RAPORT
ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU

2016

SPIS TREŚCI
List Prezesa

4

ANWIL firmą odpowiedzialną społecznie

6

21 lat w Programie „Odpowiedzialność i Troska”

12

Program Stewardship

14

Systemy Zarządzania Środowiskowego, Jakością i BHP

16

Procesy produkcyjne, produkty

18

Wpływ ANWILU na środowisko

20

Inwestycje proekologiczne

28

Bezpieczeństwo procesowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz ochrona zdrowia pracowników

30

Nagrody i wyróżnienia

34

RAPORT
ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU

2016

skupiającym największe firmy chemiczne wokół inicjatyw proekologicznych, czy też uczestnictwo w programie Product Stewardship (pol. Opieka nad Produktem).
Zakres tej inicjatywy, realizowanej od 2003 roku przez
przedsiębiorstwa członkowskie Fertilizers Europe
(Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów), wykracza daleko poza obowiązujące wymagania
prawne, a jej wytyczne zobowiązują producentów
nawozów mineralnych do podejmowania szeregu
działań, będących gwarancją, że ich produkty, a także
wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania są
przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób bezpieczny dla
człowieka oraz środowiska naturalnego.

Szanowni Państwo,
z nieukrywaną satysfakcją oddaję w Państwa ręce kolejny Raport Odpowiedzialnego Biznesu, prezentujący
zarówno dane dotyczące naszego wpływu na środowisko, Systemów Zarządzania Środowiskowego, Jakością
i BHP, bezpieczeństwa procesowego, inwestycji proekologicznych, jak i wybrane aktywności spod znaku
społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym samym
otrzymują Państwo kompendium wiedzy na temat naszej
spółki, którego lektura pozwoli m.in. na zapoznanie się
z wyzwaniami, jakim – ze względu na specyfikę produkcji chemicznej – musimy sprostać.
Silną pozycję marki ANWIL na gospodarczej mapie
Polski i Europy umacniamy, biorąc pełną odpowiedzialność za wpływ, jaki wywieramy na otoczenie, czego
dowodem jest m.in. nasz aktywny udział w programie
Responsible Care (pol. Odpowiedzialność i Troska),
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Jednak zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, że
siła naszej firmy jest przede wszystkim pochodną
codziennego zaangażowania pracowników, będących największą wartością przedsiębiorstwa. Dlatego
odpowiedzialność wobec nich oraz zapewnienie im
możliwości rozwoju zawodowego i osobistego jest dla
kadry zarządzającej jednym z kluczowych celów.
Wspieramy naszych pracowników zarówno w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i poziomu wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów
podyplomowych, zapewniając udział w specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych.
W związku z przynależnością naszej spółki do Grupy
ORLEN oraz polityką mobilności, mają oni szansę na
rozwój kariery nie tylko we Włocławku, ale również
w strukturach Koncernu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Motywujemy ich również do rozwijania zainteresowań. Służy temu program ANWIL Pasja, dzięki któremu
pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie swoich
aktywności w czasie wolnym. Dla członków załogi
naszej spółki, lubiących aktywność fizyczną, stworzyliśmy natomiast projekt ANWIL na sportowo, w ramach
którego organizujemy wspólne ćwiczenia pod okiem
profesjonalnych trenerów.

Stałym elementem strategii rozwoju naszej firmy jest
odpowiedzialność za otoczenie, w którym ANWIL funkcjonuje. Dlatego zachęcamy naszych pracowników
do podejmowania wspólnych działań wolontariackich.
W tym celu zainicjowaliśmy w ubiegłym roku program
Pomagam, bo lubię, w ramach którego zatrudnieni
w spółce mogą ubiegać się o dofinansowanie autorskich inicjatyw, stanowiących wsparcie dla lokalnej
społeczności. Wnioski pod względem merytorycznym
analizuje specjalnie powołany w tym celu zespół ds.
wolontariatu pracowniczego. W ubiegłym roku jego
decyzją przyznano środki finansowe 9 projektom,
w których uczestniczyło 224 pracowników ANWILU,
stanowiących prawie 18 proc. załogi.
Nasze działania na niwie społecznej odpowiedzialności
biznesu są dostrzegane i doceniane przez ekspertów.
W 2016 roku aż osiem praktyk realizowanych przez
ANWIL zostało uhonorowanych publikacją w raporcie
przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast tygodnik Polityka oraz firma doradcza
Deloitte przyznały nam po raz drugi z rzędu Biały Listek
CSR, który otrzymują przedsiębiorstwa, deklarujące
wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000
oraz ciągle doskonalą działania na rzecz efektywnego
zarządzania swoim wpływem na otoczenie.
Otrzymane wyróżnienia są dla nas oczywiście źródłem
radości, ale przede wszystkim dodatkowym impulsem
do kontynuowania już prowadzonych, a także podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego
i rozwoju gospodarczego naszego kraju.
Mając nadzieję, że Raport będzie dla Państwa źródłem
interesujących informacji, w imieniu wszystkich pracowników naszej spółki, życzę Państwu miłej lektury.

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

Działamyz entuzjazmem.

NIEZAWODNOŚĆ
Można na nas polegać.

Jacek Podgórski
Prezes Zarządu ANWIL S.A.
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NASZĄ AMBICJĄ JEST BYĆ DOBRYM
I ODPOWIEDZIALNYM SĄSIADEM
MIESZKAŃCÓW NASZEGO REGIONU

ANWIL jest jednym z kluczowych przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki, wiodącą firmą
w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej.
Spółka jest także niekwestionowanym liderem
biznesu na Kujawach i Pomorzu, a zatrudniając
ponad 1200 osób, jednym z największych pracodawców w regionie.
Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce,
a jej moce produkcyjne w tym obszarze plasują
ją na ósmym miejscu w Europie. W przypadku
nawozów mineralnych zajmuje drugą pozycję
w kraju i dziesiątą na Starym Kontynencie.
W ofercie ANWILU znajdują się również granulaty i płyty na bazie PCW oraz szereg chemikaliów
bazowych, m.in. wodorotlenek sodu (ług sodowy) oraz amoniak. Tak bogate portfolio sprawia,
że firma eksportuje swoje produkty do niemal
40 krajów na świecie.
Stałym elementem strategii spółki jest społeczna odpowiedzialność biznesu. ANWIL
został w 2016 roku uhonorowany – po raz
drugi z rzędu – Białym Listkiem CSR tygodnika
Polityka i firmy doradczej Deloitte, który jest
przyznawany przedsiębiorstwom deklarującym
wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę
ISO 26000 oraz ciągle doskonalącym działania na rzecz efektywnego zarządzania swoim
wpływem na otoczenie. Ponadto osiem inicjatyw CSR realizowanych przez ANWIL zostało
docenionych przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu i opisanych w Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki.
Uznanie zyskały aktywności ANWILU na rzecz
pracowników (Tydzień Bezpieczeństwa, Zgłoś
zagrożenie, ANWIL na sportowo), społeczności lokalnej (Fundacja ANWIL dla Włocławka,
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Odblaskiem po oczach, Listy do Świętego
Mikołaja), edukacji (Tropiciele Mitów), a także
środowiska (Pan Karp zarybia Wisłę).

CSR W ANWILU
Szeroka skala działalności włocławskiego
przedsiębiorstwa determinuje dużą odpowiedzialność. Z tego powodu nadrzędnym celem
ANWILU jest utrzymywanie równowagi między
efektywnością biznesową, a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania wobec otoczenia
społecznego, jakie spółka na siebie nakłada,
wykraczają daleko poza generowane wyniki
finansowe.
Włocławska firma konsekwentnie wdraża kolejne inicjatywy w obszarach, które - zgodnie
z normą ISO 26000 - są elementami społecznej
odpowiedzialności biznesu.
ISO 26000 to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej
odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR, czyli
Corporate Social Responsibility) oraz definiuje
jej ramy, wskazując siedem obszarów, wchodzących w jej skład. Są to: Ład organizacyjny,
Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka,
Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne,
Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie
społeczne i rozwój społeczności lokalnej.
Poniżej prezentujemy przykłady wybranych
praktyk.
PRAKTYKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY
ZGŁOŚ ZAGROŻENIE

Pracownicy ANWIL ze względu na specyfikę
produkcji chemicznej codziennie mają do
czynienia z substancjami, których stosowanie
odbywa się w ściśle określonych warunkach
z przestrzeganiem rygorystycznych zasad
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postępowania. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie kolegów
oraz lokalnej społeczności. Z tego właśnie powodu
ANWIL dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać
poczucie odpowiedzialności wśród załogi. Służy temu
m.in. program Zgłoś zagrożenie. Pracownicy sami
identyfikują miejsca występowania potencjalnych
zagrożeń, proponując sposób ich wyeliminowania.
Zgłaszanie zagrożeń odbywa się poprzez specjalny
formularz, dostępny w intranecie dla każdego pracownika. Jego intuicyjna i przyjazna użytkownikom
forma pozwala w łatwy sposób dokonać zgłoszenia.
W 2016 r. w ramach programu zidentyfikowano 375
potencjalnych zagrożeń, z których wyeliminowano
357, a więc aż 95 proc.
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA

ANWIL prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa na
wszystkich etapach cyklu produkcji. Dlatego w spółce
funkcjonują systemy bezpieczeństwa oraz środki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne
oraz technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę
pracy.
ANWIL zachęca pracowników do aktywnego zapobiegania wypadkom, co przyczynia się do kształtowania
kultury bezpieczeństwa. Służy temu m.in. organizowany corocznie Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony
Pracy. Głównym celem wydarzenia jest pogłębianie
wiedzy pracowników nt. szeroko pojętego bhp, w tym
prawidłowej oceny zagrożeń dla zdrowia, życia oraz
środowiska. Te umiejętności uczestnicy Tygodnia mają
okazję zdobyć podczas specjalistycznych szkoleń
m.in. dot. właściwego doboru środków ochrony indy-

8

Ra port Od powied zialn e go Bizn e s u 20 1 6

widualnej, udzielania pierwszej pomocy, w tym także
zajęć z resuscytacji z użyciem fantomu. Dodatkowo,
pracownicy uczestniczą w wykładach specjalistów
z Państwowej Inspekcji Pracy i ekspertów z Centralnego Instytut Ochrony Pracy. Ponadto codziennie w intranecie prowadzone są konkursy oraz publikowane
krzyżówki dot. prewencji i bhp, a także kultury pracy.
Zakończeniem Tygodnia jest Piknik Bezpieczeństwa
dla pracowników i ich rodzin, w trakcie którego odbywają się m.in. konkursy wiedzy, pokazy sprawnościowe
Zakładowej Straży Pożarnej oraz pokazy udzielania
pierwszej pomocy ofiarom wypadków samochodowych i nad wodą. W 2016 r. – w ramach Tygodnia –
ANWIL ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników
Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski – zorganizował konferencję o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III.
ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

