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SZANOWNI PAŃSTWO,

dbałość o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój to dziś niezbędny 
warunek budowania przewagi konkurencyjnej każdej firmy. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę, że szczególne wymagania w tym zakresie stawiane 
są przed spółkami z branży chemicznej. Dlatego w ANWIL dążymy nie 
tylko do tego, aby stanowić integralną część naszego otoczenia, ale także, 
aby mieć realny wpływ na jego sukcesywny rozwój.  

Nasz sposób myślenia, a co za tym idzie działania najlepiej oddaje misja 
ANWIL: Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. Fundamentem kultury 
korporacyjnej ANWIL jest właśnie świadomość odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego oraz  najbliższego otoczenia. Tę odpowiedzialność 
naturalnie łączymy z aspiracjami ekonomicznymi, podporządkowanymi 
stałemu umacnianiu pozycji rynkowej i wartości naszej Firmy. 

Warto podkreślić, że konsekwentnie doskonalimy systemy zarządzania 
środowiskiem, jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Staramy 
się także stale podnosić świadomość w zakresie działań proekologicznych 
i odpowiedzialności każdego pracownika za bezpieczną organizację pracy. 
Już od blisko 20 lat jesteśmy członkiem Międzynarodowego Programu 
Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska), integrującego największe 
globalne firmy chemiczne wokół proekologicznych inicjatyw. Udział w 
Programie ma wymiar publiczny - jego wdrażanie wymaga od ANWIL 
stałego dialogu z interesariuszami oraz deklaracji konsekwentnych, 
faktycznych działań  w obszarach ochrony środowiska, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa procesowego. 

Niezmiernie cieszy fakt, że nasze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska 
są dostrzegane i doceniane przez niezależnych ekspertów. W ubiegłym 
roku  Polish Chemical Forum 2013 przyznało wyróżnienie  ekologicznej 
suszarni  osadów z biologicznego oczyszczania ścieków, pochodzących 
z należącej do PKN ORLEN, Wytwórni Kwasu Tereftalowego.

Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy również jako troskę 
o rozwój i aktywizację lokalnej społeczności, w której jesteśmy 
zakorzenieni od blisko 50 lat.  Dlatego w maju 2014 roku powołaliśmy  
fundację „ANWIL dla Włocławka”, która poprzez konkursy grantowe, ma 
na celu wsparcie inicjatyw  organizacji pozarządowych we Włocławku. 
Jestem przekonany, że w ten sposób będziemy mogli umożliwić realizację 
projektów, które przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom miasta.

Nasz sposób myślenia o środowisku naturalnym, pracownikach, czy 
lokalnej społeczności determinują przyjęte w GK ORLEN wartości: 
odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia i niezawodność. Stanowią one 
dla nas niejako  drogowskaz, który pozwala na wyznaczenie priorytetów 
zarówno społecznych, jak i biznesowych w dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu. Dlatego właśnie tym pięciu wartościom podporządkowaliśmy 
układ tego Raportu. Serdecznie zachęcam Państwa do lektury.  

Piotr Chełmiński
pełniący obowiązki 

Prezesa Zarządu ANWIL S.A.

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2013
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Jesteśmy jedną z największych firm 
chemicznych w Polsce i wiodącym 
pracodawcą w regionie kujawsko-
pomorskim. Silną pozycję na krajowym 
i międzynarodowym rynku zawdzięczamy 
przede wszystkim najwyższej jakości 
naszych produktów, zaspokajających 
wymagania klientów z kilkudziesięciu krajów 
świata. Innowacyjność i ciągły rozwój nie 
byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie 
naszego zespołu – ponad 1200 najwyższej 
klasy specjalistów w swoich dziedzinach.

Mamy świadomość, że skala i rodzaj naszej 
działalności wywierają wpływ na otoczenie. 
Zrównoważony rozwój, realizowany zgodnie 
z filozofią społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR), traktujemy przede wszystkim 
jako zobowiązanie wobec pracowników, 
środowiska naturalnego oraz lokalnej 
społeczności.

Przesłanie to zawarliśmy w naszej misji: 
Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. 
Wypływa ono również z wartości 
wspólnych dla spółek tworzących 
Grupę ORLEN. Jedną z wartości jest 
odpowiedzialność, którą definiujemy 
jako działanie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, uwzględniające interesy obecnych 
i przyszłych pokoleń oraz dbałość 
o środowisko naturalne, kulturę organizacji 
oraz dobre relacje z otoczeniem.

W praktycznej realizacji idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu kierujemy 
się potrzebami otoczenia Spółki – 
zewnętrznego (lokalna społeczność oraz 
środowisko naturalnego) i wewnętrznego 
(środowisko pracy).

ŁĄCZYMY ASPIRACJE EKONOMICZNE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ZA OTOCZENIE: ŚRODOWISKO NATURALNE, PRACOWNIKÓW 

ORAZ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI.

ANWIL: ODPOWIEDZIALNY SĄSIAD
Korzenie naszej firmy sięgają 1966 roku. 
Przez blisko pół wieku działalności 
wrośliśmy mocno w krajobraz województwa 
kujawsko-pomorskiego i staliśmy się 
ważną częścią życia lokalnej społeczności. 
To z niej wywodzą się w dużej mierze nasi 
pracownicy.

Naszą ambicją jest to, by być dobrym, 
odpowiedzialnym sąsiadem mieszkańców 
naszego regionu. Dlatego realizujemy szereg 
działań na rzecz lokalnej społeczności: 
prowadzimy działalność charytatywną, 
wspieramy ważne inicjatywy, lokalną kulturę 
i sport. 

Zależy nam na wzmacnianiu relacji 
i atmosferze otwartości. Dajemy temu 
wyraz między innym poprzez organizowanie 
od lat „Drzwi otwartych”, podczas których 
uczniowie włocławskich szkół i studenci 
szkół wyższych mogą poznać bliżej nasze 
zakłady i specyfikę naszej działalności.

Szczególne znaczenie przywiązujemy 
do rozwoju młodego pokolenia. Dbamy 
o edukację proekologiczną młodych 
ludzi i włączanie ich w nurt aktywności 
prospołecznej. Mamy świadomość, że to 
właśnie oni w przyszłości będą wyznaczać 
standardy życia w naszym regionie. 

