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Szanowni Czytelnicy!

Warunkiem skutecznej polityki ekologicznej jest przede wszystkim respektowanie zasad zrówno-

ważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności człowieka. Przyjęcie tej koncepcji oznacza 

zharmonizowanie potrzeb i aspiracji społeczności z działaniami gospodarczymi, politycznymi i społecz-

nymi. Wymusza ono jednocześnie uruchomienie potencjału aktywności i racjonalizacji postaw wobec 

środowiska naturalnego.

ANWIL SA jest firmą chemiczną funkcjonującą w określonym otoczeniu i respektującą warunki, 

jakie ono stawia. Dotyczy to równie aspektu prawnego, jak i etycznego. Informacja o podejmowanych 

przez Spółkę działaniach na rzecz środowiska naturalnego tworzy cechę zasadniczą naszej polityki pro-

ekologicznej – jawność i otwartość. Ma to niewątpliwie przełożenie na wzrost świadomości, nie tylko 

wśród załogi, ale również społeczności lokalnej. Kwestie dotyczące środowiska naturalnego są przecież 

naszym wspólnym interesem i z tego też powodu musimy o nich rozmawiać, dzielić się spostrzeżeniami. 

Osiągnięcie stawianych celów jest możliwe tylko wtedy, gdy włączą się w ich realizacje obok społeczno-

ści również przedsiębiorstwa, będące również głównymi użytkownikami środowiska.

ANWIL SA jest firmą odpowiedzialną społecznie. W swej strategii zmierzamy do pogodzenia wie-

lu różnych celów. Osiąganiu przez nas korzystnych wyników ekonomicznych towarzyszy głęboka tro-

ska o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. W realizacji tych celów wspierają nas programy: 

Odpowiedzialność i Troska, Czystsza Produkcja, jak również System Zarządzania Środowiskowego 

zgodny z normą EN ISO 14001:2004, gwarantujący efektywną kontrolę stawianych celów i realizowa-

nych zadań.

Etyka w biznesie jest gwarancją stabilnego, bezpiecznego rozwoju każdej firmy na gruncie jej od-

powiedzialności społecznej i świadomości jej powiązań z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Kodeks Etyki ANWILU SA zawiera normy etyczne również w odniesieniu do obszarów dotyczących kwe-

stii społecznych. Określone są w nim obowiązki wszystkich pracowników wobec szeroko rozumianego 

otoczenia, w tym również środowiska naturalnego. Ekologia jest traktowana jako jedno z kryteriów od-

powiedzialności społecznej.

Przekazuję Państwu kolejny raport obrazujący wysiłki Spółki w obszarze ochrony środowiska na-

turalnego, jako elementu polityki prospołecznej licząc, iż przyjmą go Państwo z pełnym zrozumieniem. 

Jesteśmy otwarci na Państwa opinie i uwagi, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu wspólnych 

problemów, jakimi są kwestie środowiska naturalnego.

Maciej Trojnarski
Prezes Zarządu ANWILU SA
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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 
Spolana 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 jakości, aby w pełni 
i w sposób 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 środo-
wiska. Spółka realizuje międzynarodowe programy ochrony środowi-
ska: „Odpowiedzialność i Troska” oraz „Czystsza Produkcja” uzyskując 
w 1997 roku tytuł „Laureata Czystszej Produkcji” oraz w 1999 roku 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 moty-
wację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić 
osiągnięcie celów strategicznych Spółki.

W swojej działalności ANWIL SA kieruje się zasadami etycznymi zawar-
tymi 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 przy-

znana za znakomite wyniki finansowe, produkty najwyższej jakości, dy-
namiczny rozwój, konsekwentnie unowocześniane technologie i utrzy-
manie wiodącej pozycji na krajowym i europejskim rynku w branży 
chemicznej;

• Osiem Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za 
osiągnięte wyniki ekonomiczne oraz zrównoważony i dynamiczny roz-
wój;

• tytuł Laureata w kategorii „Technologia Godna Polecenia” w edy-
cji konkursu: „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym Patronatem 
Prezydenta RP za Instalację odzysku chlorowodoru do utylizacji odpa-
dowych związków chloroorganicznych;

• Medale Europejskie za polichlorek winylu – Polanvil, saletrzak - 
CANWIL oraz płyty z PCW Anwipor Light i Anwidur, przyznane przez 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC;

• „Złoty ORBITAL” – nagroda za „Efektywną działalność na rzecz ochro-
ny środowiska”; 

• tytuł „Ten, Który Zmienia Polski Przemysł” przyznany przez Polskie 
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości za nowoczesność i kon-
kurencyjność polskiego przedsiębiorstwa; 

• tytuł: „Filar Polskiej Gospodarki” przyznany dwukrotnie( 2005 i 2007) 
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;

• tytuł: „Perła Wielka Polskiej Gospodarki” przyznany przez maga-
zyn Polish Market we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk w rankingu najbardziej efektywnych ekono-
micznie przedsiębiorstw.
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• Saletra amonowa 
• Saletrzaki – CANWIL z dodatkiem magnezu, 

CANWIL S z dodatkiem siarki
• Polichlorek winylu suspensyjny – Polanvil
• Wodorotlenek sodu 

