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Szanowni Czytelnicy!

Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowa-

niu zasad zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój rozumiemy jako zharmonizowanie naszych 

działań gospodarczych z potrzebami i aspiracjami politycznymi i społecznymi. Jednocześnie wymusza 

on uruchomienie potencjału aktywności i racjonalizacji postaw wszystkich podmiotów wobec środowi-

ska naturalnego.

 W swej strategii ANWIL SA zmierza do pogodzenia wielu różnych celów, a traktowanie zrównowa-

żonego rozwoju nie tylko w kategoriach ekologii zapewnia pogodzenie dążenia do osiągnięcia wyników 

ekonomicznych z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Jest oczywistym, iż prowadzona przez Spółkę działalność gospodarcza wymaga korzystania z za-

sobów środowiska naturalnego. Dlatego tak ogromna waga przykładana jest do jego ochrony, a realizo-

wana strategia rozwoju zakłada zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa, ochrony zdrowia 

pracowników oraz środowiska naturalnego poprzez dostosowanie techniki i organizacji procesów do 

najwyższych standardów.

Zasadniczym elementem polityki proekologicznej ANWILU SA jest jawność jej funkcjonowania 

i otwartość informacyjna w odniesieniu do wpływu Spółki na środowisko. Realizowane międzynarodowe 

programy proekologiczne: Odpowiedzialność i Troska oraz Czystsza Produkcja wspomagają politykę mi-

nimalizowania oddziaływania na otoczenie, a wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodne-

go z normą EN ISO 14001:2004 gwarantuje efektywną kontrolę stawianych celów i realizowanych zadań.

Kwestia środowiska przyrodniczego została również zawarta w Kodeksie Etyki ANWILU SA, gdzie 

określone zostały obowiązki firmy i wszystkich jej pracowników wobec otoczenia, a ekologia jako jedno 

z najważniejszych kryteriów odpowiedzialności społecznej.

Oddając w Państwa ręce kolejny Raport Ekologiczny mamy głęboką nadzieję, iż zrelacjonowane 

w nim działania ANWILU SA na rzecz środowiska naturalnego zostaną przez Państwa ocenione po-

zytywnie. Problemy środowiska naturalnego są naszym wspólnym interesem, dlatego też liczymy na 

Państwa opinie i uwagi, które byłyby bez wątpienia pomocne w ich rozwiązywaniu.

Benedykt Michewicz
Prezes Zarządu
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Informacja
o firmie

ANWIL SA 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 znaczącym producentem nawozów azotowych.

Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej 
nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce i tworzy w niej wraz z czeską 
Spolaną a.s. segment chemiczny. Cele strategiczne nakierowane są na 
integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej.

ANWIL SA swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach 
zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. Celem przyjętej 
polityki jest osiągnięcie takiego poziomu w tym zakresie, aby w pełni i w spo-
sób trwały zaspokoić wymagania klientów. Potwierdzeniem tej polityki jest 
wdrożony system zarządzania jakością wg EN ISO 9001:2000.

Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii 
EN ISO 14001:2004 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowi-
ska. Spółka realizuje międzynarodowe programy ochrony środowiska: 
„Odpowiedzialność i Troska” oraz „Czystsza Produkcja” uzyskując w 1997 ro-
ku tytuł „Laureata Czystszej Produkcji” oraz tytuł realizatora programu 
„Odpowiedzialność i Troska”. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji 
Producentów Chloru „EuroChlor” oraz Europejskiego Stowarzyszenia 
Producentów Nawozów EFMA.

Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. 
Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywa-
cję pracowników, a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić 
osiągnięcie celów strategicznych Spółki.

W swojej działalności ANWIL SA kieruje się zasadami etycznymi za-
wartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości Spółki, 
zawiera on normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów jej dzia-
łalności. Powołana Rada ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki to ciała wspierające 
ten proces oraz kontrolujące ich prawidłowe wdrażanie.

Działania podejmowane przez ANWIL SA na przestrzeni ostatnich lat 
znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, 
z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego 

Biznesu 2000 w konkursie BCC; przyznana za znakomite wyniki finansowe, 
produkty najwyższej jakości, dynamiczny rozwój, konsekwentnie unowo-
cześniane technologie i utrzymanie wiodącej pozycji na krajowym i euro-
pejskim rynku w branży chemicznej; sześć Diamentów do Złotej Statuetki 
Lidera Polskiego Biznesu; tytuł Laureata w kategorii „Technologia Godna 
Polecenia” w edycji konkursu: „Przyjaźni Środowisku” za Instalację odzy-
sku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych; Medale 
Europejskie za polichlorek winylu – Polanvil, saletrzak – CANWIL oraz płyty 
z PCW Anwipor Light; Złoty ORBITAL – nagroda za „Efektywną działalność 
na rzecz ochrony środowiska”, tytuł „Ten, Który Zmienia Polski Przemysł” 
oraz uzyskany w 2005 roku tytuł: „Filar Polskiej Gospodarki” przyznany 
w rankingu Pulsu Biznesu oraz uznanie ANWILU SA za najlepszą firmę 
w regionie kujawsko-pomorskim, tytuł i hasło „Teraz Polska” dla saletrzaku 
CANWILU przyznane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

ANWIL SA przywiązuje dużą wagę do tworzenia pozytywnego wize-
runku firmy wśród społeczności regionu. Wspieranie różnorodnych ini-
cjatyw lokalnych jest wynikiem polityki, jaką przyjęła Spółka, a opartą na 
założeniu, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się 
wzajemnie wspierać. Kreowaniu wizerunku wśród społeczności lokalnej 
służą przedsięwzięcia wspierające sport, szeroko rozumianą kulturę, orga-
nizacje pomocowe, a także propagujące świadomość ekologiczną wśród 
młodego pokolenia.