Opieramy naszą strategię 
zrównoważonego rozwoju 
na trzech filarach:

efektywność ekonomiczna 
ukierunkowana na zysk dla 
zbiorowości i uwzględniająca 
koszty społeczne 
i środowiskowe,

troska o środowisko  
zakładająca ochronę 
naturalnych zasobów 
oraz systematyczne 
minimalizowanie 
oddziaływania na otoczenie, 
wspomagane wdrażaniem 
Programu „Odpowiedzialność 
i Troska” oraz Systemu 
Zarządzania Środowiskowego 
ISO 14001,

równowaga społeczna  
przejawiająca się aktywnymi 
działaniami w celu 
podnoszenia jakości życia 
społeczności lokalnej oraz 
współuczestnictwem w życiu 
kulturalnym, edukacyjnym 
i sportowym regionu.
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WARTO POMAGAĆ
Dobre sąsiedztwo rozumiemy jako umiejętność dostrzegania 
problemów i potrzeb naszego otoczenia. Realizowaną od lat 
ideę działalności charytatywnej ujęliśmy w ramach Polityki 
Dobroczynności. Łączymy siły z Fundacją ORLEN Dar Serca, 
ale także organizujemy szereg własnych inicjatyw. Wspieramy 
przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia niosące pomoc, 
a także finansujące np. zakupy sprzętu medycznego lub 
rehabilitacyjnego. Przekazujemy darowizny na rzecz Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Włocławskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

Pamiętamy o byłych pracownikach – pomagamy emerytom 
i rencistom w zakupie leków, pokryciu kosztów operacji lub 
badań lekarskich. 

W trosce o rozwój regionu i poprawę jakości życia 
mieszkańców powołaliśmy w maju 2014 roku Fundację 
ANWIL dla Włocławka. Fundacja będzie – poprzez konkursy 
grantowe – wspierać lokalne organizacje pozarządowe, które 
najlepiej znają potrzeby mieszkańców Włocławka i okolic.
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DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Podejmowane przez nas działania na rzecz środowiska 
naturalnego płyną z przekonania, że jesteśmy odpowiedzialni 
za jakość życia i zdrowia obecnych oraz przyszłych pokoleń. 
Naszym strategicznym priorytetem jest więc zrównoważony 
rozwój: korzystając z zasobów środowiska naturalnego, 
dążymy do minimalizacji negatywnego wpływu procesów 
technologicznych na otoczenie, oszczędności energii i wody 
oraz ekologicznego zarządzania odpadami.

Wzmacniamy świadomość ekologiczną pracowników 
i poczucie współodpowiedzialności za stan otaczającego 
środowiska. Wiele z naszych proekologicznych działań ma 
charakter dobrowolny – to wyraz naszej troski o jakość wód, 
powietrza atmosferycznego i gleby w naszym regionie. 

Wykorzystujemy w tym celu najwyższej jakości technologie 
oraz nowoczesną organizację procesów, zgodnych 
z Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. 
Realizowane od lat proekologiczne inwestycje zgodne są 
ponadto z międzynarodowymi programami z zakresu ochrony 
środowiska.

Z dumą uczestniczymy, już od blisko dwóch dekad, 
w międzynarodowym Programie „Odpowiedzialność 
i Troska” (Responsible Care), łączącym wiodące firmy branży 
chemicznej wokół idei ochrony środowiska i zdrowia. Celem 
programu jest stałe poszukiwanie rozwiązań służących 
oszczędności energii, zmniejszenia odpadów i ścieków, 
redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawy bezpieczeństwa 
procesowego i zdrowia pracowników. Przynależność 
do programu stanowi dla nas także zobowiązanie do 
prowadzenia stałego dialogu z lokalną społecznością.

Szeroko promujemy znaczenie ekologii, zarówno 
w gospodarce, jak i codziennym życiu. W ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” w 2014 roku zorganizowaliśmy 
we Włocławku dwunastą już edycję konkursu „Drzewko za 
Butelkę”. Zachęcamy do zbiórki butelek PET poprzez zabawę 
i szlachetną ogólnopolską rywalizację pomiędzy placówkami 
oświatowymi. Zebrane butelki trafiają do powtórnego 
przerobu, a ich symbolem są sadzone drzewka.  

W dwunastu dotychczasowych edycjach młodzi ludzie 
w Polsce zebrali ponad 22 mln butelek, dzięki czemu 
drzewostan Polski wzbogacił się o blisko 27 tysięcy drzewek. 
We wszystkich dwunastu edycjach największą liczbę butelek 
zebrano we Włocławku, gdzie koordynatorem jest ANWIL, 
łącznie: 4 026 213 sztuk.

Wspieramy także organizację sympozjów oraz konkursów 
związanych z tematyką chemii i ekologii. Najmłodszych 
zachęcamy do udziału w konkursach plastycznych 
poświęconych środowisku. W ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” realizowaliśmy Ekologiczną 
Akademię Umiejętności dla nauczycieli włocławskich szkół 
– odbyły się już trzy edycje tego programu, który odgrywa 
ważną rolę w edukacji ekologicznej młodego pokolenia. 

ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA
Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. 
Zapewniamy miejsce pracy i rozwoju ponad 1200 
specjalistom. Rolę odpowiedzialnego pracodawcy rozumiemy 
nie tylko jako konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
w miejscu pracy i ochronę zdrowia, ale także, jako tworzenie 
warunków do rozwoju zawodowego i osobistego naszych 
pracowników. Chcemy, aby praca w naszej firmie była 
źródłem satysfakcji i zaangażowania. Wzmacniamy relacje 
w zespole poprzez spotkania integracyjne i okolicznościowe 
wydarzenia. Prowadzimy otwartą politykę informacyjną, 
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi – mediów 
wewnętrznych, Intranetu, ekranów TV, ulotek, plakatów, 
magazynu korporacyjnego, itp. 

Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
są dostrzegane i doceniane. W 2009 roku zajęliśmy 
trzecie miejsce w rankingu wiarygodności działań 
CSR. Badanie zrealizowała firma Braun&Partners, na 
zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan. W ocenie ekspertów, tak wysoką pozycję 
zawdzięczamy odpowiedzialności za środowisko oraz 
standardom ładu korporacyjnego.
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NASZYM ZNAKIEM ROZPOZNAWCZYM SĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

PRODUKTY I DOSKONAŁOŚĆ OPERACYJNA. TO ONE, W POŁĄCZENIU 

Z SIŁĄ GRUPY ORLEN, STANOWIĄ FUNDAMENT NASZEGO ROZWOJU 

I WZROSTU WARTOŚCI. 

W 2016 roku minie pół wieku od 
decyzji o budowie Zakładów Azotowych 
„Włocławek”. Przez te niemal 50 lat 
zmieniliśmy się nie do poznania. Obecnie 
kompleks produkcyjny we Włocławku 
należy do najnowocześniejszych obiektów 
tego typu w Europie. Produkujemy surowce 
w oparciu o licencje uznanych światowych 
dostawców: Diamond Shamrock (produkcja 
chloru), Swenson (ług sodowy), Bertrams 
(soda kaustyczna), Pittsburg Plate Glass 
(chlorek winylu), Shin-Etsu (polichlorek 
winylu), Haldor Topsoe (amoniak), 
Kaltenbach (saletra amonowa) i Uhde 
(saletrzak). Posiadamy, między innymi, 
przyjazny środowisku membranowy proces 
elektrolizy chloru w oparciu o licencję 
firmy Uhde, zmodernizowany system 
oczyszczania ścieków poprodukcyjnych, 
instalacje redukujące tlenki azotu, 
nowoczesną instalację do spalania odpadów 
chloroorganicznych, ekologiczną suszarnię 
osadów z biologicznego oczyszczania 
ścieków. Zbudowane wiele lat temu 
instalacje stale modernizujemy, aby 
nie tylko sprostać wymaganiom klienta 
w odniesieniu do jakości produktów, ale 
również zmniejszyć w znakomity sposób 
wpływ procesów technologicznych na stan 
środowiska naturalnego. 

Jesteśmy częścią Grupy ORLEN, jednego 
z największych koncernów typu multi-
utility w tej części Europy. Naszą pozycję 
wzmacnia należąca do Grupy ANWIL czeska 
spółka chemiczna SPOLANA, produkująca 
PCW, kaprolaktam i inne chemikalia. 

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.

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2013



Polit yka jakości ,  środowiskowa i  bhp ANWILU S.A . 
Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej ORLEN i 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.

MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE, ZA NAJWAŻNIEJSZE NASZE CELE UZNAJEMY:
■ rozwój f irmy 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.

SKUTECZNĄ REALIZACJĘ NASZYCH PRIORYTETÓW ZAPEWNIAMY POPRZEZ:
■ jasne określenie kompetencji Pracowników oraz ustawiczny rozwój i pogłębianie ich wiedzy 

w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp
■ identyfikacje czynników mających, bądź mogących mieć wpływ na jakość, środowisko i bhp oraz 

precyzyjne definiowanie i nadzorowanie związanych z nimi operacji i działań
■ dostosowywanie ofer ty handlowej do zmieniających się potrzeb Klientów
■ rzetelne monitorowanie wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie, w tym na bezpieczeństwo ludzi
■ przestrzeganie przepisów prawa i innych wymagań dotyczących środowiska i bhp, jak również 

prowadzenie okresowej oceny zgodności
■ podejmowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości i stanu bhp a jednocześnie obniżających 

oddziaływanie na środowisko, w szczególności poprzez modernizację wyposażenia i poszukiwanie 
nowych rozwiązań

■ poszanowanie zasobów przyrody, w szczególności poprzez racjonalne wykorzystywanie surowców, 
materiałów, wody i energii

■ ograniczanie potencjalnego wpływu na środowisko u źródła powstawania zanieczyszczeń
■ zapobieganie urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie 

wypadkowym
■ dobór Dostawców oraz rozwój wzajemnej komunikacji w celu zapewnienia ciągłości dostaw 

surowców i usług zgodnych z naszymi wymaganiami
■ utrzymywanie uczciwych, nacechowanych życzliwością , relacji z zainteresowanymi stronami
■ działalność podporządkowana ustalonym parametrom f inansowym
■ kształ towanie świadomości i zaangażowania całej Załogi w proces ciągłego doskonalenia metod, 

organizacji i środowiska pracy.
Wizerunek ANWILU S.A . jako przedsiębiorstwa godnego zaufania, społecznie odpowiedzialnego 
i stabilnego umacniamy realizując Program „Odpowiedzialność i Troska”.

Niniejsza Polityka jest znana, rozumiana i respektowana przez każdego z Pracowników, a jej dostępną 
publicznie treść stanowi zobowiązanie wobec naszych Klientów, Akcjonariusza oraz Społeczeństwa.

grudzień 2012
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Przynależność do silnej grupy zapewnia nam tak ważną 
synergię, ale i fundament do dalszego rozwoju. Łączą nas 
najwyższe zasady etyczne i wspólne wartości, zawarte 
w przyjętym w styczniu 2014 roku dokumencie „Wartości 
i zasady postępowania w Grupie ORLEN”. Wierzymy, że 
wiarygodność i uczciwość są dziś fundamentem biznesowego 
sukcesu. Wspólnie wypracowane wartości to precyzyjny 
drogowskaz w podejmowaniu codziennych decyzji, ale także 
jasny sygnał, wysyłany do otoczenia, kim jesteśmy i jakimi 
zasadami kierujemy się na co dzień. 

Naszym znakiem rozpoznawczym są najwyższej jakości 
produkty, zaangażowanie zespołu oraz stale doskonalone 
procesy operacyjne, uwzględniające troskę o stan środowiska 
naturalnego. Nasze działania spajają nowoczesne systemy 
zarządzania, zgodne z normami ISO 9001 (System 
Zarządzania Jakością), ISO 14001 (System Zarządzania 
Środowiskowego) oraz PN-N-18001 i OHSAS 18001 (System 
Zarządzania BHP). 

