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Rynek to otwarta przestrzeń
– ale tylko dla tych, którzy sami
potrafią otworzyć się na szanse,
jakie on stwarza. Otworzyliśmy
się na to, co w polskiej chemii
najbardziej wartościowe,
i połączyliśmy te walory
w jeden organizm.
W Grupę Azoty.
Otworzyliśmy się na świat
i znaleźliśmy nowe rynki oraz
nowe źródła surowców. Cały czas
jesteśmy otwarci na przyszłość.
Uwalniamy wyobraźnię,
kalkulujemy i planujemy.
Tworzenie to praca, która nigdy
się nie kończy. Na szczęście.
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Raport opracowany zgodnie z wytycznymi GRI G4 (core)
poddany niezależnej weryfikacji
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Si ł a T wo r z en i a

G4-1

G4-2

Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło zaprosić
Państwa do lektury pierwszego
zintegrowanego raportu rocznego
Grupy Azoty za rok 2013. Raportu,
który w sposób usystematyzowany
i zgodny ze światowymi standardami
prezentuje szeroko rozumiane
wyniki ekonomiczne, społeczne
i środowiskowe, a nie jedynie
osiągnięcia finansowe. Raportu, który
jest nie tylko jednym z pierwszych
w Polsce raportów zintegrowanych,
ale również jednym z pierwszych na
rynku przygotowanym w zgodzie
z najnowszymi wytycznymi Global
Reporting Initiative (GRI) G4.
Jestem przekonany, że właśnie
takie kompleksowe podejście do
raportowania pozwala dostrzec
prawdziwy i rzetelny obraz biznesu.
Wierzę, że zostanie ono dobrze
przyjęte przez nasze otoczenie,
w tym przez akcjonariuszy.
Prezentowanie wyników w pełnym,
nie tylko finansowym wymiarze
pozwoli rynkowi kapitałowemu
lepiej zrozumieć codzienną
działalność Grupy Azoty i zauważyć
potencjał jej długoterminowego
rozwoju. Raportowanie integrujące
wyniki społeczne, środowiskowe
i ekonomiczne z wynikami
finansowymi jest odpowiedzią na
współczesne oczekiwania wobec
świata biznesu. Wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom już dziś, Grupa
Azoty staje się jednym z kreatorów
nowych standardów.
Ostatni rok był dla Grupy Azoty
czasem ogromnych wyzwań
i budowania nowego rodzaju wartości
w polskiej gospodarce. Udało się nam
połączyć pod jedną marką prawie
50 podmiotów, w tym cztery
największe polskie zakłady syntezy
chemicznej z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla, Polic i Puław. Dziś dysponujemy
wielkim potencjałem rzadkich,
a zarazem uzupełniających się
kompetencji z obszaru chemii.
To między innymi doświadczenie

w produkcji wielkotonażowej oraz
lata praktyki badawczo-rozwojowej
naszych laboratoriów. Efekt
skali pozwala nam kontynuować
działalność innowacyjną i poszukiwać
jeszcze efektywniejszych rozwiązań,
tak potrzebnych w dobie
globalnych wyzwań społecznych
i środowiskowych.
Grupa Azoty to połączenie
mocy wytwórczych, jednolite
i transparentne struktury zarządzania
oparte na liderach procesów
i zdefiniowanych ścieżkach
decyzyjnych. Konsolidacja została
przeprowadzona z pełnym
poszanowaniem podmiotowości
i lokalnego zakorzeniania każdego
z zakładów, dzięki niej cała
organizacja może działać tak, jakby
była jednym przedsiębiorstwem.
Warunkiem udanej integracji
spółek jest wzajemny szacunek oraz
gotowość do poszukiwania wspólnych
wartości. Z lokalnych korzeni i tradycji
czerpiemy naszą wyjątkowość
i charakter, a ze wspólnych
wartości – wizję i poczucie jedności.
Jednocześnie kładziemy silny
nacisk na wspieranie nowej kultury
organizacyjnej całej Grupy Azoty.
Dla Grupy Azoty odpowiedzialność
oznacza przede wszystkim
znajdowanie rozwiązań
odpowiadających na problemy, przed
którymi staje współczesny świat,
w tym również polska gospodarka.
To poszukiwanie szans, innowacji
i nowych kompetencji, a zarazem
ograniczanie negatywnego wpływu
naszej działalności na otoczenie.
To produkty najwyższej jakości,
bezpieczne dla środowiska i niosące
wartość społeczną. Chemia to
więcej niż deklaracje mówiące
o zrównoważonym rozwoju. Chemia
to konkretne rozwiązania, które
czynią rozwój zrównoważonym. Jako
Grupa Azoty, chcemy mieć swój wkład
w ich wypracowywaniu.
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Już dziś staliśmy się promotorem
zmian mogących przyczynić się
do całkowitej zmiany spojrzenia
na nawożenie. Szukamy mądrych
rozwiązań i znajdujemy je. Rozumiemy
zagrożenia i wykorzystujemy szanse.
Kiedyś dzięki nawozom mineralnym
udało się przesunąć granicę podaży
żywności, odsuwając widmo klęski,
przed którą przestrzegał Thomas
Malthus. Dziś stało się oczywiste,
że nawozy muszą być jeszcze
bezpieczniejsze dla środowiska. Świat
potrzebuje nawozów bezpiecznych
i skutecznych. Chcemy oferować takie
produkty. Pozycja lidera zobowiązuje.
Obecnie w różnych obszarach
działalności oferujemy rozwiązania
o wymiernej wartości społecznej
i środowiskowej. Przykładów na to,
że biznes, w tym chemia, daje szansę
na zrównoważony rozwój świata, jest
wiele. Grupa Azoty, jej kreatywni
pracownicy oraz środowiska
interesariuszy, które Grupa Azoty
integruje, są elementami tego nowego
rozwiązania. Świadomość tego,
że możemy realnie zmieniać świat,
jest dla nas źródłem pasji i siły.
Siły tworzenia. W ten sposób
budujemy trwałą wartość dla
akcjonariuszy, którzy powierzyli
swój kapitał, a także dla otoczenia,
w którym działamy. Zaufania,
którym zostaliśmy obdarzeni,
nie zawiedziemy.

Życzę miłej lektury,
Paweł Jarczewski

Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Po czasie wzrostu
przychodzi czas
dojrzałości
– czas zbierania
plonów. Czas
podsumowań.
Liczby potrafią
czasem cieszyć tak
samo, jak dojrzałe
owoce.
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Gr u pa A zot y w l i c z bach

Przychody ze sprzedaży ogółem

9 821 mln zł
EBIT

703 mln zł
EBITDA

1 253 mln zł
Wydatki inwestycyjne

670 mln zł
Zysk netto

714 mln zł
Kapitały własne

6 271 mln zł
Suma aktywów

9 962 mln zł
Liczba pracowników na koniec roku

13 879 osób
Zużycie energii

47 975 894 GJ
Zużycie wody

275 810 550 m3
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1
Wprowadzenie
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Architektura to dialog
wyobraźni z materią.
To sztuka harmonii.
Podobnie jest w biznesie
– przemyślana architektura
firmy daje bezpieczeństwo,
a jednocześnie pozwala
wykorzystać różne atuty
do realizacji wspólnego,
śmiałego celu.
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PROFIL G R UPY A zot y

G4-4

G4-12

Grupa Azoty łączy pod jedną
marką kilkadziesiąt spółek,
w tym cztery największe zakłady
polskiej syntezy chemicznej:
z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla,
Polic i Puław. Skupia ogromny
potencjał uzupełniających się
wzajemnie kompetencji.

Obecna działalność Grupy Azoty
koncentruje się na następujących
segmentach:
■■

Nawozy-Agro,

■■

Tworzywa,

■■

Chemia,

■■

Energetyka,

■■

Pozostałe.

Grupa Azoty jest dziś liderem branży
chemicznej w Polsce oraz ma znaczącą
pozycję w Unii Europejskiej.

Produkty Grupy Azoty znajdują
bardzo szerokie zastosowania
w prawie wszystkich segmentach
gospodarki. Mają też ogromną
wartość społeczną. Bez nich
nie byłoby możliwe rozwijanie
nowoczesnych technologii oraz
podnoszenie jakości dzisiejszego
życia codziennego. Znajdują one
zastosowanie w rolnictwie, przemyśle
motoryzacyjnym, budownictwie,
elektrotechnice, farmacji,
w produkcji artykułów gospodarstwa
domowego, przemyśle spożywczym
i włókienniczym, kosmetyce,
przemyśle drzewnym, papierniczym,
włókienniczym, górnictwie,
drukarstwie i poligrafii, meblarstwie,
przemyśle maszynowym, produkcji
artykułów sportowych i wielu
innych. Produkty Grupy Azoty
są niezbędne do wytwarzania
laminatów dekoracyjnych, płyt
drewnopochodnych, klejów, farb
i lakierów. Bez nawozów mineralnych,
w tym produkowanych przez Grupę
Azoty, dzisiejszy świat nie byłby
w stanie się wyżywić. Nie istniałoby
także wiele leków oraz wyrobów
tak specyficznych, jak na przykład
mieszanki przeciwoblodzeniowe
stosowane na pasach startowych
lotnisk, antyseptycznych opakowań
czy też dodatków paliwowych
niezbędnych w procesie oczyszczania
spalin. Bez nich trudno wyobrazić
sobie nie tylko przemysł spożywczy,
ale również współczesną medycynę.
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Grupa Azoty, jako lider w swojej
branży, stara się odgrywać aktywną
rolę w kształtowaniu jej przyszłości
i najwyższych standardów. Działania
te realizuje, uczestnicząc w pracach
wielu organizacji i stowarzyszeń
biznesowych, które są dla niej
platformą dialogu z rynkiem i jego
otoczeniem.
Grupa Azoty to wiedza
i doświadczenie badawczo-rozwojowe jej laboratoriów i wielki
potencjał produkcyjny. Efekt synergii
wynikający z ich połączenia umożliwia
osiągnięcie niespotykanej wcześniej
innowacyjności i efektywności. Grupa
Azoty to sieć powiązanych ze sobą
kapitałowo podmiotów, które teraz,
działając jako jedna firma, zyskały
możliwość pełnego wykorzystania
własnego potencjału rynkowego.

S t r u k t u r a G R UPY AZOTY
Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty
ATT Polymers GmbH
100%

Grupa Azoty
„KOLTAR” Sp. z o.o.
100%

Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A.
93,48%

Grupa Azoty
Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A.
95,98%

Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne
„Police” S.A.
66%

Hotel CENTRALNY Sp. z o.o.
w Likwidacji
100%

„Agrochem” Sp. z o.o.
100%

„Automatika” Usługi
Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o.
100%

ZAKSA S.A.
91,67% ***

„Agrochem Puławy” Sp. z o.o.
100%

„KONCEPT” Sp. z o.o.
100%

CTL CHEMKOL Sp. z o.o.
49%

SCF Natural Sp. z o.o.
99,99%

REMECH Grupa InwestycyjnoRemontowa Sp. z o.o.
100%

D.W. „Jawor” Sp. z o.o.
w Likwidacji 99,96% 1

„TRANSTECH”
Usługi SprzetowoTransportowe Sp. z o.o.
100%

GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.
98,43%

„Supra” Agrochemia Sp. z o.o.
w Likwidacji 3

Przedsiębiorstwo Żywienia
Zbiorowego i Usług
„STO-ZAP” Sp. z o.o.
96,15% 2

Zarzad Portu Morskiego
Police Sp. z o.o.
99,97%

REMZAP Sp. z o.o
94,61%

African Investment Group S.A.
55%

Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medical” Sp. z o.o.
91,41%

INFRAPARK Police S.A.
w Likwidacji
54,43%

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
85%

„Budchem” Sp. z o.o.
w Upadłości Likwidacyjnej
48,96%

PROZAP Sp. z o.o.
84,69%

„KEMIPOL” Sp. z o.o.
33,99%

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o.
36,73% *

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
50%

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
50%
Grupa Azoty PKCH Sp. z o.o. – udziały mają
Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A.
**
EKOTAR Sp. z o.o. – udziały ma Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
i Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. (po 12%)
*** ZAKSA S.A. – akcje ma Grupa Azoty ZAK S.A.
(91,67%) i CTL CHEMKOL Sp. z o.o. (0,78%)
**** „NAVITRANS” Sp. z o.o. – udziały mają Grupa
Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. i Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A.
85% 5

Grupa Azoty
Automatyka Sp. z o.o.
79,69%
Grupa Azoty
Jednostka Ratownictwa
Chemicznego Sp. z o.o.
100%
Regionalne Laboratorium
Oceny Mleka Sp. z o.o.
100% 4
Konsorcjum
EKO TECHNOLOGIES
60%
EKOTAR Sp. z o.o.
12%***
Grupa Azoty
PROREM Sp. z o.o.
100%
EKOTAR Sp. z o.o.
12%***

„NAVITRANS”
Sp. z o.o.
26,45%****

„NAVITRANS” Sp. z o.o.
26,45%****

*

Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o.
63,27%*

Zmiany w strukturze w okresie 1 stycznia – 17 lipca 2014 r.
1. Dom Wczasowy „Jawor” Sp. z o.o. w Likwidacji - W dniu 9.06.2014 r.
Spółka została wykreślona z KRS

CTL KOLZAP Sp. z o.o.
49%

2. Przedsiębiorstwo Żywienia Zbiorowego i Usług "STO – ZAP" Sp. z o.o.
– od 27.02.14 nazwa Spółki brzmi STO - ZAP Sp. z o.o.