ANWIL SA jest od 1998 roku strategicznym sponsorem drużyny ko-
szykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek. Wspiera również inne 
dziedziny sportu, cieszące się popularnością w regionie: żeglarstwo, sport 
balonowy, a także liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane dla 
społeczności lokalnej. Zaangażowanie Spółki w przedsięwzięcia w sferze 
szeroko rozumianej kultury znalazło uznanie władz regionu w postaci przy-
znania ANWILOWI SA przez Prezydenta Miasta Włocławek tytułu: Sponsora 
roku 2000 i 2004 w dziedzinie kultury oraz uhonorowanie Spółki Medalem 
Prezydenta Miasta Włocławek za wyróżniające osiągnięcia, dokonania 
i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponso-
rowaniu kultury i sportu.
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ANWIL SA uczestniczy w propagowaniu świadomości ekologicznej 
wśród młodego pokolenia poprzez współorganizowanie konkursów che-
micznych i wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym, organizację we 
Włocławku ogólnopolskiej akcji „Drzewko za butelkę”. Promujemy także 
udział Spółki w programach proekologicznych „Odpowiedzialność i Troska” 
oraz „Czystsza Produkcja”.

Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną wspie-
rając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD 
oraz pomagając ludziom najbardziej oczekującym pomocy. W swojej 
działalności ANWIL SA od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją ORLEN 
Dar Serca.

• 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





7R A P O R T  E K O L O G I C Z N Y  2 0 0 7

ANWIL SA, jako jedno z największych i najnowocześniejszych 
przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w kraju, będzie 
budował i rozwijał segment chemiczny Polskiego Koncernu 
Naftowego ORLEN S.A.
Świadomi faktu, że prowadzone przez nas procesy produk-
cyjne oddziaływują na środowisko, czujemy się zobowiązani 
czynić wysiłki na rzecz utrzymania jego ładu i harmonii.
Bierzemy aktywny udział w realizacji programu zrównoważo-
nego rozwoju przyjętego w Grupie Kapitałowej ORLEN dą-
żąc do systematycznego zmniejszania niekorzystnego wpły-
wu na środowisko.
Wdrożyliśmy, utrzymujemy i ciągle doskonalimy System Za-
rządzania Środowiskowego zgodny ze standardem PN-EN 
ISO 14001.

Skuteczną realizację polityki środowiskowej zapewniamy po-
przez:

• działalność zgodną z przepisami prawa i innymi wymaga-
niami dotyczącymi środowiska,

• racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, w szczegól-
ności przez zrównoważone wykorzystywanie surowców, 
materiałów, wody i energii,

Włocławek, czerwiec 2006

Generalny Dyrektor

Benedykt Michewicz

• identyfikację czynników mających, bądź mogących mieć 
wpływ na środowisko oraz nadzorowanie związanych z ni-
mi operacji,

• rzetelną ocenę oddziaływania przedsiębiorstwa na oto-
czenie,

• wdrażanie technologii przyjaznych środowisku,
• działania nakierowane na niwelowanie wpływu na środo-

wisko u źródła powstawania zanieczyszczeń,
• podnoszenie świadomości oraz upowszechnianie wiedzy 

ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej,
• zaangażowanie wszystkich pracowników w działania na 

rzecz ochrony środowiska,
• współpracę z podmiotami działającymi w imieniu i na 

rzecz ANWILU SA oraz innymi zainteresowanymi organi-
zacjami.

Treść niniejszej polityki jest dostępna publicznie oraz zako-
munikowana każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa.

ANWILU SA
Polityka środowiskowa
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W swojej działalności ANWIL SA jako firma chemiczna korzysta z zasobów 
środowiska naturalnego. Realizując program zrównoważonego rozwoju, 
Spółka opracowała i realizuje strategię zapewniającą optymalne warunki 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia pracowników, dostosowu-
jąc technologie i organizacje procesów produkcyjnych do najwyższych 
standardów.

Zasadniczym elementem przyjętej polityki proekologicznej ANWILU SA 
jest jawność jej funkcjonowania i otwartość informacyjna w odniesieniu do 
wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Takie podejście do spraw proeko-
logicznych jest wynikiem przyjętej przez rozwinięte społeczności koncepcji 
zrównoważonego rozwoju czyli zharmonizowaniu potrzeb oraz aspiracji 
współczesnych i przyszłych pokoleń. ANWIL SA traktuje zrównoważony 
rozwój nie tylko w kategoriach ekologii, ale znacznie szerzej. Wychodzi 
z założenia, że zrównoważony rozwój dotyczy pogodzenia wielu różnych 
celów, do jakich dąży firma. Dlatego też, strategie proekologicznego po-
dejścia opiera na następujących filarach: 
• Efektywność ekonomiczna;
• Troska o środowisko;
• Równowaga społeczna.

Konsekwentnie realizowane przez Spółkę proekologiczne przed-
sięwzięcia inwestycyjne wspierane są od szeregu lat realizacją między-
narodowych programów z zakresu ochrony środowiska oraz systemem 
zarządzania środowiskowego. Powołany w Spółce Zespół Roboczy ds. 
Bezpieczeństwa, Ekologii i Ochrony Zdrowia ma za zadanie ustalanie 
strategii i planów działania w zakresie przedsięwzięć proekologicznych 
oraz nadzór nad ich realizacją.