RAZEM NA RZECZ ŚRODOWISKA
Z innymi firmami branży chemicznej łączymy siły, aby 
inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego i jakości 
życia ludzi miały jak największą skalę oddziaływania. 
Od 1995 roku należymy do Międzynarodowego Programu 
„Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). Ponadto, 
wypracowujemy najlepsze praktyki działania w ramach 
branżowych organizacji. Jesteśmy członkiem m.in. 
Europejskiej Federacji Producentów Chloru (EuroChlor) 
oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów 
(Fertilizers Europe). Jako członek Izby Energetyki 
Przemysłowej i Odbiorców Energii, aktywnie uczestniczymy 
w działalności Forum CO2, inicjatywie Izby, służącej 
koordynacji działań branżowych na rzecz emisji gazów 
cieplarnianych oraz zarządzania uprawnieniami do emisji.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Przyznane w ostatnich latach nagrody potwierdzają słuszność 
obranego przez nas kierunku działania. Stanowią ponadto 
dodatkową motywację do rozwoju i samodoskonalenia się. 
Szczególne znaczenie mają dla nas: 

Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu - przyznana przez 
organizację BCC za znakomite wyniki finansowe, produkty 
najwyższej jakości, dynamiczny rozwój, konsekwentnie 
unowocześniane technologie i utrzymanie wiodącej pozycji 
na krajowym i europejskim rynku w branży chemicznej;

Dziesięć Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu - za osiągnięte wyniki ekonomiczne oraz 
zrównoważony i dynamiczny rozwój;

Medale Europejskie dla polichlorku winylu (Polanvil), 
saletrzaka (CANWIL) oraz płyt z PCW (Anwipor Light 
i Anwidur), przyznane przez Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej i BCC;

Ten, Który Zmienia Polski Przemysł – tytuł przyznany przez 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - za 
nowoczesność i konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa;

Filar Polskiej Gospodarki – tytuł przyznany nam już przez 
redakcję „Pulsu Biznesu” pięciokrotnie; przez jurorów 
zostaliśmy także docenieni jako najlepsza firma w regionie 
kujawsko-pomorskim;

Teraz Polska – tytuł przyznany saletrzakowi CANWIL 
przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego;

Wielka Perła Polskiej Gospodarki – tytuł przyznany przez 
magazyn „Polish Market”, który, we współpracy z Instytutem 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, tworzy ranking 
najbardziej efektywnych ekonomicznie przedsiębiorstw. 



■ 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
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CHEMIA OD A DO Z
Innowacyjność i konsekwencja w działaniu zapewniły 
nam wiodącą pozycję 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 suspensyjny polichlorek 
winylu (nazwa handlowa: Polanvil), wykorzystywany 
m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur 
wodociągowych i kanalizacyjnych, ale także – dzięki 
odpowiednim atestom – np. do produkcji drobnego sprzętu 
medycznego. Blisko połowa produkcji Polanvilu trafia na 
wymagające rynki Unii Europejskiej. 

Należymy do grona znaczących producentów nawozów 
azotowych w kraju. Nasze nawozy – w tym najbardziej 
popularne: saletra amonowa i saletrzak (CANWIL) - posiadają 
certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji.

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

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 elektroinstalacyjnych. Od roku 1998 roku 
produkujemy także płyty PCW.

Jesteśmy największym w Polsce producentem wodorotlenku 
sodu, sprzedawanym przede wszystkim w postaci ługu 
sodowego (roztwór wodny) oraz granulowanej sody 
kaustycznej. Oferujemy również inne chloroalkalia (chlor, 
podchloryn sodu, sól techniczną oraz kwas solny) oraz 
chemikalia (amoniak, wodę amoniakalną, azot ciekły i tlen 
ciekły).

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2013



LUDZIE



15

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRACUJĄCYCH W NASZYCH 

ZAKŁADACH ORAZ NASZEGO BLIŻSZEGO I DALSZEGO 

OTOCZENIA TO BEZWZGLĘDNY PRIORYTET, KTÓREMU 

PODPORZĄDKOWUJEMY WSZYSTKIE DZIAŁANIA. 

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
jest dla nas równie ważne, jak wyniki 
ekonomiczne. Ramy wszelkich działań 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
zapewnia nam przyjęta już w 2002 roku 
i stale aktualizowana Polityka Zapewnienia 
Bezpieczeństwa. Wierność zawartym w niej 
zasadom daje nam pewność, że działalność 
produkcyjna ANWIL jest bezpieczna dla 
osób przebywających na terenie naszych 
zakładów, a także dla bliższego i dalszego 
otoczenia. 

NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA
Stale doskonalimy funkcjonujące systemy 
bezpieczeństwa. Jesteśmy w trakcie 
wdrożenia przepisów wynikających 
z Rozporządzenia REACH i CLP. Ich celem 
jest maksymalna ochrona zdrowia ludzi 
i środowiska naturalnego poprzez ścisłą 
kontrolę ryzyka związanego z narażeniem 
na substancje i mieszaniny chemiczne 
w miejscu pracy.

Od lat systematycznie spada liczba 
wypadków w miejscu pracy. Jeszcze 
w 2009 roku odnotowaliśmy 16 takich 
zdarzeń, w 2013 roku już tylko dwa. 

Stale nadzorujemy poziom stężenia 
i natężeń czynników szkodliwych na 
stanowiskach pracy. Badania dokonywane 
metodą dozymetrii indywidualnej wskazują, 
że nie są przekraczane normatywy 
higieniczne, określone odpowiednimi 
przepisami; jedynie na niektórych 
instalacjach są przekroczenia najwyższych 
dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu. 
W tych przypadkach stosujemy działania 
zmierzające do ograniczenia narażenia 
pracowników na hałas, takie, jak: 
stosowanie ekranów dźwiękochłonnych, 

instalowanie kabin dźwiękochłonnych, 
oznakowanie strefy zagrożenia hałasem, 
stosowanie odpowiednio dobranych 
ochronników słuchu, system obchodowy 
pracy, właściwe badania lekarskie oraz 
stosowanie się do zaleceń lekarskich. 

