Szanowni Mieszkańcy!
Realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wymagania
systemu zarządzania środowiskowego, pragniemy poinformować Państwa
o podejmowanych przez nas działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa
oraz minimalizujących negatywne oddziaływanie naszych Zakładów na otoczenie.
Grupa Azoty S.A. od początku działalności prowadzi swój biznes w sposób
odpowiedzialny, aktywnie angażując się w rozwój miasta i regionu. Priorytetem
Grupy Azoty S.A. jest zapewnienie bezpiecznego sąsiedztwa Zakładów dla lokalnej
społeczności. Systemy bezpieczeństwa stosowane w Spółce chronią życie i zdrowie
ludzi, minimalizują ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej i negatywnego wpływu
na środowisko.

Informacje ogólne o Zakładach
Od ponad 90-ciu lat Grupa Azoty S.A., dawniej jako Państwowa Fabryka Związków
Azotowych czy Zakłady Azotowe, wpisana jest w krajobraz Mościc i okolic. Nasze
produkty od dziesięcioleci znane są w kraju i daleko poza jego granicami.
Wytwarzamy nawozy mineralne, które są podstawą
nowoczesnego rolnictwa. Naukowcy szacują, że dzięki
zastosowaniu nawozów wytwarza się o około 60 % więcej
żywności.
Produkujemy również tworzywa sztuczne, bez których nie
można wyobrazić sobie większości współczesnych wyrobów
i urządzeń - od najprostszych, jak np. długopisy czy opakowania,
poprzez artykuły codziennego użytku: ubrania, dywany, sprzęt
AGD i elektroniczny, aż po samochody i samoloty.

Wytwarzamy także półprodukty chemiczne, jak np.:
amoniak, kwas azotowy, kwas siarkowy, które stosuje się
w wielu procesach produkcyjnych.
Kolejnym naszym produktem są katalizatory niezbędne
w procesach chemicznych.
Surowce, które stosujemy, to głównie naturalne kopaliny,
takie jak: gaz ziemny (wydobywany także w okolicach
Tarnowa), siarka, kamień dolomitowy, fenol (uzyskiwany
z przerobu ropy naftowej), metanol.
Do produkcji naszych wyrobów konieczna jest energia elektryczna i cieplna, które
wytwarzamy głównie we własnej elektrociepłowni. Zakłady dostarczają także wodę
grzewczą dla części mieszkańców Tarnowa.
Dla wsparcia procesów produkcyjnych konieczne są inne pomocnicze działania,
takie jak: analizy laboratoryjne, prace remontowe i badawcze, prace na rzecz
bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Należy podkreślić, że od kilkunastu lat nie stosujemy już wielu szkodliwych substancji
takich jak: chlor, chlorek winylu, związki cyjanopochodne.
Realizujemy ambitny program inwestycyjny, dzięki któremu Zakłady stają się
nowocześniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze dla otoczenia.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie dla ponad
2000 pracowników i dla dużej liczby osób
z innych firm współpracujących z Grupą Azoty S.A.
Budżety Tarnowa i regionu znacząco zasilają
różnego rodzaju podatki i opłaty wnoszone przez
nasze Zakłady.
Nie zapominamy o społecznej odpowiedzialności
biznesu wspomagając sport, kulturę, placówki
oświatowe i służbę zdrowia.

Produkcja chemiczna jest coraz bezpieczniejsza
Jednym z priorytetów naszej działalności jest bezpieczne prowadzenie produkcji.
Na każdym etapie projektowania, budowy i pracy instalacji uwzględniamy
najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań

systemowych, w tym funkcjonujące w innych renomowanych
firmach na całym świecie systemy zarządzania środowiskiem,
bezpieczeństwem i energią. Posiadamy profesjonalne służby
ratownicze.
Grupa Azoty S.A. dysponuje własną, zawodową i wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy Zakładową Straż Pożarną.
Blisko 50 strażaków realizuje zadania z zakresu ochrony
przeciwpożarowej chroniąc życie, zdrowie, mienie i środowisko
przed pożarem, klęską żywiołową i innymi zagrożeniami
wynikającymi z prowadzonych w Zakładach procesów.
Cykliczne ćwiczenia i kontrole przeprowadzane na wydziałach
produkcyjnych, pozwalają na utrzymywanie wysokiej gotowości
operacyjnej. Celem minimalizacji zagrożeń Zakładowa Straż
Pożarna szkoli i nadzoruje Wydziałowe Grupy Ratownictwa
Chemicznego. Wchodzący w ich skład ratownicy chemiczni,
tworzą blisko dwustuosobową grupę pracowników Zakładów, gotowych
do natychmiastowego działania na terenie swojego wydziału i wsparcia zastępów
Zakładowej Straży Pożarnej.
Jesteśmy poddawani kontrolom instytucji państwowych. Co roku Państwowa
Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna i Państwowa Inspekcja
Pracy wspólnie kontrolują nasze instalacje pod kątem zapobiegania awariom
i wypadkom. Stan techniczny wielu urządzeń jest sprawdzany okresowo przez
Urząd Dozoru Technicznego, co poprawia bezpieczeństwo ich użytkowania.