Identyfikując się z międzynarodowymi tendencjami oraz ustalenia-
mi, ANWIL SA w 1995 roku przystąpił dobrowolnie do zalecanego przez 
Europejska 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 SA 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 SA po raz piąty był or-
ganizatorem ogólnopolskiej akcji: Drzewko za butelkę” we Włocławku, 

organizowanej przez realizatorów programu z okazji Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Przez tę akcję ANWIL SA, podobnie jak inne firmy 
chemiczne w Polsce, chce przypomnieć o tym, że przemysł chemiczny 
czyni wiele, by jako integralny element współczesnego krajobrazu funk-
cjonować w tym krajobrazie jako element najmniej uciążliwy. Ideą akcji jest 
rywalizacja w formie zabawy między szkołami i placówkami przedszkolnymi 
w miejscowościach, gdzie swoją działalność produkcyjną prowadzą sy-
gnatariusze programu, w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek 
PET. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu a ich symbolem są 
sadzone drzewka.

Spółka realizuje również międzynarodowy Program „Czystsza 
Produkcja”. Założeniem tego programu jest zapobieganie powstawaniu 
negatywnych skutków procesów technologicznych, polegające na minima-
lizowaniu odpadów i oszczędności surowców, materiałów oraz energii.

W ANWILU SA wdrożony został System Zarządzania Środowiskowego, 
zgodny z normą EN ISO 14001:2004, umożliwiający pełną kontrolę nad 
działalnością środowiskową w Spółce. System zakłada stawianie okreso-
wych celów środowiskowych 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 przestrze-
ni ostatnich lat zostały docenione i uhonorowane licznymi prestiżowymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Do najbardziej znaczących należą: ZŁOTY 
ORBITAL, przyznany w 2002 roku 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 chlorowodoru 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 EN ISO 14001:2004. W 2004 roku Kapituła Polskiego Rejestru 
Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości przyznała 
ANWILOWI SA dyplom uznania za wprowadzenie Czystszej Produkcji jako 
Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem.

W 2002 roku ANWIL SA wykreślony został z listy tzw. Hot-Spots („go-
rących punktów”), czyli miejsc zagrażających środowisku naturalnemu 
Morza Bałtyckiego. Decyzje te podjęła Grupa HELCOM LAND i HELCOM 
PIFT, zajmująca się ochroną środowiska zlewni Bałtyku.

ANWILU SA
Polityka proekologiczna
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ANWIL SA 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 Kompleksu Polichlorku Winylu, na prowa-
dzenie instalacji spalania paliw w elektrociepłowni eksploatowanej przez Kompleks Energetyczny oraz na prowadzenie instalacji wchodzących w skład 
Kompleksu Nawozowego). Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce proekologicznej sukcesywna intensyfikacji produkcji nie pociąga 
za sobą wzrostu negatywnego oddziaływania procesów technologicznych na środowisko.

Wpływ na środowiskoANWILU SA

a jakość życia społeczeństwa poprawia się.

EKOROZWÓJ 
to rozwój społeczno-gospodarczy, 

w którym przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
generuje zyski ekonomiczne 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należących do ANWILU SA, 
odbywa się poprzez 200 emitorów, z czego jeden znajduje się w Kompleksie 
Energetycznym, trzynaście w Kompleksie Nawozowym, sto dwadzieścia 
pięć w Kompleksie Polichlorku Winylu i sześćdziesiąt jeden w Kompleksie 
Tworzyw Sztucznych.

Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszczególnych emitorów, kontrolowana 
była przede wszystkim poprzez pomiary okresowe, a w przypadku Instalacji 
odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych oraz 
Elektrociepłowni, pomiary stężeń zanieczyszczeń prowadzone były przy 
wykorzystaniu systemu ciągłych pomiarów emisji.

Oddziaływanie ANWILU SA na środowisko

Emisja do atmosfery [Mg] Ścieki do GOŚ [tys. m3]

Składowane odpady [Mg]

Pobór wód [tys. m3]

Produkcja [tys. Mg]

Ścieki oczyszczone do odbiornika [tys. m3]
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W roku 2006 odnotowany został w stosunku do roku poprzedniego 14% 
spadek sumarycznej emisji substancji pyłowych oraz 4% wzrost emisji sub-
stancji gazowych. Emisja substancji charakterystycznych dla ANWILU SA, 
a więc związków chloroorganicznych dla Kompleksu Polichlorku Winylu 
i pyłów nawozów saletrzanych dla Kompleksu Nawozowego zmniejszyła 
się w omawianym okresie odpowiednio o 4 i 18%. Przeciwną tendencję 
uwidacznia natomiast zużycie freonu, dla którego dane z roku 2006 po-
twierdzają stały wzrost zużycia tej substancji, przekraczający o 200% po-
ziom zapotrzebowania z roku 2002.
Przyczyną wzrostu sumarycznej emisji substancji do powietrza jest zwiększenie 
w roku 2006 emisji dwutlenku siarki z zakładowej Elektrociepłowni. Wzrost ten 
wynika bezpośrednio ze zwiększenia ilości spalonego w niej ciężkiego oleju 
opałowego w proporcji do gazu ziemnego (w stosunku do roku 2005).
W 2006 roku nastąpiło znaczące obniżenie emisji pyłów do powietrza 
z instalacji Kompleksu Nawozowego i Kompleksu Polichlorku Winylu oraz 
nieznaczny spadek emisji pyłu z Kompleksu Energetycznego. W niewiel-
kim zakresie wzrosła zaś emisja pyłów z instalacji Kompleksu Tworzyw 
Sztucznych. Sumaryczna emisja pyłów dla ANWILU SA w roku 2006 
zmniejszyła się względem roku 2005 o 14%.