„NAVITRANS” Sp. z o.o.
26,45%****

3. „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji – 16 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników „Supra” Agrochemia Sp. z o. o. w Likwidacji podjęło
decyzję o uchyleniu likwidacji spółki z dniem 1 stycznia 2014 roku, wpis w KRS
zmiany nazwy („Supra” Agrochemia Sp. z o. o. ) nastąpił w dniu 27.01.2014 r.

TECHNOCHIMSERWIS S.A.
typu zamkniętego
25%

4. Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. – Spółka wykreślona z KRS
w dniu 14.03.2014 r. w związku z jej połączeniem ze Spółką Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.
5. Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. – od 11.02.2014 r. nazwa brzmi:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.
6. W dniu 19.05.2014 r. Grupa Azoty S.A. zawiązała dwie nowe Spółki: Grupa Azoty
„Compounding” Sp. z o.o. (100%) oraz Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. (100%).
Spółka Grupa Azoty „Compounding” Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS
w dniu 18.06.2014 r., a Spółka Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. w dniu 24.06.2014 r.

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

7. W dniu 14.05.2014 r. została zarejestrowana Spółka
– córka Spółki African Investment Group S.A. o nazwie AFRIG Trade SARL (100%)

10
Raport zintegrowany 2013

G4-3

G4-5

G4-6

G4-17

S t r u k t u r a G R UPY A zOTY

Grupę Azoty w 2013 r. tworzyła
Grupa Azoty S.A. z Tarnowa oraz
osiem spółek zależnych (w przypadku
siedmiu udział w kapitale przekracza
50%, a jedna spółka kontrolowana
jest pośrednio). Obok spółki
tarnowskiej, będącej jednostką
dominującą w Grupie Azoty,
w niniejszym zintegrowanym raporcie
zrównoważonego rozwoju ujęto trzy
największe podmioty. Są to:
■■

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z Puław
(dalej: Grupa Azoty Puławy),

■■

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. z Kędzierzyna-Koźla
(dalej: Grupa Azoty ZAK S.A.),

■■

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. z Polic
(dalej Grupa Azoty Police).

Wymienione spółki zależne mają
łącznie 23 inne podmioty zależne.
Grupa Azoty obejmuje najważniejsze
zakłady chemiczne w Polsce
z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Jest to efekt konsekwentnie
realizowanej strategii konsolidacyjnej,
dzięki której dziś Grupa Azoty
skutecznie konkuruje nie tylko na
rynku polskim i unijnym, ale też
na innych kontynentach.
Poprzez spółki zależne Grupa Azoty
ma dostęp do portów morskich
w Policach, Gdańsku i Gdyni oraz
portu załadunkowego w Kędzierzynie-Koźlu, dysponuje też własną bazą
kolejową. Porty i kolej są dostosowane
do transportu produktów
nawozowych oraz chemicznych.

W czterech podmiotach objętych
raportem koncentruje się większość
operacji i przychodów Grupy
Azoty. Poza wyżej wymienionymi
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym uwzględniono jeszcze
pięć podmiotów (spółek zależnych
Grupy Azoty):
■■

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
(Guben, Niemcy),

■■

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum
Chemiczne Sp. z o.o. (Tarnów),

■■

Grupa Azoty „Koltar” Sp. z o.o.
(Tarnów),

■■

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
(Grzybów),

■■

Navitrans Sp. z o.o.
(Gdynia, spółka kontrolowana
pośrednio).

Na obecną siłę Grupy Azoty
składają się podmioty o różnych
specjalizacjach i kompetencjach.
Bogactwo ich doświadczeń
stanowi podstawę dla efektu
synergii uwolnionego dzięki
procesowi konsolidacji.
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Sama wielkość
nie gwarantuje siły.
Bo siła, której brak
elastyczności,
jest złudna. Dlatego
wielkie organizacje
należy budować
z różnorodnych
elementów, żeby móc
nimi mądrze zarządzać
w każdej sytuacji.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty S.A.
pełna nazwa: Grupa Azoty Spółka Akcyjna

Grupa Azoty S.A. istnieje
od prawie 90 lat.
Konsolidacja
Grupa Azoty S.A. jest jednostką
dominującą w grupie kapitałowej
Grupa Azoty. W ciągu ostatnich pięciu
lat realizowała strategię konsolidacji
najcenniejszych aktywów polskiego
przemysłu chemicznego. W rezultacie
pod wspólną marką zgromadzono
komplementarne spółki o różnych
tradycjach i specjalizacjach.

Specjalizacja
Domeną Grupy Azoty S.A.
jest działalność produkcyjna,
usługowa i handlowa w zakresie
nawozów mineralnych, tworzyw
konstrukcyjnych i surowców do ich
wytwarzania oraz innych chemikaliów.
Grupa Azoty S.A. jest ważnym
producentem nawozów azotowych:
■■ Saletrzak 27 standard,
■■

ZARZĄD
Paweł Jarczewski
Prezes Zarządu

Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Jałosiński
Wiceprezes Zarządu

Saletra amonowa 32,
a w szczególności nawozów z siarką:
■■ Saletrosan®26,

Marek Kapłucha

■■

Wiceprezes Zarządu

Uczestnik rynku
kapitałowego
Ticker giełdowy ATT

siarczan amonu AS 21,
których jest największym
producentem w kraju.

Grupa Azoty S.A. jest
notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie
od 2008 r. Od 2009 r. spółka
wchodzi w skład Respect
Index, a od roku 2013 – indeksu
MSCI Emerging Markets.

Tarnowska spółka jest największym
w Polsce producentem tworzyw
konstrukcyjnych o nazwach
handlowych Tarnamid® (PA6)
oraz Tarnoform® (POM). Jest
również wiodącym producentem
tworzyw modyfikowanych na bazie
Tarnamidu®, Tarnoformu® i innych.
Dysponując wysokiej klasy zapleczem
badawczym Grupa Azoty S.A.
świadczy również usługi w zakresie
badań i doradztwa technicznego,
umożliwiając optymalny dobór
i wykorzystanie własności tworzyw.
Spółka ma w swojej ofercie także
chemikalia (np. cykloheksanon,
nitrozy) oraz katalizatory. Świadczy
usługi w ramach nowoczesnego
laboratorium. Dysponuje także
własnym zapleczem badawczym.
W swoich laboratoriach wykonuje
ponad milion analiz rocznie.
Koncentruje się zarówno na
badaniach nad nowymi wyrobami
i technologiami, jak i na rozwoju
istniejących produktów.

Wiceprezes Zarządu

Marian Rybak
Artur Kopeć
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Monika Kacprzyk-Wojdyga
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Obłękowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Lis
Sekretarz Rady Nadzorczej

Robert Kapka
Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Klikowicz
Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

Marek Mroczkowski
Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Paprocki
Członek Rady Nadzorczej

Ryszard Trepczyński
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty ZAK S.A.
pełna nazwa: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna

Grupa Azoty ZAK S.A. istnieje
od ponad 60 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2010 r.,
kiedy Grupa Azoty S.A. (wcześniej
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) objęła w wyniku
podwyższenia kapitału zakładowego
kędzierzyńskiej spółki pakiet
52,62%, następnie dokonała zakupu
dodatkowego pakietu akcji w wyniku
czego łącznie posiada obecnie
93,48%.

Specjalizacja
Grupa Azoty ZAK S.A. prowadzi
działalność produkcyjną, usługową
i handlową w zakresie nawozów
i związków azotowych, alkoholi
OXO i plastyfikatorów oraz
innych chemikaliów organicznych
i nieorganicznych.
Spółka jest obecnie trzecim
w kraju pod względem zdolności
produkcyjnych wytwórcą nawozów
azotowych odznaczających
się wyjątkowymi parametrami
wysiewnymi.
Grupa Azoty ZAK S.A. produkuje
nawozy azotowe takie jak:
■■
■■
■■
■■

Zaksan®,
grupę nawozów SALMAG®,
Saletrzak,
Mocznik granulowany 46%.

Spółka oferuje gamę produktów
w grupie plastyfikatorów, pod marką
Oxoplast® oraz grupę alkoholi OXO.
Wśród markowych produktów
kędzierzyńskiej spółki znajduje się
także NOXyTM (dawniej AdBlue®).
To właśnie w Grupie Azoty ZAK S.A.
opracowano i wdrożono po raz
pierwszy w Polsce do produkcji
przemysłowej podstawowe wyroby
chemiczne, takie jak: mocznik,
bezwodnik ftalowy i bezwodnik
maleinowy oraz alkohole OXO.
Specjaliści, którzy zdobyli
doświadczenie przy tych produkcjach,
stworzyli trzon grupy fachowców
pracujących przy uruchamianiu
kolejnych fabryk chemicznych
w Polsce.
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ZARZĄD
Adam Leszkiewicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Mirosław Ptasiński
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Departamentu Finansów

Dariusz Bednorz
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kamiński
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Koziara
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Polański
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marek Kapłucha
Członek Rady Nadzorczej

Witold Szczypiński
Członek Rady Nadzorczej

Marcin Stanisław Witkowski
Członek Rady Nadzorczej

Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty Police
pełna nazwa: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Police istnieje
od ponad 40 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2011 r.,
kiedy Grupa Azoty S.A. (wcześniej
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) nabyła 66%
akcji polickiej spółki.
Uczestnik rynku
kapitałowego
Ticker giełdowy PCE
Grupa Azoty Police jest notowana
na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2005 r.

Specjalizacja
Grupa Azoty Police prowadzi
działalność produkcyjną, usługową
i handlową w zakresie nawozów
wieloskładnikowych, amoniaku oraz
kwasu fosforowego i siarkowego, bieli
tytanowej oraz innych produktów
chemicznych.
W Grupie Azoty Police produkowane
są wieloskładnikowe nawozy
mineralne oraz nawozy azotowe:
■■ POLIDAP®,
■■ POLIFOSKA®,
■■ POLIMAG®,
■■ mocznik.pl®.
Ważnym aspektem jej działalności
jest produkcja i sprzedaż produktów
takich jak: Likam® amoniak, roztwór
wodny oraz NoxyTM (dawniej
AdBlue®).

ZARZĄD
Krzysztof Jałosiński
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Wojciech Naruć
Wiceprezes Zarządu

Rafał Kuźmiczonek
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Paweł Jarczewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Tarocińska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Likierski
Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Markwas
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski
Członek Rady Nadzorczej

Do głównych obszarów działalności
należy również wytwarzanie bieli
tytanowej oraz produktów ubocznych,
czyli siarczanu żelazawego oraz kwasu
pohydrolitycznego. Grupa Azoty Police
posiada jedyną w Polsce instalację
bieli tytanowej. Pigmenty dwutlenku
tytanu sprzedawane są pod marką
TYTANPOL®.
Spółka dysponuje własnym portem
pełnomorskim, usytuowanym tuż obok
fabryki. Jest to czwarty pod względem
masy przeładunkowej port morski
w Polsce.
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Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty Puł awy
pełna nazwa: Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Puławy istnieje
od ponad 50 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2012 r.,
kiedy Grupa Azoty S.A. nabyła 10,3%
akcji puławskiej spółki. Proces ten
został zintensyfikowany, kiedy to
w 2013 r. w wyniku wymiany akcji
akcjonariuszy Zakładów Azotowych
Puławy S.A. na akcje Zakładów
Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
tarnowska spółka zwiększyła
swój udział w kapitale puławskich
zakładów do poziomu 83,7%,
a następnie nabywając dodatkowy
pakiet osiągając poziom 95,89%.
Uczestnik rynku
kapitałowego
Ticker giełdowy ZAP
Grupa Azoty Puławy notowana jest
na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie od 2005 r.