Bezpieczeństwo pracy, pożarowe 
i techniczne gwarantują nam – zgodnie 
z filozofią BAT (Best Available Technique, 
tj. Najlepsza Dostępna Technika) 
- najnowocześniejsze technologie 
i rozwiązania techniczne. Na obowiązujący 
w naszej firmie system bezpieczeństwa 
składają się także środki techniczne oraz 
procedury organizacyjne, uruchamiane 
w sytuacjach awaryjnych, a doskonalone 
w czasie ćwiczeń. 

Kluczowe znaczenie przypisujemy 
działaniom zapobiegawczym oraz 
korygującym. Ze szczególną starannością 
realizujemy wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa. 
Jednocześnie mamy świadomość znaczenia 
odpowiedzialności pracowników za 
bezpieczeństwo własne i majątek naszej 
firmy. Dlatego podstawą bezpieczeństwa 
i higieny pracy są wysokie kwalifikacje 
i umiejętności kadry specjalistycznej oraz 
harmonijna współpraca służb BHP z kadrą 
kierowniczą, lekarzami prowadzącymi stałą 
opiekę profilaktyczną nad pracownikami, 
Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym 
zespołem naszej firmy.

Liczba wypadków 
w miejscu pracy

2008 10

2009 16

2010 8

2011 4

2012 4

2013 2

NASZYMI PRIORYTETAMI 
W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA SĄ:

■ identyfikacja 
potencjalnych zagrożeń 
i sytuacji awaryjnych,

■ zapobieganie awariom 
i zapewnienie gotowości 
wszystkich służb na 
wypadek awarii,

■ postępowanie na 
wypadek awarii, pożaru 
lub innego zagrożenia,

■ zapewnienie 
pracownikom dostępu 
do kluczowych 
informacji związanych 
z zarządzaniem ryzyka.

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2013





17

Realizujemy wiele inicjatyw, zwiększających 
świadomość i praktyczną wiedzę 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wykraczających poza obowiązkowe 
szkolenia BHP. Od maja 2011 roku 
realizujemy program Bezpieczny ANWIL , 
skierowany do wszystkich pracowników, 
z uwzględnieniem najwyższego i średniego 
szczebla kierowniczego. Częścią Programu 
jest konkurs Liga Mistrzów Bezpiecznego 
ANWILU. Dotychczas odbyły się dwie 
edycje konkursu, który - w formie 
zdrowej rywalizacji – sprzyja wzmacnianiu 
świadomości z zakresu bezpieczeństwa 
pracy, pierwszej pomocy oraz ochrony 
przeciwpożarowej. Równie wysokie 
oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa 
formułujemy pod adresem firm 
współpracujących z nami.

Identyfikacja zagrożeń obejmuje 
okresową ocenę warunków pracy, 
stanu technicznego instalacji, ryzyka 
zawodowego dla poszczególnych stanowisk 
pracy oraz analizę zdarzeń awaryjnych 
i wypadkowych w innych zakładach tej 
samej branży. Zapobieganiu awarii służą 
ponadto regularne analizy systemów 
zabezpieczeń techniczno-technologicznych, 
zabezpieczenie sprawności systemów 
alarmów pożarowych, sprzętu 
przeciwpożarowego i ciągły dostęp wody 
i innych środków gaśniczych. Wdrożyliśmy 
i na bieżąco aktualizujemy „Program 
zapobiegania awariom”, „Wewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy”. Opracowaliśmy 
także „Raport o bezpieczeństwie”, 
zatwierdzony przez Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Toruniu.

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

Dbamy również o bezpieczeństwo 
transportu, istotnej części działalności 
w branży chemicznej. Najwyższe 
normy dotyczące transportu, zwłaszcza 
materiałów niebezpiecznych, zapewniają 
bezpieczeństwo środowisku naturalnemu 
oraz pracownikom i mieszkańcom terenów 
przyległych do szlaków transportowych. 

Jesteśmy członkiem SPOT, czyli systemu 
informowania i świadczenia pomocy 
technicznej w przypadku awarii lub 
wypadków drogowych z wyrobami 
chemicznymi. Przestrzegamy także 
międzynarodowych przepisów 
bezpieczeństwa w transporcie drogowym 
i kolejowym (ADR i RID). 

PO PIERWSZE, PROFILAKTYKA
Równolegle z działaniami na rzecz 
bezpieczeństwa w miejscu pracy, otaczamy 
troską zdrowie naszych pracowników. 
Wszyscy nasi pracownicy objęci są stałą 
opieką przez lekarzy spółki PROF – MED. 
Ogromną wagę przykładamy do profilaktyki: 
nie tylko regularnych badań czy szczepień, 
ale także promocji prawidłowego żywienia 
oraz aktywności fizycznej, jako uniwersalnej 
recepty na dobre zdrowie i samopoczucie.

NASI PR ACOWNICY 
ZOSTALI OBJĘCI 
LICZNYMI PROGR AMAMI 
PROFILAKTYCZNYMI. 
NAJWAŻNIEJSZE Z NICH TO:

■ wczesne wykrywanie 
chorób układu krążenia (dla 
osób w wieku 35-55 lat),

■ wczesne wykrywanie raka 
szyjki macicy (badania 
cytologiczne dla kobiet 
w wieku 30–59 lat),

■ szczepienia ochronne 
przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby /
WZW/ oraz (w sezonie 
jesienno – zimowym) 
szczepienia ochronne 
przeciwko grypie,

■ „Razem zmieniajmy 
Cukrzycę” - ogólnopolski 
program dla wszystkich 
pacjentów dotkniętych 
tym schorzeniem,

■ bezpłatne badania 
mammograficzne (dla kobiet 
w wieku 25-59 lat),

■ „Rzuć palenie razem 
z nami” – umacnianie 
terapii antynikotynowej,

■ Dodatkowe badania 
analityczne krwi (poziom 
cukru i cholesterolu) – 
w ramach Narodowego 
Programu Ochrony Serca 
(dla osób po 40 roku życia). 
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Nasza działalność, jak każdej innej firmy, nie jest 
obojętna dla środowiska i zasobów naturalnych. 
Dlatego polityka proekologiczna jest jednym 
z filarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. 
Systematycznie realizujemy proekologiczne 
przedsięwzięcia inwestycyjne, działamy w zgodzie 
z najwyższymi normami Systemu Zarządzania 
Środowiskowego (ISO 14001) i realizujemy programy 
z zakresu ochrony środowiska, takie, jak opisana 
wcześniej inicjatywa „Odpowiedzialność i Troska” 
(Responsible Care). 

