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Szanowni Czytelnicy!

Umiejętne korzystanie z zasobów otaczającego nas środowiska naturalnego oraz utrzymywanie 

trwałych relacji ze wszystkimi interesariuszami, w tym szczególnie ze społecznością lokalną, odgrywają 

ważną rolę we współczesnej gospodarce.

Cele ANWILU w tych obszarach są zapisane w misji Spółki, która łączy zwiększanie wartości z za-

chowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Dążymy zatem do uwzględnienia w naszych działaniach 

biznesowych aspiracji lokalnych środowisk. 

Nasza świadomość ekologiczna ewoluowała i od wielu lat działania związane z ochroną środowiska 

naturalnego są integralnym, biznesowo uzasadnionym elementem strategii Spółki, niejednokrotnie wy-

kraczającym poza wymogi prawne w tym zakresie. Jako firma chemiczna w swojej działalności korzysta-

my z zasobów środowiska naturalnego, dlatego opracowaliśmy i realizujemy strategię minimalizowania 

wpływu naszej działalności przez dostosowanie technologii produkcyjnych do najwyższych standardów. 

Ekologia jest dla nas ważnym, ale nie jedynym, elementem polityki biznesu odpowiedzialnego spo-

łecznie. Do najważniejszych należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz dbałość o bezpie-

czeństwo wszystkich osób przebywających na terenie Firmy. Wprowadzamy nowoczesne rozwiązania 

techniczne i organizacyjne, jednak szczególną wagę przywiązujemy do edukacji pracowników Spółki 

w kwestiach organizacji bezpiecznych warunków pracy. Wynika to z naszej generalnej zasady, że elimi-

nowanie przyczyn wypadków jest najlepszą metodą poprawy stanu bezpieczeństwa. 

W podobny sposób podchodzimy do ochrony zdrowia pracowników. Równolegle z badaniami 

okresowymi wdrażamy, przy udziale personelu medycznego, liczne programy profilaktyczne. 

Od wielu lat konsekwentnie realizujemy projekty, które mieszczą się w szeroko rozumianym pojęciu 

biznesu odpowiedzialnego społecznie. Nie ograniczamy się do proekologicznych przedsięwzięć inwe-

stycyjnych, prowadzimy także działania zmierzające do aktywizacji postaw społecznych wobec proble-

matyki środowiska naturalnego. Czynnie włączamy się w działania edukacyjne podnoszące świado-

mość proekologiczną, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, a także wspieramy lokalne 

inicjatywy społeczne w zakresie sportu, kultury i działalności charytatywnej.

Zapraszam do lektury Raportu Środowiskowego 2011. Nasza polityka proekologiczna i prospo-

łeczna ma charakter otwarty, dlatego pragniemy dzielić się z naszymi partnerami doświadczeniem 

i osiągnięciami w tym zakresie. 

Remigiusz Paszkiewicz
Prezes Zarządu
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Informacja
o firmie

ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-

pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. 

Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu 

oraz producentem nawozów azotowych.

Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i naj-

bardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz 

z czeską SPOLANA a.s. segment chemiczny. 

ANWIL S.A. swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach 

zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej 

polityki jest osiągnięcie takiego jej poziomu, aby w pełni i w sposób trwały 

zaspokoić wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest wdrożony 

system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001.

Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii 

PN-EN ISO 14001 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowiska. Spółka 

realizuje międzynarodowy program ochrony środowiska „Odpowiedzialność 

i Troska” uzyskując w 1999 roku tytuł realizatora programu „Odpowiedzialność 

i Troska”. Jest także członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru 

”EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów 

"Fertilizers Europe".

Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. 

Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i moty-

wację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić 

osiągnięcie celów strategicznych Spółki.

W swojej działalności ANWIL S.A. kieruje się zasadami etycznymi 

zawartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości 

Spółki, zawiera on normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów 

jej działalności.

Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat 

znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, 

z których najbardziej prestiżowe to:

• Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC;

• Dziesięć Diamentów do Złotej Statuetki;

• Laureat w konkursie: Przyjaźni Środowisku, w kategorii: Technologia 

Godna Polecenia;

• Medale Europejskie za polichlorek winylu – Polanvil, saletrzak CANWIL 

oraz płyty z PCW Anwidur i Anwipor Light;

• Tytuł: Złoty ORBITAL, nagroda za „Efektywną działalność na rzecz śro-

dowiska”;

• Tytuł: Firma Bliska Środowisku;

• Tytuł: Ten, który Zmienia Polski Przemysł;

• Tytuł: Filar Polskiej Gospodarki;

• Tytuł: Ambasador Polskiej Gospodarki;

• Tytuł: Perła Wielka Polskiej Gospodarki.
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• 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

Podstawowe procesy produkcyjne

Podstawowe produkty

Polichlorek winylu

Granulaty PCW

Chlor

Oksychlorowanie

Soda kaustyczna

Polichlorek winylu

Ług sodowyWodorotlenek sodu

Kwas azotowy techniczny

Ciekły amoniakSynteza amoniakuReforming

Saletra amonowa

Elektroliza

Polimeryzacja

Tlen

Sól kuchenna

Wodór

Neutralizacja

Utlenianie amoniaku

Gaz ziemny

Płyty PCW

Chlorek winylu

Chlorowodór

Kraking

DwuchloroetanChlorowanieEtylen

Saletrzak

Dolomit / wapień

Dwutlenek węgla

Surowce Procesy Produkty
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W ANWILU S.A. podejście do prowadzonego biznesu wg koncepcji odpo-
wiedzialnej społecznie zostało zawarte w misji Spółki, w której mówi się 
o potrzebie działań na zasadzie zrównoważonego rozwoju, uwzględnia-
jącego interesy obecnych i przyszłych pokoleń, dbaniu o kulturę organi-
zacji opartej na zaufaniu i sprawiedliwej ocenie oraz o potrzebie tworzenia 
dobrych relacji z otoczeniem. 

ANWIL S.A. analizując otoczenie Spółki i jego potrzeby oraz uwzględ-
niając uwarunkowania dla swojej działalności wyznaczył obszary, w sto-
sunku do których podejmowane są działania z zakresu CSR: 
• otoczenie zewnętrzne: społeczność regionu i środowisko naturalne;
• otoczenie wewnętrzne: środowisko pracy.