ANWIL wspiera swoich pracowników zarówno w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i poziomu
wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów
podyplomowych, zapewniając udział w specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Przy pomocy oceny okresowej pracownik wraz
ze swoim przełożonym opracowują indywidualną
ścieżkę rozwoju zawodowego, ustalając kolejne kroki,
umożliwiające mu awans poziomy bądź pionowy.
W wiązku z przynależnością ANWILU do Grupy ORLEN
pracownicy mogą rozwijać się także poza strukturami
włocławskiej spółki, korzystając z polityki mobilności
obowiązującej w Koncernie.
Ludzie, którzy mają hobby są pełni pozytywnej energii.
Dlatego ANWIL wspiera pracowników także po godzi-

nach pracy. Służy temu program ANWIL Pasja, w którym pracownicy mogą się ubiegać o dofinansowanie
swoich aktywności w czasie wolnym. Spółka integruje
również pracowników lubiących sport, umożliwiając im
w programie ANWIL na sportowo wspólne uprawianie
m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, biegów oraz
tenisa stołowego. Zajęcia prowadzą profesjonalni
trenerzy, a koordynatorami poszczególnych grup są
wolontariusze zrekrutowani spośród pracowników
ANWILU. Znaczna część uczestników programu uprawia sport amatorsko. Jednak nieco ponad 10 proc.
załogi, czyli ok. 125 pracowników to półprofesjonaliści
startujący z sukcesami w zawodach zewnętrznych pod
wspólnym brandem ANWILTEAM.
ANWIL – zatrudniając ponad 1200 osób – jest jednym
z największych pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka pozostaje otwarta zarówno na
doświadczonych ekspertów, posiadających unikalną
wiedzę na temat procesów produkcyjnych, jak i świeżo
upieczonych absolwentów szkół technicznych. ANWIL
- w ramach programu Młodzi - Napędzamy Przyszłość
- zaprasza uczniów, studentów i absolwentów do odbycia praktyk oraz staży.
UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE
KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWILU

Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednak jego rola jest daleko
większa niż tylko zapewnienie stałej redukcji kosztów
związanych z zakupami surowców, czy usług. Transparentność procesów, wchodzących w jego skład, jest
bowiem jednym z elementów postrzegania danej
firmy. ANWIL współpracuje z blisko 6000 kontrahen-

tami i w tej kooperacji stawia sobie za cel, aby jego
partnerzy biznesowi podzielali wartości, którymi się
kieruje. Właśnie dlatego firma wdrożyła Kodeks postępowania dla Dostawców ANWILU, który przyczynia
się do zwiększenia transparentności prowadzenia
procesów wchodzących w skład łańcucha dostaw.
Dokument stanowi vademecum współpracy na linii
ANWIL – dostawcy. Spółka oczekuje od swoich partnerów biznesowych postawy stałego doskonalenia
się w zakresie wytyczonych w kodeksie standardów
społecznych, środowiskowych, etycznych oraz z zakresu ładu korporacyjnego. Wdrożenie dokumentu
i zobowiązanie partnerów procesów zakupowych
do przestrzegania zawartych w nim zasad da spółce
pewność, że dostawcy, z którymi kooperuje, przestrzegają obowiązujących w firmie standardów, a oferenci
ubiegający się o możliwość zdobycia kontraktu mają
pełną świadomość stawianych wobec nich oczekiwań.
Jednocześnie ANWIL zobowiązał się do wspierania
swoich dostawców i wykonawców w budowaniu
świadomości i promowania najlepszych praktyk CSR.
ŚRODOWISKO
PAN KARP ZARYBIA WISŁĘ

Stałym elementem strategii przedsiębiorstwa jest troska o środowisko, zakładająca m.in. ochronę zasobów
naturalnych oraz krzewienie edukacji ekologicznej.
Dlatego spółka angażuje się w akcje wspierające
rozwój i ochronę środowiska naturalnego, w tym dbałość o jakość wód w województwie kujawsko-pomorskim. Akcja Pan Karp zarybia Wisłę jest działaniem,
dzięki któremu ANWIL po raz kolejny wnosi swój
wkład w kształtowanie świadomości ekologicznej
społeczności lokalnej. Towarzystwo Promocji Ryb
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przy wsparciu ANWILU zorganizowało w 2016 roku
po raz drugi konkurs Pan Karp zarybia Wisłę. W wydarzeniu wzięli udział zwycięzcy wyłonieni spośród
uczniów 15 włocławskich szkół i przedszkoli oraz 16
placówek pedagogicznych z sześciu województw:
mazowieckiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, a także
łódzkiego. Założeniem przedsięwzięcia było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat znaczenia
ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii.
Nagrodą główną w konkursie był udział zwycięzców
w akcji zarybiania Wisły narybkiem węgorza, która
miała miejsce na nabrzeżu Wisły, na terenie leżącym
w pobliżu ANWILU. Laureaci konkursu pod okiem
ichtiologa, rybaków oraz eksperta z Towarzystwa Promocji Ryb wpuścili do Wisły ponad 10 tysięcy narybku
węgorza. Inicjatywa wpłynie na poprawę czystości
wody w rzece, co zwiększy populację drapieżników
w Wiśle. W 2015 roku, dzięki temu przedsięwzięciu do
Wisły trafiło ponad 13 tysięcy narybku suma.
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Z myślą o uczniach, których pasją jest nauka chemii,
spółka została w ubiegłym roku głównym sponsorem
63. Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół średnich
z województwa kujawsko-pomorskiego w okręgu
toruńskim - jednym z trzynastu, w których jest ona
organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.
FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

Wyrazem szczególnych starań ANWILU o to, aby być
dobrym sąsiadem lokalnej społeczności było powołanie w 2014 roku Fundacji ANWIL dla Włocławka. Cały
jej budżet przeznaczony jest na realizację lokalnych
inicjatyw, dzięki czemu fundator Fundacji – spółka
ANWIL – przyczynia się do poprawy jakości życia
włocławian. Granty Fundacji sprawiają, że miejscowe
organizacje III sektora, pełniej niż dotychczas mogą
wykorzystać swój potencjał dla dobra mieszkańców.
Tylko w latach 2015/2016 Fundacja ANWIL dla Włocławka wsparła inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności kwotą ponad 1,5 mln zł.
W 2016 roku beneficjentami ogłoszonych przez Fundację ANWIL dla Włocławka konkursów grantowych

Włocławska spółka przywiązuje szczególną wagę do
działań na rzecz dobra wspólnego, inicjując w regionie liczne projekty prospołeczne, m.in. o charakterze
edukacyjnym (współpraca z Włocławskim Centrum
Edukacji Ekologicznej), wychowawczym i artystycznym
(zaangażowanie na rzecz Ogólnopolskiego Finału
Konkursu Poezji Śpiewanej). Firma wspiera finansowo
także YACHT CLUB ANWIL, Klub Koszykówki ANWIL
Włocławek oraz Aeroklub Włocławski.
KLASA PATRONACKA ANWILU W ZESPOLE
SZKÓŁ CHEMICZNYCH WE WŁOCŁAWKU

ANWIL chcąc nie tylko zainteresować młodych ludzi
nauką, ale i pomóc im odnaleźć się w przyszłości
na rynku pracy, objął patronatem klasę o profilu
Technik technologii chemicznej w Zespole Szkół
Chemicznych we Włocławku (ZSCH). Nauka w klasie
patronackiej spółki odbywa się w systemie dualnym,
tzn. młodzi chemicy poznają teorię podczas zajęć
w ZSCH, a umiejętności praktyczne i doświadczenie
zawodowe zdobywają w czasie praktyk w firmie. Jej
najlepsi absolwenci będą mogli dołączyć do grona
pracowników przedsiębiorstwa.
ANWIL - oprócz objęcia patronatem klasy w Zespole
Szkół Chemicznych – od dwóch lat jest także sponsorem konkursu chemicznego organizowanego przez
Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku, skierowanego do uczniów gimnazjów z Włocławka i okolic.
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było ponad 24 tys. włocławian, a więc co czwarty
mieszkaniec miasta. Zrealizowanych zostało 8 dużych
programów, w ramach których odbyło się od kilku do
kilkudziesięciu projektów, a ich budżety sięgały od
40 tysięcy do nawet pół miliona złotych.
ANWIL, za pośrednictwem Fundacji, dofinansowuje
m.in. przedsięwzięcia, których celem jest kreatywne,
innowacyjne, a tym samym bardziej efektywne edukowanie z zakresu nauk ścisłych, a także podejmuje
autorskie inicjatywy, dzięki którym uczniowie mają
szansę rozwinąć swoje pasje i zainteresowania związane z chemią. Jedną z nich było ogłoszenie przez
Fundację ANWIL dla Włocławka w 2016 roku programu grantowego Uczę się z ANWIL, którego głównym
założeniem jest popularyzacja nauki przedmiotów
ścisłych wśród młodzieży z Włocławka. O przyznanie grantu mogły ubiegać się nie tylko organizacje

pozarządowe, działające w mieście, ale także szkoły: wyższe (publiczne i niepubliczne), podstawowe,
gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, a także grupy
nieformalne (np. grupa nauczycieli, koło naukowe
bądź rada rodziców). Wsparcie finansowe na łączną
kwotę niemal pół miliona złotych umożliwiło realizację
43 inicjatyw edukacyjnych.

Motomikołaje. W jej ramach zbierają podarunki dla
dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu, które 6 grudnia, przebrani za Świętego Mikołaja
z Laponii, zawożą im na swoich mechanicznych rumakach. W akcji co roku biorą udział także pracownicy
ANWIL, którzy przekazują maluchom z Brzezia upominki ufundowane przez spółkę.

ANWIL wraz ze swoją fundacją korporacyjną docenia
również włocławskich prymusów. Fundacja ANWIL
dla Włocławka od 2015 roku prowadzi program
stypendialny dla uczniów włocławskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W gronie
stypendystów dwóch edycji programu znalazło się
dotąd łącznie 70 uczniów mogących pochwalić się
doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi i artystycznymi oraz
angażujących się w działania wolontariackie.

