowiły 
opakowania na rynek Wspólnoty Europejskiej. Całkowita 
ilość opakowań wyprodukowanych przez Zakład wyniosła 
841,34 Mg.

W 2016 roku ANWIL przeprowadził wśród swoich klientów 
akcję informacyjną odnośnie sposobu recyklingu odpadów 
opakowaniowych, wprowadzonych na rynek przez ANWIL.

Rok
Ilość opakowań 

wprowadzona na rynek krajowy wraz 
z produktem [Mg]

Ilość opakowań 
wyeksportowana wraz z produktem 

[Mg]

Ilość opakowań  
wyprodukowana 

[Mg]

2011 2 153,91* 819,44* 795,78

2012 2 486,45* 765,08* 1007,78

2013 2 261,14* 810,72* 841,39

2014 2 303,31* 595,88* 909,802

2015 2 330,08* 536,07* 841,34

* do ilości wprowadzonych na rynek opakowań nie wliczono palet drewnianych

PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ILOŚCI OPAKOWAŃ W LATACH 2011–2015

PORÓWNANIE ILOŚCI ODPADÓW WYTWORZONYCH W SYSTEMIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
SUROWCÓW WTÓRNYCH W LATACH 2014-2015

ILOŚCI WYTWORZONYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH 
W 2015 ROKU

ILOŚCI WYTWORZONYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH 
W 2014 ROKU
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OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Obowiązujący system instrumentów ochrony środowi‑
ska, charakteryzuje współistnienie narzędzi regulacji 
bezpośredniej (prawno‑administracyjnych) i pośredniej 
(ekonomicznych). Instrumenty ekonomiczne i  rynkowe 
wykorzystywane w polityce ekologicznej są stosowane 
w odniesieniu do tych poziomów, zakresów i warunków 
korzystania z zasobów środowiska, które zostały określo‑
ne przez pozwolenia prawno‑administracyjne, standardy 
(normy) oraz inne środki regulacji bezpośredniej.

W roku 2015 odnotowano sumaryczny wzrost opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska na poziomie 4,93% w stosunku 
do roku 2014. W strukturze opłat, tak jak w ostatnich 5 la‑
tach, dominującym elementem korzystania ze środowiska 
pozostaje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

WIELKOŚĆ OPŁAT W LATACH 2011-2015
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[ZŁ]

L. p. Rodzaj zobowiązania 2011 2012 2013 2014 2015

1 Pobór wód 734 787 886 275 854 146 1 025 335 1 079 433

2 Ścieki odprowadzane 
do odbiornika 530 141 1 1 75  142 507 401 1 051 427 1 094 731

3 Emisja zanieczyszczeń 
do powietrza 1 981 431 2 1 1 3  719 1 676 464 2 053 713 2 070 607

4 Składowanie odpadów* 129 061 128 776 228 17 1 165 851 267 474

5 Opłata recyklingowa 40 929 24 085 12 589 21 266 18 048

Suma 3 416 349 4 327 997 3 278 771 4 317 592 4 530 293

WIELKOŚĆ OPŁAT W LATACH 2011-2015 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA [ZŁ/ROK]

* wartość odnosząca się do lat 2011÷2015 dotyczy jedynie kosztów z tytułu składowania odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zarządzanym przez Obszar Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Od 2013 roku raz do roku, w ANWIL odbywają się wspólne 
kontrole prowadzone przez:

• Państwową Inspekcję Pracy
• Inspekcję Ochrony Środowiska
• Państwową Straż Pożarną
Swoim zakresem obejmują one przestrzeganie przepisów 
ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa procesowego 
oraz ochrony przeciwpożarowej i BHP.

W 2015 roku oprócz wspomnianej wspólnej kontroli PIP, 
IOŚ i PSP odbyły się dwie kompleksowe kontrole oraz dwie 
problemowe, pozaplanowe kontrole WIOŚ.

Wyniki kontroli były pozytywne, o czym świadczy brak 
nałożonych przez organy kar.