W roku 2006 prowadzono manualne pomiary emisji zanieczyszczeń, typowych 
dla działalności Zakładu, które pozwalają na zdobycie informacji o realnej 
skali jego uciążliwości w odniesieniu do otoczenia. Pomiary prowadzone 
były w jednym punkcie kontrolnym, zlokalizowanym w budynku pompowni 
I stopnia wody powierzchniowej, w następującym zakresie:
– określenie stężenia dwutlenku azotu: pomiar średniodobowy z pobo-

rem 24-godzinnym przez wszystkie dni w roku,

– określenie stężenia amoniaku: 60 serii pomiarowych, 180 pomiarów 
jednostkowych w ciągu roku,

– określenie stężenia chlorku winylu: 60 serii pomiarowych, 180 pomia-
rów jednostkowych w ciągu roku,

– określenie stężenia 1,2-dichloroetanu: 60 serii pomiarowych, 180 pomia-
rów jednostkowych w ciągu roku.

Struktura emisji zanieczyszczeń w 2006 roku
(z uwzględnieniem emisji CO2)

Dwutlenek węgla
99,47% 

Inne
0,53% 

Pyły
0,06% 

Tlenki azotu NO2
0,22% 

technologie chemiczne

Reszta
0,04% 

Dwutlenek siarki
0,24% 

gazy pyły

technologie energetyczne

Emisja zanieczyszczeń  
w odniesieniu do źródeł jej powstania

Globalna emisja zanieczyszczeń do powietrza  
na przestrzeni ostatnich lat

[Mg]/rok
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Gospodarka wodno-ściekowa

Dokumentem sankcjonującym warunki: 

•	 poboru wód powierzchniowych i podziemnych,
•	 odprowadzania	 do	 Strugi	 Korabnickiej	 wód	 z	 rowów	 odwadniają-
cych	 obiekty	 budowlane	 gospodarki	 wodno-ściekowej	 i	 odpadowej,

•	 wprowadzania	ścieków	bytowych	do	ziemi,
•	 wprowadzania	ścieków	przemysłowych	do	rzeki	Strugi	Oślej,
•	 wprowadzania	 do	 urządzeń	 kanalizacyjnych	 Grupowej	 Oczyszczalni	
Ścieków	we	Włocławku	ścieków	zawierających	substancje	szczególnie	
szkodliwe	dla	środowiska	wodnego,	określone	na	podstawie	art.	45	ust.	
1	pkt.	1	Prawa	wodnego	jest	w	ANWILU	SA	pozwolenie	wodnoprawne	
udzielone	przez	Wojewodę	Kujawsko-Pomorskiego	decyzją	znak	WSiR/
DW.6811-11/03	 z	 dnia	 15.12.2003	 r.,	 zmienione	 decyzją	 znak	 WSiR/
DW.6811-12/11/03/04	z	dnia	23.09.2004	r.

W 2006 roku ANWIL SA, analogicznie jak w latach poprzednich, pokrywał 
zapotrzebowanie na wodę, eksploatując w tym celu ujęcia wody: 

•	 podziemnej:	
– 3 studnie	 zlokalizowane	 w	 Kolonii	 Ustroń	 (wykorzystywanej	 po	
uprzednim	uzdatnieniu	na	cele	socjalno-bytowe	załogi	oraz	 innych	
podmiotów	gospodarczych	położonych	na	obszarze	ANWILU	SA),

– 	4	studnie	usytuowane	pomiędzy	ogrodzeniem	ANWILU	SA,	a	drogą	
nr	1	(przeznaczonych	do	poboru	wody	na	cele	socjalno-bytowe	oraz	
przemysłowe	w	sytuacjach	awaryjnych	–	w	2005	roku	studnie	te	nie	
były	wykorzystywane).

•	 powierzchniowej:
– ujęcie	zlokalizowane	na	lewym	brzegu	Wisły,	w	687	km	i	920	m	jej	bie-

gu, przeznaczone do poboru wody wykorzystywanej do celów tech-
nologicznych,	p-poż.	oraz	gospodarczych.	W	zależności	od	przezna-
czenia woda poddawana jest odpowiednim procesom fizyczno-che-
micznego	uzdatniania	tj.	filtracji,	koagulacji	i	demineralizacji.	

W 2006 roku odnotowano wzrost poboru wody powierzchniowej o 8,2%. 
Wzrost ten był bezpośrednią pochodną wzrostu produkcji. W roku 2006 
wskaźnik zużycia wody kształtował się na poziomie 5,2 m3/Mg wyrobu i był on 
niższy w stosunku do roku 2005, w którym wynosił 5,4 m3/Mg wyrobu.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym w 2006 roku ścieki powstające 
w ANWILU SA odprowadzane były poprzez:
•	 pracujący	w	sposób	ciągły	wylot	W-1	–	odprowadzający	do	Strugi	Oślej	
ścieki	z	obszaru	produkcyjnego	ANWILU	SA,

•	 pracujący	okresowo	wylot	WD	–	odprowadzający	do	Strugi	Oślej	ścieki	
z	przelewów	burzowych	zlokalizowanych	na	kanalizacji	KD	II.

W 2006 roku nie był wykorzystywany wylot WWS, umożliwiający odprowa-
dzanie ścieków z obszaru produkcyjnego ANWILU SA, w przypadku wyso-
kich stanów wód Wisły, nie odprowadzano również ścieków do Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków we Włocławku.