Największą satysfakcję daje nam świadomość, że 
realizowane od lat działania przyczyniają się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego. Równie 
mocno cieszą nas dowody uznania ze strony 
ekspertów. 

WPŁYW POD KONTROLĄ
Dysponujemy w pełni uregulowanym stanem 
formalno-prawnym w zakresie korzystania ze 
środowiska. Wśród 14 podstawowych decyzji 
administracyjnych są 4 pozwolenia zintegrowane, 
obejmujące prowadzenie: 

■ instalacji wchodzących w skład Obszaru 
Produkcji Tworzyw Sztucznych, 

■ instalacji spalania paliw – Elektrociepłowni, 
eksploatowanej przez Obszar Infrastruktury, 

■ instalacji wchodzących w skład Obszaru 
Produkcji Nawozów,

■ instalacji Składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi 
kwaterami na odpady niebezpieczne. 

Dzięki konsekwentnej realizacji polityki 
proekologicznej, dynamiczny rozwój naszej 
firmy nie pociąga za sobą wzrostu negatywnego 
oddziaływania procesów technologicznych na 
środowisko.

JEDNA Z NASZYCH PIĘCIU WARTOŚCI – ENERGIA – JEST 

SYNONIMEM ENTUZJAZMU I ZAANGAŻOWANIA. TO PODEJŚCIE 

TOWARZYSZY NAM TAKŻE W DZIAŁANIACH NA RZECZ 

MINIMALIZOWANIA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI NA ŚRODOWISKO.

NASZE W YSIŁKI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISK A 
OD LAT SĄ DOCENIANE I NAGR ADZANE 
PRESTIŻOW YMI NAGRODAMI. JESTEŚMY DUMNI 
Z TAKICH W YRÓŻNIEŃ, JAK:
Złoty Orbital – w kategorii „Efektywna działalność 
na rzecz ochrony środowiska” (konkurs organizowany 
przez magazyn „Rynek Chemiczny” i Izbę Przemysłowo 
Handlową Inwestorów Zagranicznych w Polsce),

Przyjaźni Środowisku – laureat konkursu organizowanego 
już od 14 lat pod patronatem Prezydenta RP (nagroda 
w kategorii „Technologia godna polecenia” za instalację 
odzysku chlorowodoru z odpadowych związków 
chloroorganicznych),

Panteon Polskiej Ekologii – tytuł przyznany za wdrożenie 
i stosowanie systemu zgodnego z normą ISO 14001,

Firma Bliska Środowisku 2008 – tytuł przyznany przez 
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej 
w ogólnopolskim konkursie ekologicznym,

Lider Polskiej Ekologii dla Grupy ORLEN – jednym 
z dwóch projektów wyróżnionych w konkursie 
towarzyszącym „Polish Chemical Forum 2013” była 
uruchomiona we Włocławku suszarnia osadów 
z biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących 
z należącej do PKN ORLEN Wytwórni Kwasu 
Tereftalowego. 
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OPŁATY ŚRODOWISKOWE
W 2013 roku, w porównaniu z 2012 rokiem, o jedną piątą 
zmniejszyły się ponoszone przez nas opłaty środowiskowe. 
W strukturze opłat, wzorem ubiegłych lat, dominuje (51% 
wszystkich ponoszonych opłat) koszt emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. W 2013 roku z tego tytułu odprowadziliśmy 
1,687 mln zł, tj. ponad 426 tys. zł mniej niż w 2012 roku. 
Największy udział we wprowadzaniu gazów i pyłów do 
powietrza mają instalacje Obszaru Produkcji Nawozów (62%).

L. p. Rodzaj zobowiązania 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pobór wód 600 150 568 874 734 787 886 275 854 146

2 Ścieki odprowadzane 
do odbiornika - rzeki Ośla 315 353 298 604 530 141 1 175 142 507 401

3 Emisja zanieczyszczeń 
do powietrza 2 302 136 1 808 435 1 981 431 2 113 719 1 687 450

4 Składowanie odpadów1) 148 805 82 124 129 061 128 776 228 171

5 Opłata recyklingowa 74 503 52 459 40 929 24 085 12 589

Suma 3 440 947 2 810 496 3 416 349 4 327 997 3 289 757

WIELKOŚĆ OPŁ AT W L ATACH 2009-2013 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA [ZŁ/ROK]

1) wartość odnosząca się do lat 2009÷2013 dotyczy jedynie kosztów z tytułu składowania odpadów na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zarządzanym przez Obszar Infrastruktury.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
W 2013 roku organ kontrolny (Kujawsko - Pomorski Inspektor 
Ochrony Środowiska) nie stwierdził naruszeń, które mogłyby 
skutkować nałożeniem na naszą Spółkę administracyjnych kar 
pieniężnych z zakresu ochrony środowiska. 

Emisja zanieczyszczeń 
do powietrza 51%

Składowanie 
odpadów 7%

Ścieki odprowadzane
do odbiornika 16%

Pobór wód 26%

Opłata 
recyklingowa 0%

STRUKTUR A OPŁ AT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISK A 
W 2013 ROKU

WIELKOŚĆ OPŁ AT W L ATACH 2009-2013

RAPORT ŚRODOWISKOWY 2013



21

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ (BEZ DWUTLENKU WĘGL A) 
W ODNIESIENIU DO ŹRÓDEŁ JEJ POWSTANIA

2009

688

3 354

9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

0
2010

766

3 324

2011

712

3 087

2012

613

7 048

2013

224

7 036

[Mg]

technologie 
energetyczne
technologie 
chemiczne

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 
Za emisję zanieczyszczeń do powietrza odpowiadają 273 
emitory:

■ 196 w Obszarze Produkcji Tworzyw Sztucznych 
(P-1, P-2, P-3, P-4),

■ 76 w Obszarze Produkcji Nawozów(A-1, A-2),

■ 1 w Obszarze Infrastruktury.