STRUKTURA OPŁAT W 2015 ROKU

Pobór wód
24% 

Ścieki 
odprowadzane 
do odbiornika
24% 

Opłata 
recyklingowa
0% 

Składowanie 
odpadów

6% 

Emisja 
zanieczyszczeń 
do powietrza
46% 

STRUKTURA OPŁAT W 2014 ROKU

Pobór wód
24% 

Ścieki 
odprowadzane 
do odbiornika
24% 

Opłata 
recyklingowa
0% 

Składowanie 
odpadów

4% 

Emisja 
zanieczyszczeń 
do powietrza
48% 
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KONTROLE SPÓŁEK ABC
ANWIL dokonał w ostatnich latach wyraźnego postępu 
w dziedzinie poprawy warunków i przestrzegania

• ochrony środowiska,
a także:
• stanu BHP,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa procesowego,
• zarządzania chemikaliami.
Promocja zachowań i kontrola przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska nie ogranicza się 
jednakże tylko do pracowników ANWIL oraz wykonawców 
zlecanych prac.

Od 2014 roku obejmuje ona również pozostałe podmioty, 
które funkcjonują na terenie przedsiębiorstwa. Podmioty te 
z racji swojej działalności oddziaływują na ANWIL, jedno‑
cześnie są narażone na oddziaływanie ze strony ANWIL.

Wyznaczenie skali tego oddziaływania i narażenia oraz 
sprawdzenie ryzyka wynikającego z przestrzegania przez 
te podmioty standardów bezpieczeństwa oraz ochrony 
środowiska określonych i utrzymywanych w ANWIL i PKN 
ORLEN było zadaniem Zespołu Kontrolnego powołanego 
Zarządzeniem ANWIL.

Zespół ten powołany na podstawie wytycznych M2 PKN 
ORLEN i przy współudziale Biura BHP PKN ORLEN:

• dokonał w 2014 podziału podmiotów na trzy grupy, 
w zależności od skali wzajemnego oddziaływania,

• przygotował założenia do opracowania harmonogramu 
kontroli,

• sprawdził i uzupełnił 3 listy pytań kontrolnych z zakresu 
BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
i zarządzania chemikaliami (w sumie ponad 400 pytań)

• przygotował założenia do wydanego Zarządzenia 
w ANWIL,

• przystąpił do realizacji kontroli.

Kontrole prowadzone są przez przedstawicieli Obszaru 
Prewencji ANWIL (ZSP, BHP, Ochrony środowiska, REACH 
i CLP). 

W ustalonym czasie pracownicy kontrolowanych podmio‑
tów przesyłali odpowiedzi na pytania zawarte w listach 
kontrolnych, które z kolei podlegały sprawdzeniom na 
miejscu w siedzibie spółek przez pracowników ANWIL. 
Na zakończenie kontroli przyjęto obopólne podpisanie Ra‑
portu z kontroli, który przed ostatecznym zatwierdzeniem 
omawiano szczegółowo w trakcie spotkania zamykającego.

W roku 2015 dokonano kontroli w ośmiu podmiotach funk‑
cjonujących na terenie ANWIL w efekcie, których odnoto‑
wano 138 spostrzeżeń wraz z rekomendacjami poprawy 
zaobserwowanych nieprawidłowości, których realizacja 
z założenia ma wpływać na zmniejszenie liczby zdarzeń 
i wypadków (również tych potencjalnych) w Spółkach, 
a  tym samym na zwiększenie bezpieczeństwa ANWIL 
i pozostałych podmiotów jako całości.

Z zadowoleniem odnotowywano również 7 dobrych praktyk 
funkcjonujących w kontrolowanych spółkach. Wiele z nich 
z pewnością znajdzie swoje szersze zastosowanie na tere‑
nie przedsiębiorstwa.