Specjalizacja
Grupa Azoty Puławy prowadzi
działalność produkcyjną, usługową
i handlową w zakresie nawozów
mineralnych oraz produktów
chemicznych.
Wśród nawozów mineralnych
flagowymi produktami są:
■■ PULAN®,
■■ PULREA®,
■■ RSM® i RSM®S,
■■ PULASKA®,
■■ PULSAR®.

ZARZĄD
Marian Rybak
Prezes Zarządu

Wojciech Kozak
Wiceprezes Zarządu

Zenon Pokojski
Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Cezary Możeński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Koziara
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Spółka wytwarza również produkty
chemiczne, spośród których
największe znaczenie mają:
■■ Melamina®,
■■ Caprolactam®,
■■ nadtlenek wodoru,
■■ PULREA®,
■■ PULNOX®,
■■ NOXy™ (dawniej AdBlue ®).
Spółka tworzy grupę kapitałową,
dzięki której portfolio jej produktów
nawozowych jest niezmiernie
szerokie: nawozy fosforowe
i mieszanki – Fosdar™ Superfosfat
Wzbogacony, Amofoski®, mieszanki
nawozowe, wytwarzane w GZNF
„Fosfory” w Gdańsku, Agrafoski,
Amofosmagi, powstające
w Agrochemie Dobre Miasto, a także
saletrę potasową nawozową i saletrę
wapniową, wytwarzane w Zakładach
Azotowych Chorzów S.A. W zakładach
tych wytwarza się też kwas siarkowy
i wodorosiarczyn sodu oraz saletrę
potasową do celów technicznych
i spożywczych.
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Jacek Józef Wójtowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Bartuzi
Członek Rady Nadzorczej

Marek Kapłucha
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
GZNF FOSFORY
pełna nazwa: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o.

Spółka produkcyjno-usługowa
zależna od Grupy Azoty Puławy.

Specjalizacja
Działalność spółki rozpoczęła
się w 1912 roku od produkcji
kwasu siarkowego i różnych soli
nieorganicznych. Gdańskie Zakłady
Nawozów Fosforowych "FOSFORY"
Sp. z o.o. prowadzą obecnie
działalność produkcyjną
w zakresie nawozów rolniczych
,produktów chemicznych oraz usług
przeładunkowych i laboratoryjnych.
W ofercie nawozowej znajdują
się nawozy mineralne, znajdujące
szerokie zastosowanie w rolnictwie,
sadownictwie czy uprawach warzyw.
W ofercie znajdują się nawozy w grupy
Amofosek, m.in.:
■■ AMOFOSKA NPK 5-10-25+0,1B
■■ AMOFOSKA NPK 4-16-18
■■ AMOFOSKA NPK 4-12-20
■■ AMOFOSKA NPK 4-12-12
oraz FOSDAR™ 40 Superfosfat
Wzbogacony.
Spółka w swojej ofercie posiada
także kwas siarkowy oraz
wodorosiarczyn sodu.
Wykorzystując dogodną lokalizację
w obrębie portu gdańskiego,
począwszy od 1976r. spółka prowadzi
szeroką działalność usługowospedycyjną w zakresie przeładunku
towarów masowych przewożonych
drogą morską. Gdańskie Fosfory,
posiadając zaawansowane
laboratoria, oferują także liczne usługi
laboratoryjne.
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ZARZĄD
Mirosław Turzyński
Prezes Zarządu

Andrzej Szymańczak
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Zenon Pokojski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Weronika Gągała
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marek Zatorski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Grażyna Pawlik
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Zakł ady Azotowe Chorzów
pełna nazwa: Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

Spółka produkcyjna zależna
od Grupy Azoty Puławy.

Specjalizacja
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
prowadzą produkcję oraz sprzedaż
wyrobów chemicznych, nawozów
i dozwolonych substancji do żywności.
W ofercie nawozowej znajdują
się m.in.:
■■ Azotan potasu
■■ Azotan wapnia nawozowy
■■ Mieszanki nawozowe – NPK
■■ Fosforan monopotasowy
Spółka posiada także w ofercie
produkty i towary handlowe chemii
technicznej wśród których znajdują się
m.in. azotan potasu techniczny, Scalnit
50 czy Borax 5-wodny.
Zaklady Azotowe Chorzów S.A.
produkują także dodatki do żywności
(m.in. azotan potasu spożywczy,
wodorowęglan amonu E503,
difosforan disodu E450 oraz inne).
W 2013 r. w spółce oddano do użytku
nowoczesną instalację do przerobu
tłuszczów zwierzęcych umożliwiającą
produkcję stearyny i gliceryny.
Instalacja o wartości 65 milionów
zł, jest pierwszą tego typu w Polsce
i umożliwia wytwarzanie stearyny
w ilości 13 tysięcy ton rocznie.
Zakłady Azotowe „CHORZÓW”
rozpoczęły działalność w 1916 r.
Stanowią one, obok Grupy Azoty
S.A., kolebkę polskiej chemii,
którą w okresie II Rzeczpospolitej
współtworzyli prezydent RP Ignacy
Mościcki i minister skarbu państwa
Eugeniusz Kwiatkowski.
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ZARZĄD
Krzysztof Burzański
Prezes Zarządu

Krzysztof Mendecki
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Anna Gol
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Olszak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Leszkiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Śluzek Kinga
Członek Rady Nadzorczej

Ewa Sobczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kamil Zwolański
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty ATT Polymers
pełna nazwa: Grupa Azoty ATT Polymers GmbH

Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
istnieje od ponad 50 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2010 r.
poprzez nabycie przez tarnowską
spółkę 100% udziałów niemieckiej
spółki będącej w stanie upadłości.

Specjalizacja
Grupa Azoty ATT Polymers
zajmuje się produkcją i sprzedażą
poliamidu 6 o nazwie handlowej
alphalon™.
Działalność Grupy Azoty ATT
Polymers obejmuje przetwarzanie
kaprolaktamu na poliamid 6,
naturalny i modyfikowany, o lepkości
względnej 2,4–4,0.
Sumaryczna zdolność produkcyjna
spółki wynosi ca 45 kt/rok.
Instalacje produkcyjne w Guben
charakteryzują się dużą
elastycznością. Sprawia to, że spółka,
a tym samym Grupa Azoty, może
łatwo odpowiadać na zmieniające
się potrzeby klientów.
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ZARZĄD
Krzysztof Pieńkowski
Dyrektor Zarządzający

Jacek Dychtoń
Dyrektor Zarządzający

Rada Nadzorcza
Andrzej Skolmowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Malec
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Wais
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty SIARKOPOL
pełna nazwa: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Grupa Azoty Siarkopol istnieje
od prawe 50 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2013 r.
poprzez nabycie przez Grupę
Azoty S.A. 85% akcji.

Specjalizacja
Grupa Azoty Siarkopol posiada
w swojej ofercie produkty
pochodzenia siarkowego:
■■ siarkę płynną,
■■

siarkę granulowaną,

■■

siarkę mieloną,

■■

siarkę płatkowaną,

■■

dwusiarczek węgla,

■■

siarkę nierozpuszczalną
w CS2 – POLSINEX.

ZARZĄD
Marian Kosowicz
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Dariusz Bednorz
Wiceprezes Zarządu

Mirosław Osiecki
Wiceprezes Zarządu

Spółka jest jednym z nielicznych
producentów siarki nierozpuszczalnej
w disiarczku węgla, będącej
ważnym surowcem dla przemysłu
oponiarskiego.
Należąca do spółki Kopalnia Siarki
„Osiek” jest obecnie jedyną na
świecie kopalnią wydobywającą
siarkę rodzimą metodą podziemnego
wytopu. Zdolność produkcyjna wynosi
od 600 do 960 tys. ton rocznie.
Eksport stanowi 80% przychodów
Grupy Azoty Siarkopol.

Zbigniew Snopkiewicz
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Marek Kapłucha
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Haraburda
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Kapłan
Sekretarz Rady Nadzorczej

Sławomir Krawczykowski
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Naruć
Członek Rady Nadzorczej

Witold Szczypiński
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty KOLTAR
pełna nazwa: Grupa Azoty „Koltar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Grupa Azoty Koltar istnieje
od prawie 15 lat i powstała w wyniku
przekształcenia Zakładu Transportu
Kolejowego będącego częścią
ówczesnych Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach S.A.
Konsolidacja
Grupa Azoty Koltar jest spółką
bezpośrednio zależną od Grupy
Azoty S.A. Początkowo działalność
spółki ograniczała się jedynie do
utrzymania taboru oraz obsługi
bocznicy kolejowej ówczesnych
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., jednak wraz
z upływem czasu i rozwojem spółka
zaczęła świadczyć usługi również na
rynkach zewnętrznych, w tym także na
rzecz całej grupy kapitałowej.

Specjalizacja
W Grupie Azoty spółka realizuje
zadania z zakresu przewozu
towarów transportem kolejowym,
spedycji, utrzymania infrastruktury
i zarządzania taborem kolejowym,
świadcząc także z powodzeniem
usługi na zewnątrz Grupy Azoty.
W 2013 r. uruchomiono ponad
1300 pociągów, które po torach
PKP PLK S.A. przejechały ponad
160 tys. pociągokilometrów.
Grupa Azoty Koltar utrzymuje
pozycję cenionego dostawcy usług
na terenie kraju zarówno w obszarze
remontów taboru kolejowego, jak
i dalszego rozwoju usług przewozów
licencjonowanych. Spółka jako jedna
z nielicznych w Polsce posiada
uprawnienia do wykonywania
kompleksowych napraw podwozi
wagonowych oraz zbiorników
cystern dostosowanych do przewozu
materiałów niebezpiecznych.
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ZARZĄD
Piotr Golemo
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Jarosław Wrona
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Finansowych
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty PKCh
pełna nazwa: Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Grupa Azoty PKCh istnieje
od ponad 5 lat.
Konsolidacja
Spółka dołączyła do procesu
konsolidacji Grupy Azoty w 2009 r.
(w drodze nabycia po 25% udziałów
przez tarnowską oraz kędzierzyńską
spółkę). Następnie Grupa Azoty S.A.
(wtedy Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) nabyła od Ciechu
50%, a potem wspólnie z Grupą Azoty
ZAK S.A. (wtedy ZAK S.A.) nabyły
dodatkowe udziały w spółce PKCh
w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego poprzez wniesienie
udziałów Spółek: Biuro Projektów
Zakładów Azotowych „BIPROZAT”
– Tarnów Sp. z o.o., Jednostka
Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o.,
PROReM Sp. z o.o., ZWRI Sp. z o.o.,
AUTOMATYKA Sp. z o.o.,
ASTER ZAK Sp. z o.o., ZAK SERWIS
Sp. z o.o., „REKOM” Sp. z o.o.,
„CHEMZAK” Sp. z o.o. (spółki te
zostały następnie połączone,
z wyjątkiem ZWRI Sp. z o.o., które
zostało sprzedane). W efekcie tych
zmian Grupa Azoty S.A. bezpośrednio
posiada obecnie 63,27% udziałów
Grupy Azoty PKCh, a Grupa Azoty
ZAK S.A. posiada 36,73% udziałów.

Specjalizacja
Grupa Azoty PKCh oferuje wysokiej
jakości, kompleksową realizację
usług w zakresie projektowania,
przygotowywania i realizacji
inwestycji, wykonawstwa remontów,
usług serwisowych, a także
utrzymywania sprawności ciągów
przemysłowych Grupy Azoty.
Działalność Grupy Azoty PKCh
obejmuje także zarządzanie
wysokospecjalistycznymi
spółkami zależnymi.
W jej skład wchodzą:
■■ Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o.,
■■ Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.,
■■ Grupa Azoty Automatyka sp. z o.o.