Dynamika zmian ilości ścieków odprowadzanych z ANWILU SA 
w odniesieniu do roku 2005 przedstawiała się następująco:

W 2006 roku wszystkie ścieki generowane w obszarze przemysłowym 
ANWILU SA, oczyszczane były w obiektach zakładowej Oczyszczalni 
Ścieków Przemysłowych (z wyjątkiem okresowego strumienia wód, na-
pływających Strugą Oślą z terenów zlokalizowanych powyżej ANWILU SA 
w okresach intensywnych opadów i roztopów, których nadmiar odprowa-
dzany był poprzez przelewy burzowe). Rok 2006 cechował się intensyfi-
kacją pracy węzła biologicznego oczyszczania, do którego trafiło o 41,4% 
więcej ścieków niż w roku poprzednim.

Wylot Jednostka 2005 r. 2006 r. Dynamika 
zmian [%]

W-1
tys. m3

3 882,1 4 415,4 +13,7

WD 144,1 250,0 +73,5

Ilość poboru wody powierzchniowej i podziemnej  
w odniesieniu do wielkości produkcji

woda podziemna woda powierzchniowa produkcja

Udział poszczególnych zanieczyszczeń w sumarycznym 
ładunku zanieczyszczeń odprowadzonych w 2006 roku 

wylotem ścieków przemysłowych – W-1 

chlorki
59,6%

pozostałe
0,4%

azot azotanowy
0,3%

azot amonowy
0,5%

ChZT
3,6%

zawiesina ogólna
0,4%

sód
20,8%

siarczany
14,4%

[tys. m3] [tys. Mg]
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Ładunek podstawowych zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika – Strugi Oślej 

Gospodarka odpadami

Prowadzona w ANWILU SA gospodarka odpadami oparta jest na podsta-
wowych zasadach gospodarowania wytworzonymi odpadami i wypełnia 
obowiązujące standardy postępowania polegające na:
•	 zapobieganiu	 powstawaniu	 odpadów	 (działania	 w	 ramach	 Programu	
Czystsza	Produkcja),

•	 recyklingu	 materiałowym	 i	 energetycznym	 (ponad	 37,75%	 odpadów	
niebezpiecznych poddanych odzyskowi w instalacji odzysku chlorowo-
doru	z	odpadowych	związków	chloroorganicznych	i	innych	procesach	

produkcyjnych,	a	36,77%	odpadów	niebezpiecznych	zostało	zawróco-
nych	do	procesów	technologicznych),

•	 odzysku	surowców	wtórnych	m.in.	makulatury,	złomu,	tworzyw	sztucz-
nych,	itp.,

•	 unieszkodliwianiu	w	ostateczności	poprzez	składowanie:	na	składowi-
sku	odpadów	innych	niż	niebezpieczne	i	obojętne	z	wydzielonymi	kwa-
terami	na	odpady	niebezpieczne	trafiło	około	13,12%	ogółu	wytworzo-
nych	odpadów,	w	tym	3,43%	odpadów	niebezpiecznych	i	9,69%	odpa-
dów	innych	niż	niebezpieczne.

Rodzaj  
oddziaływania Jedn. 2002 2003 2004 2005 2006

ChZT

Mg

297,3 211,2 93,8 190,9 335,3

Azot amonowy 141,0 72,3 32,3 33,0 27,6

Azot azotanowy 119,2 77,6 21,2 37,7 50,7

Azot ogólny 294,9 194,1 68,5 80,4 93,0

Chlorki 3 029,0 2 771,3 3 236,6 4 514,3 5 496,5

Siarczany 1 914,0 1 522,7 1 221,5 1 347,0 1 331,5

Zawiesina ogólna 133,7 96,9 22,0 52,1 34,1

[tys. m3]

Ścieki odprowadzane z ANWILU SA  
w latach 2000–2006

Ścieki do GOŚŚcieki oczyszczone do odbiornika
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Kierunki zagospodarowania odpadów wytworzonych  
w 2006 roku:

Istotny element w procesie unieszkodliwiania/odzysku odpadów nie-
bezpiecznych w ANWILU SA stanowi nowoczesna, spełniająca kanony 
najlepszej techniki (BAT) Instalacja	odzysku	chlorowodoru	z	odpadowych	
związków	chloroorganicznych eksploatowana w oparciu o pozwolenie 
zintegrowane.

Instalacja odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicz-
nych w 2006 roku eksploatowana była zgodnie z wymaganiami, określo-
nymi w pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Wojewodę Kujawsko-
-Pomorskiego z dnia 22.12.2005 r. znak WSiR/DW-I-EB/6618/1/05.
Bieżąca ewidencja wytwarzanych odpadów prowadzona jest przy wyko-
rzystaniu wdrożonego, elektronicznego programu ewidencji „Ewidencja-
D”, spełniającego wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrze-
by ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz. 213) oraz procedury Systemu 
Zarządzania Środowiskowego „Gospodarka odpadami” nr AW-IŚ-15.01 
wyd. 1 z dnia 25 lutego 2004 r.

Ilości odpadów odzyskanych w 2006 roku  
w systemie selektywnej zbiórki  

złom 
stalowy

drewno tworzywa 
sztuczne

makulatura metale	
kolorowe

W zakresie gospodarki odpadami na terenie całej firmy prowadzana jest 
selektywna zbiórka odpadów mogących stanowić surowiec wtórny lub 
których właściwa przemiana pozwala na odzysk pełnowartościowego 
surowca lub półproduktu.

M
g

Odpady inne niż
niebezpieczne

Odpady
niebezpieczne

Składowiska
odpadów

Odbiorcy
odpadów

74,52%
78,84%

17,73%

9,6
9%

3,4
3%

0,89%

8,04%

26,16% 73,84%

0,0%
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Przyjęta i realizowana przez ANWIL misja odpowiedzialnego biznesu in-

tegruje jego aspiracje ekonomiczne z pełną odpowiedzialnością za stan 

środowiska naturalnego.