Ciekawym dodatkowym efektem kontroli było zidentyfiko‑
wanie potrzeb informacyjnych spółek w zakresie zagrożeń 
stwarzanych przez chemikalia znajdujące się na terenie 
ANWIL. W  rezultacie pracownicy ANWIL udostępnili 
szereg materiałów i baz danych stworzonych i będących 
w posiadaniu ANWIL, takich jak: Karty Charakterystyk 
substancji i mieszanin, informacje dotyczące nowej klasy‑
fikacji chemikaliów, sposoby ogłaszania alarmów, zasady 
ewakuacji i inne.
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PRZYJĘLIŚMY I REALIZUJEMY 
MISJĘ ODPOWIEDZIALNEGO 

BIZNESU INTEGRUJĄC 
ASPIRACJE EKONOMICZNE 
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZA STAN ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
Na przestrzeni ostatnich lat ANWIL dokonał sze‑
regu inwestycji i zadań modernizacyjnych, których 
celem było zmniejszenie oddziaływania Spółki na 
środowisko naturalne. Do najważniejszych z nich 
należy zaliczyć:
Zadanie zwiększenia energooszczędności i wzro‑
stu produkcji w Kompleksie Nawozowym. Projekt 
tez uzyskał dofinansowanie z Narodowego Fun‑
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i obejmował realizację szeregu zadań, wśród 
których najistotniejsze wiązały się z:
• budową ekspandera gazów z generatorem 

prądu,
• budową instalacji osuszania gazu syntezowego 

umożliwiającą produkcję bezwodnego amonia‑
ku (linia A amoniaku),

• naniesieniem włókien ceramicznych na war‑
stwę izolacyjną pieca reformingu (linia A amo‑
niaku),

• przebudową układów przepływowych szere‑
gu maszyn wirowych na instalacji amoniaku 
i kwasu azotowego.

W ramach przeprowadzonego projektu osiągnięto:
• efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emi‑

sji do powietrza: dwutlenku węgla CO2 o 41 450 
Mg/rok, tlenków azotu NOx o 25,88 Mg/rok oraz 
tlenku węgla CO o 15,59 Mg/rok,

• efekt energetyczny w postaci zmniejszenia za‑
potrzebowania na energię w ilości 48 313 MWh/
rok.
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Nakłady związane z realizacją ww. inwestycji 
wyniosły ponad 40 mln złotych. Dofinansowanie 
dla tego zadania ze środków NFOŚiGW wynosiło 
ponad 10 mln złotych. 
Inwestycja budowy nowych kotłów K3 i K4 oraz 
stacji redukcyjno‑schładzającej na instalacji 
spalania paliw – Elektrociepłowni. Realizacja tej 
inwestycji dostosowuje bieżące obciążenie cieplne 
do aktualnych potrzeb ANWIL i wynika ze zmiany 
źródła  pozyskiwania ciepła dla ANWIL z bloku pa‑
rowo‑gazowego PKN ORLEN S.A. Praca nowych 
kotłów parowych o mniejszej mocy zredukuje  
wielkość emisji gazów do powietrza, zmniejszając 
tym samym oddziaływanie ANWIL  na środowisko.
Nakłady związane z budową nowych kotłów K3 
i K4 wyniosły ponad 36 mln złotych.
Realizacja zadań w obszarze Gospodarki Wodno‑
‑Ściekowej, w ramach których:
• zabudowano agregat kogeneracyjny, zasilany 

biogazem produkowanym w oczyszczalni ście‑
ków. Agregat wytwarza energie elektryczną, 
a ciepło z chłodzenia agregatu wykorzystywane 
jest do suszenia osadów,

• wybudowano suszarnię osadów, zmniejszając 
tym samym uwodnienie suszonych osadów 
z 80% do 10%. Zmniejszenie uwodnienia 
osadów prowadzi tym samym do zmniejsze‑
nia ich masy z 25,00 do 5,55 Mg/d. Nakłady 
inwestycyjne związane z zabudową agregatu 
kogeneracyjnego oraz budową suszarni osa‑
dów wyniosły 13 mln złotych,