• Granulaty PCW
• Płyty PCW
• Amoniak
• Inne chemikalia

Podstawowe procesy produkcyjne

Podstawowe produkty

Polichlorek winylu

Granulaty PCW

Chlor

Oksychlorowanie

Soda kaustyczna

Polichlorek winylu

Ług sodowyWodorotlenek sodu

Kwas azotowy techniczny

Ciekły amoniakSynteza amoniakuReforming

Saletra amonowa

Elektroliza

Polimeryzacja

Tlen

Sól kuchenna

Wodór

Neutralizacja

Utlenianie amoniaku

Gaz ziemny

Płyty PCW

Chlorek winylu

Chlorowodór

Kraking

DwuchloroetanChlorowanieEtylen

Saletrzak

Dolomit / wapień

Dwutlenek węgla

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

ANWIL SA analizując otoczenie Spółki i jego potrzeby oraz uwzględnia-
jąc uwarunkowania dla swojej działalności wyznaczył obszary, w stosunku 
do których podejmowane są działania z zakresu CSR: 
• otoczenie zewnętrzne: społeczność regionu i środowisko naturalne,
• otoczenie wewnętrzne: środowisko pracy.

Przesłanie: ANWIL SA jako odpowiedzialny sąsiad wyznacza zakres 
działań na rzecz społeczności regionu, które obejmują: wspieranie inicja-
tyw lokalnych, edukację proekologiczną młodego pokolenia, działalność 
charytatywną, budowanie relacji i atmosfery otwartości poprzez udział 
w imprezach rekreacyjnych, akcja „Drzwi otwarte”, itp.

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

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

sponsoringowa (drużyna koszykówki ekstraklasy 
mężczyzn ANWIL Włocławek, sport balonowy, 

żeglarstwo, wsparcie dla Muzeum Ziemi 
Kujawskiej i Dobrzyńskiej, koncerty muzyki 

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

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji młodego pokolenia w zakresie 
ekologii. Zdajemy sobie sprawę, jak wiele znaczy świadomość odpowie-
dzialności za miejsce, w którym żyje młode pokolenie. To ono w przyszłości 
będzie wyznaczać standardy życia w regionie, dlatego tak ważną kwestią jest 
włączenie młodych ludzi w nurt aktywności prospołecznej. W tym obszarze 
nasze działania odnoszą się do: wsparcia organizacji konkursów chemicz-
nych, wiedzy ekologicznej, sympozjów ekologicznych, organizacji spotkań 
z nauczycielami włocławskich szkół w siedzibie Spółki, organizacji konkursów 
plastycznych o tematyce ekologicznej oraz największego przedsięwzięcia 
organizacyjnego, jakim jest akcja: „Drzewko za butelkę”, (VII edycja w 2009 
roku) ogólnopolskiego konkursu na zebranie butelek PET, zainicjowanego 
przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Bardzo istotnym środkiem służącym do zwiększenia intensywności 
kontaktów firmy z jej otoczeniem jest działalność dobroczynna. Zazwyczaj 
beneficjentem tych działań są organizacje i instytucje non profit zajmu-
jące się bezpośrednio działalnością pomocową oraz osoby fizyczne. 

ANWIL SA firmą

odpowiedzialną społecznie
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Spółka posiada Politykę Dobroczynności. Na jej podstawie prowadzi dzia-
łalność charytatywną w głównej mierze współpracując z Fundacją ORLEN 
Dar Serca, ale również prowadząc działalność samodzielnie. Działalnością 
filantropijną wspieramy przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia i orga-
nizacje niosące pomoc, a także finansujące np. zakupy sprzętu medycz-
nego lub rehabilitacyjnego. Od lat systematycznie wspomaganych jest 
kilka ośrodków monarowskich, ośrodków pomocy osobom bezdomnym 
i zakonnych domów opieki dla samotnych matek z województw Kujawsko-
Pomorskiego i Warmińskiego oraz ośrodki pomocy społecznej z Włoc-
ławka i okolic. Darowizny otrzymuje także Polski Czerwony Krzyż. Środki 
finansowe przekazano włocławskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej. Wiele uwagi firma poświęca swoim byłym pracownikom 
– emerytom i rencistom, w szczególności, w uzasadnionych przypadkach, 
udzielając darowizn finansowych na zakup drogich leków lub umożliwiając 
pokrycie kosztów operacji lub badań lekarskich.

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

Ważnym obszarem w relacjach firmy odpowiedzialnej społecznie ze śro-
dowiskiem, w którym funkcjonuje jest kwestia budowanie relacji i atmosfery 
otwartości we wzajemnych kontaktach. Cel ten osiągamy poprzez organi-
zację imprez rekreacyjnych, ale przede wszystkim poprzez organizację tzw. 
Drzwi otwartych, czyli stworzenie możliwości zwiedzania firmy przez grupy 
uczniów szkół włocławskich oraz studentów szkół wyższych.

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

W swojej działalności ANWIL SA jako firma chemiczna korzysta z zaso-
bów środowiska naturalnego. Realizując program zrównoważonego rozwoju, 
Spółka opracowała i realizuje strategię zapewniającą optymalne warunki 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia pracowników, dostosowując 
technologie i organizacje procesów produkcyjnych do najwyższych stan-
dardów. Konsekwentnie realizowane przez Spółkę w trosce o środowisko 
naturalne proekologiczne przedsięwzięcia inwestycyjne wspierane są od 
szeregu lat realizacją międzynarodowych programów z zakresu ochrony 
środowiska oraz systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001.