Komunikacja ze społeczeństwem
Prowadzimy otwarty dialog ze społecznością lokalną, by wyjaśniać wszelkie
wątpliwości i obawy. Dla mieszkańców dostępny jest całodobowy telefon:

14 637 21 00
Powiadamianie mieszkańców o awarii
Mimo, iż w ostatnich latach nie doszło do poważnych awarii, których skutki mogłyby
wpłynąć negatywnie na zdrowie, życie i bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa
i okolic, ważne jest dla nas utrzymywanie i stałe ulepszanie systemu alarmowania
oraz ograniczania skutków potencjalnych niebezpiecznych zdarzeń.

W przypadku wystąpienia awarii lokalna społeczność zostanie poinformowana
o zagrożeniu sygnałem dźwiękowym syreny i poprzez komunikaty w mediach.
Sygnał awarii, której skutki mogą być odczuwalne poza Zakładami, będzie trwać
3 minuty z dziewięciokrotną modulacją:

3 minuty z 9 krotną modulacją
W lokalnym radiowęźle, poprzez głośniki zlokalizowane na osiedlu przyzakładowym,
będą podawane komunikaty. Możliwe jest też ich nadawanie w środkach masowego
przekazu i poprzez megafony.
Osoby przebywające w strefie potencjalnego zagrożenia powinny:
•
•
•
•
•
•

jeśli znajdują się na terenie otwartym jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia,
przemieszczając się prostopadle do kierunku wiatru,
schronić się w najbliższym budynku,
w pomieszczeniach zamknąć szczelnie okna i wyłączyć zbędne urządzenia
elektryczne,
śledzić komunikaty nadawane w mediach, internecie, wiadomościach sms,
objąć opieką osoby wymagające pomocy,
stosować się do instrukcji i poleceń służb ratowniczych.

Odwołanie alarmu przy pomocy syreny to dźwięk jednostajny trwający 3 minuty

3 minuty

Zwracamy uwagę, że nie każdy sygnał syren oznacza dla Państwa
zagrożenie!
W Spółce często używa się ich w związku z prowadzonymi ćwiczeniami oraz
w przypadkach zdarzeń, które nie mają wpływu na sąsiedztwo Zakładów.
Jeżeli Państwo chcą być informowani pocztą
elektroniczną o zaplanowanych ćwiczeniach,
prosimy zadzwonić pod numer 14-637-21-00,
w celu otrzymania do wypełnienia stosownego
formularza lub wysłać maila na adres:
dyspozytor.zat@grupaazoty.com.

Dbamy o środowisko
Grupa Azoty S.A. realizuje zadania związane z ochroną środowiska spełniając
wymagania zawarte m.in. w Dyrektywach Unii Europejskiej, ustawie Prawo Ochrony
Środowiska, Ustawie o odpadach, ustawie Prawo Wodne i aktach wykonawczych
do tych ustaw oraz posiadanych decyzjach i pozwoleniach środowiskowych.
Grupa Azoty S.A. wpływa na środowisko w następujących obszarach:
• emisja do atmosfery,
• pobór wody i odprowadzanie ścieków,
• gospodarka odpadami,
• wykorzystanie zasobów naturalnych.
Procesy i działania mające wpływ na środowisko podlegają stałemu monitorowaniu
i pomiarom.