Przesłanie: ANWIL S.A. jako odpowiedzialny sąsiad wyznacza 
zakres działań na rzecz społeczności regionu, które obejmują: wspieranie 
inicjatyw lokalnych, edukację proekologiczną młodego pokolenia, dzia-
łalność charytatywną, budowanie relacji i atmosfery otwartości poprzez 
akcję: „Drzwi otwarte”, itp.

Spółka ma świadomość funkcjonowania w określonym środowisku 
i czuje się za to środowisko, za jego rozwój odpowiedzialna. ANWIL S.A. 

udziela wsparcia przedsięwzięciom sportowym i tym z zakresu 
szeroko rozumianej kultury. Działalność sponsoringowa 

(drużyna koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL 
Włocławek, sport balonowy, żeglarstwo, wsparcie 

dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, kon-
certy muzyki klasycznej, wsparcie dla Biblioteki 

Miejskiej, festiwal teatrów ulicznych, itp.) jest swoistym narzędziem budo-
wania więzi ze społecznością miasta i regionu, wyrazem rozumienia jego 
potrzeb, dbałości o rozwój duchowy i fizyczny młodego pokolenia. Należy 
podkreślić, że wspieranie aktywności i inicjatyw społeczności lokalnej 
wynika nie tylko z chęci kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki, ale 
w głównej mierze ze świadomości, że to wsparcie jest potrzebne, że bez 
tych środków na rozwój kultury i sportu w regionie, obszary te nie rozwi-
jałyby się tak dynamicznie.

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji młodego pokolenia w zakresie 
ekologii. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele znaczy świadomość odpowie-
dzialności za miejsce, w którym żyje młode pokolenie. To w przyszłości 
ono będzie wyznaczać standardy życia w regionie, dlatego tak ważną 
kwestią jest włączenie młodych ludzi w nurt aktywności prospołecznej. 
W tym obszarze nasze działania odnoszą się do: wsparcia organizacji 
konkursów chemicznych, wiedzy ekologicznej, sympozjów ekologicznych, 
organizacji spotkań z nauczycielami włocławskich szkół w siedzibie Spółki, 
organizacji konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej, organizację 
Ekologicznej Akademii Umiejętności dla nauczycieli włocławskich placó-
wek oświatowych oraz największego przedsięwzięcia organizacyjnego, 
jakim jest akcja: „Drzewko za butelkę”, (IX edycja w 2011 roku) ogólnopol-
skiego konkursu na zebranie butelek PET, zainicjowanego przez Sekretariat 
Programu: „Odpowiedzialność i Troska”.

Bardzo istotnym środkiem służącym do zwiększenia intensywności 
kontaktów firmy z jej otoczeniem jest działalność dobroczynna. Zazwyczaj 

ANWIL S.A. firmą

odpowiedzialną społecznie
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beneficjentem tych działań są organizacje i instytucje non profit zajmujące 
się bezpośrednio działalnością pomocową oraz osoby fizyczne. Spółka 
posiada Politykę Dobroczynności. Na jej podstawie prowadzi działalność 
charytatywną, w głównej mierze współpracując z Fundacją ORLEN Dar 
Serca, ale również prowadząc działalność samodzielnie. Działalnością filan-
tropijną wspieramy przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
niosące pomoc, a także finansujące np. zakupy sprzętu medycznego lub 
rehabilitacyjnego. Darowizny otrzymuje także Polski Czerwony Krzyż. Środki 
finansowe przekazano włocławskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej. Wiele uwagi firma poświęca swoim byłym pracowni-
kom – emerytom i rencistom, w uzasadnionych przypadkach, udzielając 
darowizn finansowych na zakup drogich leków lub umożliwiając pokrycie 
kosztów operacji lub badań lekarskich.

Udzielamy finansowej pomocy szkołom 
podstawowym, średnim, a także młodzieżowym 
organizacjom sportowym i Domom Dziecka.

Ważnym obszarem w relacjach firmy 
odpowiedzialnej społecznie ze środowiskiem, 
w którym funkcjonuje jest kwestia budowania 
relacji i atmosfery otwartości we wzajemnych 
kontaktach. Cel ten osiągamy poprzez przede 
wszystkim organizację tzw. Drzwi otwartych, 
czyli stworzenie możliwości zwiedzania firmy 
przez grupy uczniów szkół włocławskich oraz 
studentów szkół wyższych.

Działalność na rzecz ochrony środowiska 
opiera się na przesłaniu, jakim jest ochrona 
obecnych i przyszłych pokoleń i obejmuje: 
minimalizację negatywnego wpływu procesów 
technologicznych na środowisko naturalne, 
oszczędności energii, ekologiczne zarządza-
nie odpadami.

W swojej działalności ANWIL S.A. jako 
firma chemiczna korzysta z zasobów środowi-
ska naturalnego. Realizując program zrówno-
ważonego rozwoju, Spółka opracowała i reali-

zuje strategię zapewniającą optymalne warunki bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska i zdrowia pracowników, dostosowując techno-
logie i organizacje procesów produkcyjnych do najwyższych standardów. 
Konsekwentnie realizowane przez Spółkę w trosce o środowisko naturalne 
proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne, wspierane są od szeregu lat 
realizacją międzynarodowych programów z zakresu ochrony środowiska 
oraz systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Dobrowolne podjęcie problematyki ochrony środowiska w swojej 
strategii to niewątpliwie wyraz troski Spółki o jakość wód (zmniejszenie 
zanieczyszczeń w ściekach), powietrza atmosferycznego (ilość pyłów 
wypuszczanych w powietrze), gleby (gospodarka odpadami). To świa-
domość konieczności uwzględnienia tej problematyki w strategii dzia-

łań na rynku. Podejście proekologiczne do 
tematyki ochrony środowiska naturalnego 
w strategii Spółki jest szeroko promowane 
przy pomocy dostępnych narzędzi: strona 
www, raport roczny, raport środowiskowy. 
Społeczność lokalna otrzymuje rzetelne infor-
macje na temat działań Spółki również przy 
okazji spotkań w ramach Drzwi otwartych, 
Ekologicznej Akademii Umiejętności, spotkań 
w siedzibie spółki (uczniów i nauczycieli), akcji: 
„Drzewko za butelkę”, seminariów i konkur-
sów, w których uczestniczą przedstawiciele 
ANWILU S.A., lub których firma jest współ-
organizatorem.