Dobrowolne podjęcie problematyki ochrony środowiska 
w swojej strategii to niewątpliwie wyraz troski Spółki o jakość wód 
(zmniejszenie zanieczyszczeń w ściekach), powietrza atmosferycznego 
(ilość pyłów wypuszczanych w powietrze), gleby (gospodarka odpadami). 
To świadomość konieczności uwzględnienia tej problematyki w strategii 
działań na rynku. Podejście proekologiczne do tematyki ochrony środowi-
ska naturalnego w strategii Spółki jest szeroko promowane przy pomocy 
dostępnych narzędzi: strona www, raport roczny, raport ekologiczny. 
Społeczność lokalna otrzymuje rzetelne informacje na temat działań Spółki 
również przy okazji spotkań w ramach Drzwi otwartych czy Dni otwartych, 
spotkań w siedzibie spółki (uczniów i nauczycieli), akcji: „Drzewko za 
butelkę”, seminariów i konkursów, w których uczestniczą przedstawiciele 
ANWILU SA, lub których firma jest współorganizatorem. Wieloletni udział 
ANWILU SA w targach POLEKO w ramach wspólnej ekspozycji firm che-
micznych pod egidą Sekretariatu Programu „Odpowiedzialność i Troska” 
jest również okazją do zaprezentowania polityki i działań Spółki w tym 
obszarze. Kilkakrotnie już umożliwiliśmy udział w tych targach uczniom 
włocławskich szkół średnich.

ANWIL SA jako odpowiedzialny pracodawca. Na tym przesłaniu Spółka 
opiera swoje działania na rzecz środowiska pracy i pracowników, które 
obejmują: bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochronę zdrowia pracowni-
ków, szkolenia i kształcenie pracowników, działalność Rzecznika ds. Etyki, 
budowanie dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a załogą poprzez spot-
kania integracyjne, okolicznościowe, odpowiednią polityka informacyjną 
z wykorzystaniem mediów wewnętrznych.

W kwietniu 2009 roku ANWIL SA zdobył trzecie miejsce w rankingu 
wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR). Badanie prze-
prowadziły firma Braun&Partners Polska wraz z Polską Konfederacją 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan wśród największych polskich firm. Pod 
uwagę brano siedem czynników, które identyfikują obszary działań odpo-
wiedzialnego biznesu. ANWIL SA uzyskał tak znaczącą pozycję za wysoki 
poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny.
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ANWIL SA posiada uregulowany stan formalno - prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Dysponuje łącznie 7 podstawowymi decyzjami admi-
nistracyjnymi, w tym 4 pozwoleniami zintegrowanymi (na prowadzenie instalacji wchodzących w skład Kompleksu Tworzyw Sztucznych, na prowadze-
nie instalacji spalania paliw w Elektrociepłowni eksploatowanej przez Kompleks Energetyczny oraz na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne). Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce 
proekologicznej sukcesywna intensyfikacja produkcji nie pociąga za sobą wzrostu 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 

Efektem korzystania ze środowiska są ponoszone przez ANWIL SA 
opłaty za korzystanie ze środowiska, które w roku 2008 były niższe w sto-
sunku do roku 2007 o 27,8%, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych 
stawek opłat, średnio o 1,2%.

W strukturze opłat nadal dominującym elementem korzystania ze śro-
dowiska pozostaje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przy czym 
podobnie jak w roku 2007 największy wpływ na jej wielkość miała emisja 
zanieczyszczeń z Kompleksu Nawozowego (ok. 56%).

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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Zanieczyszczenia powietrza
Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji należących do ANWILU 
SA odbywa się poprzez 271 emitorów, z czego: 1 znajduje się w Kom-
pleksie Energetycznym, 75 w Kompleksie Nawozowym, 195 w obecnym 
Kompleksie Tworzyw Sztucznych. Wielkość emisji zanieczyszczeń z poszcze-
gólnych emitorów kontrolowana jest 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) pomiary stę-
żeń i emisji zanieczyszczeń prowadzone są przy wykorzystaniu systemu 
pomiarów ciągłych.
W roku 2008 w stosunku do roku 2007 odnotowano:
• 14% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych,
• 38% obniżenie emisji gazów.

Wskaźnik sumarycznej emisji zanieczyszczeń (bez CO2) do powietrza na 
tonę wyrobów podstawowych spadł z 3,40 kg/Mg w 2007 roku do 3,28 kg/
Mg w roku 2008. Cechą charakterystyczną emitowanych przez ANWIL SA 
zanieczyszczeń jest przeważający udział substancji gazowych w stosunku 
do zanieczyszczeń pyłowych. W roku 2008 uzyskano względem roku 2007 
radykalne (14%) zmniejszenie wielkości emisji pyłów do powietrza, wyni-
kające ze zwiększenia udziału gazu w paliwie wykorzystywanym w Elek-
trociepłowni. Znaczną (38%) redukcję emisji gazów osiągnięto natomiast 
dzięki inwestycjom w urządzenia redukcji tlenków azotu (NO, NO2) oraz 
podtlenku azotu (N2O) na Instalacji produkcji kwasu azotowego. 