ZARZĄD
Jerzy Woliński
Prezes Zarządu

Beata Kurbiel
Członek Zarządu

Henryk Chromik
Członek Zarządu

Marek Zatorski
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Witold Szczypiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Ptasiński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Kamiński
Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Skolmowski
Członek Rady Nadzorczej

Rafał Smoła
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Grupa Azoty PKCh odgrywa istotną
rolę w procesie konsolidacji
w obszarze integracji i reorganizacji
spółek otoczenia produkcyjnego
Grupy Azoty. Od 2011 r. prowadzone
są działania restrukturyzacyjne oraz
konsolidacyjne tworzących
je podmiotów.
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Pr e z en tac ja spó ł ek
Grupa Azoty prorem

Grupa Azoty JRCh

Grupa Azoty Automatyka

pełna nazwa: Grupa Azoty
Prorem spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

pełna nazwa: Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

pełna nazwa: Grupa Azoty
Automatyka spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Spółka usługowa, zależna
od Grupy Azoty PKCh.

Spółka usługowo-produkcyjna,
zależna od Grupy Azoty PKCh.

Spółka usługowa, zależna
od Grupy Azoty PKCh.

Specjalizacja
Grupa Azoty Prorem specjalizuje
się w nadzorze, wykonawstwie,
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji
obiektów nowo budowanych oraz
eksploatowanych. Specjalistyczne
usługi skupiają się na:
■■ remontach i inwestycjach: instalacji
chemicznych oraz konstrukcji
stalowych, kotłów parowych
i wodnych, stałych zbiorników
ciśnieniowych i bezciśnieniowych
oraz innych specjalistycznych
urządzeń przemysłowych;

Specjalizacja
Grupa Azoty JRCh oferuje m.in.:
usługi specjalistyczno-ratownicze,
wykonywanie prac szczególnie
niebezpiecznych, oczyszczanie
ścieków.

Specjalizacja
Główną domeną działalności spółki
Grupa Azoty Automatyka jest
projektowanie, montaż, rozruch
oraz obsługa przemysłowych systemów
pomiarów i sterowania.

Spółka specjalizuje się m.in. w:

Działalność spółki obejmuje – obok
automatyki przemysłowej i systemów
kontrolno-pomiarowych – także:

■■

produkcji chemikaliów i sprzedaży
surowców chemicznych,

■■

■■

usługach specjalistyczno-ratowniczych,

■■

pracach szczególnie
niebezpiecznych,

■■

oczyszczaniu ścieków
przemysłowych,

■■

konfekcjonowaniu materiałów
ciekłych i sypkich.

■■

kompleksowej obsłudze
projektów przemysłowych:
wykonywaniu i remontach instalacji
technologicznych dla przemysłu:
chemicznego, petrochemicznego,
energetycznego;
montażu: urządzeń przemysłowych
i instalacji, węzłów ciepłowniczych,
wymiennikowni, instalacji
gazowych, wentylacyjnych,
rurociągów przesyłowych,
konstrukcji stalowych, urządzeń
dźwigowych.

Spółka posiada w ofercie także
usługi badawcze – badania
radiograficznie nieniszczące,
ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe oraz penetracyjne
pomiary grubości. Specjalizuje się
także w diagnostyce maszyn oraz
cięciu metodą Water Jet.
ZARZĄD
Artur Sebesta
Prezes Zarządu

■■

zbieraniu, przetwarzaniu,
składowaniu odpadów
niebezpiecznych (w tym azbestu)
oraz innych,

Grupa Azoty JRCh posiada
specjalistyczne laboratoria
z akredytacją PCA zajmujące się
badaniem ścieków, odpadów,
wody, czynników szkodliwych
na stanowiskach pracy, imisji
substancji do atmosfery, badaniem
żywności, środków spożywczych.
Oferuje szeroki zakres badań
mikrobiologicznych i badań z zakresu
diagnostyki weterynaryjnej.
Ponadto Grupa Azoty JRCh prowadzi
szkolenia zawodowe, specjalistyczne
i dokształcające.

■■

elektroenergetykę,
systemy bezpieczeństwa,
■■ telekomunikację,
■■ IT.
Świadczenie tak szerokiej gamy usług
jest możliwe dzięki wyspecjalizowanej
kadrze oraz bogatemu zapleczu
technicznemu. Wysokie kwalifikacje
pracowników oraz znajomość procesów
technologicznych z zakresu chemii,
energetyki i ekologii pozwalają
sprawnie opracowywać nowe,
dedykowane rozwiązania, a w razie
potrzeby – integrować je z systemami
funkcjonującymi u klientów. Spółka
dysponuje również nowoczesnymi
pracowniami diagnostycznymi,
remontowymi i kalibracyjnymi dla
przyrządów pomiarowych i elementów
systemów sterowania, warsztatami
mechanicznymi, stacją prób 0,4 i 6 kV
oraz laboratorium wzorcującym.
■■

ZARZĄD
Artur Maciejczyk
Prezes Zarządu

Robert Buczek
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor ds. Finansowych

Janusz Semeniuk

Andrzej Paryło

ZARZĄD
Leszek Gniadek

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Katarzyna Piekarska

Agata Gorzkowska-Rams

Rada Nadzorcza
Jerzy Woliński

Członek Zarządu ds. Finansowych

Członek Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Włoch
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Stan na dzień 17 lipca 2014 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wiesław Kozioł
Członek Rady Nadzorczej
Stan na dzień 17 lipca 2014 r.
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Firmy, tak jak ludzie,
rosną, uczą się,
poznają swoje
otoczenie. Ale tylko
nielicznym dane jest
wyprawić się
w szeroki świat
i poznać dalekie kraje
i kontynenty.
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W ciągu ostatnich sześciu lat
Grupa Azoty S.A. realizowała
strategię konsolidacji
najcenniejszych atutów
polskiego przemysłu
chemicznego. W rezultacie
udało się zgromadzić
pod wspólną marką
komplementarne spółki
o różnych tradycjach
i specjalizacjach. W latach
2009–2012 do Grupy Azoty
dołączyły dwa zakłady Wielkiej
Syntezy Chemicznej, czyli
zakłady w Kędzierzynie-Koźlu
i Policach oraz niemiecka spółka
z Guben.
Rok 2013 zaowocował przede
wszystkim zakończeniem
procesu nabywania pakietów
akcji Grupy Azoty Puławy. W tym
okresie realizowane były także
inne projekty integracyjne,
które umożliwiły zbudowanie
mocnej grupy kapitałowej.
Przyjęty w Grupie Azoty model
zarządzania pozwala na efektywne
przeprowadzanie konsolidacji
i skuteczne administrowanie rosnącą
organizacją (więcej patrz rozdział:
Model zarządzania). Zmiany te
przynoszą przede wszystkim korzyści
ekonomiczne oraz, co istotne, mogą
mieć wpływ na charakter przyszłego
oddziaływania Grupy Azoty na jej
otoczenie społeczne i środowiskowe1.

Wł asne złoża fosforytów
w Senegalu

SIARKOPOL w Grupie Azoty

W sierpniu 2013 r. Grupa Azoty Police
zakupiła 55% udziałów w spółce
African Investment Group SA (Afrig SA).
Afrig SA posiada koncesje na dostęp
do złóż fosforytów i ilmenitów
w Senegalu. Dzięki tej transakcji
Grupa Azoty Police została pierwszą
polską firmą z branży chemicznej,
która posiada dostęp do własnych
surowców. Uniezależnienie się
od dostawców zewnętrznych,
już w 2014 r. powinno pozwolić
zaoszczędzić spółce ok. 30 mln zł.

W czwartym kwartale 2013 r.
Grupa Azoty S.A. objęła kontrolę
nad spółką Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
z siedzibą w Grzybowie, obejmując
pakiet 85% kapitału zakładowego.
Nowa spółka, obecnie już jako
Grupa Azoty Siarkopol, wzmocniła
Grupę Azoty, przyczyniając się
do zabezpieczenia dostępności
zasobów surowców strategicznych.
Spółka, w drodze synergii z Grupą
Azoty, jej bogatym kontaktom
handlowym, zyskała szansę na dostęp
do nowych rynków zagranicznych.
Grupa Azoty zobowiązała się też
do zainwestowania w nowy zakład
30 mln zł, w celu ustabilizowania
wydobycia oraz zwiększenia poziomu
i jakości granulacji siarki.

Planuje się, że obecność w Senegalu,
przyczyni się do ekspansji handlowej
w Afryce. Statki transportujące
surowce do Polic, w drogę powrotną
zabierałyby nawozy przeznaczone
na sprzedaż na rynki afrykańskie,
co pozwoliłoby optymalizować
koszty. Docelowo rozważa się też
uruchomienie produkcji kwasu
fosforowego na miejscu, w Senegalu.

Kalendarium Akwizycji 2007–2013

9,8
Nabycie pakietu kontrolnego akcji ZA Puławy S.A.
Zakup pakietu 85% akcji
KiZCHS „Siarkopol” S.A.

7,1
Nabycie 10,3% akcji ZA Puławy S.A.
w pierwszym wezwaniu

5,3
Nabycie pakietu 66% akcji Z.Ch. Police S.A.
Nabycie 41% akcji ZAK S.A.

Nabycie 100% udziałów Unylon Polymers GmbH
Objęcie pakietu 53% akcji ZAK S.A.

1, 9
1 Szczegóły dotyczące kształtu struktury
organizacyjnej Grupy Azoty oraz wszelkich
zmian w niej zachodzących można znaleźć
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy
Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie jest dostępne
na http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/
raportyr.

1, 3

1, 4

2007

2008

1, 2
2009

2010

2011

2012

Skonsolidowane przychody w mld zł
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Członkost wo Grupy Azoty w stowarzyszeniach

1. Polska Izba Przemysłu
Chemicznego.

21. Izba Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii.

44. PTBRIO – Polskie Towarzystwo
Badaczy Rynku i Opinii.

2. Fertilizers Europe (Europejskie
Stowarzyszenie Producentów
Nawozów).

22. Północna Izba Gospodarcza.

45. Forum ISO 14000.

23. Tarnowskie Towarzystwo
Naukowe.

46. System pomocy w transporcie
materiałów niebezpiecznych SPOT.

24. Regionalna Izba Gospodarcza.

47. Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

25. Brytyjsko-Polska Izba
Gospodarcza.

48. Krajowa Sieć Informatyczna
Europejskiej Agencji
Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy.

3. Plastics Europe.
4. European Council for Plasticisers
and Intermediates (ECPI).
5. INCOPA (Inorganic Coagulants
Producers Association).

26. Business Club Szczecin.

6. TDMA (Titanium Dioxide
Manufactures Association).

27. Stowarzyszenie
Zachodniopomorski Klaster
Chemiczny.

7. IFA (International Fertilizer
Industry Association).

28. Towarzystwo Ziemi Kozielskiej.

8. EMPA Europejskie Stowarzyszenie
Producentów Melaminy przy
CEFIC.
9. Pracodawcy RP.
10. Polski Związek Przetwórców
Tworzyw Sztucznych.
11. Kapituła Odpowiedzialność
i Troska.
12. Stowarzyszenie Emitentów
Giełdowych.
13. CEFIC (European Chemical
Industry Council).
14. EPF – European Panel Federation.
15. EPCA The European Petrochemical
Association (Europejskie
Stowarzyszenie Petrochemiczne).
16. The European Sulphuric Acid
Association (Europejskie
Stowarzyszenie Producentów
Kwasu Siarkowego).
17. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze.
18. Polsko Brazylijska Izba
Gospodarcza.
19. Grupa Promocyjna NPG-6.
20. Izba Przemysłowo-Handlowa
w Krakowie.

29. Stowarzyszenie Elektryków
Polskich Zarząd Oddział Tarnów.
30. Izba Przemysłowo-Handlowa
w Tarnowie.
31. Puławska Izba Gospodarcza.

49. Komitet Chemii Polskiej Akademii
Nauk.
50. Centrum Zaawansowanych
Technologii przy Instytucie Chemii
Przemysłowej.
51. Polska Platforma Technologiczna
Wodoru i Ogniw Paliwowych.
52. Polska Platforma Technologiczna
Zrównoważonej Chemii.