ODBLASKIEM PO OCZACH

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

W strategii rozwoju ANWILU bardzo ważne miejsce
zajmuje troska i odpowiedzialność za otoczenie,
w którym spółka funkcjonuje. Dlatego firma zachęca
swoich pracowników do podejmowania wspólnych
działań wolontariackich. W tym celu w 2016 roku został
zainicjowany program Pomagam, bo lubię, w ramach
którego zatrudnieni w przedsiębiorstwie mogą ubiegać się o dofinansowanie autorskich inicjatyw na rzecz
wsparcia lokalnej społeczności. Wnioski pod względem merytorycznym analizuje specjalnie powołany
w tym celu zespół ds. wolontariatu pracowniczego.
W ubiegłym roku jego decyzją przyznano środki finansowe 9 projektom, w których uczestniczyło 224
pracowników ANWILU, stanowiących prawie 18 proc.
załogi.
Kolejnym przykładem zaangażowania pracowników
może być zorganizowana po raz drugi w 2016 roku
akcja Listy do Świętego Mikołaja - spełnij marzenie.
Okres poprzedzający Boże Narodzenie to czas, w którym spółka szczególnie zachęca pracowników do
niesienia pomocy i przekazania odrobiny świątecznej
radości tym, dla których los nie był zbyt łaskawy. Listy
do Świętego Mikołaja - spełnij marzenie to inicjatywa
polegająca na zachęceniu pracowników do wcielenia
się w rolę Świętego Mikołaja i zrealizowania marzenia podopiecznych włocławskich domów dziecka.
W 2016 roku pracownicy firmy spełnili życzenia 110
dzieci. Zaangażowanych w akcję było 140 pracowników, czyli ponad 10 proc. załogi.

W 2016 roku ANWIL już po raz trzeci zorganizował
akcję Odblaskiem po oczach, której celem jest
popularyzacja noszenia elementów odblaskowych
przez najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
W jej ramach pracownicy spółki wraz z policjantami
z Komendy Miejskiej Policji odwiedzili 20 przedszkoli
niepublicznych we Włocławku i okolicach oraz rozdali
maluchom 860 kamizelek i opasek odblaskowych,
jednocześnie wyjaśniając im, dlaczego tak ważne jest
bycie widocznym na drodze.
W latach 2014 – 2015 ANWIL przekazał łącznie 20 tysięcy opasek odblaskowych i 2 tysiące kamizelek, odwiedził 34 włocławskie placówki, w tym 17 przedszkoli
publicznych oraz 17 szkół podstawowych i gimnazjów.
MECENAS KULTURY

Nieodłącznym elementem kulturalnego krajobrazu
Włocławka jest powstały ćwierć wieku temu Chór
CANTO, którego działania ANWIL od 2015 roku
wspiera finansowo. Muzycy zaznaczają wyraźnie
swoją obecność na ogólnopolskiej oraz międzynarodowej scenie chóralnej, czego dowodem są liczne
laury, jakie zdobyli podczas wielu festiwali i konkursów.
Opisane przedsięwzięcia nie wyczerpują inicjatyw
spod znaku CSR realizowanych przez ANWIL. Są jednak świadectwem, że spółka dokłada wszelkich
starań, aby być nie tylko jednym z liderów polskiej
gospodarki, największym pracodawcą w regionie,
ale przede wszystkim zasłużyć na miano dobrego
sąsiada społeczności lokalnej, w której funkcjonuje.

Od dziesięciu lat włocławscy motocykliści, skupieni
w nieformalnej grupie Motórzyści organizują akcje
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REALIZUJEMY STRATEGIĘ, ZAPEWNIAJĄCĄ
OPTYMALNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY
ŚRODOWISKA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW

21 LAT ANWILU W PROGRAMIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
ANWIL prowadzi swoją działalność z pełną świadomością, iż wywiera ona znaczący wpływ na otoczenie
i dlatego zrównoważony rozwój, realizowany zgodnie
z filozofią społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR), jest traktowany przede wszystkim jako zobowiązanie wobec środowiska naturalnego, pracowników
oraz społeczności lokalnej.
ANWIL opracował i realizuje strategię, zapewniającą
optymalne warunki bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia pracowników, dostosowując technologie
i organizacje procesów produkcyjnych do najwyższych
standardów.
Prowadzenia stałego dialogu ze swoimi klientami,
dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów działań
firm należących do grona Programu Odpowiedzialność i Troska (ang. Responsible Care), którego ANWIL
jest realizatorem już od ponad 20 lat. Wynika to z faktu,
iż zasadniczym elementem polityki proekologicznej
przyjętej również przez ANWIL jest jawność jej funkcjonowania i otwartość informacyjna w odniesieniu do
wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Stad również
zaangażowanie Spółki w zainicjowany w 2016 roku
przez Sekretariat Programu projekt Dbam o środowisko. Głównym celem spotkań w ramach projektu
jest wymiana doświadczeń realizatorów programu
w zakresie ochrony środowiska oraz zapoznanie się
z osiągnięciami na tym polu w siedzibie firmy – gospodarza spotkań. W 2016 roku ANWIL jako jedna
z pierwszych dwóch firm obok PKN ORLEN S.A. była
gospodarzem takiego spotkania.
Najistotniejszym celem Programu Odpowiedzialność
i Troska jest stałe poszukiwanie rozwiązań modernizacyjnych, prowadzących do oszczędności energii,
zmniejszenia odpadów i ścieków, redukcji emisji
zanieczyszczeń oraz poprawy bezpieczeństwa pro-
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cesowego i zdrowia pracowników. Wśród najważniejszych inwestycji proekologicznych zrealizowanych na
przestrzeni ponad 20 lat działalności ANWILU na rzecz
środowiska należą: modernizacja wytwórni chloru
i ługu sodowego polegająca na zmianie technologii
produkcji chloru z diafragmowej na membranową,
modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków przemysłowych, instalacja do katalitycznej redukcji tlenków azotu w wytwórni kwasu azotowego, wdrożenie
technologii katalitycznej redukcji podtlenku azotu,
suszarnia osadów z biologicznego oczyszczania
ścieków, instalacja odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych.

Znaczącym obszarem zaangażowania ANWILU
w działalność pro środowiskową jest edukacja młodego pokolenia. Spółka z sukcesem koordynuje od
15 lat akcję Drzewko za butelkę, włączając młode
pokolenie w nurt aktywności społecznej i odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy.
Ideą akcji jest rywalizacja w formie zabawy między
klasami szkól podstawowych i grupami przedszkolnymi w miejscowościach, gdzie swoją działalność
produkcyjną prowadzą sygnatariusze programu,
w uzbieraniu jak największej liczby pustych butelek
PET. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu,
a ich symbolem są sadzone drzewka. We wszystkich
piętnastu edycjach dzieci z Włocławka zebrały 5 866
616 butelek PET. Od wielu lat ANWIL organizuje tzw.
Drzwi otwarte, umożliwiające grupom młodzieży

zwiedzanie ANWILU, jak również organizuje na terenie
i przez specjalistów z ANWILU lekcje chemii, podczas
których uczniowie włocławskich szkół mają również
możliwość otrzymania rzetelnej wiedzy na temat
działań podejmowanych przez Spółkę na rzecz minimalizowania wpływu procesów technologicznych na
stan środowiska naturalnego. Jedną z inicjatyw, w Programie Odpowiedzialność i Troska, mającej na celu
pobudzenie wrażliwości przyrodniczej pracowników
firm zatrudnionych w firmach, realizujących program,
jest konkurs fotograficzny Złap zająca i Złap zająca
junior. ANWIL corocznie zachęca swoich pracowników
do udziału w tym przedsięwzięciu.

Obecnie, z perspektywy minionych ponad 20 lat,
można stwierdzić, że program Odpowiedzialność
i Troska przyczynił się do zmian nie tylko w kontekście podejścia do tematu szeroko rozumianej ochrony środowiska, ale naprawdę zmienił ANWIL i jego
otoczenie.
Od ponad 20 lat stałym elementem strategii rozwoju ANWILU jest troska o środowisko, zakładająca
ochronę zasobów naturalnych oraz systematyczne
minimalizowanie oddziaływania prowadzonej działalności na otoczenie. Proces ten będzie kontynuowany
w ANWILU z pożytkiem dla środowiska naturalnego
i społeczności lokalnej.
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OPIERAMY SIĘ NA MIĘDZYNARODOWYCH
PRZEPISACH I STANDARDACH JAKOŚCIOWYCH

PROGRAM „OPIEKA NAD PRODUKTEM”
PRODUCT STEWARDSHIP
ANWIL w trosce o poprawę bezpieczeństwa swoich
produktów azotowych, wypełniając wymagania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów
„Fertilizers Europe”, którego jest członkiem, w roku
2008 przystąpił do Programu Produkt Stewardship „Opieka nad Produktem”. Program ten zobowiązuje
producenta do podjęcia szeregu działań mających na
celu zapewnienie, że produkowane nawozy i wszelkie
surowce niezbędne do ich wytwarzania, materiały
pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane
w sposób nieszkodliwy dla zdrowia osób mających
kontakt z produktami nawozowymi, nieszkodliwy dla
środowiska naturalnego i w sposób bezpieczny dla
otoczenia.
Zakres Programu przewyższa istniejące wymagania
prawne i obejmuje wszelkie działania związane z wy-
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twarzaniem produktów azotowych w całym łańcuchu
wartości od pozyskiwania surowców, aż po końcowe
zastosowanie nawozu. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom społecznym w zakresie
oferowania swoim Klientom produktów azotowych
bezpiecznych, najwyższej jakości i efektywnych w stosowaniu ANWIL przejął do stosowania zbiór zasad
wyznaczonych przez „Fertilizers Europe” opartych na
międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych oraz zobowiązał się do ich propagowania.
Kontynuacja programu pozwala na utrzymanie wysokiej jakości współpracy z klientem oraz nieustanne
doskonalenie poprzez wspólną troskę producenta
i odbiorcy o utrzymanie najwyższej jakości produktów
przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

POLITYKA OPIEKI NAD PRODUKTEM ANWIL S.A.

ANWIL S.A. jako jedno z największych i najnowocześniejszych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
w kraju realizuje program zrównoważonego rozwoju
przyjętego w Grupie Kapitałowej ORLEN.

•

Urzeczywistnieniu tych przedsięwzięć służy świadomość wpływu, jaki wywierają nasze produkty azotowe
na zdrowie ludzkie, bezpieczeństwo i środowisko.