Poniższy wykres prezentuje wielkość emisji substancji gazowych i pyło-
wych wprowadzanych do powietrza na przestrzeni ostatnich lat, przy czym 
należy zaznaczyć, że od roku 2007 do systemu ewidencji emisji dodane 
zostały takie zanieczyszczenia, jak:
• podtlenek azotu emitowany z Instalacji produkcji kwasu azotowego,
• gazy zrzutowe (metan, etan, propan, butan, tlenek węgla, dwutlenek 

węgla) emitowane z Instalacji produkcji amoniaku,
• metale ciężkie emitowane z Zakładowej Elektrociepłowni.

Włączenie wymienionych substancji do systemu raportowania emisji 
wyniknęło z potrzeby dostosowania dotychczasowych metodyk monitoro-
wania emisji do metod obowiązujących w Europejskim Rejestrze Uwalniania 
i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).

Struktura emisji zanieczyszczeń w 2008 roku
(z uwzględnieniem emisji CO2)

Dwutlenek węgla
99,51% 
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0,49% 

Podtlenek azotu
0,20% Metan

0,08% 

technologie chemiczne
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Tlenki azotu NO2
0,06% 

technologie energetyczne

Emisja zanieczyszczeń  
w odniesieniu do źródeł jej powstania

Globalna emisja zanieczyszczeń do powietrza  
na przestrzeni ostatnich lat

gazy pyły
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0,07% 

Reszta
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• 2007 rok – emisja roczna bez uwzględniania podtlenku azotu oraz gazów zrzutowych 
z Instalacji produkcji amoniaku.

• 2007+ rok – emisja roczna z uwzględnieniem podtlenku azotu oraz gazów zrzuto-
wych z Instalacji produkcji amoniaku, analogicznie, jak w roku 2008.

Wielkość opłat w latach 2004-2008

• 2007 rok – emisja roczna bez uwzględniania podtlenku azotu oraz gazów zrzuto-
wych z Instalacji produkcji amoniaku.

• 2007+ rok - emisja roczna z uwzględnieniem podtlenku azotu oraz gazów zrzuto-
wych z Instalacji produkcji amoniaku, analogicznie, jak w roku 2008.
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W roku 2008 oddano do eksploatacji układ wysokotemperaturowej selek-
tywnej redukcji katalitycznej na linii A oraz na linii B Instalacji produkcji 
kwasu azotowego, który umożliwia redukcję wielkości emisji podtlenku 
azotu z poziomu około 5,5 kg/Mg dla linii A oraz 6,0 kg/Mg dla linii B do 
poziomu około 1,0 kg/Mg dla linii A oraz 0,3 kg/Mg dla linii B. Ilość zneu-
tralizowanego podtlenku azotu wyniosła w roku 2008 około 1910 Mg.

Gospodarka wodno-ściekowa
Dokumentem sankcjonującym w ANWILU SA warunki poboru wód powierzch-
niowych i podziemnych, odprowadzania do Strugi Korabnickiej wód z ro-
wów odwadniających obiekty budowlane, gospodarki wodno-ściekowej 
i odpadowej, wprowadzania ścieków bytowych do ziemi, jest pozwolenie 
wodnoprawne, udzielone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzją 
znak WSiR/DW.6811-11/03 z dnia 15.12.2003 r.

W 2008 roku ANWIL SA, analogicznie jak w latach ubiegłych, 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 ANWILU SA 
oraz sprzedawanej innym podmiotom gospodarczym położonym 
w obszarze przemysłowym ANWILU SA),

- 4 studnie usytuowane pomiędzy ogrodzeniem ANWILU SA, a dro-
gą nr 1 (przeznaczonych do poboru wody na cele socjalno-bytowe 
oraz przemysłowe w sytuacjach awaryjnych w 2008 roku studnie te 
nie były wykorzystywane).

• powierzchniowej:
- ujęcie zlokalizowane na lewym brzegu Wisły  w 687,92 km jej biegu, 

przeznaczone do poboru wody wykorzystywanej do celów techno-
logicznych, p-poż. oraz gospodarczych ANWILU SA, a także sprze-
dawanej podmiotom zewnętrznym. W zależności od przeznaczenia 
woda poddawana jest odpowiednim procesom fizyczno-chemicz-
nego uzdatniania tj.: filtracji, koagulacji i demineralizacji.

Ilość poboru wody powierzchniowej i podziemnej  
w odniesieniu do wielkości produkcji

woda podziemna woda powierzchniowa produkcja

[tys. m3] [tys. Mg]

Dynamika zmian ilości ścieków odprowadzanych z ANWILU SA 
w odniesieniu do roku 2007 przedstawiała się następująco:

Ścieki odprowadzane z ANWILU SA  
w latach 2000–2008

W zakresie jakości wód docelowego odbiornika ścieków (rzeki Wisły) 
sprawą wymagającą podkreślenia w niniejszym raporcie jest zainicjowana 
i prowadzona przez Greenpeace Polska w 2008 roku inicjatywa „Rzeka 
nie jest ściekiem”. W ramach tej kampanii w czerwcu 2008 roku wpłynął 
do ANWILU SA list, w którym działacze Greenpeace poinformowali, iż 
w ściekach odprowadzanych przez ANWIL SA zostały zidentyfikowane 
szczególnie szkodliwie związki, jakimi są polichlorowane bifenyle (PCB). 
We wrześniu 2008 roku na zaproszenie ANWILU SA przybyli do Włocławka 
przedstawiciele Greenpeace Polska. W wyniku rozmów ustalone zostało 
przeprowadzenie badania ścieków odprowadzanych z ANWILU SA do 
Wisły na zawartość PCB w wybranym wspólnie laboratorium. 26 listopada 
w siedzibie ANWILU SA upubliczniono wyniki tychże badań wykonane 
w wybranym wspólnie z Greenpeace Polska laboratorium posiadającym 
akredytacje na wykonanie oznaczeń tego rodzaju związków.