Wielkość emisji substancji z poszczególnych emitorów była 
kontrolowana w roku sprawo zdawczym przede wszystkim 
poprzez pomiary okresowe. W przypadku Instalacji odzysku 
chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych, 
Elektrociepłowni oraz Instalacji produkcji kwasu azotowego 
(pod względem emisji podtlenku azotu i amoniaku) pomiary 
stę żeń i emisji substancji prowadzone były natomiast przy 
wykorzystaniu systemu pomiarów ciągłych.

STRUKTUR A EMISJI SUBSTANCJI W 2013 ROKU 
(Z UWZGLĘDNIENIEM EMISJI CO2) 

Dwutlenek węgla
98,86% 

Inne
1,14% 

Tlenki 
azotu 0,06% 

Podtlenek 
azotu
0,03% 

Reszta
0,57% 

Dwutlenek 
siarki
0,01% 

Pyły
<0,0% 

Metan
0,47% 

STRUKTUR A EMISJI SUBSTANCJI W 2013 ROKU  
(BEZ UWZGLĘDNIANIA EMISJI CO2)

Metan
48,47

Podtlenek 
azotu
3,59% 

Dwutlenek 
siarki
1,78% 

Amoniak
1,67% 

Freony
0,03% 

Etan, propan, 
butan
1,28% 

Tlenki 
azotu 8,84% 

Tlenek 
węgla

21,38% 
Inne

9,1% 
Pyły

6,84% 

Chlorek 
winylu
0,15%

Reszta
5,97% 

W roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego 
odnotowaliśmy:

■ obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 4,3%,

■ obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych o 17%.
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W 2013 roku odnotowaliśmy zmniejszenie o ok 1,9% 
wielkości poboru wód powierzchniowych, przy zwiększonej 
o ok. 2,9% ilości pobranych wód podziemnych.

ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH Z ANWIL S.A . 
W L ATACH 2009–2013
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WIELKOŚĆ POBORU WODY PODZIEMNEJ 
I POWIERZCHNIOWEJ W L ATACH 2009–2013

woda podziemna woda powierzchniowa

[tys. m3]

Rodzaj 
oddziaływania Jednostka 2009 2010 2011 2012 2013

Ścieki 
odprowadzanie 
do odbiornika

tys. m3 4 861,0 5 277,1 7 938,9 8 092,3 8 481,4

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W 2013 roku odnotowaliśmy niewielki wzrost (o ok. 4,8%) 
łącznej ilości ścieków odprowadzanych wylotem W-1 do rzeki 
Ośla, przy czym nastąpiło: 

■ wyraźne zmniejszenie ładunku ChZT, spowodowane 
przede wszystkim ustabilizowaniem strumienia ścieków 
odprowadzanych z Wytwórni Kwasu Tereftalowego 
(PTA), 

■ zmniejszenie ładunku BZT5, na co największy wpływ 
miała stabilna praca węzła biologicznego oczyszczania 
Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ANWIL S.A. oraz 
większa stabilność procesów, będących podstawowym 
źródłem tych zanieczyszczeń,

■ zmniejszenie ładunku azotu amonowego, przy 
zwiększeniu wielkości ładunku azotu azotanowego, co 

było pochodną okresowo mniej stabilnej pracy części 
biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych 
ANWIL i prowadzonego w nim procesowi nit ryfikacji, 

■ nieznaczne zwiększenie ładunku chlorków i siarczanów, 
spowodowane głównie sytuacją produkcyjną w Obszarze 
Produkcji Tworzyw Sztucznych,

■ nieznaczne zmniejszenie ładunku zawiesin ogólnych, 
związane ze stabilną i wydajniejszą pracą części 
Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych, odpowiadającej za 
usuwanie tego rodzaju zanieczyszczenia,

■ zmniejszenie ładunków metali ciężkich i związków 
chloroorganicznych w następstwie funkcjonowania 
poszczególnych instalacji produkcyjnych ANWIL S.A.
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Ł ADUNEK ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZONYCH ZE ŚCIEK AMI W L ATACH 2009–2013 DO RZEKI OŚL A

* chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, wanad.
** tetrachlorometan, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, trichlorometan, 1,2-dichloroetan, trichloroetylen, tetrachloroetylen. 

Rodzaj oddziaływania Jednostka 2009 2010 2011 2012 2013

ChZT

Mg

331,4 149,5 544,3 804,4 653,1

Azot azotanowy 43,6 77,5 123,1 84,2 100,3

Azot amonowy 30,0 17,6 8,3 25,4 8,1

Chlorki 5 776,4 5 215,5 7 914,1 7 773,5 8 891,3

Siarczany 947,9 681,6 1 246,7 1 453,2 1 653,9

Zawiesina ogólna 22,4 19,6 153,1 105,0 103,47

Metale* 1,02 1,80 1,90 2,88 1,44

Substancje chloroorganiczne** 0,40 0,51 0,39 0,57 0,35

ILOŚĆ ODPADÓW ZESKŁ ADOWANYCH W L ATACH 2009–2013

Rodzaj oddziaływania Jednostka 2009 2010 2011 2012 2013

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

998.2/2

Mg

4,98 5,28 0,00 0,00 413,08

997.2 4 203,82 2 462,28 3 587,60 3 483,41 3 160,42

997.111) — — — — —

1) kwatera zrekultywowana i wyłączona z użytkowania

GOSPODARKA ODPADAMI 
Ilość odpadów zdeponowanych na zakładowym składowisku 
w 2013 roku wzrosła nieznacznie (o 2,6%) w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Niewielka różnica spowodowana była 
większym wytworzeniem odpadów: 

■ zanieczyszczonej ziemi (odpad o kodzie 17 05 03*- 
został wytworzony w ilości ok. 408 Mg, tj. 100% wzrost 
w stosunku do roku 2012);

■ posolankowych (o ok. 534 Mg, tj. 25% wzrost w stosunku 
do roku 2012). 