• wybudowano nowy system odprowadzania 
oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki 
Wisły, który pozwala na dotrzymanie wyma‑
gań określonych dla jednolitych części wód 
powierzchniowych. Nakłady inwestycyjne dla 
tego zadania wyniosły 5,5 mln złotych,

• zmodernizowano zbiornik ścieków końcowych 
zapewniający pełniejszą dystrybucję i uśred‑
nienie ścieków w zbiorniku. Realizacja tego za‑
dania zapewniła równomierną pracę zbiornika 
i zwiększyła pewność ruchową oczyszczalni 
ścieków przemysłowych. Nakłady inwestycyj‑
ne dla zmodernizowanego zbiornika ścieków 
końcowych wyniosły 1,3 mln złotych.

Zadanie związane z modernizacją układu chłodni‑
czo‑freonowego w Wydziale Chlorku Winylu. W ra‑
mach tego zadania dokonano wymiany czynnika 
chłodniczego na propylen, eliminując tym samym 
negatywny wpływ używanego freonu R‑22 na 
środowisko naturalne.

Łącznie w ostatnich latach ANWIL przeznaczył 
na ww. inwestycje proekologiczne ponad 160 mln 
złotych.
Plany średnio i długoterminowe ANWIL zakładają 
dalszą realizację szeregu zadań i inwestycji dosto‑
sowujących Spółkę do stale zaostrzających się 
przepisów z zakresu ochrony środowiska, ukierun‑
kowanych na zmniejszenie oddziaływania ANWIL 
na środowisko. W następnych 5 latach ANWIL 
planuje przeznaczyć na ten cel ponad 125 mln 
złotych. Spośród planowanych inwestycji należy 
wymieć m.in.: budowę nowej instalacji odzysku 
chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych, 
odzysk chlorku winylu ze ścieków, czy też herme‑
tyzację kanalizacji.
Plany dostosowania ANWIL do zmieniających 
się przepisów uwzględniają również wymagania 
zawarte w dokumentach Referencyjnych BREF, 
w których określone zostały tzw. najlepsze do‑
stępne techniki oraz konkluzje BAT. Dokumenty te 
wyznaczają wartości dopuszczalnych poziomów 
emisyjnych, a ich dotrzymanie zapewni minimali‑
zację odziaływania przedsiębiorstw na środowisko 
naturalne. 
Aktualnie zidentyfikowano następujące dokumen‑
ty referencyjne BREF wraz z zawartymi w nich 
konkluzjami BAT, które mają bezpośredni wpływ 
na instalacje produkcyjne ANWIL:
• Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 

technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie 
emisji przemysłowych, w odniesieniu do pro‑
dukcji chloro‑alkalicznej (CAK),

• Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych 
systemów oczyszczania ścieków/gazów od‑
lotowych i zarządzania nimi w sektorze che‑
micznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE (CWW).

Na zaawansowanym etapie znajdują się również 
prace w Unii Europejskiej nad konkluzjami BAT dla 
wielkotonażowych związków organicznych (LVOC) 
oraz rozpoczęły się prace nad konkluzjami BAT 
dla instalacji spalania odpadów (WI), w prace nad 
którym zaangażował się ANWIL we współpracy 
z Ministerstwem Środowiska. 
ANWIL na bieżąco śledzi postęp prac nad kolej‑
nymi  konkluzjami BAT identyfikując jednocześnie 
zarówno ryzyka biznesowe, jak i konieczne do 
podjęcia prace modernizacyjne i inwestycyjne, 
które zapewnią zgodność ANWIL nie tylko  z wy‑
maganiami najlepszych dostępnych technik, ale 
i wszystkimi pozostałymi wymaganiami prawnymi. 
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BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE 
ORAZ POPRAWA WARUNKÓW 

NA STANOWISKACH PRACY JEST W ANWIL 
KWESTIĄ PRIORYTETOWĄ

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE
Podstawą wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa 
procesowego w ANWIL jest System Zarządzania Bez‑
pieczeństwem Procesowym, poddawany stałej analizie 
i systematycznie aktualizowany. Głównym celem działań 
Spółki jest uzyskiwanie najlepszych efektów biznesowych 
w sposób bezpieczny dla osób przebywających na terenie 
zakładu oraz w jego otoczeniu, majątku Spółki, a także dla 
środowiska naturalnego.