Badanie to potwierdziło, że ANWIL SA przestrzega wszystkich 
norm europejskich w zakresie jakości odprowadzanych ścieków 
przemysłowych, a ich odprowadzanie do Wisły nie wpływa na 
pogorszenie jej jakości.

W 2008 roku odnotowano wzrost poboru wody powierzchniowej o ok. 4,0% 
w stosunku do roku 2007. W roku 2008 wskaźnik zużycia wody kształtował 
się na poziomie 5,9 m3/Mg wyrobu, przy 5,3 m3/Mg wyrobu w roku 2007.
W 2008 roku ścieki powstające w ANWILU SA odprowadzane były poprzez 
pracujący w sposób ciągły wylot W-1, kierujący do Strugi Oślej ścieki z ob-
szaru produkcyjnego ANWILU SA. W 2008 roku nie odnotowano pracy, 
odprowadzającego do Strugi Oślej wody z przelewów burzowych zlokali-
zowanych na kanalizacji KD II wylotu WD, nie wykorzystywano także wylotu 
WWS, umożliwiającego odprowadzanie ścieków z obszaru produkcyjnego 
ANWILU SA w przypadku wysokich stanów wód Wisły.

Ścieki do GOŚŚcieki oczyszczone do odbiornika

[tys. m3]
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Wylot Jednostka 2007 r. 2008 r. Dynamika 
zmian [%]

W-1
tys. m3

4 722,2 4 363,6 -7,6

WD 0,0 0,0 –



Gospodarka odpadami
Prowadzona w ANWILU SA gospodarka odpadami oparta jest na podstawowych zasadach gospodarowania wytworzonymi odpadami i spełnia obo-
wiązujące standardy postępowania, polegające na:
• zapobieganiu powstawania odpadów (działania w ramach Programu „Czystsza Produkcja”),
• recyklingu materiałowym i energetycznym (ponad 47,82% odpadów niebezpiecznych poddano odzyskowi w Instalacji odzysku chlorowodoru z od-

padowych związków chloroorganicznych i innych procesach produkcyjnych, a 12,68% odpadów niebezpiecznych zostało zawróconych do proce-
sów technologicznych),

• 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 22,44% ogółu wytworzonych odpadów, w tym 0,42% odpadów niebezpiecznych i 22,04% odpadów innych 
niż niebezpieczne.

W zakresie gospodarki odpadami faktem, zasługującym na podkreślenie, jest pełne wywiązanie się ANWILU SA z obowiązku wynikającego z ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1085) stanowiącym, iż „Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usu-
nięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku”. W październiku 2008 roku 
ANWIL SA przekazał do Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowaną informację o wykorzystywanych PCB, informującą, iż na terenie ANWILU SA nie 
występują już (tzn. nie są eksploatowane, bądź wyłączone z użytkowania) urządzenia zawierające PCB.

Dynamika zmian globalnych ładunków stężeń podstawowych zanieczyszczeń w ściekach 
odprowadzanych do odbiornika – Strugi Oślej (wylotem W-1)

Lp. Rodzaj 
zanieczyszczenia

Odprowadzany ładunek (kg/rok)
Zmiana [%]

2007 r. 2008 r.

1 ChZT 458 020 327 272 -28,5

2 BZT5 22 316 23 782 6,6

3 Siarczany 856 135 698 178 -18,5

4 Zawiesina ogólna 33 595 40 872 21,7

5 Azot amonowy 67 244 34 371 -48,9

6 Azot azotanowy 23 280 9 454 -59,4

7 Azot ogólny 89 879 55 054 -38,7

8 Chlorki 4 789 663 4 429 065 -7,5

9 Sód 2 487 027 2 198 533 -11,6

10 Metale 114 1 798 – 

11 Związki chloroorganiczne 623 813 30,5
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Kierunki zagospodarowania odpadów wytworzonych w 2008 roku
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Na terenie całej Spółki prowadzana jest selektywna zbiórka odpadów, mogą-
cych stanowić surowiec wtórny, lub których właściwa przemiana pozwala 
na odzysk pełnowartościowego surowca lub półproduktu.
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Ilości odpadów odzyskanych w 2008 roku  
w systemie selektywnej zbiórki 

złom 
stalowy

drewno tworzywa 
sztuczne

makulatura metale 
kolorowe

M
g

opakowania
wyprodukowane

30%

opakowania
wyeksportowane
12%

opakowania
wprowadzone 
na rynek krajowy
58%

Gospodarka opakowaniami w ANWILU SA w 2008 roku

Z uwagi na fakt, iż ustawowe obowiązki nałożone na producenta, importera 
oraz wprowadzającego do obrotu opakowania wraz z produktem – a ta-
kim jest ANWIL SA, można realizować samodzielnie lub poprzez wyspe-
cjalizowaną organizację zwaną Organizacją Odzysku, Spółka ponownie 
scedowała ten obowiązek i związaną z tym sprawozdawczość na Polski 
System Recyklingu – Organizację Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie.
W 2008 roku ANWIL SA wywiązał się z ustawowego obowiązku recyklingu, 
który wynosił dla:
• tworzyw sztucznych – 16%,
• materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) – 15%,
• papieru i tektury – 49%,
• aluminium – 41%,
• blachy – 25%.