Powietrze
Dzięki zastosowanym urządzeniom ochrony powietrza zmniejszamy ilości
odprowadzanych gazów i pyłów.
Obniżanie emisji zanieczyszczeń do powietrza jest realizowane poprzez:
• instalowanie urządzeń ochrony powietrza o wysokiej skuteczności redukcji
zanieczyszczeń,
• wdrażanie nowych, czystszych technologii przemysłowych,
• ulepszanie istniejących technologii.
Porównanie ilości emitowanych zanieczyszczeń energetycznych
w latach 1995-2019

1995

2019 (redukcja do poziomu)

100%

Odpady
Przy planowaniu wdrażania nowej technologii jako priorytet traktowana jest
minimalizacja powstających odpadów. Zasada ta jest od lat wpisana w strategię
funkcjonowania Grupy Azoty S.A.

Drugim ważnym elementem naszej polityki w tym względzie jest modernizacja
istniejących instalacji oraz wprowadzanie nowych technologii zgodnych
z założeniami BAT (Najlepszych Dostępnych Technik). Trzeci element to prowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów i dalsze ich wykorzystywanie w procesach odzysku
i recyklingu - tzw. Gospodarka Obiegu Zamkniętego.
Głównymi odpadami powstającymi w Spółce są
z elektrociepłowni oraz osady z oczyszczalni ścieków.

odpady

paleniskowe

Porównanie ilości wytworzonych odpadów
w latach 1995-2019

1995

2019 (redukcja do poziomu)

100%

Woda
Grupa Azoty S.A. wykorzystuje wodę do celów technologicznych, chłodniczych
a także jako surowiec do produkcji wód specjalnych i wody pitnej oraz do ochrony
przeciwpożarowej. W Spółce obowiązują procedury mające na celu zapewnienie
jej racjonalnego wykorzystania, zapobiegania stratom i minimalizowania ilości
ścieków.
Porównanie ilości pobranych wód
w latach 1995-2019

1995

2019 (redukcja do poziomu)

100%

Ścieki
Oczyszczanie ścieków powstających w Grupie Azoty S.A. realizowane jest
w zakładowych oczyszczalniach oraz w Zakładzie Oczyszczania Ścieków
Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. Parametry ścieków oczyszczonych określone
są w posiadanych przez Spółkę pozwoleniach wodnoprawnych i są monitorowane
na bieżąco w poszczególnych punktach sieci kanalizacyjnej i na odpływie
z oczyszczalni za pomocą automatycznych analizatorów i analiz laboratoryjnych.
Grupa Azoty S.A. poprzez stosowanie coraz nowocześniejszych technologii
ogranicza swój negatywny wpływ na środowisko wodne.
Porównanie ilości wytworzonych ścieków
w latach 1995-2019

1995
100%

2019 (redukcja do poziomu)

Hałas
Procesy produkcyjne często związane są z emisją hałasu, dlatego w Grupie
Azoty S.A. już na etapie planowania inwestycyjnego zwracamy szczególną uwagę
na odpowiedni dobór technologii i urządzeń gdzie jednym z analizowanych
kryteriów jest emitowany hałas. Stosujemy rozwiązania minimalizujące poziom
hałasu do środowiska i na stanowiskach pracy takie jak tłumiki oraz ekrany
i kabiny dźwiękochłonne. Na obszarze Grupy Azoty S.A. prowadzony jest cykliczny
monitoring hałasu wraz z analizą jego wpływu na środowisko oraz opracowywana
jest strategią jego redukcji.

Wdrożone rozwiązania systemowe w Grupie Azoty S.A.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Certyfikowane Systemy: Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Zarządzania Środowiskowego, Zarządzania Energią.
Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy, w którym ujęto możliwe scenariusze
awarii oraz opisano sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Funkcjonowanie służb ratowniczych, do których należą m.in. Zakładowa Straż
Pożarna oraz Wydziałowe Grupy Ratownicze.
Raporty o bezpieczeństwie.
Cyklicznie przeprowadzane ćwiczenia, które pozwalają dobrze przygotować
się do zminimalizowania skutków ewentualnej awarii.
Prowadzenie przez specjalne komisje analizy zdarzeń, które wystąpiły na terenie
Zakładów wraz z podejmowaniem działań zapobiegających ich ponownemu
wystąpieniu.

Wiele lat istnienia naszych Zakładów potwierdza, że można wytwarzać
produkty chemiczne dbając jednocześnie o bezpieczeństwo lokalnej
społeczności i ochronę środowiska naturalnego.
Nadal będziemy wsłuchiwać się w głosy i propozycje mieszkańców
dla utrzymania wzajemnych dobrosąsiedzkich relacji.