Strategia działań proekologicznych w ANWILU SA zdefiniowana zo-

stała kilkanaście lat temu, spełniając na przestrzeni lat funkcję instrumen-

tu ukierunkowanego na przekształcenia w sferze zmian organizacyjnych, 

modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Opracowana na początku lat 90-tych „Kompleksowa Ocena 

Oddziaływania na Środowisko Zakładów Azotowych Włocławek” była 

kluczowym etapem w zdefiniowaniu obszarów i kierunków niezbędnych 

zmian w celu skutecznej i efektywnej minimalizacji wpływu przedsiębiorstwa 

na otoczenie. Dokument ten, a w szczególności sformułowane w nim wnio-

ski, stanowiły podstawę do opracowania „Harmonogramu przedsięwzięć 

proekologicznych, zmierzających do ograniczenia szkodliwego wpływu 

ANWIL SA na środowisko”. Program ten obejmował etapową realizację 

inwestycji dla każdego z elementów środowiska, przyjmując za prioryte-

towe działania na tych obiektach i instalacjach, które stanowiły największe 

źródło uciążliwości w aspekcie oddziaływania środowiskowego.

ANWIL SA 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 przy „otwartej kurtynie”, 

w sposób, odpowiadający potrzebom społecznym.

 Program ten jest unikalną inicjatywą jednoczącą branżę chemiczną, 

poprzez promocje wzajemnej pomocy i współpracy wśród realizatorów 

ruchu. Jej nadrzędnym celem jest rozwój dobrych praktyk zarządzania, 

przyczyniających się do poprawy działalności, komunikacji ze społeczeń-

stwem oraz odpowiedzialności za wytwarzane wyroby. Konsekwentnie 

realizowane przedsięwzięcia wspierane działaniami przeprowadzonymi 

w ramach programu „Czystsza Produkcja” oraz procedurami Systemu 

Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą EN ISO 14001:2004, po-

zwalają na wypełnienie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na kształ-

towanie świadomości ekologicznej załogi i współodpowiedzialności za 

stan otaczającego środowiska. 

W ramach realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” ANWIL 

SA od 5 lat jest organizatorem we Włocławku ogólnopolskiej akcji edukacji 

ekologicznej o nazwie „Drzewko za butelkę”, organizowanej przez realiza-

torów Programu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Przez tę akcję ANWIL SA, podobnie, jak i inne firmy chemiczne w 

Polsce, chce przypomnieć o tym, że przemysł chemiczny robi wiele, by 

jako integralny element współczesnego krajobrazu funkcjonować w tym 

krajobrazie jako element jak najmniej uciążliwy. Ideą akcji „Drzewko za bu-

telkę” jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy szkołami i placówkami 

przedszkolnymi w wybranych miejscowościach, gdzie swoją działalność pro-

dukcyjną prowadzą sygnatariusze Programu „Odpowiedzialność i Troska”, 

w uzbieraniu jak największej ilości pustych butelek „PET”. Zebrane butelki, 

za pośrednictwem zaangażowanych w akcję firm recyklingowych, trafiają 

do powtórnego przerobu, a ich symbolem są sadzone drzewka.

Do najistotniejszych proekologicznych działań inwestycyjnych realizowa-

nych przez ANWIL SA w latach 2005–2006 należą:

• Modernizacja Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego polegająca na zmia-

nie technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranową, 

umożliwiającej zaprzestanie używania do celów produkcyjnych azbe-

stu i czterochlorku węgla, poprawę warunków pracy oraz zmniejsze-

nie zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Inwestycja została dofinan-

sowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego.

• Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych o wę-

zeł biologicznego oczyszczania, współpracujący z mechaniczno-che-

miczną oczyszczalnią ścieków i umożliwiający oczyszczanie w nim 

wszystkich strumieni ścieków, powstających na terenie strefy przemy-

słowej.

• Modernizacja turbiny kompresora gazu syntezowego na linii A amo-

niaku skutkująca zmniejszeniem zużycia gazu poprzez ograniczenie 

wykorzystania pary wysokoprężnej w ilości średnio 3,5 Mg/h. 

• Budowa kotła pary 0,3 MPa w sekcji utylizacji spalin na linii A amonia-

ku, w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie zużycia gazu poprzez wy-

tworzenie dodatkowo pary niskoprężnej w ilości ok. 5 Mg/h.

• Modernizacja sieci magistralnej wody pitnej poprzez wymianę i uszczel-

nienie najstarszych odcinków sieci wody pitnej.

Realizacja
proekologicznych
zadań 
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Realizacja problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ANWILU SA 
jest traktowana na równi z wynikami ekonomicznymi Spółki.

Głównym celem przedsiębiorstwa w tym zakresie jest uzyskiwanie 
najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, by działalność pro-
dukcyjna nie stwarzała zagrożeń dla pracowników, okolicznej ludności, 
majątku oraz środowiska naturalnego.

Podstawą bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i tech-
nicznego jest zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii 
i rozwiązań technicznych (BAT).

Obowiązujący w przedsiębiorstwie system bezpieczeństwa tworzą 
środki techniczne oraz procedury organizacyjne, uruchamiane w trakcie 
zaistniałych awarii, a doskonalone w czasie ćwiczeń. 

ANWIL SA starannie i terminowo realizuje wymogi wynikające z obo-
wiązujących przepisów prawa. Firma wdrożyła: „Program zapobiegania 
awariom”, „Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy” oraz opracowała 
„Raport o bezpieczeństwie” i uzyskała decyzję o jego zatwierdzeniu przez 
odpowiednie organy administracyjne.