W 2008 roku ANWIL SA wprowadził na rynek (krajowy i zagraniczny) 2708,02 
Mg odpadów opakowaniowych. W ogólnej masie opakowań 2256,70 Mg 
(83,33%) stanowią opakowania wprowadzone na rynek krajowy wraz z pro-
duktem, a 451,32 Mg (16,67%) opakowań wyeksportowano.
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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 
proekologicznych jest wynikiem przyjętej przez rozwinięte społeczności 
koncepcji zrównoważonego rozwoju czyli zharmonizowaniu potrzeb oraz 
aspiracji współczesnych i przyszłych pokoleń. ANWIL SA traktuje zrów-
noważony 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, strategię proekologicz-
nego podejścia opiera na następujących filarach: 
• efektywność ekonomiczna – ukierunkowana na zysk dla zbiorowości 

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

bów, systematyczne minimalizowanie oddziaływania na otoczenie, 
wspomagane wdrażaniem programów („Odpowiedzialność i Troska” 
oraz „Czystsza Produkcja”) oraz systemów zarządzania środowisko-
wego (ISO 14001),

• równowaga społeczna – przejawiająca się aktywnymi działaniami 
w celu podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej oraz współ-
uczestnictwo w życiu kulturalnym, edukacyjnym i sportowym regionu. 

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 wg EN ISO 14001:2004. 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 ustaleniami, 
ANWIL SA w 1995 roku przystąpił dobrowolnie do zalecanego przez 
Europejską Radę Przemysłu Chemicznego (CEFIC) programu „Responsible 
Care” „Odpowiedzialność i Troska”. Jednym z najistotniejszych celów 
tego programu jest stałe poszukiwanie rozwiązań modernizacyjnych, 
prowadzących do oszczędności energii, zmniejszenia odpadów i ście-
ków, redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawy bezpieczeństwa pro-
cesowego i zdrowia pracowników. Za działania w zakresie programu 
ANWIL 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 w 2009 roku po raz siódmy 
wziął udział w ogólnopolskiej akcji: „Drzewko za butelkę” we Włocławku, 

organizowanej przez realizatorów programu z okazji Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska. Poprzez 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 klasami i grupami przedszkolnymi 
w miejscowościach, gdzie swoją działalność produkcyjną prowadzą syg-
natariusze 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.

Polityka Środowiskowa w ANWILU SA zakłada prowadzenie proce-
sów produkcyjnych w pełnej świadomości ich wpływu na środowisko 
a wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą 
EN ISO 14001:2004, umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami 
działalności środowiskowej 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 przestrzeni 
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 związ-
ków chloroorganicznych, nagroda „Panteon Polskiej Ekologii” przyznana 
przez Ministra Środowiska i Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certy-
fikacji 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 przy-
znała 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(„gorących punktów”), czyli miejsc 
zagrażających środowisku naturalnemu Morza Bałtyckiego. Decyzję tę 
podjęła Grupa HELCOM LAND i HELCOM PIFT, zajmująca się ochroną 
środowiska zlewni Bałtyku.

W 2008 roku Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej w ogól-
nopolskim konkursie ekologicznym pod patronatem Ministra Środowiska 
przyznało ANWILOWI SA tytuł „Firma Bliska Środowisku 2008”.

ANWILU SA
Polityka proekologiczna
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UNIA EUROPEJSKA
THE EUROPEAN UNION

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
The European Regional Development Fund

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

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

Opracowana na początku lat 90-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, 
pozwalają na wypełnienie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na 
kształtowanie świadomości ekologicznej załogi i współodpowiedzialności 
za stan otaczającego środowiska. 

W ramach realizacji Programu „Odpowiedzialność i Troska” ANWIL SA 
od 7 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 
butelkę” jest rywalizacja w formie zabawy pomiędzy klasami szkolnymi i 
grupami przedszkolnymi w wybranych miejscowościach, gdzie swoją dzia-
łalność produkcyjną 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 
realizowanych przez ANWIL SA w latach 2007-2008 należą:

• Oddanie do eksploatacji instalacji do katalitycznej redukcji tlenków 
azotu w wytwórni kwasu azotowego. Tym samym osiągnięte zostały 
standardy emisji tlenków azotu na poziomie najlepszej dostępnej tech-
niki (BAT) dla produkcji kwasu azotowego.

• Uruchomienie instalacji do odgazowania kondensatu technologiczne-
go na linii A amoniaku.

• Uszczelnienie kanalizacji przemysłowej poprzez wprowadzenie ręka-
wa uszczelniającego – bezwykopowa renowacja kanalizacji bytowej o 
długości 1080 m.