ANWIL S.A. jako odpowiedzialny pra-
codawca. Na tym przesłaniu Spółka opiera 
swoje działania na rzecz środowiska pracy 
i pracowników, które obejmują: bezpieczeń-
stwo w miejscu pracy, ochronę zdrowia pra-
cowników, szkolenia i kształcenie pracowni-
ków, budowanie dobrych relacji pomiędzy 
pracodawcą a załogą poprzez spotkania 
integracyjne, okolicznościowe, odpowied-
nią polityką informacyjną z wykorzystaniem 
mediów wewnętrznych.
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W swojej działalności ANWIL S.A. jako firma chemiczna korzysta z zaso-
bów środowiska naturalnego. Realizując program zrównoważonego roz-
woju, Spółka opracowała i realizuje strategię, zapewniającą optymalne 
warunki bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia pracowników, 
dostosowując technologie i organizacje procesów produkcyjnych do naj-
wyższych standardów.

Zasadniczym elementem przyjętej polityki proekologicznej ANWILU S.A. 
jest jawność jej funkcjonowania i otwartość informacyjna w odniesieniu 
do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Takie podejście do spraw 
proekologicznych jest wynikiem przyjętej przez rozwinięte społeczności 
koncepcji zrównoważonego rozwoju czyli zharmonizowaniu potrzeb oraz 
aspiracji współczesnych i przyszłych pokoleń. Spółka traktuje zrównowa-
żony rozwój nie tylko w kategoriach ekologii, ale znacznie szerzej. Wychodzi 
z założenia, że zrównoważony rozwój dotyczy pogodzenia wielu różnych 
celów, do jakich poprzez swoją działalność dąży firma. Dlatego też, strategię 
proekologicznego podejścia opiera na następujących filarach: 
• Efektywność ekonomiczna – ukierunkowana na zysk dla zbiorowości 

oraz uwzględniająca koszty społeczne i środowiskowe; 
• Troska o środowisko – zakładająca, obok ochrony naturalnych zaso-

bów, 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 współ-
uczestnictwem w życiu kulturalnym, edukacyjnym i sportowym regionu. 

Konsekwentnie realizowane przez Spółkę proekologiczne przedsię-
wzięcia inwestycyjne wspierane są od szeregu lat realizacją międzynaro-
dowego programu z zakresu ochrony środowiska oraz systemem zarzą-
dzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001. 

Identyfikując się z międzynarodowymi tendencjami oraz ustaleniami, 
ANWIL S.A. w 1995 roku przystąpił dobrowolnie do zalecanego przez 
Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) programu „Responsible 
Care” (Odpowiedzialność i Troska). Jednym z najistotniejszych celów 
tego programu jest stałe poszukiwanie rozwiązań modernizacyjnych, 
prowadzących do oszczędności energii, zmniejszenia odpadów i ście-
ków, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawy bezpieczeństwa pro-
cesowego i zdrowia pracowników. Za działania w zakresie programu 
ANWIL S.A. w 1999 roku został uhonorowany przez Kapitułę Programu przy 
Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego Certyfikatem Realizatora Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”.

W ramach realizacji tego programu ANWIL S.A. w 2011 roku po raz dzie-
wiąty wziął udział w ogólnopolskiej akcji: „Drzewko za butelkę” we Włocławku, 
organizowanej przez realizatorów programu z okazji Światowego Dnia Ziemi. 
Poprzez tę akcję ANWIL S.A., podobnie jak inne firmy chemiczne w Polsce, 
chce przypomnieć o tym, że przemysł chemiczny czyni wiele, by jako inte-
gralny element współczesnego krajobrazu funkcjonować w tym krajobrazie 
jako element najmniej uciążliwy. Ideą akcji jest rywalizacja w formie zabawy 
między klasami i grupami przedszkolnymi w miejscowościach, gdzie swoją 
działalność produkcyjną prowadzą sygnatariusze programu, w uzbieraniu 
jak największej ilości pustych butelek PET. Zebrane butelki trafiają do powtór-
nego przerobu a ich symbolem są sadzone drzewka. Inną formą działalności 
edukacyjnej jest Ekologiczna Akademia Umiejętności. Projekt (zrealizowane 
II edycje) skierowany jest do kadry pedagogicznej a jego celem – zdoby-
cie wiedzy z dziedziny ochrony i kształtowania środowiska, zaznajomienie 
z ideą programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz zapoznanie z rodzajem 
i skalą oddziaływania firm chemicznych na środowisko, a w szczególno-
ści działaniami podejmowanymi przez ANWIL S.A. na rzecz jego ochrony.

Polityka Środowiskowa w ANWILU S.A. zakłada prowadzenie procesów 
produkcyjnych w pełnej świadomości ich wpływu na środowisko a wdrożony 
System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą PN-EN ISO 14001, 
umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności środowi-
skowej w Spółce. System zakłada stawianie okresowych celów środowisko-
wych i programów zadań, których realizacja wynika w znacznym stopniu 
z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Wysiłki Spółki na rzecz ochrony środowiska, czynione na przestrzeni 
ostatnich lat zostały docenione i uhonorowane licznymi prestiżowymi nagro-
dami i wyróżnieniami. Do najbardziej znaczących należą: ZŁOTY ORBITAL, 
w kategorii: „Efektywna działalność na rzecz ochrony środowiska”, tytuł 
laureata konkursu pod patronatem Prezydenta RP: „Przyjaźni środowisku” 
w kategorii: „Technologia godna polecenia” za instalację odzysku chloro-
wodoru z odpadowych związków chloroorganicznych, nagroda „Panteon 
Polskiej Ekologii” przyznana przez Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego 
Centrum Badań i Certyfikacji za wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania 
środowiskowego, zgodnego z normą PN-EN ISO 14001. ANWIL S.A. wykre-
ślony został z listy tzw. Hot-Spots („gorących punktów”), czyli miejsc zagra-
żających środowisku naturalnemu Morza Bałtyckiego. Decyzje te podjęła 
Grupa HELCOM LAND i HELCOM PIFT, zajmująca się ochroną środowiska 
zlewni Bałtyku. Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej w ogól-
nopolskim konkursie ekologicznym pod patronatem Ministra Środowiska 
przyznało ANWILOWI S.A. tytuł: „Firma Bliska Środowisku 2008”.

Polityka proekologiczna
ANWILU S.A.
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a jakość życia społeczeństwa poprawia się.

EKOROZWÓJ 
to rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
generuje zyski ekonomiczne 

Wpływ na środowiskoANWILU S.A.