33. Opolska Izba Gospodarcza.

53. Polska Platforma Technologiczna
– Bezpieczeństwo Pracy
w Przemyśle.

34. Tarnowski Klub Techniki
i Racjonalizacji.

54. Narodowa Fundacja Ochrony
Środowiska.

35. Polska Izba Rzeczników
Patentowych.

55. Polska Grupa Bezpieczeństwa
Chemicznego.

36. Polskie Forum ISO 9000.

56. Towarowa Giełda Energii S.A.

37. Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu
Chemicznego.

57. Forum Dużych Konsumentów
Gazu.

38. Klub Polskich Laboratoriów
Badawczych POLLAB.

59. Izba Rzemieślnicza oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości
w Tarnowie.

32. BCC – Business Centre Club.

39. Stowarzyszenie Eksporterów
Polskich.
40. Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce.
41. Stowarzyszenie Konsumentów
i Importerów Soli Potasowej.
42. ISSA – Organizacja do Spraw
Bezpieczeństwa Systemów
Informacyjnych.
43. Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce Oddział w Krakowie
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58. Naczelna Organizacja Techniczna

60. Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości.
61. Konsorcjum Info-Tech-Med.
62. Klub Sportowy Azoty – Puławy.
63. Fundacja Pomocy Szpitalowi
Puławskiemu.
64. Puławska Szkoła Wyższa.
65. Polski Komitet Normalizacyjny.

Roz wój Gr u py AZOTY
Najważniejsze nagrody gospodarcze i istotne pozycje w rankingach w 2013 roku

styczeń

czerwiec

Prezes zarządu Grupy Azoty otrzymał
Platynowy Laur Umiejętności
i Kompetencji 2012 w kategorii
menedżer, lider społeczno-gospodarczy – nagrodę przyznaną
przez Opolską Kapitułę Laurów
Umiejętności i Kompetencji.

W opublikowanym zestawieniu
„1000 największych firm w Polsce”
Grupa Azoty zajęła wysoką 33. lokatę.
Ranking został przygotowany przez
redakcję „Gazety Finansowej”,
a kryterium klasyfikacji były
przychody ze sprzedaży.

luty

wrzesień

Tytuł „tego, który zmienia polski
przemysł” dla Grupy Azoty S.A.
– za realizowany przez nią proces
konsolidacyjny z Zakładami
Azotowymi Puławy. Nagroda
przyznawana przez wydawcę
miesięcznika „Nowy Przemysł”
oraz portalu wnp.pl, Grupę
Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości.

Dziennik „Rzeczpospolita”
wraz z firmą doradczą Deloitte
przeprowadził i opublikował
4 września analizę największych
firm w 18 krajach. Największy awans
spośród polskich firm należał
do Grupy Azoty, która przesunęła
się z pozycji 144 na 98.

kwiecień
Grupa Azoty S.A. otrzymała pierwszą
nagrodę w konkursie „Filary Polskiej
Gospodarki 2012” dla najbardziej
zasłużonego przedsiębiorstwa
województwa małopolskiego.
Jest to ranking przygotowany przez
czołową agencję badawczą przy
współpracy z dziennikiem „Puls
Biznesu”. Z kolei Grupa Azoty ZAK S.A.
została wyróżniona w województwie
opolskim.
Grupa Azoty na 30. miejscu
„500 największych polskich
przedsiębiorstw”, rankingu
„Rzeczpospolitej”.
Grupa Azoty Puławy uzyskała
tytuł „Solidny Pracodawca 2012”
w ogólnopolskim konkursie „Solidny
Pracodawca Roku”.

maj
W rankingu „500 największych
polskich firm”, przygotowanym przez
tygodnik „Polityka” Grupa Azoty
ze skonsolidowanymi przychodami
ze sprzedaży zajęła wysokie
25. miejsce.

listopad
Grupa Azoty Puławy po raz drugi
została laureatem konkursu „Firma
Dobrze Widziana” organizowanego
przez Związek Pracodawców Business
Centre Club.
Podczas ogólnopolskiego spotkania
Polish Chemical Forum zostały
wręczone coroczne nagrody
Polish Chemical Awards. Laury
wręczane były w dziewięciu
kategoriach, w trzech z nich
uhonorowana została Grupa Azoty.
Tytuł Top Executive Roku został
przyznany prezesowi Grupy Azoty
za odwagę w nakreślaniu śmiałych
wizji rozwoju i konsekwentną
ich realizację, za wprowadzanie
w życie długofalowych projektów
innowacyjnych oraz za umiejętne
wykorzystanie efektu synergii
w nowym otwarciu dla strategicznego
przedsiębiorstwa chemicznego.
Grupa Azoty S.A. otrzymała nagrodę
w kategorii Spółka Chemiczna Roku
za konsolidację branży chemicznej
i ambitną strategię rozwoju, w tym
prace nad wielkim przedsięwzięciem
petrochemicznym wspólnie z Grupą
Lotos. Z kolei Grupa Azoty Puławy,
dzięki pierwszej w Europie i trzeciej
na świecie instalacji odsiarczania
spalin
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metodą mokrą amoniakalną, instalacji
do produkcji nawozów płynnych
z siarką oraz nowemu centrum
logistycznemu zwyciężyła w kategorii
Inwestycja Roku.
Podczas XIX Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Technicznej
„Przemysł Chemiczny – wyzwania
i bariery” kapituła konkursu SITPChem
pn. „Lider Restrukturyzacji” przyznała
tarnowskiej spółce wyróżnienie
za „tworzenie grupy chemicznej
o istotnym znaczeniu dla przemysłu
chemicznego” oraz wyróżnienie
indywidualne dla prezesa Grupy
Azoty, za jego zaangażowanie
w rozwój polskiej chemii. Uznanie
kapituły zyskały także działania
restrukturyzacyjne podejmowane
przez Grupę Azoty Puławy.

grudzień
Na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się uroczysta Gala
Polskich Pereł Gospodarki,
podczas której wręczono nagrody
i wyróżnienia największym polskim
przedsiębiorstwom. W 2013 r. Grupa
Azoty S.A. została wyróżniona przez
redakcję Magazynu Polish Market
oraz Instytut Nauk Ekonomicznych
PAN certyfikatem i tytułem Perła
Polskiej Gospodarki w kategorii
Perły Wielkie. Grupa Azoty Puławy
otrzymała certyfikat „Perła Polskiej
Gospodarki” w kategorii Perły Wielkie
za konsekwentną realizację polityki
i strategii przedsiębiorstwa oraz
pozycję lidera wśród najbardziej
dynamicznych i najbardziej
efektywnych przedsiębiorstw
w Polsce.
Grupa Azoty ZAK S.A. została
uhonorowana „Konfederatką”
przyznaną przez Pracodawców
Rzeczypospolitej Polskiej
za inicjowanie oraz wspieranie
inicjatyw gospodarczych
oraz prowadzenie aktywnych
działań w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu.

Prawdy o firmie
nie da się wyczytać
z samego tylko
rachunku przychodów.
Rzeczywistym
certyfikatem jakości
jest lista akcjonariuszy,
czyli ludzi i instytucji,
które uwierzyły w jej
wizję i strategię.
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Sk al a dz i a ł al noś ci i akc jo nar i at

2012

2013

8 607
(9 235*)

13 879
(9 335)

7 098 735

9 821 023

315 301

713 525

Kapitały własne (tys. zł)

3 490 698

6 270 651

Suma aktywów (tys. zł)

5 357 041

9 961 530

G4-9

Wielkość całej
grupy kapitałowej
Grupa Azoty
najlepiej obrazują
podstawowe
wielkości dotyczące
zatrudniania,
sprzedaży oraz
wartości aktywów.

Liczba pracowników na koniec roku w całej grupie kapitałowej
(w tym spółkach objętych niniejszym raportem)
Przychody ze sprzedaży (tys. zł)
Zysk netto (tys. zł)

G4-7

* Wartość ta uwzględnia też Grupę Azoty Puławy, podczas gdy spółka ta w 2012 r., nie wchodziła w skład grupy kapitałowej
i nie była ujmowana w skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej.

Liczba akcji

% kapitału
akcyjnego

Liczba głosów

% głosów

32 734 509

33,00

32 734 509

33,00

Norica Holding S.à.r.l. wraz z Cliffstone Holdings Limited

15 216 094

15,34

15 216 094

15,34

ING OFE

9 883 323

9,96

9 883 323

9,96

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

8 689 591

8,76

8 689 591

8,76

Aviva OFE / Aviva BZ WBK

7 800 000

7,86

7 800 000

7,86

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

5 700 000

5,75

5 700 000

5,75

19 171 967

19,33

19 171 967

19,33

99 195 484

100,0

99 195 484

100,0

Akcjonariusz
Skarb Państwa

Pozostali
Razem
Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Akcje Grupy Azoty S.A. notowane
są na rynku podstawowym GPW.
Wchodzi ona w skład indeksu WIG,
mWIG40 oraz indeksu branżowego
WIG-Chemia i podstawowego WIG 30.
Jest też notowana w RESPECT Index
od pierwszego dnia jego notowań.
W lutym 2013 r. Grupa Azoty S.A. została
włączona też do prestiżowego indeksu
MSCI Emerging Markets. Również dwie
spółki zależne, Grupa Azoty Police
i Grupa Azoty Puławy, są notowane
na GPW jako osobne podmioty.

Struktura akcjonariatu Grupy Azoty S.A.

Pozostali
19,33%
Skarb Państwa
33%
EBOiR
5,75%
Aviva OFE, Aviva BZ WBK
7,86%

TFI PZU S.A.
8,76%

Struktura akcjonariatu na dzień 11 czerwca 2014 r.
Skarb Państwa 33%
Norica Holding S.à.r.l. 20%
ING OFE 9,96%
TFI PZU S.A. 8,76%
EBOiR 5,75%
Pozostali 22,53%

Norica Holding S.à.r.l.
15,34%
ING OFE
9,96%

Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.
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Grupa Azoty realizuje strategię
długoterminowego rozwoju zgodną
z zasadami zrównoważonego rozwoju
i społecznej odpowiedzialności.
Jest to kompleksowe traktowanie
wyników ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych działalności
poszczególnych spółek, które
pozwala na zachowanie równowagi
pomiędzy nimi.

G4-56

G4-2

S t r at eg i a b i z n e sowa a z rów n owa żo ny roz wój

Nie można dziś oddzielić strategii
biznesowej od strategii społecznej
odpowiedzialności, tak jak
nie można oddzielić rozwoju
od zrównoważonego rozwoju.
Przejawem takiego kompleksowego
myślenia jest właśnie przekonanie
o konieczności publikacji raportu
zintegrowanego.
Podstawowym dokumentem
definiującym wizję rozwoju i wzrostu
wartości Grupy Azoty poprzez
poprawę pozycji konkurencyjnej
i stabilny rozwój na globalnym rynku
chemicznym jest zaktualizowana
w 2013 r. strategia Grupy Azoty
na lata 2013–20202. Uwzględniono
w niej nowe możliwości, jakie dała
konsolidacja z Zakładami Azotowymi
Puławy (obecnie: Grupa Azoty
Puławy).

Fundamentem strategii jest misja
Grupy Azoty, która silnie akcentuje jej
społeczne cele. Budując wartość dla
akcjonariuszy, Grupa Azoty odgrywa
równocześnie rolę ważną społecznie.

Misja Grupy Azoty
Dodajemy ziemi życia,
a życiu barw. Dzięki nabytym
doświadczeniom i rozwijanym
kompetencjom sprawiamy,
że chemia jest bezpieczna dla
ludzi. Ciągle dążymy do wzrostu
wartości Grupy Azoty,
efektywnie wykorzystując
wszelkie synergie i innowacje.
Skuteczne sprostanie wyzwaniom
stawianym przez rynek wymaga
od Grupy Azoty innowacyjności
w działaniu oraz wykorzystania
wszelkich możliwych do uzyskania
synergii. W samym tylko 2013 r.
synergia przyniosła 90 mln zł
oszczędności. Największe polskie
zakłady chemiczne skupione razem
to korzyści skali, wspólna dystrybucja
i zakupy, ale też ogromny potencjał
uzupełniających się kompetencji.
Z uwagi na wyzwania przyszłości
konieczne jest kontynuowanie
integracji i wewnętrznej konsolidacji
grupy.
W swojej strategii Grupa Azoty
założyła, że przed upływem dekady:
■■

będzie notowana
w podstawowym indeksie GPW,

■■

zapewni swoim akcjonariuszom
najwyższy w branży zwrot
z powierzonego kapitału,

■■

utrzyma pozycję jednego z trzech
największych producentów
nawozów na europejskim rynku.