•

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom społecznym w zakresie oferowania naszym Klientom produktów azotowych bezpiecznych, najwyższej jakości
i efektywnych w stosowaniu, przyjmujemy zbiór zasad
wyznaczonych przez Fertilizers Europe oraz wdrażamy
Program „Opieka nad Produktem”.
Zakres Programu obejmuje wszelkie działania związane z rozwojem i wytwarzaniem produktów azotowych
w całym łańcuchu od surowców, aż po końcowe zastosowanie i przewyższa obowiązujące wymagania
prawne.

ANWIL S.A. UZNAJE NASTĘPUJĄCE WARTOŚCI:
•

Odpowiedzialność jako dostawcy niezbędnych
dla życia produktów
Jako producent niezbędnych dla życia produktów uznajemy naszą odpowiedzialność wobec
naszych udziałowców, klientów, pracowników,
ogółu społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń.
Nasze zaangażowanie i działanie jest skuteczne.

Zrównoważone dostarczanie wartości
Naszym klientom, dostawcom, udziałowcom i pracownikom w zrównoważony sposób dostarczamy
optimum wartości.
Działanie na rzecz ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska
Dążymy do osiągnięcia najwyższych standardów
ochrony bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.
Wyznając zasady programu Odpowiedzialność
i Troska, prowadzimy naszą działalność w sposób,
który wspiera cel zrównoważonego rozwoju.

•

Nauka i innowacja
Naszą działalność opieramy na solidnych podstawach naukowych. Dążymy do innowacji i ciągłego
doskonalenia.

•

Wolny i uczciwy handel
Wierzymy, stosujemy, chronimy i wspieramy zasady wolnego i uczciwego handlu.

•

Zachowanie etyczne
Nasze zachowanie jest etyczne, szczere, otwarte
i przejrzyste.

Treść niniejszej polityki jest dostępna publicznie oraz
zakomunikowana pracownikom przedsiębiorstwa.

Jacek Podgórski
Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor
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POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP ANWIL S.A.
Będąc integralną częścią Grupy Kapitałowej ORLEN,
współpracujemy ze wszystkimi Spółkami wchodzącymi
w jej skład w zakresie doskonalenia i rozwoju Systemów
Zarządzania zgodnych z wymaganiami norm: PN-EN ISO
9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-N-18001/OHSAS 18001.
Dbamy o jakość naszych wyrobów i procesów, troszcząc
się tym samym o poziom zadowolenia Klientów. Mając
na uwadze bezpieczeństwo Pracowników zapewniamy
odpowiednie warunki pracy. Jesteśmy świadomi, że
w naszej działalności korzystamy z zasobów naturalnych
i wpływamy na stan środowiska.
Dlatego za najważniejsze nasze cele w zakresie jakości,
środowiska i bhp uznajemy:
•
•
•
•
•
•

•

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

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

•

•

•

identyfikujemy czynniki mające, bądź mogące
mieć wpływ na jakość, środowisko i bhp oraz
precyzyjnie definiujemy i nadzorujemy związane
z nimi operacje i działania,
z poszanowaniem traktujemy zasoby przyrody,
w szczególności poprzez racjonalne wykorzystywanie surowców, materiałów, wody i energii,
ograniczamy potencjalny wpływ na środowisko
począwszy od źródeł powstawania zanieczyszczeń.

ROZWÓJ

•
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podejmujemy działania na rzecz poprawy naszych
procesów i stanu bhp oraz przedsięwzięcia ob-
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•

niżające oddziaływanie na środowisko, w szczególności poprzez modernizację wyposażenia
i poszukiwanie nowych rozwiązań,
doskonalimy nasze wyroby i dostosowujemy ofertę
handlową do zmieniających się potrzeb Klientów.

LUDZIE

•
•
•

jasno określamy kompetencje i dbamy o rozwój
Pracowników oraz o ciągłe pogłębianie ich wiedzy
w zakresie jakości, ochrony środowiska i bhp,
utrzymujemy uczciwe, nacechowane życzliwością,
relacje ze wszystkimi zainteresowanymi Stronami,
zapobiegamy urazom, wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie
wypadkowym.

ENERGIA

•
•

kształtujemy świadomość i zaangażowanie całej
Załogi w proces ciągłego doskonalenia metod,
organizacji i środowiska pracy,
prowadzimy dobór Dostawców i aktywnie rozwijamy wzajemną komunikację w celu zapewnienia
ciągłości dostaw surowców i usług zgodnych
z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami.

NIEZAWODNOŚĆ

•

nasza działalność jest podporządkowana ustalonym parametrom finansowym,
• przestrzegamy przepisów prawa i innych wymagań
dotyczących środowiska i bhp, jak również prowadzimy okresową ocenę zgodności,
• rzetelnie monitorujemy wpływ przedsiębiorstwa
na otoczenie, w tym na bezpieczeństwo ludzi,
• umacniamy wizerunek ANWIL S.A. jako przedsiębiorstwa godnego zaufania, społecznie odpowiedzialnego i stabilnego, realizując Program
„Odpowiedzialność i Troska”.
Niniejsza Polityka jest znana, rozumiana i respektowana przez każdego z Pracowników, a jej dostępna publicznie treść stanowi zobowiązanie
wobec naszych Klientów, Właściciela oraz Społeczeństwa.

Jacek Podgórski
Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor

WSPÓLNIE WYPRACOWANE
WARTOŚCI TO DROGOWSKAZ W PODEJMOWANIU
CODZIENNYCH DECYZJI

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
ŚRODOWISKOWEGO, JAKOŚCI I BHP
W ANWILU została ustanowiona i jest utrzymywana
Polityka jakości, środowiskowa i bhp, której treść charakteryzuje się pełną integracją z katalogiem Wartości
obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN. Polityka
zawiera zobowiązania do spełnienia wymagań i do
ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu
Zarządzania, a określone w niej priorytety wyznaczają
kierunki do ustalania szczegółowych celów w zakresie
jakości, środowiska i bhp.

•

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

•

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

•

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

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W ANWIL SKŁADA SIĘ Z TRZECH ELEMENTÓW:

Systemu Zarządzania
Jakością zgodnego
z wymaganiami normy
PN-EN 9001

certyfikacja od 1997 roku

Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodnego
z wymaganiami normy

Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
zgodnego z wymaganiami norm

PN-EN ISO 14001

PN-N-18001 I OHSAS 18001

certyfikacja od 2001 roku

certyfikacja od 2013 roku

Poszczególne człony Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) stanowią narzędzie organizacyjne
i techniczne będące istotnym wsparciem dla:

•

•

działań projakościowych, mających na celu zwiększenie zadowolenia Klientów,

•

kształtowania postaw proekologicznych załogi,

•

podejmowania programów i zadań służących
obniżaniu odziaływania ANWILU na środowisko
naturalne,

•

zapewnienia przyjaznego środowiska pracy,

•

budowania i umacniania kultury bezpieczeństwa.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Poleceniem służbowym Generalnego Dyrektora
powołany został zespół do wykonania analizy stanu
energetycznego ANWILU w związku z nowymi obowiązkami, wynikającymi z ustawy o efektywności
energetycznej (Dz. U. poz. 831 z dnia 20 maja 2016
roku), która weszła w życie z dniem 1 października
2016 roku. W ramach tego Polecenia ANWIL wykonał
kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Do najważniejszych elementów operacyjnych ZSZ
należy zaliczyć:
•

identyfikację i interpretację mających zastosowanie wymagań prawnych i innych oraz systematyczną ocenę zgodności z tymi wymaganiami,

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

Jednocześnie w 2017 roku Spółka złożyła do Urzędu
Regulacji Energetyki osiem wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej dla zrealizowanych
w ANWILU przedsięwzięć, które spowodowały znaczną poprawę efektywności energetycznej.
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PODSTAWOWE
PROCESY PRODUKCYJNE

Surowce
Gaz ziemny

Procesy
Reforming

Produkty
Synteza amoniaku

Ciekły amoniak
Dwutlenek węgla

Utlenianie amoniaku

Kwas azotowy techniczny

Neutralizacja

Saletra amonowa

Dolomit/wapień
Saletrzak
Wodór
Solanka

Elektroliza

Wodorotlenek sodu

Ług sodowy

Chlor
Etylen

Chlorowanie

Tlen

Oksychlorowanie

Dwuchloroetan

Kraking
Chlorowodór
Chlorek winylu
Polimeryzacja

Polichlorek winylu
Granulaty PVC
Płyty PVC

CHEMIA OD A DO Z

Innowacyjność i konsekwencja w działaniu zapewniły
ANWILOWI wiodącą pozycję w sektorze chemicznym
w Polsce. W odpowiedzi na oczekiwania klientów,
firma stale poszerza ofertę nowoczesnych wyrobów
dla przemysłu przetwórczego różnych branż oraz
środki produkcji dla rolnictwa.

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

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.
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.
Wytwarzamy także granulaty kablowe z PVC, mieszanki sypkie na bazie PVC, a także twarde granulaty
techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli
ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych.
Od roku 1998 produkujemy także płyty PVC.