ANWIL S.A. posiada w pełni uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Dysponuje łącznie 7 podstawowymi decyzjami 
administracyjnymi, w tym 3 pozwoleniami zintegrowanymi (na prowadzenie instalacji wchodzących w skład obszaru produkcji tworzyw sztucznych, 
na prowadzenie instalacji spalania paliw w elektrociepłowni eksploatowanej przez obszar infrastruktury oraz na prowadzenie instalacji wchodzących 
w skład obszaru produkcji nawozów). Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce proekologicznej sukcesywna intensyfikacja produkcji 
nie pociąga za sobą wzrostu negatywnego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko.

Opłaty środowiskowe
Prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza wymaga korzystania 
z zasobów środowiska naturalnego. Efektem są tzw. opłaty środowiskowe 
ponoszone przez ANWIL S.A. 
W roku 2010 odnotowano sumaryczny spadek opłat z tytułu korzystania 
ze środowiska na poziomie 0,57%. W poszczególnych komponentach 
środowiska odnotowano:
• obniżenie opłat za ście ki odprowadzane do odbiornika – rzeki Ośla 

o 5,3%: 
Obniżenie wielkości opłat w tym komponencie korzystania ze środo-
wiska, wynikało przede wszys  tkim ze zmniejszenia odprowadzanego 
ładunku ChZT (o ok. 55%).

• obniżenie wielkości opłat za pobór wód o 5,2%: 
Zmniejszenie wielkości opłat wynikało z mniejszego poboru wód 
powierzchniowych (o ok. 6,7%) oraz utrzymania na tym samym pozio-
mie poboru wód podziemnych, co, pomimo wzro stu stawek opłat, przy-
czyniło się do sumarycznego obniżenia opłaty za korzystanie z tego 
kom po nentu środowiska.

• wzrost opłaty z tytułu emisji substancji do powietrza o 5,1%: 
Na zwiększenie opłat z tytułu emisji substancji do powietrza najistot-
niejszy wpływ miał wzrost stawek opłat za wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza oraz zwiększenie produkcji saletry amonowej i saletrzaku.

• obniżenie o 44,81% opłat z tytułu składowania odpadów na składo-
wisku odpadów innych niż nie  bez  pieczne i obojętne z wydzielonymi 
odpadami na odpady niebezpieczne:

Spadek wielkości opłat spowodowany był przestojem Instalacji chloru 
i ługu sodowego. W związku z powyższym, na składowisku zdepono-
wano o 47,78% mniejszą ilość odpadów po so lan ko wych w sto sunku 
do roku 2009. 

• obniżenie opłaty recyklingowej o 30,5%: 
Spadek opłaty recyklingowej spowodowany był zmniejszoną sprzedażą 
produktów gotowych na rynek krajowy.

W strukturze opłat, tak jak w ostatnich latach, dominującym elemen-
tem korzystania ze śro dowiska pozostaje wpro  wa dzanie gazów i pyłów 
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do powietrza. Podobnie jak w roku 2009, naj więk szy wpływ na jej wiel  kość 
miała emisja zanieczyszczeń z obszaru produkcji nawozów, przy czym jej 
udział w wielkości całkowitej opłaty za emisję obniżył się z 56% w roku 
2009 do 54% w roku 2010.

Administracyjne kary pieniężne
Kara pieniężna w ochronie środowiska jest środkiem odpowiedzialności 
administracyjnej za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki orga-
nizacyjnej prowadzące lub mogące pro wa dzić do degradacji środowiska.

W roku 2010 organ kontrolny – Kujawsko-Pomorski Inspektor Ochrony 
Środowiska podczas przeprowadzonej w 2010 roku kontroli, nie stwier-
dził naruszeń przez ANWIL S.A. wymagań korzystania ze środowiska, 
które mogłoby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar 
pieniężnych. 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należących do ANWILU S.A. 
odbywa się poprzez 278 emitorów, z czego:1 znajduje się w obszarze infra-
struktury, 75 w obszarze produkcji nawozów i 202 w obszarze produkcji 
tworzyw sztucznych. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów, kontro-
lowana jest przede wszystkim poprzez pomiary okresowe. W przypadku 
Instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicz-
nych, Elektrociepłowni oraz Instalacji produkcji kwasu azotowego (pod 
względem emisji podtlenku azotu i amoniaku), pomiary stężeń i emisji 
zanieczyszczeń prowadzone były przy wykorzystaniu systemu pomia-
rów ciągłych. 

Emisja pyłów w roku 2010 w stosunku do roku 2009 uległa zmniejsze-
niu o około 21%. W tym samym okresie porównawczym emisja dwutlenku 
węgla uległa zmniejszeniu o około 6,5%, natomiast emisja pozostałych 
substancji gazowych wzrosła o około 7%.





Ścieki odprowadzane z ANWILU S.A. 
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W roku 2010, w stosunku do roku 2009, emisja pyłów uległa zmniej-
szeniu o 33,8 Mg, tj. o około 57%, natomiast emisja tlenku węgla wzrosła 
o 2,3 Mg, tj. o około 29%. Znacząca redukcja emisji pyłów na przestrzeni 
lat 2009, 2010 wynikała, tak jak w przypadku ditlenku siarki, ze zwiększe-
nia udziału gazu ziemnego w sumarycznej ilości zużytych paliw, kosztem 
ciężkiego oleju opałowego.

Gospodarka wodno-ściekowa
W 2010 roku odnotowano w stosunku do ro ku 2009, zmniejszenie wielkości 
poboru wód po wierz chniowych o ok. 6,7% oraz utrzymanie podobnego 
poziomu poboru wód podziemnych.

W odniesieniu do gospodarki ściekowej, rok 2010 charakteryzował 
się przede wszystkim:
• zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków (o ok. 8,6%), na co 

największy wpływ miały wa runki pogodowe, panujące w rejonie 
ANWILU S.A. w I i IV kwartale 2010 roku, wpływające na ilość wód na-
pływających do obiektów ANWILU S.A. rzeką Ośla, z obszaru położo-
nego po wy żej zakładu;

Rodzaj oddziaływania Jednostka 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ChZT

Mg

190,9 335,3 458,0 327,3 331,4 149,5

Azot azotanowy 33,0 50,7 23,3 9,5 43,6 77,5

Azot amonowy 37,7 27,6 67,2 34,4 30,0 17,6

Azot ogólny 80,4 93,0 89,9 55,1 76,4 92,8

Chlorki 4 514,3 5 496,5 4 789,7 4 429,1 5 776,4 5 215,5

Siarczany 1 347,0 1 331,5 856,1 698,2 947,9 681,6

Zawiesina ogólna 52,1 34,1 33,6 40,9 22,4 19,6

Metale* 0,19 0,15 0,11 0,98 1,02 1,8

Substancje chloroorganiczne** 0,39 0,28 0,62 0,81 0,40 0,51

Ładunek zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami w latach 2005–2010 do rzeki Ośla