2 Z kompleksowym dokumentem aktualnej Strategii
Grupy Azoty 2013–2020, w tym z prezentowanym
podejściem do społecznej odpowiedzialności,
można zapoznać się na: http://grupaazoty.com/pl/
grupa/strategia.
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Strategia 2013–2020
kierunki rozwoju
Przyjęta strategia zakłada, że rozwój
Grupy Azoty będzie opierał się
w szczególności na:
■■

zwiększeniu skali operacji
prowadzonych w obszarach
domeny Grupy Azoty przez
rozwój wewnętrzny oraz alianse,
fuzje, akwizycje w Polsce i poza
granicami kraju,

■■

pogłębianiu integracji pomiędzy
podmiotami Grupy Azoty,
co umożliwi maksymalizację
efektów synergii,

■■

zmniejszaniu wrażliwości Grupy
Azoty na koszty energii poprzez
wykorzystanie efektywnych
rozwiązań technologicznych
i energetycznych,

■■

zmniejszaniu wrażliwości na zmiany
faz cykli koniunkturalnych
oraz na ceny gazu ziemnego
i surowców petrochemicznych,
poprzez wydłużanie łańcuchów
produktowych,

■■

obniżaniu kosztów wytwarzania,
poprzez modernizacje głównych
ciągów produkcyjnych,

■■

budowie stabilnych i efektywnych
więzi z klientami, wzmacnianiu
świadomości wiodących marek
w grupie oraz optymalizacji
systemów logistyki i dystrybucji
produktów,

■■

zwiększaniu efektywności
kluczowych procesów
zdefiniowanych w modelu
zarządzania,

■■

ciągłym dostosowywaniu jakości
produktów oraz oferowanego
asortymentu do wymagań
odbiorców,

■■

dywersyfikacji pokrewnej,
wykorzystującej efekty synergii
z elementami dotychczasowego
portfela produktowego,

■■

ciągłym doskonaleniu własnych
produktów przy wykorzystaniu
innowacyjnych technologii,

■■

rozwoju kapitału intelektualnego
organizacji i przekształcaniu go
w wartość rynkową.

Nadrzędnej strategii rozwoju
towarzyszą strategie funkcjonalne.
Aktualnie, w ramach strategii
zarządzania korporacyjnego,
tworzona jest strategia społecznej
odpowiedzialności. Jako pierwsza
strategię zrównoważonego
rozwoju, będącą punktem wyjścia
do opracowania analogicznej strategii
dla całej Grupy Azoty, przygotowała
tarnowska Grupa Azoty S.A.
(Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Azotów Tarnów na lata 2011–2016).
Dokument ten wskazuje trzy filary
odpowiedzialności:
■■

zrównoważona produkcja
(minimalizacja oddziaływania
środowiskowego spółek
wchodzących w skład
Grupy Azoty, rozwijanie
współpracy z jednostkami
naukowymi, budowa świadomości
ekologicznej, tworzenie produktów
zrównoważonych, kontynuacja
zaangażowania w ramach
Programu „Odpowiedzialność
i Troska”®, będącego dobrowolnym
zobowiązaniem firm branży
chemicznej do aktywności
zapewniającej przestrzeganie zasad
ekoetyki, poprawę warunków
pracy, wzrost bezpieczeństwa
funkcjonowania instalacji oraz stały
kontakt z otoczeniem),

■■

miejsce pracy (poprawa satysfakcji
pracowników, poprawa poziomu
ich bezpieczeństwa i zdrowia,
inicjowanie działań dla rozwoju
pracowników),

■■

dialog i budowanie relacji
(wspieranie lokalnej społeczności,
przyjęcie formuły dialogu
z każdą z kluczowych grup
interesariuszy, budowa skutecznej
komunikacji dotyczącej obszaru
zrównoważonego rozwoju, budowa
kultury etycznej Grupy Azoty).
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Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni
funkcję Zarządu Grupy Kapitałowej.
Prezes Zarządu sprawuje
całościowy nadzór nad grupą
kapitałową Grupa Azoty S.A.,
a Członkowie Zarządu odpowiadają
za główne obszary działalności:
finanse, strategię i rozwój,
inwestycje, integrację produkcji,
tworzywa i syntezy organiczne,
zarządzanie łańcuchem dostaw,
dialog społeczny, bezpieczeństwo
techniczne i ochronę środowiska
oraz za kierowanie poszczególnymi
spółkami.
Efektywnie przeprowadzona
konsolidacja Grupy Azoty generuje
ogromny biznesowy potencjał.
Przyjęty model zarządzania pozwala
osiągnąć efekty synergii i wykorzystać
potencjał skali działania. W samym
2013 r. korzyści z tytułu synergii
szacowane były na ok. 90 mln zł.
Scentralizowanie głównych obszarów
Grupy Azoty i zarządzanie głównymi
procesami gospodarczymi na poziomie

1

-opiniująco-inicjujących, której generalnym
zadaniem jest wspieranie i inicjowanie
wspólnych przedsięwzięć realizowanych
przez Grupę Azoty oraz komunikowanie
o ich realizacji kierownictwu spółek
Grupy Azoty. Opiniuje ona inicjatywy
i działania strategiczne i wspiera bieżące
zarządzanie. W skład Rady Grupy jako jej
stali członkowie wchodzą: członkowie
Zarządu Grupy Azoty S.A., członkowie
Zarządów spółek zależnych oraz Dyrektor
Zarządzający w Grupie Azoty S.A. 3

grupy odbywa się z zachowaniem
dotychczasowej podmiotowości,
lokalizacji i samodzielności prawnej
spółek zależnych.
nowy model zarządzania
W lipcu 2013 r. Zarząd Grupy Azoty S.A.
przyjął założenia do nowego
modelu zarządzania w Grupie
opartego na procesowym podziale
odpowiedzialności i kompetencji
w ramach zarządu Grupy Azoty S.A.
Również w lipcu 2013 r. znowelizowano
dokument „Zasady nadzoru
właścicielskiego – Polityka właścicielska”.
Ma to związek z rozszerzeniem Grupy
Azoty o kolejne spółki. Podstawowym
celem wprowadzenia zasad nadzoru
właścicielskiego jest wdrożenie w Grupie
jednolitych procedur postępowania
w zarządzaniu poszczególnymi
procesami i obszarami działalności
gospodarczej, informowania organów
korporacyjnych oraz uczestników rynku
kapitałowego, a także zapewnienie
spójności i jednolitości obowiązków
sprawozdawczych oraz kryteriów ich
oceny.
rada grupy azoty
Z kolei w grudniu ub. r. powołano Radę
Grupy, organ o kompetencjach doradczo-

W efekcie rozwoju Grupy Azoty, która
w zamierzeniu zarządzających ma działać jak
jedna firma, w strukturze Grupy Azoty S.A.
wprowadzono szereg zmian organizacyjnych
pozwalających efektywnie zarządzać
złożoną i wciąż rosnącą organizacją4.
3 Szersze informacje na temat przyjętego modelu
zarządzania można znaleźć w Sprawozdaniu
Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres
12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r.
Sprawozdanie jest dostępne na http://tarnow.
grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr. Z pełnym
składem osobowym Rady Grupy można
zapoznać się na http://grupaazoty.com/pl/grupa/
zarzadzanie/d. Aktualny skład zarządu oraz
życiorysy jego członków są dostępne na: http://
tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/lad/zarzad.
Aktualny skład Rady Nadzorczej oraz życiorysy
jej członków są dostępne na: http://tarnow.
grupaazoty.com/pl/relacje/lad/rada.
4 Szczegóły dotyczące zakresu tych zmian można
odnaleźć w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności
Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2013 r.”, które dostępne jest na http://
tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.

2

3

4

5

6

7

Prezes
Zarządu
Paweł Jarczewski

Wiceprezes
Zarządu
Andrzej Skolmowski

Wiceprezes
Zarządu
Witold Szczypiński

Wiceprezes
Zarządu
Krzysztof Jałosiński

Wiceprezes
Zarządu
Marek Kapłucha

Wiceprezes
Zarządu
Marian Rybak

Członek
Zarządu
Artur Kopeć

Zarządzanie
i polityka
personalna

Finanse

Tarnów

Police

Łańcuch dostaw

Puławy

Dialog społeczny

Audyt, Ryzyko
i zgodność

Planowanie
i kontroling

Centrum Biznesu
Tworzywa

Centrum Integracji
Surowcowej
i Logistyki Morskiej

Serwis wsparcia
logistycznego

Inwestycje

Bezpieczeństwo
techniczne
i ochrona
środowiska

Komunikacja

IT

Centrum Biznesu
Syntez
Organicznych

Strategia i rozwój

Serwis wsparcia
inżynierskiego

Serwis
Infrastruktura

Centrum Biznesu
Agro

IR

Integracja
produkcji

Biznes serwis

Serwis
energetyczny
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Audyt wewnętrzny

Grupa Azoty zarządzana jest
w oparciu o zintegrowane
systemy zarządzania, zgodne
z międzynarodowymi standardami.

Spółki Grupy Azoty identyfikują
zagrożenia związane z różnymi
aspektami ich działalności.
Mając świadomość, że w długim
okresie czynniki ryzyka stanowić
mogą zagrożenie dla właściwego
zrównoważonego rozwoju, Grupa
Azoty podejmuje działania zmierzające
do systematycznej identyfikacji, oceny
i minimalizowania potencjalnego
negatywnego wpływu ryzyk
na działalność spółek Grupy Azoty.

W Grupie Azoty wdrożono
również efektywny system audytu
wewnętrznego. Za proces ten
odpowiada Biuro Korporacyjnego
Audytu Wewnętrznego i Działy
Audytu Wewnętrznego odpowiednio
alokowane w spółkach Grupy
Azoty. Realizacja procesu w Grupie
Azoty przebiega, zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami
Praktyki Zawodowej Audytu
Wewnętrznego – The Institute of
Internal Auditors (IIA) i wdrożonymi
na tej podstawie wewnętrznymi
regulacjami. Celami działań komórek
audytu wewnętrznego w Grupie
Azoty jest usprawnienie operacyjne
działalności oraz zapewnienie
prawidłowego i efektywnego
funkcjonowania rozwiązań ładu
korporacyjnego. Ponadto działania
Biura Korporacyjnego Audytu
Wewnętrznego i Działów Audytu
Wewnętrznego ukierunkowane są
na wsparcie spółek Grupy Azoty
w systematycznym i metodycznym
podejściu do oceny działań
i doskonalenia skuteczności procesów
zarządczych.

G4-15

■■

System Zarządzania Jakością
zgodny z normą ISO 9001:2008,

■■

System Zarządzania
Środowiskowego zgodny z normą
ISO 14001:2004,

■■

System Zarządzania
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
zgodny z normami
PN-N-18001:2004
i BS OHSAS 18001:2007,

■■

System Zarządzania PN-EN ISO/
IEC 17025:2005 (kompetencje
laboratoriów badawczych
i wzorcujących),

■■

System Zarządzania
Bezpieczeństwem Żywności zgodny
z normą ISO 22000:2005,

■■

System Zarządzania Jakością dla
branży motoryzacyjnej wdrażany
wg wymagań ISO/TS16949:2009,

■■

Ramowy System Zarządzania
Responsible Care zgodny
z wytycznymi Europejskiej Rady
Przemysłu Chemicznego,

■■

System Zarządzania Energią zgodny
z normą ISO 50001: 2011
(dotyczy Grupy Azoty Police).

Grupa Azoty, oprócz utrzymywania
i doskonalenia wspomnianych
systemów zarządzania, wdraża nowe
standardy, przystępując na przykład
do zaprojektowania i wdrożenia
systemu zarządzania ryzykiem
korporacyjnym oraz do Programu
Product Stewardship zgodnego ze
standardami Fertilizers Europe.