Saletra amonowa



Saletrzaki – CANWIL z dodatkiem magnezu,
CANWIL S z dodatkiem siarki



Polichlorek winylu suspensyjny – Polanvil



Ług sodowy



Granulaty PVC



Płyty PVC



Amoniak



Inne chemikalia
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ŚWIADOMIE MINIMALIZUJEMY
NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

WPŁYW ANWILU NA ŚRODOWISKO
ANWIL posiada w pełni uregulowany stan
formalno-prawny w zakresie korzystania ze
środowiska. Dysponuje łącznie 12 podstawowymi decyzjami administracyjnymi, w tym
5 pozwoleniami zintegrowanymi (na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Obszaru
Produkcji Nawozów, na prowadzenie instalacji
wchodzących w skład Obszaru Produkcji Tworzyw Sztucznych, na prowadzenie instalacji
wchodzących w skład Obszaru Energetyki
i Gospodarki Wodno-Ściekowej, tj. instalacji
spalania paliw - Elektrociepłowni, instalacji
- Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami
na odpady niebezpieczne oraz instalacji do
oczyszczania ścieków – Oczyszczalni Ścieków
Przemysłowych). Konsekwentnie realizowana
przez spółkę polityka proekologiczna powoduje, iż sukcesywna intensyfikacja produkcji
nie pociąga za sobą wzrostu negatywnego
oddziaływania procesów technologicznych
na środowisko.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Kara pieniężna w ochronie środowiska jest
środkiem odpowiedzialności administracyjnej
za obiektywnie bezprawne zachowanie się jednostki organizacyjnej, prowadzące lub mogące
prowadzić do degradacji środowiska.
W roku 2016 organ kontrolny – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
(Delegatura we Włocławku) podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził naruszeń przez

ANWIL wymagań korzystania ze środowiska,
które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ
DO POWIETRZA
Emisja substancji do powietrza z instalacji należących do ANWIL odbywa się poprzez dwieście siedemdziesiąt pięć emitorów, z czego
trzy znajdują się w Obszarze Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej, osiemdziesiąt
jeden w Obszarze Produkcji Nawozów, sto
dziewięćdziesiąt jeden w Obszarze Produkcji
Tworzyw Sztucznych.
Wielkość emisji substancji z poszczególnych
emitorów, kontrolowana była w roku sprawozdawczym, 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 stężeń i emisji
substancji prowadzone były przy wykorzystaniu systemów pomiarów ciągłych.
W roku 2016 w stosunku do roku poprzedniego
odnotowano:
-

spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych
o 9,46%,

-

wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych
o 34,8%.
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EMISJA SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH

Emisja
[Mg]

pył

STRUKTURA EMISJI SUBSTANCJI W 2016 ROKU
(Z UWZGLĘDNIENIEM EMISJI CO₂)
gazy

Metan
0,48%

Inne
0,047%

9 000

Tlenki
azotu
0,051%

8 000
7 000
6 000

Inne
0,6%

5 000

Podtlenek
azotu
0,002%

4 000
3 000
2 000
1 000
0

Dwutlenek
siarki
0,002%

Amoniak
0,0164%
2012

2013

2014

2015

Dwutlenek węgla
99,1%

2016

EDC
0,0006%

Pyły
0,0415%

Chlorek
winylu
0,0010%

Tlenek
węgla
0,2161%

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

Zarządzanie emisjami w ANWIL polega na:
•

raportowaniu emisji rzeczywistych w horyzoncie
miesięcznym,

•

planowaniu emisji na kolejne lata,

•

realizacja zakupu uprawnień niezbędnych do
pokrycia emisji (we współpracy z PKN ORLEN).

BILANS EMISJI CO₂ I DARMOWYCH UPRAWNIEŃ W ANWILU
rok

emisja CO2
[Mg]

Przydział
darmowych uprawnień [Mg]

Wykorzystanie
darmowych uprawnień [%]

Nadwyżka/niedobór
darmowych uprawnień

2013

983 825

1 033 611

95

49 786

2014

1 103 438

987 843

112

-115 595

2015

1 187 779

963 387

123

-224 392

2016

1 151 673

942 858

122

-208 815

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
W odniesieniu do gospodarki ściekowej, rok 2016
charakteryzował się w stosunku do roku 2015 przede
wszystkim:



metale,

•

spadkiem ilości odprowadzanych ścieków (o ok.
14%),



ChZT,

•

w zakresie zanieczyszczeń odprowadzanych wylotem W-1 do rzeki Wisły:



azot azotanowy,



chlorki,



substancje chloroorganiczne.

-
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ków odprowadzanych wylotem W-1 odnotowano
spadek ładunków zanieczyszczeń takich, jak:

proporcjonalnie do wielkości strumienia ście-
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ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
ILOŚĆ ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH Z ANWILU
W LATACH 2012-2016

WIELKOŚĆ POBORU WODY PODZIEMNEJ
I POWIERZCHNIOWEJ
woda podziemna

Rodzaj
Jednostka
oddziaływania

[tys. m³/rok]

2012

2013

2014

2015

2016

woda powierzchniowa

16000
14000

Ścieki
odprowadzane
do odbiornika

12000

tys. m3

8 092,3 8 481,4

7 377,9 9 607, 2 8 224, 6

10000
8000
6000
4000

W 2016 roku, w stosunku do roku 2015 odnotowano
zwiększenie o ok. 6,62% wielkości poboru wód powierzchniowych oraz o ok. 7,19% ilości pobranych wód
podziemnych.

2000
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

276,4

258

237

244

259

280

2016
284

7 699,4

11 433

13 053

12 810

13 937

14 542

15 505

ŁADUNEK PODSTAWOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH ODPROWADZANYCH
DO ODBIORNIKA - RZEKI OŚLA/RZEKI WISŁY
Rodzaj oddziaływania

Jednostka

ChZT
Azot azotanowy
Azot amonowy
Chlorki
Siarczany

Mg

Zawiesina ogólna

2012

2013

2014

2015

804,4

653,1

640,6

793,0

744,3

84,2

100,3

80,3

102,0

114,0

25,4

8,1

7 773,5

8 891,3

7 168,9

10 429,0

7 984,5

1 453,2

1 653,9

1 768,25

4 574,0

11 052,1

105,0

103,47

8,62

127,6

29,0

2016

53,0

23,1

52,4

Metale

2,88

1,44

1,40

1,9

1,5

Substancje chloroorganiczne**

0,57

0,35

0,93

0,6

0,59

*

*
**

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

GOSPODARKA ODPADAMI
Prowadzona w ANWILU gospodarka odpadami oparta
jest na podstawowych zasadach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i spełnia obowiązujące
standardy postępowania, polegające na:
•

zapobieganiu powstawaniu odpadów,

•

recyklingu materiałowym i energetycznym (ponad
72,48% odpadów niebezpiecznych poddano odzyskowi w Instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych),

•

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

•

unieszkodliwianiu w ostateczności poprzez składowanie (na Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne trafiło około 8,64%
ogółu wytworzonych odpadów, (składowaniu
poddawane były wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne).

KIERUNKI ZAGOSPODOAROWANIA WYTWORZONYCH
ODPADÓW W 2016 ROKU W ANWILU
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Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku, w znaczącym stopniu uległa zmniejszeniu
(spadek o 62,75%). Spowodowane to było zwiększeniem ilości przekazywanych odpadów odbiorcy
zewnętrznemu. Poniżej przedstawiono te rodzaje
odpadów, które w znaczący sposób wpłynęły na
ogólną ilość zdeponowanych odpadów na zakładowym składowisku:

padów wyniosła 1 589,06 Mg,
b) zużyte materiały izolacyjne – ilość zdeponowanych odpadów wyniosła 25,1 Mg,
c) odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki – ilość
zdeponowanych odpadów wyniosła 10,72 Mg,
d) odpadowe sita molekularne adsorberów i osuszek
powietrza – ilość zdeponowanych odpadów wyniosła 9,6 Mg.

a) osady posolankowe – ilość zdeponowanych od-

ILOŚĆ ODPADÓW ZESKŁADOWANYCH W LATACH 2012-2016
Rodzaj oddziaływania
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne

Kwatera

Jednostka

2012

413,08

2,82

9,42

Mg

3 483,41

3 160,42

2 917,26

4 379,98

1 634,48

—

—

—

—

—

998,2/2

0,00

997,2
997,1

2013

2014

2015

2016
0,000

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI
I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI
Obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu
odzysku i recyklingu dla opakowań wykonanych
z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, itp.
na rzecz ANWILU realizowany jest przez INTERSEROH
Organizacja Odzysku S.A. W przypadku opakowań
wielomateriałowych i po substancjach niebezpiecznych obowiązek zorganizowania systemu ich zbierania oraz zapewnienia odzysku, w tym recyklingu
w imieniu ANWILU na podstawie umowy realizowany
jest przez Polską Izbę Odzysku i Recyklingu Opakowań z siedzibą w Łodzi.

Podobnie, jak w latach ubiegłych na terenie całego
Zakładu prowadzona była selektywna zbiórka odpa-

Ilości wytworzonych w systemie selektywnej zbiórki
odpadów w 2016 roku surowców wtórnych, przedstawia poniższy wykres.

ILOŚĆ WYTWORZONYCH SUROWCÓW
WTÓRNYCH W 2016 ROKU
177,02

180
160
140
120
Mg

W 2016 roku ANWIL wprowadził na rynek 2 751,83
Mg opakowań z produktem, z czego 82% stanowiły
opakowania wprowadzone na rynek krajowy, a 18%
stanowiły opakowania na rynek Wspólnoty Europejskiej. Całkowita ilość opakowań wyprodukowanych
przez Zakład wyniosła 400,986 Mg.

dów, mogących stanowić surowiec wtórny, lub których
właściwa przemiana pozwala na odzysk pełnowartościowego surowca lub półproduktu.

100
80

60,48

60
40
20
0

15,88
złom
stalowy

drewno

tworzywa
sztuczne

3,66

0

makulatura

metale
kolorowe

PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ILOŚCI OPAKOWAŃ W LATACH 2012–2016

Rok

Ilość opakowań
wprowadzona na rynek krajowy wraz
z produktem [Mg]

Ilość opakowań
wyeksportowana wraz z produktem
[Mg]

2012

2 486,45*

2013

2 261,14*

810,72*

841,39

2014

2 303,31*

595,88*

909,802

1007,78

2015

2 330,08*

536,07*

841,34

2016

2 256,40*

495,43*

400,986

* do ilości wprowadzonych na rynek opakowań nie wliczono palet drewnianych

24

765,08*

Ilość opakowań
wyprodukowana
[Mg]

Ra port Od powied zialn e go Bizn e s u 20 1 6

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Obowiązując y system instrumentów ochrony
środowiska, charakteryzuje współistnienie narzędzi
regulacji bezpośredniej (prawno-administracyjnych)
i p o ś re d n i e j (e ko n o m i c zn yc h) . I n s t r u m e n t y
ekonomiczne i rynkowe wykorzystywane w polityce
ekologicznej są stosowane w odniesieniu do tych
poziomów, zakresów i warunków korzystania
z zasobów środowiska, które zostały określone

przez pozwolenia prawno-administracyjne, standardy
(normy) oraz inne środki regulacji bezpośredniej.