W roku 2005 została przeprowadzona ocena spełnienia „minimalnych 
wymagań dotyczących bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa”. Równocześnie 
dokonana została ocena 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 bran-

ży chemicznej.

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

ność sprzętu p. poż. i ciągły dostęp wody i innych środków gaśni-
czych;

• zapewnienie pełnej sprawności służb ratownictwa chemicznego.

W sytuacji zaistnienia awarii ważne jest szybkie podjęcie akcji ratow-
niczo-gaśniczej oraz pełna koordynacja i współpraca służb biorących 
udział w akcji.

Istotną rolę w systemie bezpieczeństwa odgrywa zakładowa Straż 
Pożarna wyposażona w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz 
nowoczesną bazę szkoleniowo-treningową, w której szkoleni są również 
członkowie ratownictwa chemicznego (pracownicy zatrudnieni w produkcji 
i spółkach świadczących usługi remontowe).

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 SA, a także ludności zamieszkałej w sąsiedztwie przedsiębiorstwa 
oraz środowisku naturalnemu.

Działanie w przedsiębiorstwie nastawione jest na ciągłe doskonalenie 
funkcjonującego Systemu bezpieczeństwa m.in. poprzez:
• realizację Polityki Bezpieczeństwa,
• systematyczną ocenę stanu bezpieczeństwa,
• bieżącą współpracę z pracownikami i/lub ich reprezentacją,
• prowadzenie działań zapobiegawczych i korygujących.

Bezpieczeństwo
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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.

Podstawa 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 zapewnieniem 
bezpieczeństwa jest Księga Bezpieczeństwa Zakładów Azotowych ANWIL Spółka Akcyjna we Włocławku. 

10	września	2007
 
	 Generalny	Dyrektor

 Benedykt Michewicz
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W ANWILU SA bezpieczeństwo pracy jest przedmiotem stałej troski kie-

rownictwa firmy. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa 

technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy.

W latach: 2005–2006 nie odnotowano śmiertelnych i zbiorowych wy-

padków przy pracy. W zakresie chorób zawodowych odnotowano jedną 

chorobę zawodową, tj. zatrucie przez chlorek winylu i toluen. Na prze-

strzeni ostatnich sześciu lat ilość wypadków kształtowała się następująco: 

2001 rok – 16; 2002 rok – 11; 2003 rok – 11; 2004 rok – 12, 2005 rok – 14, 

2006 rok – 15.

Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktycz-

ną i zdrowotną przez lekarzy spółki „PROF-MED”. W 2006 roku w ramach 

działań profilaktycznych przeprowadzano badania populacji kobiet i męż-

czyzn w wieku 35–55 lat pod kątem układu krążenia. W okresie jesien-

nym prowadzone są nieodpłatne szczepienia przeciwko wirusowi grypy. 

Prowadzane są również szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu 

zapaleniu wątroby. Przy współudziale NFZ przeprowadzono badania mam-

mograficzne w Regionalnym Centrum Onkologii Włocławek. W 2006 roku 

wdrożono następujące programy profilaktyczne: wczesne wykrywanie 

chorób układu krążenia, wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, den-

sytometrii, czyli badania gęstości kości. W ramach Narodowego Programu 

Ochrony Serca wykonywano dodatkowe badania analityczne krwi osobom 

po 40 roku życia. Ocenę stanu zdrowia przeprowadzono na podstawie 

badań okresowych, czynnego poradnictwa i zgłoszeń spontanicznych. 

Jednocześnie prowadzona jest akcja uświadamiająca o prawidłowym 

żywieniu i higienie pracy. Systematycznie prowadzona działalność profi-

laktyczna przyczynia się do podejmowania prawidłowych działań w celu 

polepszenia zdrowia załogi.

Szczegółowa ocena stanu zdrowia dokonywana jest podczas oma-

wiania analizy stanu bhp oraz okresowych posiedzeń Zespołu ds. Ekologii, 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wyniki badań i pomiarów natężeń czyn-

ników szkodliwych wskazują, że utrzymują się one na poziomie niższym od 

najwyższych dopuszczalnych stężeń. Jedynie na niektórych instalacjach są 

przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDN) hałasu. W tych 

przypadkach strefy zagrożenia hałasem są oznakowane i stosowane są 

odpowiednio dobrane ochronniki słuchu i system obchodowy pracy. 

Wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonij-

na współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami prowadzącymi 

stałą opiekę profilaktyczną nad pracownikami, Społeczną Inspekcją Pracy 

oraz całym personelem ANWILU SA gwarantują wysokie bezpieczeństwo 

oraz właściwą ochronę zdrowia.

Ochrona
zdrowia





29R A P O R T  E K O L O G I C Z N Y  2 0 0 7

Bardzo ważnym elementem w przyjętej przez Spółkę polityce minima-
lizowania wpływu procesów technologicznych na środowisko jest stała 
współpraca ANWILU SA 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 obszarze bezpieczeń-
stwa procesowego

• Akademią Rolniczą w Poznaniu w obszarze doboru odpowiednich ga-
tunków dla uproduktywnienia powierzchni leśnych w zasięgu oddziały-
wania instalacji produkcyjnych firmy

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

• Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie – wymiana doświad-
czeń

• Politechniką Łódzką w zakresie bezpieczeństwa procesowego
• Instytutem Chemii Przemysłowej – bieżące konsultacje
• Polskim Systemem Recyklingu – Organizacja Odzysku w Warszawie 

w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych.