Stale doskonalimy funkcjonujące w ANWIL systemy bez‑
pieczeństwa. Ich celem jest maksymalna ochrona zdrowia 
ludzi i środowiska naturalnego poprzez ścisłą kontrolę ry‑
zyka związanego z narażeniem na substancje i mieszaniny 
chemiczne.

Naszymi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa są:

• identyfikacja potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryj‑
nych,

• zapobieganie awariom i zapewnienie gotowości wszyst‑
kich służb na wypadek awarii,

• opracowanie skutecznych procedur postępowania na 
wypadek awarii, pożaru lub innego zagrożenia,

• zapewnienie pracownikom dostępu do kluczowych 
informacji związanych z zarządzaniem ryzykiem.

ANWIL jest zakwalifikowany do kategorii zakładów o dużym  
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ustawa 
z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 672) oraz akty wykonawcze dotyczące tej ka‑
tegorii zakładów nakładają na zakład obowiązek wykonania 
dokumentacji zawierającej:

• System Zarządzania Bezpieczeństwem,
• Program Zapobiegania Awariom,
• Raport o Bezpieczeństwie,
• Wewnętrzny Plan Operacyjno‑Ratowniczy.
Spółka opracowała i przedłożyła właściwym organom 
wszystkie wyżej wymienione dokumenty.

Rok 2015 przyniósł istotne zmiany w krajowym prawodaw‑
stwie regulującym kwestie zapobiegania poważnym awa‑
riom. W październiku 2015 roku weszła w życie nowelizacja 
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw wypełniając w ten sposób obowiązek implementacji 
do prawa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami 
niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywy SEVESO III). ANWIL 
rozpoczął prace przygotowawcze do przeniesienia znowe‑
lizowanych wymogów na poziom zakładu. Ich zakończenie 
miało miejsce w I połowie 2016 roku.
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 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
ORAZ OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Bezpieczeństwo techniczne oraz poprawa warunków 
na stanowiskach pracy jest w ANWIL kwestią priorytetową.

Od lat systematycznie spada liczba wypadków w miejscu 
pracy. Stale nadzorowany jest poziom stężenia i natężeń 
czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Badania 
dokonywane metodą dozymetrii indywidualnej wskazują, 
że nie są przekraczane normatywy higieniczne, jedynie 
sporadycznie mają miejsca przekroczenia najwyższych do‑
puszczalnych natężeń (NDN) hałasu. W tych przypadkach 
stosuje się działania zmierzające do ograniczenia narażenia 
pracowników na hałas.

Bezpieczeństwo pracy, pożarowe i techniczne gwaran‑
tują – zgodnie z filozofią BAT (Best Available Technique, 
tj. Najlepsze Dostępne Techniki) – najnowocześniejsze 
technologie i rozwiązania techniczne. Na obowiązujący 
w ANWIL system bezpieczeństwa składają się także środki 
techniczne oraz procedury organizacyjne, uruchamiane 
w sytuacjach awaryjnych, a doskonalone w czasie ćwiczeń. 

Kluczowe znaczenie jest przypisywane działaniom zapo‑
biegawczym oraz korygującym. 

Spółka realizuje wiele inicjatyw, zwiększających świado‑
mość i praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i hi‑
gieny pracy, wykraczających poza obowiązkowe szkolenia 
BHP. Od maja 2011 roku realizowany jest program Bez-
pieczny ANWIL, skierowany do wszystkich pracowników.