WIELKOŚĆ OPŁAT W LATACH 2012-2016

STRUKTURA OPŁAT W 2016 ROKU

W roku 2016 odnotowano sumaryczny spadek opłat
z tytułu korzystania ze środowiska na poziomie 7,2%.
W strukturze opłat, tak jak w ostatnich 5 latach, dominującym elementem korzystania ze środowiska
pozostaje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

[ZŁ]
4 500 000

Opłata
recyklingowa
0%

4 000 000
3 500 000
3 000 000

Składowanie
odpadów
3%

2 500 000
2 000 000
1 500 000

Emisja
zanieczyszczeń
do powietrza
46%

1 000 000
0

Ścieki
odprowadzane
do odbiornika
25%

2012

2013

2014

2015

2016

Pobór wód
26%

WIELKOŚĆ OPŁAT W LATACH 2012-2016 Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA [ZŁ/ROK]
L. p.
1
2
3

Rodzaj zobowiązania
Pobór wód
Ścieki odprowadzane
do odbiornika
Emisja zanieczyszczeń
do powietrza

2012

2013

2014

2015

2016

886 275

854 146

1 025 335

1 079 433

1 106 431

1 175 142

507 401

1 051 427

1 094 731

1 034 062

2 113 719

1 676 464

2 053 713

2 070 607

1 944 592

4

Składowanie odpadów*

128 776

228 171

165 851

267 474

101 382

5

Opłata recyklingowa

24 085

12 589

21 266

18 048

15 456

4 327 997

3 278 771

4 317 592

4 530 293

4 201 953

Suma

KONTROLE SPÓŁEK ABC
W roku 2016, kontynuowano prace związane z kontrolą Spółek mających siedzibę na terytorium ANWILU.
Wzorem lat ubiegłych kontroli podlegały następujące elementy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem: Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Ochroną Przeciwpożarową oraz Ochroną Środowiska
i elementami Zarządzania Chemikaliami.
Od 2014 roku promocja zachowań i kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i ochrony
środowiska nie ogranicza się jednakże tylko do
pracowników ANWILU oraz wykonawców zlecanych
prac, ale również obejmuje ona pozostałe podmioty
mające siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie AN-

WILU. Podmioty te, z racji swojej działalności, oddziaływają na ANWIL, a jednocześnie pozostają narażone
na oddziaływanie ze strony ANWILU. Wyznaczenie
skali tego oddziaływania i narażenia oraz sprawdzenie ryzyka wynikającego z przestrzegania przez te
podmioty standardów bezpieczeństwa oraz ochrony
środowiska określonych i utrzymywanych w ANWILU
i PKN ORLEN jest głównym zadaniem zespołu specjalistów, oddelegowanych przez ANWIL do tego
celu. Zespół ten powołany na podstawie wytycznych
M2 PKN ORLEN i przy współudziale Biura BHP PKN
ORLEN dokonał w 2014 roku podziału podmiotów
na trzy grupy, w zależności od skali wzajemnego od-
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działywania, przygotował założenia do opracowania
harmonogramu kontroli, sprawdził i uzupełnił trzy listy
pytań kontrolnych z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i zarządzania chemikaliami (w sumie ponad 400 pytań). Przygotował również
założenia do wydanego Zarządzenia w tym zakresie
w ANWILU oraz przystąpił do realizacji kontroli.
Kontrole prowadzone są przez przedstawicieli Obszaru Prewencji ANWILU (ZSP, BHP, ochrony środowiska, REACH i CLP). W ustalonym czasie pracownicy
kontrolowanych podmiotów przesyłali odpowiedzi na
pytania zawarte w listach kontrolnych, które z kolei
podlegały sprawdzeniom podczas wizji lokalnej
w siedzibie spółek przez pracowników ANWILU. Na
zakończenie kontroli przyjęto obopólne podpisanie
Raportu z kontroli, który przed ostatecznym zatwierdzeniem omawia się szczegółowo w trakcie spotkania
zamykającego.
W roku 2016 dokonano kontroli w sześciu podmiotach funkcjonujących na terenie ANWILU, w efekcie
których odnotowano 87 spostrzeżeń wraz z reko-
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mendacjami poprawy zaobserwowanych nieprawidłowości. Ich realizacja z założenia ma wpływać na
zmniejszenie liczby zdarzeń i wypadków (również
tych potencjalnych) w Spółkach, a tym samym na
zwiększenie bezpieczeństwa ANWILU i pozostałych
podmiotów jako całości.
Ciekawym dodatkowym efektem kontroli było zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych spółek w zakresie
zagrożeń stwarzanych przez chemikalia znajdujące
się na terenie ANWILU. W rezultacie pracownicy udostępnili szereg materiałów i baz danych stworzonych
i będących w posiadaniu Spółki, takich jak: karty
charakterystyk substancji i mieszanin, informacje
dotyczące nowej klasyfikacji chemikaliów, sposoby
ogłaszania alarmów, zasady ewakuacji i inne.
Godnym uwagi jest również fakt, iż w wyniku corocznych kontroli w dwóch spółkach z grupy podmiotów
dotychczas zaklasyfikowanych jako znacząco oddziałujących na ANWIL, zdecydowano o obniżeniu
klasyfikacji ze względu na coraz wyższy poziom
i kulturę bezpieczeństwa w tych podmiotach oraz

ze względu na znaczący progres w implementacji
dobrych praktyk, mających na celu poprawę kultury
bezpieczeństwa.

wość kontroli szczelności urządzeń,
•

dokonywanie odpowiednich wpisów w elektronicznej karcie urządzenia takich, jak: kontrola
szczelności, naprawy, konserwacje, uzupełnienia
czynnika chłodniczego, itp.,

•

likwidację karty urządzenia w przypadku likwidacji
urządzenia.

F-GAZY
W 2016 roku miały miejsce istotne zmiany legislacyjne
dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową
(SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw.
F-gazów). Realizacja nowych wymagań wiązała się
z dokonaniem przez ANWIL obligatoryjnej rejestracji
urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, zawierających 3 kg lub więcej środka chłodniczego w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). Administratorem
konta i bazy danych jest Obszar Prewencji i BHP, natomiast za fizyczne prowadzenie kart urządzeń w CRO
odpowiedzialne są osoby przypisane do danej grupy
urządzeń na poszczególnych instalacjach.
DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSÓB SPRAWUJĄCYCH
NADZÓR NAD URZĄDZENIAMI NALEŻY:

•

utworzenie kart urządzenia w CRO,

•

ustalenie harmonogramu obligatoryjnej częstotli-

DO ZADAŃ ADMINISTRATORA NALEŻY:

•

nadawanie uprawnień do konta w CRO,

•

śledzenie zmian legislacyjnych w przedmiotowej
tematyce.

Należy podkreślić, iż w ANWILU dokonywana jest
bieżąca wymiana urządzeń klimatyzacyjnych bądź
chłodniczych zawierających substancje SZWO, które
zastępowane są urządzeniami zawierającymi czynnik
chłodniczy znacznie bardziej przyjazny środowisku
naturalnemu.
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ASPIRACJE EKONOMICZNE ŁĄCZYMY
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA STAN ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
Na przestrzeni ostatnich lat ANWIL dokonał szeregu
inwestycji i zadań modernizacyjnych, których celem było
zmniejszenie oddziaływania Spółki na środowisko naturalne. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
Zadanie zwiększenia energooszczędności i wzrostu produkcji w obszarze produkcji nawozów azotowych. Projekt
tez uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i obejmował
realizację szeregu zadań, wśród których najistotniejsze
wiązały się z:
•

budową ekspandera gazów z generatorem prądu,

•

budową instalacji osuszania gazu syntezowego umożliwiającą produkcję bezwodnego amoniaku (linia A),

•

naniesieniem włókien ceramicznych na warstwę izolacyjną pieca reformingu (linii A amoniaku),

•

przebudową układów przepływowych szeregu
maszyn wirowych na instalacji amoniaku i kwasu
azotowego.

W ramach przeprowadzonego projektu osiągnięto:
• efekt środowiskowy w postaci zmniejszenia emisji do
powietrza: dwutlenku węgla CO2 o 41 450 Mg/rok,
tlenków azotu NOx o 25,88 Mg/rok oraz tlenku węgla
CO o 15,59 Mg/rok,
•

efekt energetyczny w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię w ilości 48 313 MWh/rok.

Nakłady związane z realizacją ww. inwestycji wyniosły
ponad 40 mln złotych. Dofinansowanie dla tego zadania
ze środków NFOŚiGW wynosiło ponad 10 mln złotych.
Inwestycja budowy nowych kotłów K-3 i K-4 oraz stacji
redukcyjno-schładzającej na instalacji spalania paliw –
Elektrociepłowni. Realizacja tej inwestycji dostosowuje
bieżące obciążenie cieplne do aktualnych potrzeb ANWILU i wynika ze zmiany źródła pozyskiwania ciepła dla
ANWILU z bloku parowo-gazowego PKN ORLEN S.A.
Praca nowych kotłów parowych o mniejszej mocy zmniejszy wielkość emisji gazów do powietrza, zmniejszając tym
samym oddziaływanie ANWILU na środowisko.
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Nakłady związane z budową nowych kotłów K-3 i K-4
wyniosły ponad 36 mln złotych.
Realizacja zadań w obszarze Gospodarki Wodno-Ściekowej, w ramach których:
• zabudowano agregat kogeneracyjny, zasilany biogazem produkowanym w oczyszczalni ścieków; agregat
wytwarza energie elektryczną, a ciepło z chłodzenia
agregatu wykorzystywane jest do suszenia osadów,
• wybudowano suszarnię osadów, zmniejszając tym
samym uwodnienie suszonych osadów z 80% do
10%; zmniejszenie uwodnienia osadów prowadzi tym
samym do zmniejszenia ich masy z 25,00 do 5,55
Mg/d; nakłady inwestycyjne związane z zabudową
agregatu kogeneracyjnego oraz budową suszarni
osadów wyniosły 13 mln złotych,
• wybudowano nowy system odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika – rzeki Wisły, który
pozwala na dotrzymanie wymagań określonych dla
jednolitych części wód powierzchniowych; nakłady inwestycyjne dla tego zadania wyniosły 5,5 mln złotych,
• zmodernizowano zbiornik ścieków końcowych zapewniający pełniejszą dystrybucję i uśrednienie ścieków w zbiorniku; realizacja tego zadania zapewniła
równomierną pracę zbiornika i zwiększyła pewność
ruchową oczyszczalni ścieków przemysłowych,
• nakłady inwestycyjne dla zmodernizowanego zbiornika ścieków końcowych wyniosły 1,3 mln złotych.
Zadanie związane z modernizacją układu chłodniczo-freonowego w Wydziale Chlorku Winylu. W ramach tego
zadania dokonano wymiany czynnika chłodniczego na
propylen eliminując tym samym negatywny wpływ używanego freonu R-22 na środowisko naturalne. Łącznie
w ostatnich latach ANWIL przeznaczył na powyższe
inwestycje proekologiczne ponad 160 mln złotych.
Plany średnio i długoterminowe zakładają dalszą realizację szeregu zadań i inwestycji dostosowujących
Spółkę do stale zaostrzających się przepisów z zakresu
ochrony środowiska, ukierunkowanych na zmniejszenie
oddziaływania ANWILU na środowisko. W następnych