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wdrożenie techno-
logii katalitycznej redukcji podtlenku azotu N2O. Realizacja pierwszego 
w polskim przemyśle projektu joint implementation. Inwestycja zakłada 
zmniejszenie w latach 2008-2012 emisji podtlenku azotu o 3,5 mln ton 
w przeliczeniu na dwutlenek węgla.

• Modernizacja ciągu uzdatniania kondensatów na Demi II. Inwestycja 
zakłada zmniejszenie zużycia kwasu solnego i ługu sodowego o 80% 
oraz ilości odprowadzanych ścieków o 85%.

• Przebudowa układu niszczenia chloru na wytwórni chloru i ługu sodo-
wego. Projekt zakłada zmniejszenie o 400 Mg ilości chlorków odpro-
wadzanych rocznie do środowiska. Chlor w ANWILU SA jest produko-
wany metodą membranową od 2006 roku. Inwestycja ta została dofi-
nansowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

• Budowa dźwiękochłonnej kabiny dla obsługi wytłaczarek. Zakładany 
efekt to obniżenie poziomu narażenia na hałas do warunków norma-
tywnych.

• Zakup nowej drukarki fleksograficznej z usadowieniem jej w linii z in-
stalacją do produkcji folii trzywarstwowej. Spowoduje to ograniczenie 
ilości powstających odpadów o około 200 Mg/rok. 

Realizacja
proekologicznych
zadań 
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W zakresie ochrony środowiska
• Poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację sprężarki 

TC-1701 na linii instalacji produkcji amoniaku.

• Wykonanie i montaż tłumika na odpowietrzeniu przestrzeni parowej wy-
parki II azotanu amonu na linii B wytwórni.

• Zmniejszenie emisji do powietrza poprzez zamknięcie uszczelnienia 
wodnego gazometru w instalacji produkcji polichlorku winylu.

• Zmniejszenie ilości odpadów poprzez zainstalowanie i podłączenie fil-
trów samoregenerujących na 3 liniach: C, D i F.

• Wymiana baterii akumulatorowych na urządzenie hermetyczne na 
GPZ2.

W zakresie obrotu chemikaliami
• Utrzymanie wymagań Programu: Opieka nad Produktem (Produkt 

Stewardship) w zakresie transportu i surowców.

na 2009 rok

W zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
• Realizację szeregu programów profilaktycznych dla załogi (Światowy 

Dzień Zdrowia, Serca, Wzroku, Tydzień Walki z otyłością, Profilaktyka 
zmian chorobowych gruczołu krokowego, Profilaktyka chorób spo-
łecznych, Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, 
Profilaktyka raka piersi, Profilaktyka Raka Szyjki Macicy).

• Wykonywanie szczepień ochronnych: przeciw wirusowi grypy, przeciw 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B.

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

nym.

• 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 

procesów produkcyjnych na jego stan. Deklaracja działań przyjętych do realizacji w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska” na 2009 rok obej-

muje między innymi:

Deklaracja 
działań
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W realizacji przyjętej przez Spółkę polityki minimalizowania wpływu pro-
cesów technologicznych na środowisko naturalne bardzo ważnym ele-
mentem 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 obsza-
rze bezpieczeństwa 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 ze Spółką CHEMEKO, która jest 
odpowiedzialna za prowadzenie działań w zakresie: kontroli wpływu pro-
cesów technologicznych na otoczenie, analizy ich potencjalnych skutków 
oraz obrazowania trendów proekologicznych wymagań. Spółka ta prowadzi 
również Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”, żywo angażując 
się w propagowanie idei proekologicznych, wśród społeczności lokalnej, 
ale również na terenie całego kraju. 

Wszelkie inicjatywy działań proekologicznych, zarówno w aspekcie 
edukacyjnym, jak i realizacji konkretnych przedsięwzięć, spotykają się 
z pełną akceptacją samorządu lokalnego oraz Włocławskiego Centrum 
Edukacji Ekologicznej.

Inicjatywy te, to organizowane przez włocławskie placówki oświatowe 
seminaria, sesje i konkursy ekologiczne, którym Spółka udziela wsparcia 
organizacyjnego. To również regularnie organizowane spotkania z nauczy-

cielami przedmiotów przyrodniczych w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych Włocławka. W 2008 roku ANWIL SA szczególnie zaangażował się 
w działalność edukacyjną młodzieży szkół średnich. Byliśmy uczestnikiem 
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2008 w ramach projektu: „Otwarta 
Firma” z cyklem wykładów dotyczących odpowiedzialnego biznesu, w tym 
zaangażowania ANWILU SA w działania proekologiczne. Jednak najwięk-
szym przedsięwzięciem organizacyjnym jest akcja „Drzewko za butelkę”, 
której ANWIL SA był organizatorem w czerwcu 2009 roku we Włocławku 
już po raz siódmy. Wydarzenie to, zainicjowane z okazji Światowego Dnia 
Ochrony Środowiska przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność 
i Troska”, spotyka się od lat z niesłabnącym zainteresowaniem ze strony 
włocławskich dzieci i młodzieży. Konkurs, polegający na zebraniu jak naj-
większej ilości butelek PET, które kierowane są do powtórnego przerobu, 
wplótł się na trwale w harmonogram wydarzeń w przedszkolach i szkołach 
Włocławka. W 2009 roku włocławskie placówki zebrały ich w ilości ponad 
330 000 tysięcy sztuk. Każdorazowo placówki oświatowe za przekazane 
butelki otrzymują drzewka, będące symbolem akcji, które następnie sadzą 
w swoim otoczeniu. Najważniejszym jednak celem przedsięwzięcia, oprócz 
nagród, dyplomów, wycieczek przyrodniczych, jest bez wątpienia eduka-
cja ekologiczna młodego pokolenia, zaszczepienie idei troski o miejsce, 
w którym żyjemy, włączenie się w nurt aktywności społecznej, odpowie-
dzialności za stan środowiska naturalnego. 