Podążając za najlepszymi
międzynarodowymi wzorcami, Grupa
Azoty przystąpiła do wdrożenia
kompleksowego systemu zarządzania
ryzykiem w jej kluczowych spółkach.
Jego celem jest m.in. zaprojektowanie
i wdrożenie rozwiązań organizacyjno-proceduralnych, które stanowić
będą ogólne ramy dla zarządzania
ryzykiem identyfikowanym w różnych
obszarach funkcjonowania spółek.
System zarządzania ryzykiem
w Grupie Azoty budowany jest na
podstawie światowych standardów
w tym zakresie, w szczególności
określonych w normie ISO 31000:2009
„Risk management – Principles and
guidelines” oraz COSO „Zarządzanie
ryzykiem korporacyjnym
– zintegrowana struktura ramowa”.
W ramach projektu opracowano
założenia dla systemu zarządzania
ryzykiem korporacyjnym oraz
dokonano weryfikacji mapy i rejestru
ryzyk, w tym ryzyk kluczowych.
Niezależnie od projektowanych
ram dla kompleksowego systemu
zarządzania ryzykiem w Grupie
Azoty, spółki od lat identyfikują
i oceniają ryzyka, aktywnie nimi
zarządzając. Ocena działań
zmierzających do minimalizacji
zagrożeń w funkcjonujących
procesach jest prowadzona na
bieżąco z wykorzystaniem narzędzi
systemowych.

5 Szczegółowe informacje w tym zakresie
zamieszczono na stronach internetowych
poszczególnych spółek Grupy Azoty.
6 Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka
i zagrożeń w kontekście perspektyw rozwojowych
Grupy Azoty można znaleźć w „Sprawozdaniu
Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za okres 12
miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r.”, które
dostępne jest na http://tarnow.grupaazoty.com/
pl/relacje/raportyr
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W spółkach wchodzących w skład
Grupy Azoty obowiązują m.in.5:

G-34

Zarządzanie ryzykiem6
G-34

Zintegrowane
Systemy Zarządzania

G-2

G4-34

M o d el z ar z ądz an i a i war toś ci

Biuro Korporacyjne Audytu
Wewnętrznego wraz z Działami Audytu
Wewnętrznego realizuje swoje zadania
w oparciu o Roczne Plany Audytów
Wewnętrznych. W roku 2013, w związku
z rozwojem Grupy, wypracowano
jednolity dokument „Standardy Audytu
wewnętrznego w Grupie Azoty”. Daje
on podstawę formalną do tego, by
zadania audytowe mogły obejmować
wszystkie podmioty wchodzące
w skład Grupy Azoty.
Aktualnie wszystkie spółki Grupy
Azoty notowane na GPW posiadają
ustanowione Komitety Audytu, czyli
ciała doradcze działające kolegialnie
w ramach struktur Rad Nadzorczych.
Komitety te zajmują się między
innymi monitorowaniem skuteczności
funkcjonujących w spółkach systemów
kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania
ryzykiem.
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Najważniejsze nagrody
rynku kapitałowego
i istotne pozycje
w rankingach w 2013 roku

G4-15

Ład korporacyjny
Grupa Azoty dąży do zapewniania
najwyższych standardów w relacjach
z uczestnikami rynku kapitałowego.
Znowelizowana wersja kodeksu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW” z listopada 2012 r. została
przyjęta do stosowania z początkiem
2013 r. (z wyłączeniem zamieszczania
na stronie korporacyjnej zapisu
przebiegu obrad Walnego
Zgromadzenia w formie audio
lub wideo oraz zapewnienia
akcjonariuszom możliwość udziału
w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem dwustronnej
komunikacji w czasie rzeczywistym)7.

marzec
Prezes Grupy Azoty otrzymał nagrodę
„Byki i niedźwiedzie”, przyznawaną
od 19 lat przez „Gazetę Giełdy Parkiet”
– za sukces konsolidowania branży
chemicznej. Prezesem roku zostaje
osobowość szczególnie wyróżniająca
się wśród zarządzających spółkami
notowanymi na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych.

marzec
Grupa Azoty S.A. na 10. miejscu
w rankingu „Giełdowa Spółka r. 2012”,
sporządzonym po raz 14. na zlecenie
dziennika Puls Biznesu – za działalność
w ubiegłym roku. Spółka została
oceniona najwyżej w kategoriach:
„relacje z inwestorami” – 6. miejsce
oraz „sukces w ubiegłym roku” – 4.

RESPECT Index
Nieprzerwanie od 2009 r. Grupa
Azoty S.A. należy do giełdowego
RESPECT Index – pierwszego
w Europie Środkowo-Wschodniej
indeksu spółek społecznie
odpowiedzialnych.

W porównaniu z 2011 r. Azoty
Tarnów (obecnie Grupa Azoty S.A.)
w głównym rankingu awansowały
o 20 pozycji, a w porównaniu z 2009 r.
– aż o 256. Wysoko w rankingu Pulsu
Biznesu uplasowały się również
– Zakłady Azotowe Puławy (obecnie
Grupa Azoty Puławy), zajmując 16.
miejsce i Zakłady Chemiczne Police
(obecnie Grupa Azoty Police),
osiągając 37. pozycję.

Włączenie spółki do indeksu jest
potwierdzeniem prowadzenia
działalności zgodnie z najwyższymi
standardami zarządzania w zakresie
ładu korporacyjnego, ładu
informacyjnego i relacji z inwestorami,
a także z uwzględnieniem czynników
ekologicznych, społecznych
i pracowniczych.
Spółka po pozytywnej trzystopniowej
weryfikacji prowadzonej przez GPW,
SEG i firmę Deloitte, w dniu
17 grudnia 2013 r. po raz siódmy
otrzymała certyfikat potwierdzający
obecność w elitarnym gronie
emitentów wchodzących w skład
Indeksu RESPECT.

kwiecień
Grupa Azoty na 1. miejscu
w „Rankingu najdynamiczniej
rozwijających się spółek giełdowych”,
przeprowadzonego przez magazyn
„Forbes”; wyróżnienie dla prezesa
Grupy Azoty w „Rankingu Najlepszych
Prezesów Spółek Giełdowych”
magazynu „Forbes”.

7 Szczegółowa informacja o przestrzeganiu
zasad ładu korporacyjnego znajduje się
w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy
Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2013 r.”, które dostępne jest na http://
tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.

wrzesień
Grupa Azoty S.A. otrzymała statuetkę
potwierdzającą uczestnictwo Grupy
Azoty w WIG30.
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G4-56

LA DMA12

HR DMA3

SO DMA5

SO DMA6

W 2013 r. w Grupie Azoty prowadzone
były prace nad systemem organizacji
i zarządzania w zakresie programu
etycznego. Intensywnie prowadzone
prace doprowadziły do przyjęcia
przez zarząd dwóch kluczowych
dokumentów8:
■■

„Kodeksu kultury organizacyjnej
– systemu organizacji i zarządzania
Grupy Azoty”

■■

„Kodeksu postępowania etycznego
Grupy Azoty”.

Wspólne wartości etyczne,
podzielane przez pracowników
wszystkich spółek i ich
zakładów, mają kluczowe
znaczenie kulturotwórcze.
Dzięki nim integracja kulturowa
organizacji będzie coraz
silniejsza, a to z kolei będzie
przynosiło korzyści w postaci
efektów synergicznych.
Zarządzanie aspektami miękkimi,
czyli zarządzanie przez wartości
wspólne wszystkim pracownikom,
jest kluczowym czynnikiem udanego
rozwoju organizacji przez fuzje.
Dlatego zarząd i rada nadzorcza
przywiązują do tego aspektu ogromną
wagę. Początkiem tego procesu było
ujednolicenie nazewnictwa spółek,
przyjęcie nowej marki, która odwołując
się do chlubnej i bogatej tradycji
spółek, jest jednocześnie marką
ukierunkowaną na przyszłość, rozwój
i innowacje. Obecny etap to wdrażanie
zapisów uzgodnionych w dwóch
wypracowanych kodeksach.

G4-SO5

Wartości i zasady
etyki w zarządzaniu
organizacją
Przyjęty „Kodeks kultury
organizacyjnej” określa nie tylko
kulturę organizacyjną Grupy Azoty
i jej źródło, ale definiuje też standardy
i model zarządzania, który w sposób
elastyczny i uniwersalny uwzględnia
możliwość dalszego rozwoju przez
fuzje i przejęcia. Określa on również
politykę w zakresie marki, komunikacji
wewnętrznej, jak również zarządzanie
relacjami z najważniejszymi grupami
interesariuszy. Wspomniany „Kodeks”
łączy aspekty kultury organizacyjnej
z podejściem do zarządzania
ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz
mechanizmami zarządzania zgodnością
w Grupie Azoty.
Z kolei „Kodeks postępowania
etycznego Grupy Azoty” definiuje,
jakie wspólne zasady prowadzenia
biznesu powinny być podzielane przez
wszystkich bez wyjątku pracowników
Grupy Azoty. Szczególną uwagę
zwraca na prawidłowe i transparentne
kształtowanie relacji z klientami,
dostawcami, akcjonariuszami,
społecznością lokalną oraz
środowiskiem naturalnym. Określa
normy zachowań w przypadku
potencjalnego konfliktu interesu.
Kluczowe znaczenie dla kodeksu
ma określenie fundamentalnych
wartości etycznych, którymi kieruje
się Grupa Azoty.

Wartości Grupy Azoty
■■

gospodarność,

■■

profesjonalizm,

■■

współpraca,

■■

szacunek,

■■

transparentność.

8 Formalne przyjęcie dokumentów nastąpiło już
w 2014 r..
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Zapisy „Kodeksu” odnoszą się do ryzyka
korupcji oraz naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa i konieczności
ochrony informacji poufnych.
„Kodeks” jednoznacznie piętnuje,
jako niedopuszczalne, wszelkie
formy mobbingu i dyskryminacji
osób na tle rasowym, etnicznym,
religijnym, seksualnym, związanym
z wiekiem lub płcią. Jednoznacznie
definiuje apolityczność spółek
i zakaz wspierania działalności partii
politycznych, szanując jednak poglądy
pracowników i zakazując dyskryminacji
również na tle światopoglądowym.
Piętnuje również naruszanie dóbr
osobistych poszczególnych osób, w tym
np. rozpowszechnianie nieprawdziwych
informacji o innych pracownikach
i Grupie (plotki). Co ważne, „Kodeks”,
wskazuje zasady postępowania
pracowników, którzy podejrzewają,
że mogło dojść do naruszenia
obowiązujących zasad etyki lub
znaleźli się w sytuacji, która stanowi
lub może stanowić konflikt interesu
(powiadomienie przełożonych lub
Pełnomocnika ds. etyki).
Kodeks dostępny jest w tradycyjnej
formie papierowej w spółkach, a także
w wersji elektronicznej na stronie
internetowej www.grupaazoty.com
(w języku polskim, angielskim
oraz niemieckim). Za poprawność
funkcjonowania „Kodeksu” odpowiada
przed Zarządem Pełnomocnik
ds. etyki. Zarządzający Grupy Azoty
deklarują, że wszystkie zgłoszenia
o naruszeniu zasad etyki będa
rozpatrywane z należytą starannością.
Ze względu na fakt, że formalne
przyjęcie Kodeksu nastąpiło już
w 2014 r., w 2013 r. nie mogły zostać
zarejestrowane jakiekolwiek
zgłoszenia dotyczące potencjalnego
jego przekroczenia. W szczególności
w 2013 r. nie odnotowano też
w Grupie Azoty przypadków zachowań,
które mogłyby nosić znamiona korupcji.
Nie toczyły się postępowania sądowe
dotyczące korupcji wszczęte przeciwko
Grupie Azoty. Nie było przypadku
nieodnowienia umowy z kontrahentem
ze względu na podejrzenie zachowań
o charakterze korupcyjnym ani spraw,
które zakończyłyby się dyscyplinarnym
zwolnieniem pracownika podejrzanego
o tego typu nieetyczne zachowania.
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2
Odpowiedzialny partner w biznesie
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Rynek już od dawna
nie jest kwadratowym
placem w centrum
miasta. Dziś rynek to
otwarta przestrzeń,
w której działają
najprzeróżniejsze
żywioły i energie.
Tylko najlepsi
potrafią odczytywać
jego sygnały.
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Oto c z en i e ryn kow e

W 2013 r. można było obserwować nie
tylko nasilenie konkurencji na rynkach
krajowych i zagranicznych, na których
obecne są produkty Grupy Azoty, ale
również szereg zmian w otoczeniu
biznesowym, które sprawiły, że rok
ten był dla większości liczących
się graczy rynkowych na świecie,
rokiem wyzwań. Niski poziom cen,
w połączeniu z wysokimi cenami
wybranych surowców, nie pozwalał
generować wysokich marż. Te
ostatnie okazały się niższe niż w roku
poprzednim.