• w zakresie zanieczyszczeń odprowadzanych wylotem W-1 i WD do 
rzeki Ośla:
– wyraźnym zmniejszeniem odprowadzanych ładunków ChZT i azotu 

amonowego, na co naj większy wpływ miała stabilna praca Węzła bio-
logicznego oczyszczania Oczy sz czal ni Ście ków Przemysłowych oraz 
większa stabilność procesów, będących podstawowym źródłem tych 
zanieczyszczeń;

– zwiększeniem ładunku azotu azotanowego, co również było pochod-
ną wydajniejszej pracy Wę zła biologicznego oczyszczania i prowa-
dzonym w nim procesowi nitryfikacji oraz na pły wowi zanieczyszczeń 
pochodzenia rolniczego niesionych wraz z wodami rzeki Ośla;

– mniejszym ładunkiem siarczanów, na co największy wpływ mia-
ła sytuacja produkcyjna, pa nująca w obszarze produkcji tworzyw 
sztucznych; 

– większym ładunkiem chlorków, co związane było, pomimo sytuacji 
produkcyjnej w obszarze produkcji tworzyw sztucznych, z koniecz-
nością zawracania zasolonych wód nad o sa dowych z kwater skła-
dowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielo-
nymi kwaterami na odpady niebezpieczne. 

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

Zmniejszenie ilości zdeponowanych na kwaterze 997.2 odpadów spowodowane było przestojem Instalacji chloru i ługu sodowego. W związku z powyż-
szym na składowisku zdeponowano o 47,78% mniejszą ilość odpadów po so lan ko wych w sto sunku do roku 2009.

Ilości zdeponowanych odpadów w 2010 roku w kwaterze 998.2/2 nieznacznie wzrosły (o 6,0%) w stosunku do roku 2009.

Spadek ilości palet drewnianych (o 25,1%) wprowadzo nych na rynek kra jowy, wynikał przede wszystkim ze zmniejszonej sprzedaży produktów na 
rynek krajowy oraz przestojem instalacji produkcyjnej (Instalacji chloru i ługu sodowego). 

 Ilość odpadów zeskładowanych w latach 2005–2010

Ilość opakowań wprowadzonych na rynek w latach 2005–2010, 
za które ANWIL S.A. poniósł opłatę recyklingową z podziałem na poszczególne komponenty

Ilość opakowań wprowadzonych w latach 2006–2010 
na rynek krajowy, za które ANWIL S.A. poniósł opłatę za odzysk

Rodzaj oddziaływania Jednostka 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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

998.2/2

Mg

897,1 787,2 6,00 89,46 4,98 5,28

997.2 1 553,6 2 356,2 2 930,4 4 705,7 4 203,82 2 462,28

997.111) 545,1 171,0 0,0 — — —

1) kwatera zrekul ty wowana i wyłą czo na z użyt ko wania

Asortyment Jednostka 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Opakowania z tworzyw 
sztucznych

Mg

408,62 477,32 581,29 500,05 409,68 357,33

Opakowania z materiałów 
naturalnych (drewno  
i tekstylia)

0,00 0,00 0,00 271,38 901,05 804,99

Opakowania z papieru  
i tektury

120,78 116,28 117,09 119,21 74,13 99,95

Asortyment Jednostka 2006 2007 2008 2009 2010

Palety drewniane

Mg

1 050,2 1198,63 904,60 1 261,48 965,99

Pozostałe komponenty 
(tworzywa sztuczne, opako-
wania z papieru i tektury itp.)

455,5 592,28 507,46 509,08 360,47

Suma 1 500,7 1 790,91 1 412,06 1770,56 1326,46
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Realizacja
proekologicznych
zadań 

ANWIL S.A. przyjął i realizuje misję odpowiedzialnego biznesu integrując 
aspiracje ekonomiczne z pełną odpowiedzialnością za stan środowiska 
naturalnego.

Strategia działań proekologicznych w ANWILU S.A. została określona 
kilkanaście lat temu, spełniając na przestrzeni lat funkcję instrumentu ukie-
runkowanego na przekształcenia w sferze zmian organizacyjnych, moder-
nizacyjnych i inwestycyjnych.

Opracowana na początku lat 90. „Kompleksowa Ocena Oddziaływania 
na Środowisko Zakładów Azotowych Włocławek” była kluczowym etapem 
w zdefiniowaniu obszarów i kie runków niezbędnych zmian w celu sku-
tecznej i efektywnej minimalizacji wpływu przedsiębiorstwa na oto czenie. 
Dokument ten, a w szczególności sformułowane w nim wnioski, stanowiły 
podstawę do opracowania „Harmonogramu przedsięwzięć proekologicz-
nych, zmierzających do ogra niczenia szkodliwego wpływu ANWILU S.A. 
na środowisko”. Program ten obejmował etapową realizację inwestycji 
dla każdego z eleme ntów środowiska, przyjmując za priorytetowe dzia-
łania na tych obiektach i instalacjach, które stanowiły największe źródło 
uciążliwości w aspekcie oddziaływania środowiskowego.

ANWIL S.A. przystępując w 1995 roku do programu proekologicznego 
Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”) dobrowolnie zobowiązał 
się do realizacji działań dotyczących poprawy swej działalności w zakresie 
ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony zdrowia 
pracowników, do prowadzenia swojej działalności w sposób otwarty, odpo-
wiadający potrzebom społecznym a konsekwentnie realizowane przedsię-
wzięcia wspierane procedurami Systemu Zarządzania Środowiskowego 
zgodnie z normą PN-EN ISO 14001, pozwalają na wypełnienie zasad 
zrównoważonego rozwoju, w tym na kształtowanie świadomości ekolo-
gicznej załogi i współodpowiedzialności za stan otaczającego środowiska.