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 włocławskich 
szkół, mieszkańcy Włocławka, a także studenci wyższych uczelni, mają 
możliwość zwiedzania Spółki. Fachowa obsługa zwiedzających gwarantuje 
rzetelną wiedzę odnośnie firmy, jej produkcji oraz efektów podejmowanych 
działań na rzecz minimalizowania wpływu procesów technologicznych na 
otaczające środowisko.

z partnerami

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

W ANWILU SA podstawą wszelkich działań dotyczących zapewnienia 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Spółce jest Polityka Zapewnienia 
Bezpieczeństwa przyjęta w 2002 roku i systematycznie aktualizowana. 

Głównym celem przedsiębiorstwa w tym zakresie jest uzyskiwanie 
najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, by działalność produk-
cyjna stwarzała jedynie akceptowalne ryzyko 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 
zaistnienia awarii, a doskonalone w czasie ćwiczeń. 

ANWIL SA starannie i terminowo realizuje wymogi wynikające z obo-
wiązujących przepisów prawa. Firma wdrożyła i aktualizuje na bieżąco: 
„Program zapobiegania awariom”, „Wewnętrzny plan operacyjno – ratow-
niczy” oraz opracowała „Raport o bezpieczeństwie” i uzyskała decyzję 
administracyjną o jego zatwierdzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Toruniu (ostatnią w grudniu 2008 r. ważną przez 5 lat).

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

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

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

Identyfikacja zagrożeń obejmuje:
• okresową ocenę warunków pracy,
• ocenę stanu technicznego instalacji,
• ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy,
• analizę zdarzeń awaryjnych i wypadkowych w innych zakładach tej sa-

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

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

• zapewnienie pełnej sprawności służb ratownictwa chemicznego.

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.

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

Bezpieczeństwo
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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: 2007 - 2008 nie odnotowano śmiertelnych i zbiorowych 

wypadków przy pracy. W zakresie chorób zawodowych odnotowano 

jeden przypadek, dotyczący trwałego ubytku słuchu u byłego pracownika 

ANWILU SA. Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat ilość wypadków kształto-

wała się następująco: 2002 r. – 11, 2003 r. – 11, 2004 r. – 12, 2005 r. – 14, 

2006 r.– 15, 2007 r. -15, 2008 r. -10.

Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktyczną 

i zdrowotną przez lekarzy spółki PROF – MED. W latach 2007-2008 w przy-

chodni wdrażano liczne programy profilaktyczne oraz prowadzona była 

akcja uświadamiająca o prawidłowym żywieniu i higienie pracy. Wśród 

programów profilaktycznych najważniejsze to:
• Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – przebadano popu-

lację kobiet i mężczyzn w wieku 35 – 55 lat pod kątem układu krąże-
nia.

• Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy – badaniami cytologiczny-
mi objęto kobiety w wieku 30 – 59 lat, celem wykrycia zmian nowotwo-
rowych.

• Szczepienia ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
/WZW/ oraz w sezonie jesienno – zimowym szczepienia ochronne 
przeciwko grypie.

• Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 25 - 59 lat.
• Badania densytometryczne (badanie gęstości kości),

W ramach Narodowego Programu Ochrony Serca wykonywane są 

dodatkowe badania analityczne krwi (poziom cukru i cholesterolu) osobom 

po 40 roku życia. Ocenę stanu zdrowia przeprowadzano na podstawie 

badań okresowych, czynnego poradnictwa i zgłoszeń spontanicznych. 

Systematycznie prowadzona działalność profilaktyczna przyczynia się do 

podejmowania prawidłowych działań w celu polepszenia zdrowia załogi.

Wyniki badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych na 

stanowiskach pracy dokonywane metodą dozymetrii indywidualnej wska-

zują, że utrzymują się one na poziomie niższym od najwyższych dopusz-

czalnych stężeń (NDS). Jedynie na niektórych instalacjach są przekroczenia 

najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu. W tych przypadkach 

postępuje się zgodnie z opracowanymi programami działań organizacyjno-

technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na 

hałas. Obejmują one między innymi takie działania jak: stosowanie ekranów 

dźwiękochłonnych, instalowanie kabin dźwiękochłonnych, oznakowanie 

strefy zagrożenia hałasem, stosowanie odpowiednio dobranych ochron-

ników słuchu, system obchodowy pracy, właściwe badania lekarskie oraz 

stosowanie się do zaleceń lekarskich.

Szczegółowa ocena stanu zdrowia dokonywana jest podczas oma-

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

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Podstawą bezpieczeństwa i higieny 

pracy są wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz 

harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami pro-

wadzącymi stałą opiekę profilaktyczną nad pracownikami, Społeczną 

Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU SA.

Ochrona
zdrowia
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