W roku 2015 kontynuowany był program „Zgłoś zagroże-
nie”, który ma na celu poprawę warunków pracy poprzez 
zgłaszanie wszelkich zagrożeń na terenie zakładu przez 
pracowników. W 2015 roku zgłoszono 371 zagrożeń, z czego 
wyeliminowanych zostało 344 zagrożenia.

Ważną rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywa Zakła‑
dowa Straż Pożarna, wyposażona w nowoczesny sprzęt 
ratowniczo‑gaśniczy. W nowoczesnej bazie szkoleniowo‑
‑treningowej doświadczenie zdobywają także ratownicy 
chemiczni.

ANWIL dba również o bezpieczeństwo transportu, istot‑
nej części działalności w branży chemicznej. Spółka jest 
członkiem SPOT, czyli systemu informowania i świadczenia 
pomocy technicznej w przypadku awarii lub wypadków 
drogowych z wyrobami chemicznymi. Przestrzega także 
międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa w trans‑
porcie drogowym i kolejowym (ADR i RID). 

W roku 2015 ANWIL był kontrolowany przez Państwową 
Inspekcję Pracy dwa razy. Pierwszą kontrolę przeprowa‑
dzono w zakresie audytu w związku z udziałem pracodawcy 
w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję 
Pracy „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”. 
Druga przeprowadzona kontrola miała charakter weryfika‑
cyjny i przeprowadzona została w oparciu o wytyczne do 
jej przeprowadzenia opracowane przez GIP w Warszawie. 

PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKA
Równolegle z działaniami na rzecz bezpieczeństwa w miej‑
scu pracy, Spółka otacza troską zdrowie pracowników. 

Ogółem w 2015 roku w ramach badań profilaktycznych 
przebadano 948 osób. Częstotliwość i metodyka badań 
uzależniona jest od czynników powodujących narażenie 
lub uciążliwości wynikające z wykonywanej pracy.

W ramach badań wykonano 254 badania audiometryczne. 
Wszystkie osoby, które pracują w narażeniu na związki oło‑
wiu mają wykonywane badania profilaktyczne raz w roku: 
badanie poziomu ołowiu we krwi, morfologię, badania 
biochemiczne.

W ramach medycyny pracy wykonywane były również 
konsultacje u lekarzy specjalistów.

W ramach prewencji schorzeń cywilizacyjnych i zawodo‑
wych w placówce zostało realizowanych szereg programów 
prozdrowotnych.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia grupie pracowników 
wykonano badanie morfologii krwi, poziomu glukozy, 
cholesterolu, EKG. W ramach Narodowego Programu 
Ochrony Serca osobom po 40 roku życia wykonywane 
są dodatkowe badania analityczne krwi (poziom cukru 
i cholesterolu), EKG.

Systematycznie prowadzona działalność profilaktyczna 
przyczynia się do podejmowania prawidłowych działań 
w celu podtrzymania dobrego poziomu stanu zdrowia 
załogi. 
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WYBRANE NAGRODY 
I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE PRZEZ 

ANWIL W 2015 ROKU
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do życia Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz realiza‑
cję działań na rzecz społeczności lokalnej.

• tytuł „Lidera Filantropii” w konkursie organi-
zowanym przez Forum Darczyńców w Polsce. 
ANWIL zwyciężył w kategorii „Debiuty – firma, 
która przekazała najwięcej środków na cele 
społeczne” 

Konkurs „Liderzy Filantropii” pod patronatem Giełdy 
Papierów Wartościowych ma na celu popularyzację 
idei społecznego zaangażowania firm oraz upo‑
wszechnianie prowadzenia działań w tym obszarze 
w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzane 
są w nim firmy, które przeznaczają najwięcej środków 
na działania prospołeczne. Nad procesem wyłaniania 
zwycięzców czuwa firma PwC, która gwarantuje, że 
wyniki konkursu są wiarygodne i miarodajne.