Do najistotniejszych proekologicznych zadań inwestycyjnych zre-
alizowanych przez AN WIL S.A. w latach 2009–2010 należą:

• Modernizacja turbiny parowej TC-1701B – w ramach zadania wy-
mieniony został wirnik sprężarki, kierownice, zawory antypompażowe 
oraz wkład chłodnicy międzystopniowej; osiągnięty efekt to zwiększe-
nie sprawności sprężarki i poprawa działania układu antypompażowe-
go w celu zmniejszenia energochłonności procesu wytwarzania amo-
niaku i ograniczenia emisji CO2, NO2 i CO;

• Wykonanie i montaż tłumika na odpowietrzeniu przestrzeni paro-
wej wyparki II° azotanu amonu na linii B wytwórni; dzięki tej inwe-
stycji zmniejszono emisję hałasu z odpowietrzania przestrzeni paro-
wej wyparki II° azotanu amonu na linii B wytwórni saletry;

• Modernizacja wykładzin chemoodpornych, powodująca zabezpie-
czenie środowiska wodno-gruntowego przed ewentualnymi przecieka-
mi do ziemi ze studzienek KPO, KPNK i KPNS;

• Zamknięcie uszczelnienia wodnego gazometru T-728 pływającymi 
krążkami z tworzywa sztucznego, co spowodowało ograniczenie emi-
sji chlorku winylu ze źródła objętego systematycznym nadzorem tzn. 
gazometru; 

• Zamontowanie i podłączenie do zasobników surowców filtrów sa-
moregenerujących przez co zmniejszone zostały straty na rozkurzu 
surowców w układzie wentylacji wyciągowej w węźle przedmieszek 
poprzez samoregenerację filtrów;

• Wymiana baterii akumulatorowych na urządzenia hermetyczne na 
GPZ 2. Spowoduje to wyeliminowanie oparów kwasu oraz kwaśnych 
ścieków na stanowisku pracy;

• Budowa instalacji kotła pary średnioprężnej 1,6 MPa na linii A. 
Celem zadania było zwiększenie energooszczędności procesu pro-
dukcji amoniaku w wyniku poprawy efekty wno ści wykorzystania ener-
gii gazu procesowego poprawa ciągłości pracy wytwórni amoniaku, co 
w efekcie przyniesie zmniejszenie emisji CO2, NO2 i CO do atmosfery; 

• Budowa zbiornika ze stali kwasoodpornej do neutralizacji ścieków 
w Zakładzie Saletry. Zrealizowane przedsięwzięcie miało charakter 
działania zapobiegawczego mającego na celu uniknięcie potencjalne-
go wycieku ścieków i skażenia gleby oraz wód podziemnych;

• Modernizacja dwóch ciągów produkcyjnych w stacji demineraliza-
cji wody. Realizacja zadania pozwoliła na zmniejszenie zużycia wody 
zdekarboni zowa nej w procesie demineralizacji, kwasu solnego, ługu 
sodowego i energii elektrycznej oraz zmniejszenie ilości zrzucanych 
ścieków;

• Modernizacja systemu ciągłego monitoringu emisji spalin w Zakła-
dowej EC. Wyeksploatowany system monitoringu zastąpiono nowym, 
wysokosprawnym układem, speł nia jąc tym samym wymagania praw-
ne i oczekiwania WIOŚ w zakresie jakości prowadzonego monitoringu 
w Elektrociepłowni.
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POLITYKA  
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zarząd Zakładów Azotowych ANWIL Spółka Akcyjna we Włocławku, świadomy występujących zagro-
żeń związanych z przetwarzaniem i magazynowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, które mogą 
niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, ludności zamieszkałej w otoczeniu 
zakładu, oraz środowisko naturalne i majątek produkcyjny, zobowiązuje się do:

1. zapewnienia bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i obsługi instalacji produkcyjnych i pomocniczych, 
poprzez odpowiedni sposób projektowania i eksploatację instalacji tak, aby zapobiegać powstawaniu 
awarii, wypadków, chorób zawodowych i innych niepożądanych zdarzeń związanych z prowadzonymi 
procesami produkcyjnymi;

2. traktowania zagadnień bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska integralnie z działaniami bizne-
sowymi Spółki uznając, że są one istotnym źródłem obniżania kosztów produkcji poprzez zapobieganie 
powstawaniu strat;

3. spełniania wymagań obowiązującego prawa, norm oraz technicznych standardów w odniesieniu do 
wszystkich zagadnień związanych z projektowaniem, eksploatacją oraz obsługą instalacji produkcyjnych 
i pomocniczych;

4. pełnego zaangażowania najwyższego kierownictwa i współdziałania całej załogi na rzecz bezpieczeństwa 
procesowego, technicznego, ekologicznego, pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizacja powyższych zobowiązań jest osiągana przez:

– systemowe zarządzanie bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska, stanowiące integralną część 
całego systemu zarządzania;

– przydział obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim 
pracownikom przedsiębiorstwa (od najwyższego szczebla do dozoru bezpośredniego);

– inspirowanie współpracy kierownictwa z podwładnymi w odniesieniu do przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa, zgłaszania wypadków i prawie wypadków, awarii oraz wniosków w sprawie poprawy stanu 
bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa technicznego i pożarowego;

– stosowanie najlepszych dostępnych, energooszczędnych, ergonomicznych technik dla realizacji zapo-
biegania stratom powstającym w wyniku awarii, pożaru, wypadków oraz chorób zawodowych; 

– zapewnienie właściwych środków ochrony osobistej, urządzeń ratowniczych i opieki medycznej;
– zapewnienie właściwego wyposażenia i wyszkolenia zakładowej Straży Pożarnej; 
– regularne monitorowanie, audity, przeglądy stanu bezpieczeństwa zapewniające sprawdzenie realizacji 

celów i podejmowanie na tej podstawie działań korygujących i zapobiegawczych;
– stałe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

poprzez odpowiedni system rekrutacji, szkoleń i dokształcania;
– ciągłe doskonalenie działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem;
– prowadzenie w stosunku do pracowników, ludności, klientów, administracji wszystkich szczebli oraz 

władz samorządowych otwartej polityki informacyjnej o występujących zagrożeniach oraz stosowanych 
środkach bezpieczeństwa i ochrony.

Podstawą prawną niniejszej polityki są wymogi prawne zapisane w Kodeksie Pracy, Ustawie – Prawo Ochrony 
Środowiska oraz w innych aktach prawnych. Aktem normatywnym regulującym sprawy związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa jest Księga Bezpieczeństwa Zakładów Azotowych ANWIL Spółka Akcyjna we Włocławku.
 
10 września 2007
 
 Generalny Dyrektor

 Benedykt Michewicz
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Bezpieczeństwo
W ANWILU S.A. problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa 
kierownictwo Spółki traktuje na równi z wynikami ekonomicznymi Spółki.

Podstawą wszelkich działań dotyczących zapewnienia bezpieczeń-
stwa procesowego w Spółce jest Polityka Zapewnienia Bezpieczeństwa 
przyjęta w 2002 roku i systematycznie aktualizowana. 