ANWIL SA na stałe współpracuje z CHEMEKO Sp. z o.o., która jest 
odpowiedzialna za kontrolę wpływu procesów technologicznych na oto-
czenie, analizę ich potencjalnych skutków oraz obrazowanie trendów pro-
ekologicznych wymagań. Spółka ta prowadzi również Sekretariat Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”, żywo angażując się w propagowanie idei 
proekologicznych, także wśród młodego pokolenia.

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 organizowane przez włocławskie placówki oświatowe 
seminaria i sesje ekologiczne, którym Spółka udziela wsparcia organiza-
cyjnego. Jednak największym przedsięwzięciem organizacyjnym jest ak-
cja „Drzewko za butelkę”, której ANWIL SA był organizatorem w czerwcu 
2007 roku we Włocławku już po raz piąty. Wydarzenie to, zainicjowane 
z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Sekretariat Programu 
„Odpowiedzialność i Troska”, spotyka się wciąż z ogromnym zaintereso-
waniem ze strony włocławskich dzieci i młodzieży. Konkurs, polegający na 
zebraniu jak największej ilości butelek PET, które kierowane są do powtór-
nego przerobu, wplótł się na trwale w harmonogram wydarzeń w przed-
szkolach i szkołach Włocławka. W 2007 roku włocławskie placówki zebrały 
ich rekordową ilość: ponad 400 000 tysięcy sztuk (w roku 2006 ponad 
300 000 sztuk). Ilości te były rekordowymi w skali kraju. Każdorazowo pla-
cówki oświatowe za przekazane butelki otrzymują drzewka, będące sym-
bolem akcji, które następnie sadzą w swoim otoczeniu. Najważniejszym 
jednak celem przedsięwzięcia, oprócz nagród, dyplomów, wycieczek przy-
rodniczych, jest bez wątpienia edukacja ekologiczna młodego pokolenia, 
zaszczepienie idei troski o miejsce, w którym żyjemy, odpowiedzialności 
za stan środowiska naturalnego oraz włączenie młodego pokolenia w nurt 
aktywności społecznej. 

Zasadniczym elementem realizowanej polityki proekologicznej 
ANWILU SA jest jawność jej funkcjonowania i otwartość informacyjna 
w odniesieniu do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko. Efektem takiego 
podejścia Spółki jest rosnące zainteresowanie jej działalnością i podejmo-
wanymi wysiłkami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach 
organizowanych, od 1997 roku tzw. „Drzwi Otwartych” młodzież włocław-
skich szkół, mieszkańcy Włocławka, a także studenci wyższych uczelni, 
mają możliwość zwiedzania Spółki. Fachowa obsługa zwiedzających grup 
zapewnia rzetelną wiedzę na temat firmy, produkowanych wyrobów oraz 
efektów podejmowanych działań na rzecz minimalizowania wpływu pro-
cesów technologicznych na otaczające środowisko.

z partnerami

Współpraca 
ANWILU SA
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W zakresie ochrony środowiska:
•	 Budowę	i	uruchomienie	instalacji	do	katalitycznej	selektywnej	redukcji	

tlenków	azotu	(SCR)	w	gazach	odlotowych	z	linii	A	i	B	wytwórni	kwasu	

azotowego.

•	 Budowę	i	uruchomienie,	na	drugiej	linii	amoniaku,	instalacji	do	odgazo-

wania	kondensatu	procesowego.

•	 Modernizację	sieci	magistralnych	wody	pitnej.

•	 Działania	w	zakresie	poprawy	stanu	kanalizacji	przemysłowej.

•	 Ograniczenie	 emisji	 pyłów	 przy	 produkcji	 przedmieszek	 w	 przetwór-

stwie	polichlorku	winylu.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeń-
stwa pracy:
•	 Instalację	 wyciągów	 z	 rur	 zasypowych	 worków	 typu	 BB,	 na	 stanowi-

skach	załadunkowych	wagonów	i	samochodów	w	pakowni	nawozów.

•	 Montaż	dodatkowego	zaworu	blokadowego	na	gazie	opałowym	do	pie-

ca	reformingu	instalacji	amoniaku.

•	 Modernizację	pompowni	I-go	stopnia	wody	surowej,	podnoszącą	bez-

pieczeństwo	zasilania	zakładów	przy	niskich	poziomach	rzeki	Wisły.

na 2007 rok

•	 Modernizację	pompowni	wody	surowej	II-go	stopnia.

•	 Modernizację	rozdzielni	elektrycznych	wysokiego	napięcia,	zwiększają-

cą	bezpieczeństwo	obsługi.

•	 Zmniejszenie	natężenia	hałasu	przy	wytłaczarkach	granulatów	i	płyt.

W zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej:
•	 Zmniejszenie	narażenia	pracowników	na	pył	i	substancje	szkodliwe.

•	 Realizację	szeregu	programów	profilaktycznych	dla	załogi,	wykonywa-

nie	szczepień	ochronnych.

W zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej 
Programu „Odpowiedzialność i Troska”:
•	 Promocję	działalności	proekologicznej	ANWILU	SA	w	środowisku	lo-

kalnym.

•	 Promocję	 ANWILU	 SA	 jako	 realizatora	 Programu	 „Odpowiedzialność	

i	Troska”.

•	 Propagowanie	idei	Programu	„Odpowiedzialność	i	Troska”	poprzez	do-

stępne	narzędzia	komunikacji.

ANWIL SA deklaruje kontynuację przyjętej polityki dbałości o otaczające środowisko i wysiłków podejmowanych w celu zmniejszenia uciążliwości pro-

cesów produkcyjnych na jego stan. Złożona deklaracja działań przyjętych do realizacji w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” na 2007 rok 

obejmuje między innymi:

Deklaracja 
działań
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