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO 
I HIGIENA PRACY
• nagroda – statuetka Mecum Tutissimus Ibis 

– zwycięstwo na poziomie ogólnopolskim 
w konkursie „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” Państwowej Inspekcji Pracy oraz 
wpisanie na Złotą Listę Pracodawców Pań-
stwowej Inspekcji Pracy, na której znajduje 
się elita najlepiej zarządzanych, bezpiecznych 
i dochodowych przedsiębiorstw w Polsce

• tytuł najlepszego organizatora bezpiecznej 
pracy na Kujawach i Pomorzu przyznany przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgosz-
czy – zwycięstwo na poziomie wojewódzkim 
w konkursie „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” 

• tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Spo-
łecznego Inspektora Pracy” przyznany przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy 
pracownikowi spółki  – Piotrowi Stokfiszowi 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to 
jeden z najważniejszych konkursów organizowanych 
przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedsięwzięcie 
służy promocji pracodawców zapewniających wysoki 
poziom realizacji przepisów BHP oraz prawa pracy, 
a także nieustannie podnoszących poziom ochrony 
życia i zdrowia zatrudnionych. ANWIL odniósł w kon‑
kursie potrójne zwycięstwo. 

• Puchar Przewodniczącego Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych wraz 
z listem gratulacyjnym od Przewodniczącego 
OPZZ – Jana Guza w uznaniu za promowanie 
dobrych praktyk w zakresie bezpiecznych 
warunków pracy

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA:
• Quality International 
Wyróżnienie przyznane przez redakcję Forum Biznesu 
w Dzienniku Gazecie Prawnej w programie konkurso‑
wym Najwyższa Jakość Quality International, przepro‑
wadzonym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu 
Polskie Forum ISO 9000 i European Organization 
for Quality. 

• tytuł Orła Eksportu w kategorii „Najlepszy 
eksporter w kujawsko–pomorskim” 

Wyróżnienie przyznała kapituła konkursu reprezentu‑
jąca Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski 
województwa kujawsko‑pomorskiego, Regionalne 
Centrum Eksportu Izby Przemysłowo – Handlowej 
w Toruniu, Pracodawców RP, partnerów konkursu: 
Raiffeisen Polska i Dachser Polska oraz redakcję 
Rzeczpospolitej.

• nagroda Business Innovation Award 2015 
przyznana przez magazyn Polish Market 

Redakcja magazynu Polish Market od 2010 roku na‑
gradza firmy, które w swojej strategii kładą szczególny 
nacisk na innowacyjność. Kapituła konkursu doceniła 
ANWIL, jako jedną z najważniejszych i najnowocze‑
śniejszych firm chemicznych w Polsce, która w swoich 
działaniach przykłada szczególną wagę do dbałości 
o ochronę środowiska naturalnego.

• tytuł Solidny Pracodawca
Konkurs Solidny Pracodawca Roku od kilkunastu lat 
jest organizowany przez Kowalski ProMedia, wydawcę 
dodatków promocyjno‑informacyjnych: Rzecz o Biz‑
nesie, Strony Rynku oraz Monitora Gospodarczego 
emitowanego w pasmach TV Polsat. ANWIL został 
doceniony m.in.: za wzorowe respektowanie prawa 
pracy i przepisów BHP, stwarzanie możliwości rozwoju 
zawodowego oraz programy aktywizujące pracowni‑
ków w czasie wolnym.

OBSZAR: SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
• wyróżnienie Biały Listek CSR przyznawany 

przez tygodnik Polityka i firmę doradczą De-
loitte

ANWIL otrzymał wyróżnienie w związku z prowadzo‑
nymi w 2014 roku projektami w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego 
rozwoju.

• tytuł Lidera CSR w konkursie „Diamenty Pol-
skiej Chemii” organizowanym przez Executive 
Club i firmę doradczą PwC Polska

ANWIL otrzymał prestiżowe wyróżnienie za powołanie 
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