5 latach ANWIL planuje przeznaczyć na ten cel ponad
125 mln złotych. Spośród planowanych inwestycji należy
wymieć między innymi: budowę nowej instalacji odzysku
chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych, instalację
do odzysku chlorku winylu ze ścieków czy też hermetyzację kanalizacji.
Plany dostosowania ANWILU do zmieniających się przepisów uwzględniają również wymagania zawarte w dokumentach referencyjnych BREF, w których określone
zostały tzw. najlepsze dostępne techniki oraz konkluzje
BAT. Dokumenty te wyznaczają wartości dopuszczalnych
poziomów emisyjnych, a ich dotrzymanie zapewni minimalizację odziaływania przedsiębiorstw na środowisko
naturalne.
Aktualnie zidentyfikowano następujące dokumenty referencyjne BREF wraz z zawartymi w nich konkluzjami BAT,
które mają bezpośredni wpływ na instalacje produkcyjne
ANWILU:
• konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik
(BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych,
w odniesieniu do produkcji chloro-alkalicznej (CAK),
• konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik
(BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania
nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (CWW).
Na zaawansowanym etapie znajdują się również w Unii
Europejskiej prace nad konkluzjami BAT dla wielkotonażowych związków organicznych (LVOC) oraz rozpoczęły
się prace nad konkluzjami BAT dla instalacji spalania odpadów (WI), w prace nad którym zaangażował się ANWIL
we współpracy z Ministerstwem Środowiska.
ANWIL na bieżąco śledzi postęp prac nad kolejnymi konkluzjami BAT identyfikując jednocześnie zarówno ryzyka
biznesowe, jak i konieczne do podjęcia prace modernizacyjne i inwestycyjne, które zapewnią zgodność Spółki
nie tylko wymaganiami najlepszych dostępnych technik,
ale i wszystkimi pozostałymi wymaganiami prawnymi.
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ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA,
ZDROWIA I OCHRONY ŚRODOWISKA TRAKTOWANE
SĄ W SPÓŁCE W SPOSÓB PRIORYTETOWY

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE
ANWIL jest świadomy zagrożeń związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem i transportem substancji
chemicznych występujących w realizowanych w Spółce
złożonych procesach produkcyjnych, energetycznych,
magazynowych, ekspedycyjnych i pomocniczych.
W związku z powyższym, zagadnienia bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony środowiska traktowane są w Spółce
w sposób priorytetowy. Głównym celem działań jest
uzyskiwanie najlepszych efektów biznesowych w sposób bezpieczny dla osób przebywających na terenie
zakładu oraz w jego otoczeniu, majątku Spółki, a także
dla środowiska naturalnego.
Podstawą wszelkich działań dotyczących bezpieczeństwa procesowego w ANWILU jest System Zarządzania
Bezpieczeństwem Procesowym. Głównym narzędziem
wspomagającym wypełnienie obowiązków, wynikających ze stosowania Systemu, jest ocena zapewnienia
bezpieczeństwa oparta na analizie i ocenie ryzyka procesowego. System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym jest poddawany stałej analizie i systematycznie
aktualizowany. W trakcie analizy Systemu wykorzystane
są wnioski wynikające z regularnie prowadzonych badań
zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP) oraz prac
Komisji Pożarowo-Technicznych.
Nieustanny rozwój techniki i doskonalenie istniejących
technologii, pojawianie się nowych i ulepszanie istniejących narzędzi analitycznych i diagnostycznych, a także
umiejętność wyciągania wniosków ze zdarzeń, które
miały miejsce zarówno na własnych, jak i na innych
instalacjach wymaga stałego zwiększania zasobu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa procesowego. Pozycja
lidera w bezpieczeństwie procesowym wymaga, aby
ANWIL ustawicznie poszerzał swoje kompetencje w tym
zakresie. Spółka w jak największym zakresie wykorzystuje możliwości stwarzane przez członkostwo w GK
ORLEN polegające na wymianie wiedzy, doświadczeń
oraz wdrażaniu jednolitych standardów dotyczących
bezpieczeństwa procesowego. ANWIL jest aktywnym

30

Ra port Od powied zialn e go Bizn e s u 20 1 6

członkiem Komisji ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Szczególną
wagę przywiązuje się do podnoszenia poziomu wiedzy
pracowników Spółki a jej realnym potwierdzeniem jest
uzyskanie dyplomów przez prawie pięćdziesięciu pracowników, słuchaczy studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych" organizowanych
na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechniki Łódzkiej. ANWIL czynnie wspierał także
organizację Konferencji Naukowo-Technicznej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie
Dyrektywy SEVESO III”, która odbyła się w dniach 6-7
września 2016 roku w Wieńcu Zdroju.
ANWIL spełnia wymagania obowiązującego prawa oraz
techniczne i organizacyjne standardy krajowe i zagraniczne przyjęte do stosowania w Polsce w odniesieniu
do pełnego spektrum zagadnień związanych z projektowaniem, eksploatacją i obsługą wszystkich rodzajów
instalacji występujących na terenie zakładu.
Spółka zaliczona jest do kategorii przedsiębiorstw
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym, w pierwszej połowie 2016
roku ANWIL zakończył przeniesienie na poziom zakładu
znowelizowanych wymogów ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)
oraz aktów wykonawczych dotyczące tej kategorii zakładów, wynikających z implementacji do prawa polskiego
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/
UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (tzw. Dyrektywy SEVESO III).

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
ORAZ OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
Wysoka kultura szeroko pojętego bezpieczeństwa
w ANWILU sprawia, że spółka w ostatnich latach realizuje
swoje cele biznesowe przy bardzo niskim wskaźniku
wypadkowości. Aktywność firmy w tym zakresie została

doceniona między innymi przez Państwową Inspekcję
Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Sukcesy włocławskiego przedsiębiorstwa to efekt konsekwentnie
wdrażanych procedur, zasad, dobrych praktyk i standardów obowiązujących w całej Grupie Kapitałowej
ORLEN, a także realizacji inicjatyw, których celem jest
podnoszenie poziomu odpowiedzialności wśród załogi
za bezpieczeństwo własne oraz współpracowników.
Bezpieczeństwo techniczne oraz poprawa warunków na
stanowiskach pracy jest w ANWILU kwestią priorytetową.
W 2016 roku w spółce odnotowano 2 lekkie wypadki
przy pracy.
LICZBA WYPADKÓW PRZY PRACY
ZAREJESTROWANYCH W LATACH 2010-2016
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Bezpieczeństwo pracy, pożarowe i techniczne gwarantują – zgodnie z filozofią BAT (Best Available Technique,
tj. Najlepsze Dostępne Techniki) najnowocześniejsze
technologie i rozwiązania techniczne. Na obowiązujący
w ANWILU system bezpieczeństwa składają się także
środki techniczne oraz procedury organizacyjne, uruchamiane w sytuacjach awaryjnych, a doskonalone w czasie
praktycznych ćwiczeń.

ANWIL, oprócz programów Bezpieczny ANWIL, Zgłoś
zagrożenie i Safety Walk oraz powołania nieetatowych
animatorów BHP, podejmuje również szereg działań
zmierzających do uzyskania ponadstandardowego poziomu bezpieczeństwa pracy. Doskonaląc technologie
produkcji, poprawia nie tylko parametry procesu, ale
również tam, gdzie to możliwe, eliminuje substancje
niebezpieczne.

Kluczowe znaczenie jest przypisywane działaniom
zapobiegawczym oraz korygującym. Spółka realizuje
wiele inicjatyw, zwiększających świadomość i praktyczną
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykraczających poza wymogi prawa. Od maja 2011 roku realizowany jest program Bezpieczny ANWIL, skierowany
do wszystkich pracowników ANWILU z myślą o poprawie
bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych w spółce.
W ramach współtworzenia Programu, pracownicy są
zachęcani do dzielenia się swoimi uwagami, pytaniami,
pomysłami, propozycjami, informacjami, itp. dotyczącymi
zagadnień z zakresu BHP i ppoż.

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

W roku 2016 kontynuowany był program Zgłoś zagrożenie, który ma na celu poprawę warunków pracy poprzez
zgłaszanie przez pracowników wszelkich zagrożeń na
terenie zakładu oraz ich eliminację u źródła. 375 zgłoszonych przez pracowników zagrożeń pokazuje, że załoga
czuje się odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoje oraz
kolegów, a 357 zrealizowanych świadczy o tym, że pracodawca szybko i bardzo sprawnie wdraża zgłoszone
przez nią inicjatywy.
O tym, jak ważne dla kadry zarządzającej spółki jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy,
świadczy także program Safety Walk. Są to regularne
wizyty managerów na terenie zakładu produkcyjnego,
promujące kulturę bezpieczeństwa. Weszły one na stałe
zarówno do programu posiedzeń Rady Nadzorczej
spółki, jak i Zarządu.
W celu podnoszenia kultury i stanu bezpieczeństwa
oraz tworzenia bezpieczniejszych stanowisk pracy
w Obszarach Produkcyjnych, w 2014 roku zostali powołani pracownicy, którzy pełnią funkcję animatorów BHP.
Ich głównym zadaniem jest raportowanie i współpraca
z Dyrektorem ds. Produkcji w zakresie stanu bhp i ppoż.
w podległych komórkach organizacyjnych.
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ANWIL dba również o bezpieczeństwo transportu,
istotnej części działalności w branży chemicznej. Spółka jest członkiem SPOT, czyli systemu informowania
i świadczenia pomocy technicznej w przypadku awarii
lub wypadków drogowych z substancjami chemicznymi.
Przestrzega także międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa o w transporcie drogowym i kolejowym
(ADR i RID).
Od kilku lat w GK ORLEN organizowany jest konkurs
Dobre Praktyki BHP. Głównym celem konkursu jest
promocja dobrych praktyk, które skutecznie wspomagają proaktywną kulturę bezpieczeństwa pracy. Konkurs
promuje pragmatyczne i nowoczesne podejście do BHP,
w tym m.in. wszelkie rozwiązania techniczne, jakościowe,
proefektywnościowe, komunikacyjne, organizacyjne
i infrastrukturalne, pomagając tym samym doskonalić
i usprawniać elementy zarządzania bezpieczeństwem
pracy, jak również podnosić motywację pracowników.
Już po raz drugi dobra praktyka zgłoszona przez
pracowników ANWILU znalazła uznanie oceniających.
W 2016 roku inicjatywa pod nazwą” Wózek-podnośnik
do wymiany butli w samochodzie proszkowym” zdobyła
II miejsce w kategorii „najciekawsza” techniczna dobra
praktyka.
Zastosowanie specjalnego podnośnika ogranicza wysiłek pracowników oraz ryzyko wypadku związanego
z upadkiem butli z azotem lub dwutlenkiem węgla w Zakładowej Straży Pożarnej.
ANWIL propaguje kulturę bezpieczeństwa nie tylko
wśród swoich pracowników, ale zachęca także swoich
wykonawców (kontraktorów) do promowania bezpiecznych postaw. Służy temu organizowany corocznie
konkurs Bezpieczny Remont adresowany właśnie do
wykonawców remontów odbywających się na terenie
firmy. Jego celem jest upowszechnianie i promowanie
dobrych praktyk BHP oraz podnoszenie świadomości
bezpiecznej pracy wśród pracodawców i pracowników
przedsiębiorstw zewnętrznych. Pracownicy służb BHP,

na podstawie kontroli na stanowiskach pracy członków
ekip remontowych, oceniają przestrzeganie przez nich
zarówno przepisów prawa, jak również wymogów wewnętrznych, obowiązujących w firmie, w tym oceniają
bezpieczeństwo organizacji stanowisk pracy. Wyróżnienia przyznane przez ANWIL są potwierdzeniem najwyższych standardów w zarządzaniu bezpieczeństwem,
stosowanych przez jego kontrahentów.