Głównym celem przedsiębiorstwa w tym zakresie jest uzyskiwanie 
najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, by działalność produk-
cyjna była bezpieczna zarówno dla osób przebywających na jego terenie, 
majątku, jak również dla bliższego i dalszego otoczenia.

Podstawą bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i tech-
nicznego jest zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii 
i rozwiązań technicznych (BAT) a obowiązujący w Spółce system bezpie-
czeństwa tworzą: środki techniczne oraz procedury organizacyjne, uru-
chamiane w trakcie zaistnienia awarii, a doskonalone w czasie ćwiczeń. 

ANWIL S.A. ze szczególną starannością realizuje wymogi wynikające 
z obowiązujących przepisów prawa. Firma wdrożyła i aktualizuje na bieżąco: 
„Program zapobiegania awariom”, „Wewnętrzny plan operacyjno-ratow-
niczy” oraz opracowała „Raport o bezpieczeństwie” i uzyskała decyzję 
administracyjną o jego zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (ostatnią w grudniu 2008 roku 
ważną przez 5 lat).

Przeprowadzona została ocena spełnienia „minimalnych wymagań 
dotyczących bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybuchowa”. Równocześnie dokonano 
oceny spełnienia „minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy”.

W Spółce funkcjonują formalne i nieetatowe jednostki organizacyjne, 
których działalność podporządkowana jest następującym priorytetom:
• identyfikacji potencjalnych zagrożeń i sytuacji awaryjnych;
• zapobieganiu awariom i zapewnieniu gotowości wszystkich służb na 

wypadek awarii;
• postępowaniu na wypadek awarii, pożaru lub innego zagrożenia.

Identyfikacja zagrożeń obejmuje:
› okresową ocenę warunków pracy;
› ocenę stanu technicznego instalacji;

› ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy;
› analizę zdarzeń awaryjnych i wypadkowych w innych zakładach tej sa-

mej branży.

W zakresie zapobiegania awariom podstawowymi działaniami są:
› analiza systemów zabezpieczeń techniczno-technologicznych;
› zabezpieczenie sprawności systemów alarmów pożarowych, spraw-

ność sprzętu przeciwpożarowego i ciągły dostęp wody i innych środ-
ków gaśniczych;

› zapewnienie pełnej sprawności służb ratownictwa chemicznego.

Spółka nastawiona jest na ciągłe doskonalenie funkcjonującego sys-
temu bezpieczeństwa, m. in. poprzez:
• realizację Polityki Zapewnienia Bezpieczeństwa;
• systematyczną ocenę stanu bezpieczeństwa;
• bieżącą współpracę z pracownikami i/lub ich reprezentacją;
• prowadzenie działań zapobiegawczych i korygujących.

Ważną rolę w tym systemie odgrywa Zakładowa Straż Pożarna wypo-
sażona w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz nowoczesną 
bazę szkoleniowo-treningową, w której szkoleni są również członkowie 
ratownictwa chemicznego. W 2010 roku zakładowi strażacy otrzymali dwa 
nowoczesne wozy bojowe.

System bezpieczeństwa funkcjonujący w przedsiębiorstwie, udział 
w systemie pomocy w transporcie materiałów niebezpiecznych (SPOT) 
oraz przestrzeganie międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa w trans-
porcie drogowym i kolejowym (ADR i RID) zapewniają wysoki poziom 
bezpieczeństwa pracownikom Spółki, innych firm pracujących na terenie 
ANWILU S.A., a także ludności zamieszkałej w sąsiedztwie przedsiębior-
stwa oraz środowisku naturalnemu.

Spółka jest także w procesie wdrażania przepisów Rozporządzenia 
REACH, którego celem jest maksymalna kontrola ryzyka związanego 
z prowadzeniem działalności, pozwalająca na systematyczne podnoszenie 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem pra-
cowników narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi) i poziomu 
ochrony środowiska, w którym działalność ma miejsce.

w ANWILU S.A.
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Bezpieczeństwo
pracy

W ANWILU S.A. bezpieczeństwo pracy jest przedmiotem stałej troski kie-
rownictwa firmy. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa 
technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy.

W latach 2009–2010 nie odnotowano śmiertelnych i zbiorowych 
wypadków przy pracy. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat ilość wypad-
ków kształtowała się następująco: 2004 r. – 12; 2005 r. – 14; 2006 r.– 15, 
2007 r. – 15, 2008 r. – 10, 2009 r. – 16, 2010 r. – 8.

Wszyscy pracownicy ANWILU S.A. objęci są stałą opieką profilak-
tyczną i zdrowotną przez lekarzy spółki PROF-MED. W latach 2009–2010 
w przychodni wdrażano liczne programy profilaktyczne oraz prowadzona 
była akcja uświadamiająca o prawidłowym żywieniu i higienie pracy. Wśród 
programów profilaktycznych najważniejsze to:
• Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia CHUK – przebada-

no populację kobiet i mężczyzn w wieku 35–55 lat pod kątem układu 
krążenia;

• Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – badaniami cytologicznymi 
objęto kobiety w wieku 30–59 lat, celem wykrycia zmian nowotworowych;

• Szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
/WZW/ oraz w sezonie jesienno-zimowym szczepienia ochronne prze-
ciwko grypie;

• Ogólnopolski program: „Razem zmieniajmy Cukrzycę” dla wszystkich 
pacjentów dotkniętych tym schorzeniem;

• Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 25–59 lat;
• Program walki z nałogiem palenia tytoniu: „Rzuć palenie razem z na-

mi” – umacnianie terapii antynikotynowej.
W ramach Narodowego Programu Ochrony Serca wykonywane są 

dodatkowe badania analityczne krwi (poziom cukru i cholesterolu) oso-
bom po 40 roku życia.

Ocenę stanu zdrowia przeprowadzano na podstawie badań okreso-
wych, czynnego poradnictwa i zgłoszeń spontanicznych. 

Systematycznie prowadzona działalność profilaktyczna przyczynia 
się do wczesnego wykrywania schorzeń, a tym samym do podejmowania 
prawidłowych działań w celu polepszenia zdrowia załogi.