Zmniejszyła się natomiast (o ok. 933 Mg, tj. 72,24% mniej 
w stosunku do roku 2012) ilość wytworzonych osadów 
z węzła biologicznego oczyszczania ścieków (odpad o kodzie 
19 08 12). Spadek spowodowany był uruchomieniem suszarni 
osadów.
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Rok
Ilość opakowań 

wprowadzona na rynek krajowy wraz 
z produktem [Mg]

Ilość opakowań 
wyeksportowana wraz z produktem 

[Mg]

Ilość opakowań  
wyprodukowana 

[Mg]

2009 2 600,73* 548,65* 856,88

2010 2 200,47* 448,23* 632,66

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

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

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

* do ilości wprowadzonych na rynek opakowań nie wliczono palet drewnianych

PORÓWNANIE DANYCH DOT YCZĄCYCH ILOŚCI OPAKOWAŃ W L ATACH 2009–2013

OPAKOWANIA
W 2013 roku przy sprzedaży naszych produktów 
wprowadziliśmy na rynek 3 071,86 Mg opakowań. 
73,61% z nich trafiło na rynek polski, 26,39% - do krajów 
Wspólnoty Europejskiej. Całkowita ilość wyprodukowanych 
opakowań wyniosła 841,39 Mg.

Wzorem lat ubiegłych prowadziliśmy na terenie naszego 
Zakładu selektywną zbiórkę odpadów, które mogą 
stanowić surowiec wtórny lub pozwalają na odzysk 
pełnowartościowego surowca lub półproduktu.

ILOŚCI WY TWORZONYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH 
W 2013 ROKU

drewno makulaturazłom 
stalowy

tworzywa 
sztuczne

metale 
kolorowe
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POSZUKUJĄC NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ DLA ŚRODOWISKA, 

ŁĄCZYMY WŁASNE DOŚWIADCZENIE Z WIEDZĄ POZYSKANĄ 

DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z WIODĄCYMI UCZELNIAMI, EKSPERTAMI 

I  ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI.

W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg 
inwestycji, które przyczyniły się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego 
i jakości życia mieszkańców naszego 
regionu. Najistotniejsze z nich to:

budowa i oddanie do użytkowania 
instalacji suszarni osadów z oczyszczalni 
ścieków w Zakładzie Gospodarki 
Wodno-Ściekowej; inwestycja oddana 
do eksploatacji w kwietniu 2013 
roku pozwoliła na zmniejszenie ilości 
składowanych odpadów,

modernizacja węzła Benfielda LB 
w Zakładzie Amoniaku, w wyniku której 
nastąpi zmniejszenie emisji CO2 i NOx 
oraz poprawa wskaźników energetycznych 
instalacji amoniaku,

budowa wiaty w Zakładzie Saletry 
z podłożem zapewniającym zabezpieczenie 
przed ewentualnym przedostawaniem 
się nawozu do gruntu podczas opadów 
atmosferycznych,

zmniejszenie o niemal połowę (ze 106 
do 58) liczby studzienek na rurociągu 
przesyłowym solanki z IKS Solino do 
ANWIL; w efekcie ograniczono potencjalne 
źródła wycieków solanki,

naprawa 2 studzienek kanalizacji KPNS 
i KPNK wraz z orurowaniem do instalacji 
podczyszczalni ścieków w Zakładzie 
Chlorku Winylu,

program poprawy efektywności produkcji 
w Obszarze Produkcji Nawozów, 
dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
w ramach projektu zrealizowano szereg 
zadań, przede wszystkim na Wytwórni 
Amoniaku, ale również na Wytwórni Kwasu 

Azotowego; obejmują one swym zakresem 
różne etapy procesów produkcyjnych, ale 
jedną cechę mają wspólną - zmniejszają 
energochłonność procesu, w konsekwencji 
również koszty wytwarzania. 

Istotny jest także efekt ekologiczny. Projekt 
ma zapewnić ograniczenie emisji gazów do 
atmosfery o:

tlenków azotu NOx – o 11,772 Mg/rok
tlenku węgla CO – o 1,759 Mg/rok
dwutlenku węgla CO2 – o 36 825,64 Mg/rok 

Strategia zrównoważonego rozwoju 
obliguje nas do stałego poszukiwania 
rozwiązań minimalizujących wpływ 
procesów technologicznych na środowisko 
naturalne. Doświadczeniem eksperckim 
dysponuje Spółka CHEMEKO, której 
właścicielem jest ORLEN Eko, spółka 
z Grupy ORLEN, odpowiedzialna za 
prowadzenie działań w zakresie: kontroli 
wpływu procesów technologicznych 
na otoczenie, analizy ich potencjalnych 
skutków oraz obrazowania trendów 
proekologicznych wymagań. CHEMEKO 
prowadzi również, z ramienia Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, ogólnopolski 
Sekretariat Międzynarodowego Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”, szczególnie 
angażując się w propagowanie idei 
proekologicznych wśród społeczności 
lokalnych, gdzie siedziby mają Realizatorzy 
Programu.

Doświadczenie ekspertów naszego 
zespołu łączymy z wiedzą zewnętrznych 
instytucji i organizacji, zajmujących się 
problematyką ochrony środowiska. 

OD LAT WSPÓŁPRACUJEMY Z:
wiodącymi światowymi firmami 
chemicznymi w ramach Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”;
Polską Grupą Bezpieczeństwa 
Chemicznego przy Polskiej Izbie 
Przemysłu Chemicznego;
Politechniką Wrocławską;
Politechniką Łódzką w zakresie 
przeciwdziałania poważnym 
awariom w przemyśle (studia 
podyplomowe dla inżynierów 
ANWIL oraz współudział 
w opracowaniu trzech Raportów 
o Bezpieczeństwie), a także 
współpraca z katedrą maszyn 
przepływowych;
Instytutem Chemii Przemysłowej;
Polskim Systemem Recyklingu 
– Organizacja Odzysku w 
Warszawie w zakresie odzysku 
odpadów opakowaniowych;
Europejskim Stowarzyszeniem 
Producentów Nawozów 
„Fertilizers Europe”;
Europejską Federacją 
Producentów Chloru EuroChlor 
– w zakresie ograniczenia zużycia 
energii do procesów w produkcji 
chloru i ługu sodowego co 
przekłada się na zmniejszenie emisji 
CO do atmosfery i zachowanie 
zasobów naturalnych;
Izbą Energetyki Przemysłowej 
i Odbiorców Energii, także w 
ramach inicjatywy Forum CO2;
Włocławskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej w zakresie edukacji 
proekologicznej młodego 
pokolenia.
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