PRZEDE WSZYSTKIM PROFILAKTYKA
Równolegle z działaniami na rzecz bezpieczeństwa
w miejscu pracy, Spółka otacza troską zdrowie pracowników.
Ogółem w 2016 roku w ramach badań profilaktycznych
przebadano 940 osób. Badania wykonywane są zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. Częstotliwość i metodyka badań
uzależniona jest od czynników powodujących narażenie
lub uciążliwości wynikające z wykonywanej pracy.

została koniecznością aktualizacji w 2015 roku prawa
krajowego, umożliwiającego stosowanie oznakowania zgodnego z wymogami obowiązującymi w Unii
Europejskiej, tj. piktogramów opisujących zagrożenia
chemiczne, zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu i Rady nr 1272/2008 zwanego potocznie CLP.
Proces zainicjowany został we wrześniu 2015 roku
poprzez szkolenie dla kadry kierowniczej przeprowadzonej przez Obszar Prewencji i BHP w przedmiotowej
tematyce. Powołane zostały zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za oznakowanie poszczególnych instalacji.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej wytypowano 148
miejsc do montażu tablic wolnostojących przy drogach
prowadzących na instalacje.
TABLICE ZAWIERAJĄ INFORMACJE NA TEMAT:

•

zagrożeń chemiczych i fizycznych charakterystycznych dla danego obszaru/instalacji,

•

środków ochrony indywidualnej obowiązujących
bezpośrednio za tablicą,

W ramach prewencji schorzeń cywilizacyjnych i zawodowych w placówce zostało realizowanych szereg
programów prozdrowotnych, m.in.: Program Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy. W ramach Narodowego
Programu Ochrony Serca pracownikom po 40 roku życia
wykonywane są dodatkowe badania analityczne krwi
(poziom cukru i cholesterolu), EKG. Pracodawca zaproponował także realizację szczepień przeciw grypie, a także
kontynuuje dodatkowe ubezpieczenie załogi w zakresie
komercyjnego pakietu medycznego.

•

informacji dla kierowców i pracowników firm zewnętrznych o procedurach awaryjnych obowiązujących w sytuacji niezamierzonego uwalniania
substancji chemicznej z instalacji produkcyjnej.

W 2016 roku podczas Tygodnia Bezpieczeństwa grupie
pracowników wykonano badanie TSH, PSA, spirometrii,
pomiar masy ciała oraz przeprowadzono indywidualne
rozmowy edukacyjne. Tydzień Bezpieczeństwa zakończony został piknikiem, podczas którego pracownicy mieli możliwość skorzystania z mobilnego punktu
konsultacyjnego. Wykonane zostały pomiary ciśnienia
tętniczego, pomiary poziomu glukozy we krwi, pomiary
tkanki tłuszczowej. Osobom zainteresowanym wykwalifikowany dietetyk udzielił porad na temat zasad zdrowego
odżywiania. Punkt konsultacyjny cieszył się ogromnym
zainteresowaniem wśród załogi ANWILU.

Głównymi celami projektu oznakowywania przedsiębiorstwa są:
• ujednolicenie oznakowania na całym terenie
spółki,

Systematycznie prowadzona działalność profilaktyczna
wśród pracowników przyczynia się do podejmowania
prawidłowych działań w celu podtrzymania dobrego
poziomu stanu zdrowia załogi.

NOWE OZNAKOWANIE W ANWILU
We wrześniu 2016 roku zakończony został pierwszy
etap projektu związanego ze zmianą oznakowania
dróg dojazdowych na instalacje produkcyjne i pomocnicze w ANWILU. Zmiana oznakowania podyktowana

W kolejnym etapie projektu oznakowane zostaną
rurociągi znajdujące się na estakadach, przecinających
drogi, po których mogą poruszać się pracownicy ANWILU lub innych podmiotów zewnętrznych. W ostatnim
etapie projektu oznakowane zostaną budynki i zbiorniki stokażowe.

•

optymalizację komunikacji o zagrożeniach chemicznych charakterystycznych dla danej instalacji
i sposobach minimalizacji ryzyka poprzez zastosowanie środków ochrony indywidualnej,

•

określenie jasnych i przejrzystych reguł stosowania środków ochrony indywidualnej na danym
obszarze,

•

likwidację większości dotychczasowych oznakowań instalacji ( jako nieaktualnych z punktu
widzenia prawa). Całość projektu pod względem
logistycznym, jak i merytorycznym nadzoruje Obszar Prewencji i BHP w porozumieniu z kierownictwem instalacji produkcyjnych lub pomocniczych,
a całość projektu sfinansowana została z budżetu
Bezpieczny ANWIL.
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WYBRANE NAGRODY
I WYRÓŻNIENIA UZYSKANE
W LATACH 2015-2016

OBSZAR: DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA:

• Quality International
Wyróżnienie przyznane przez redakcję Forum Biznesu
w Dzienniku Gazecie Prawnej w programie konkursowym Najwyższa Jakość Quality International, przeprowadzonym pod patronatem Ministerstwa Gospodarki,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu
Polskie Forum ISO 9000 i European Organization for
Quality.
• tytuł Orła Eksportu w kategorii „Najlepszy eksporter w kujawsko–pomorskim”
Wyróżnienie przyznała kapituła konkursu reprezentująca Ministerstwo Gospodarki, Urząd Marszałkowski
województwa kujawsko-pomorskiego, Regionalne
Centrum Eksportu Izby Przemysłowo – Handlowej
w Toruniu, Pracodawców RP, partnerów konkursu:
Raiffeisen Polska i Dachser Polska oraz redakcję
Rzeczpospolitej.
• nagroda Business Innovation Award 2015 przyznana przez magazyn Polish Market
Redakcja magazynu Polish Market od 2010 roku nagradza firmy, które w swojej strategii kładą szczególny
nacisk na innowacyjność. Kapituła konkursu doceniła
ANWIL, jako jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych firm chemicznych w Polsce, która w swoich
działaniach przykłada szczególną wagę do dbałości
o ochronę środowiska naturalnego.
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• tytuł Solidny Pracodawca
Konkurs Solidny Pracodawca Roku od kilkunastu lat
jest organizowany przez Kowalski ProMedia, wydawcę
dodatków promocyjno-informacyjnych: Rzecz o Biznesie, Strony Rynku oraz Monitora Gospodarczego
emitowanego w pasmach TV Polsat. ANWIL został
doceniony m.in.: za wzorowe respektowanie prawa
pracy i przepisów BHP, stwarzanie możliwości rozwoju
zawodowego oraz programy aktywizujące pracowników w czasie wolnym.
OBSZAR: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

•

wyróżnienie Biały Listek CSR przyznawany przez
tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte
ANWIL otrzymał wyróżnienie w związku z prowadzonymi w 2014 roku projektami w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego
rozwoju.
•

tytuł Lidera CSR w konkursie „Diamenty Polskiej
Chemii” organizowanym przez Executive Club
i firmę doradczą PwC Polska
ANWIL otrzymał prestiżowe wyróżnienie za powołanie
do życia Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz realizację działań na rzecz społeczności lokalnej.

•

tytuł „Lidera Filantropii” w konkursie organizowanym przez Forum Darczyńców w Polsce. ANWIL
zwyciężył w kategorii „Debiuty – firma, która
przekazała najwięcej środków na cele społeczne”
Konkurs „Liderzy Filantropii” pod patronatem Giełdy
Papierów Wartościowych ma na celu popularyzację
idei społecznego zaangażowania firm oraz upowszechnianie prowadzenia działań w tym obszarze
w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzane
są w nim firmy, które przeznaczają najwięcej środków
na działania prospołeczne. Nad procesem wyłaniania
zwycięzców czuwa firma PwC, która gwarantuje, że
wyniki konkursu są wiarygodne i miarodajne.
OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

•

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

•

tytuł najlepszego organizatora bezpiecznej pracy
na Kujawach i Pomorzu przyznany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy – zwycięstwo
na poziomie wojewódzkim w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
• tytuł „Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy” przyznany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy pracownikowi
spółki – Piotrowi Stokfiszowi
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to
jeden z najważniejszych konkursów organizowanych
przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedsięwzięcie
służy promocji pracodawców zapewniających wysoki
poziom realizacji przepisów BHP oraz prawa pracy,
a także nieustannie podnoszących poziom ochrony
życia i zdrowia zatrudnionych. ANWIL odniósł w konkursie potrójne zwycięstwo.
• wyróżnienie w 44. Ogólnopolskim Konkursie
Poprawy Warunków Pracy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej – za opracowanie pt.
„Ocena ryzyka zawodowego w zezwoleniach jednorazowych z uwzględnieniem prac szczególnie
niebezpiecznych”.

Ra p or t O dp ow i edz i a l n eg o B i z n esu 2 0 16

35

design: www.gutenberg.pl

ANWIL S.A.
87-805 Włocławek
ul. Toruńska 222
tel. 24 242 10 24
e-mail: anwil@anwil.pl
www.anwil.pl