Wyniki badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych na 
stanowiskach pracy dokonywane metodą dozymetrii indywidualnej wskazują, 
że utrzymują się one na poziomie niższym od najwyższych dopuszczal-
nych stężeń (NDS). Jedynie na niektórych instalacjach są przekroczenia 
najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu. W tych przypadkach 
postępuje się zgodnie z opracowanymi programami działań organizacyjno-
-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na 
hałas. Obejmują one między innymi takie działania jak: stosowanie ekranów 
dźwiękochłonnych, instalowanie kabin dźwiękochłonnych, oznakowanie 
strefy zagrożenia hałasem, stosowanie odpowiednio dobranych ochron-
ników słuchu, system obchodowy pracy, właściwe badania lekarskie oraz 
stosowanie się do zaleceń lekarskich.

W maju 2011 roku zainicjowana została I Edycja Programu: 
„Bezpieczny ANWIL 2011”. Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeń-
stwa w Spółce. Skierowany jest do wszystkich pracowników ANWILU S.A. 
z uwzględnieniem najwyższego i średniego szczebla kierowniczego, odpo-
wiedzialnego za zapewnienie właściwych warunków BHP i Ppoż w Spółce. 
W ramach realizacji Programu przeprowadzone zostaną szkolenia oraz 
akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wszystkich 
pracowników Spółki. Poprawie ulec mają także relacje ze spółkami zależ-
nymi oraz firmami współpracującymi z ANWILEM S.A.

Szczegółowa ocena stanu zdrowia załogi dokonywana jest podczas 
analizy stanu bhp w Spółce. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są 
wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna 
współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami prowadzącymi stałą 
opiekę profilaktyczną nad pracownikami, Społeczną Inspekcją Pracy oraz 
całym personelem ANWILU S.A.
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z partnerami

Współpraca 
ANWILU S.A.

W realizacji przyjętej przez Spółkę polityki minimalizowania wpływu proce-
sów technologicznych na środowisko naturalne bardzo ważnym elemen-
tem jest stała współpraca ANWILU S.A. z instytucjami i organizacjami, 
zajmującymi się problematyką ochrony środowiska.

Spółka od lat efektywnie współpracuje z następującymi instytucjami:
• Polską Grupą Bezpieczeństwa Chemicznego przy Polskiej Izbie 

Przemysłu Chemicznego w zakresie wymiany doświadczeń w obsza-
rze bezpieczeństwa procesowego;

• Politechniką Wrocławską w zakresie m.in. Najlepszych Dostępnych 
Technik;

• Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie – wymiana doświadczeń;
• Politechniką Łódzką w zakresie bezpieczeństwa procesowego;
• Instytutem Chemii Przemysłowej – bieżące konsultacje;
• Polskim Systemem Recyklingu – Organizacja Odzysku w Warszawie 

w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych;
• Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Nawozów „Fertilizers 

Europe” – w zakresie działań zmierzających do minimalizacji wpływu 
procesów technologicznych, a także gotowych produktów na środowi-
sko naturalne;

• Forum CO2 – Organizacja powstała z inicjatywy Izby Energetyki 
Przemysłowej i Odbiorców Energii. ANWIL S.A. jest członkiem IEPiOE 
i czynnie uczestniczy w działalności FORUM w zakresie współpracy 
i skoordynowania działań branżowych organizacji gospodarczych 
w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzenia upraw-
nieniami do emisji;

• ECVM (Europejskie Stowarzyszenie Producentów PCW) – w celu mi-
nimalizowania oddziaływania/wpływu na środowisko naturalne (w tym 
klimat, człowieka) produkcji VCM i PVC,  a także bardziej efektywnego 
wykorzystania PVC w całym cyklu jego życia (np. szukanie metod od-
zysku). Wymiana wiedzy o sytuacjach niebezpiecznych, wypadkach 
na instalacjach, a także sposobach kontroli i pomiaru wielkości od-
działywania na środowisko;

• Eurochlor – w zakresie ograniczenia zużycia energii do procesów 
w produkcji chloru i ługu sodowego co przekłada się na zmniejszenie 
emisji CO2 do atmosfery i zachowania zasobów naturalnych.

ANWIL S.A. na stałe współpracuje ze Spółką CHEMEKO, odpowie-
dzialną za prowadzenie działań w zakresie: kontroli wpływu procesów 
technologicznych na otoczenie, analizy ich potencjalnych skutków oraz 
obrazowania trendów proekologicznych wymagań. Spółka ta prowadzi 
również Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”, żywo angażując 
się w propagowanie idei proekologicznych wśród społeczności lokalnej, 
ale również na terenie całego kraju. 

Wszelkie inicjatywy działań proekologicznych, zarówno w aspekcie 
edukacyjnym, jak i konkretnych przedsięwzięć, spotykają się z akceptacją 
samorządu lokalnego oraz Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 
i pełnym wsparciem organizacji tych przedsięwzięć. Inicjatywy te, to organi-
zowane przez włocławskie placówki oświatowe seminaria, sesje i konkursy 
ekologiczne, którym Spółka udziela wsparcia organizacyjnego i finanso-
wego. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach Ekologicznej 
Akademii Umiejętności, w której udział biorą nauczyciele włocławskich 
placówek oświatowych. Jednak największym przedsięwzięciem organi-
zacyjnym jest akcja „Drzewko za butelkę”, której ANWIL S.A. był organi-
zatorem w kwietniu 2011 roku we Włocławku już po raz dziewiąty. Konkurs 
polega na zebraniu jak największej ilości butelek PET, które kierowane są 
do powtórnego przerobu. Każdorazowo placówki oświatowe za przeka-
zane butelki otrzymują drzewka, będące symbolem akcji, które następnie 
sadzą w swoim otoczeniu. Jednak najważniejszym celem przedsięwzięcia, 
oprócz nagród, dyplomów, wycieczek przyrodniczych, jest bez wątpie-
nia edukacja ekologiczna młodego pokolenia, zaszczepienie idei troski 
o miejsce, w którym żyjemy, włączenie się w nurt aktywności społecznej, 
odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. 

Zasadniczym elementem realizowanej polityki proekologicznej 
ANWILU S.A. jest jawność jej funkcjonowania i otwartość informacyjna 
w odniesieniu do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. W ramach orga-
nizowanych, od 1997 roku tzw. ”Drzwi Otwartych”, młodzież włocławskich 
szkół, mieszkańcy Włocławka, a także studenci wyższych uczelni, mają 
możliwość zwiedzania Spółki. Fachowa obsługa zwiedzających gwarantuje 
rzetelną wiedzę odnośnie firmy, jej produkcji oraz efektów podejmowanych 
działań na rzecz minimalizowania wpływu procesów technologicznych na 
otaczające środowisko.
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