Niekorzystnym zjawiskiem jest
również spadek popytu na melaminę
w Europie połączony ze zwiększająca
się podażą melaminy wytwarzanej
na bazie taniego gazu. Równocześnie
wzrost potencjału przetwórstwa
mocznika do melaminy w sektorze
producentów nawozów spowodował
wzrost konkurencji i widoczny spadek
cen tego produktu na świecie.
Trendy obserwowane na rynku
kaprolaktamu nie są korzystne.
Wzrost zdolności produkcyjnych
w Azji, głównie w Chinach, po roku
2012, spowodował spadek cen tego
produktu, który jest dodatkowo
wzmocniony okresowym spadkiem
popytu na poliamidy wytwarzane
z kaprolaktamu wynikającym
z ogólnej sytuacji światowej
gospodarki. Spowodowana
zwiększoną produkcją kaprolaktamu
nadpodaż produktu ubocznego, jakim
jest siarczan amonu, może skutkować
niższymi cenami również tego
produktu.

Z punktu widzenia Grupy Azoty,
spore znaczenie miała postępująca
koncentracja na rynku dystrybucji
nawozów w Polsce. Odczuwalna
była również zwiększająca się podaż
nawozów wytwarzanych na bazie
taniego gazu ziemnego z krajów
sąsiadujących z Unią Europejską oraz
wzrost potencjału produkcyjnego
w sektorze nawozowym, co
powodowało wzrost konkurencji
na rynkach nawozów.
Jednym z czynników wpływających
na konkurencyjność produktów
na rynku krajowym i zagranicznym
jest również postępująca liberalizacja
handlu w Unii Europejskiej.
Elementem ochrony rynku krajowego
pozostają wciąż cła na produkty
sprowadzane z zagranicy. Zniesienie
ceł od lipca 2012 r. na ukraińską
saletrę może skutkować dalszym
wzrostem konkurencji dla tych
produktów. Komisja Europejska
rozpoczęła analizę skutków
wygaśnięcia ceł antydumpingowych
na rosyjską saletrę. Oznacza to, iż cła,
które miały wygasnąć 13 lipca 2013 r.,
będą obowiązywać przynajmniej
do zakończenia tego postępowania,
maksymalnie 15 miesięcy dłużej.
Po zamknięciu przeglądu Komisja
zaproponuje albo utrzymanie ceł przez
następne 5 lat, albo ich zniesienie.
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Ryn ek nawozów

Sytuacja na rynku nawozowym
w 2013 r. była odbiciem
nienajlepszych nastrojów sektora
rolnego, wywołanych spadkowym
trendem notowań cen płodów
rolnych. Powodem spadków były
wysokie prognozy zbiorów zbóż
zarówno w Unii Europejskiej, jak
i na świecie. W efekcie odnotowano
znaczny spadek opłacalności
stosowania środków plonotwórczych,
który mimo obniżki cen hamował
ich sprzedaż. Wysokie, zdaniem
rolników, ceny nawozów saletrzanych
w pierwszej połowie roku wywarły
presję na producentów nawozów,
w tym nawozów azotowych.
Dodatkowo na poziom cen miały
wpływ opóźnienia w wypłacie dopłat
rolnych oraz oczekiwania związane
z obniżką cen gazu w Polsce. Pod
koniec roku producenci, w tym Grupa
Azoty, zdecydowali o znacznych
obniżkach cen nawozów.

Gwałtowny spadek ceny mocznika,
który stał się atrakcyjnym
substytutem nawozów saletrzanych,
wymusił presję na ich ceny.
Odnotowano widoczny spadek
cen saletry amonowej, saletrzaku
oraz siarczanu amonu. Na zmianę
ceny tego ostatniego wpłynął
wzrost zdolności produkcyjnych
siarczanu np. w Niemczech (DOMO
Leuna) i Hiszpanii (UBE) wsparty
zdobywającym popularność „grubym”
siarczanem pozyskiwanym w procesie
kompaktowania na Litwie i w Turcji.
Taniał także amoniak i to mimo
ograniczenia jego produkcji przez
producentów z Ukrainy, Trynidadu,
Algierii, Egiptu, Libii i Kataru.
Relatywnie niski popyt utrzymywał
się w Polsce również na nawozy
NPK. Co więcej, przez cały 2013 r.
konkurowały z polskimi nawozami
atrakcyjniejsze cenowo nawozy NPK
importowane z Rosji, Litwy i Białorusi.

T wo r z y wa

Podstawowe surowce do produkcji
tworzyw to benzen i fenol. Sytuacja
na rynku benzenu była niestabilna.
Obserwowano okresowe wahania
popytowo-podażowe i transakcje
o charakterze spekulacyjnym.
Systematycznie spadał też wolumen
benzenu dostępnego na rynku.

Rynek kaprolaktamu jest ściśle
uzależniony od popytu na poliamid
oraz cen surowców zależnych od ceny
ropy naftowej. Ceny kaprolaktamu
w roku 2013 uzależnione były
od niestabilnych cen benzenu,
a także dalszego powiększania
zdolności produkcyjnych w Chinach,
co skutkowało nadpodażą
i zmniejszeniem popytu na
kaprolaktam.

Sytuacja na rynku benzenu
i prognozy cen tego surowca
wpłynęły destabilizująco na rynek
fenolu. W Europie utrzymywała
się nadwyżka podaży. Najwięksi
producenci europejscy zmuszeni
byli do okresowego ograniczenia
produkcji fenolu.

Rynek poliamidu 6, choć
w 2013 r. stabilny, jest pod dużą
presją z powodu powstających
nowych instalacji w Azji, co może
w przyszłości spowodować
ograniczenie eksportu do tego
regionu, a z drugiej strony zwiększyć
import tego produktu do Europy.
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CHEMIA

Ze względu na bardzo wysokie
notowania ropy naftowej początek
roku 2013 na rynku propylenu upłynął
pod znakiem wzrostu cen. Następnie
odnotowano spadki związane ze
zmianą ceny ropy na rynkach. Kolejny
wzrost cen nastąpił w sierpniu
i wrześniu.

W 2013 r. odnotowano niewielki
wzrost popytu na nadtlenek wodoru.
Popyt na światowych rynkach bieli
tytanowej w 2013 r. utrzymywał się
na stabilnym, ale niskim poziomie.
Na rynkach największej konsumpcji,
w USA i Europie, utrzymująca się słaba
koniunktura gospodarcza w sektorze
farb, lakierów, tworzyw sztucznych
oraz motoryzacji ograniczała
popyt na biel tytanową. Podobnie
w Chinach (30% światowej produkcji
bieli) słabnący eksport towarów
konsumpcyjnych ograniczał popyt
na biel.

Rynek głównych alkoholi OXO
(2-EH i n-butanolu), jak na panujące
trudne warunki rynkowe, był
zadowalający pod względem popytu.
W większości przypadków poziom
zapotrzebowania pozwalał na
proporcjonalne przenoszenie wzrostu
cen surowców na ceny produktów.

Z kolei ceny siarki w 2013 r. spadły
w porównaniu do 2012 r. średnio o 26%.
Przyczyną była głównie sytuacja na
rynku nawozów fosforowych oraz
wzrost podaży siarki pochodzenia
petrochemicznego.

Przez cały rok nie odnotowano
znaczących spadków popytu
czy też podaży, a zmniejszone
zapotrzebowanie na melaminę
odnotowano w okresach letnim
i zimowym charakteryzujących się
słabszą aktywnością na rynku.

En erg e t yk a

Ceny energii elektrycznej
są wypadkową cen węgla,
uprawnień do emisji CO₂,
zdolności transgranicznych oraz
zapotrzebowania na energię.
W 2013 r., wbrew przewidywaniom,
ceny zanotowały wyraźny spadek.
Wartym odnotowania jest znaczący
spadek cen węgla, którego główną
przyczyną była duża nadpodaż
surowca utrzymująca się w całym
raportowanym okresie. W ślad
za obniżką cen na rynku światowym
polscy producenci również obniżyli
ceny na ten surowiec.
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G4-6

G4-12

Ł ańcu ch d os taw

Łańcuch wartości Grupy
Azoty, w części dotyczącej
zaopatrzenia, jest dość złożony
ze względu na różnorodność
surowców koniecznych do
wyprodukowania określonych
substancji chemicznych.
Możliwość oferowania
poszczególnych produktów jest
bezpośrednio uzależniona od
źródeł zaopatrzenia w surowce.
Surowce, w tym mineralne, nie
zawsze dostępne są w Polsce
i trzeba je importować, często
z bardzo odległych krajów.
Poniżej przedstawione zostały
kluczowe kategorie surowców
wykorzystywanych do produkcji,
wraz ze wskazaniem kierunków
ich pochodzenia.

Amoniak

Siarka

Strategia zakupowa Grupy Azoty
w tym obszarze opiera się na
na optymalizacji wewnętrznych
dostaw amoniaku. Grupa Azoty jest
największym producentem amoniaku
w Polsce, który wytwarzany jest
w kilku instalacjach. Grupa Azoty,
poza zabezpieczeniem własnych
potrzeb, sprzedaje nadwyżki na rynku
zewnętrznym (głównie Grupa Azoty
Police oraz Grupa Azoty ZAK).
Skuteczna realizacja procesu
zakupowego jest w dużym stopniu
uzależniona od sytuacji na rynku
nawozowym. Grupa Azoty jest
największym konsumentem
amoniaku w Polsce i regionie.

Strategia zakupowa Grupy Azoty w tym
obszarze opiera się na na optymalizacji
dostaw siarki petrochemicznej dla
spółek Grupy Azoty oraz na dostawach
uzupełniających z nowo zakupionej
spółki – Grupa Azoty Siarkopol
(największy producent siarki płynnej
w Polsce i regionie). Skuteczna
realizacja procesu zakupowego
jest w dużym stopniu uzależniona
od sytuacji na rynku nawozowym,
głównie w obszarze nawozów
wieloskładnikowych, gdzie zużycie
siarki jest największe. Grupa Azoty
jest największym konsumentem siarki
płynnej w Polsce i regionie.

Gaz ziemny

Ortoksylen

Głównym i strategicznym dostawcą
gazu ziemnego dla Grupy Azoty
pozostawał PGNiG, który w ramach
umów wieloletnich dostarczał
gaz wysokometanowy oraz gaz
zaazotowany ze źródeł lokalnych.
Dostawy od innych kontrahentów
realizowane były w ramach umów
krótkoterminowych. Grupa Azoty
w 2013 roku zakupiła 84,1% gazu
wysokometanowego od PGNiG S.A.,
pozostałe 15,9% pochodziło z innych
źródeł.

W 2013 r. głównym źródłem
dostaw propylenu były kraje Unii
Europejskiej. Ceny ortoksylenu
w dużym stopniu zależą od sytuacji
na rynku ropy naftowej.

Fosforyty
Dostawcami fosforytów byli przede
wszystkim producenci afrykańscy,
w tym głównie z rejonu Afryki
Północnej. Grupa Azoty realizuje
zdywersyfikowaną strategię dostaw,
w tym w dużym stopniu w oparciu
o własne złoża (Senegal), co daje
istotną przewagę konkurencyjną.
Sytuacja na rynku fosforytów jest
w dużym stopniu związana z sytuacją
w sektorze nawozowym.

Metanol

Propylen
W 2013 r., głównym kierunkiem
dostaw propylenu były źródła
zachodnioeuropejskie. Ceny
propylenu są w dużym stopniu
uzależnione od cen ropy naftowej.

Sól potasowa
Podstawowymi dostawcami soli
potasowej (KCl), z uwagi na bogate
źródła surowcowe i konkurencyjne
warunki handlowe są producenci
z Rosji i Białorusi. Uzupełniające
dostawy są realizowane okresowo
z Europy Zachodniej.

Fenol
Strategia zakupowa Grupy Azoty
w tym obszarze oparta jest na dwóch
podstawowych źródłach, czyli
producentach zachodnioeuropejskich
i krajowych. Ponadto od 2013 r.
rozpoczęto regularne dostawy od
producentów skandynawskich, jako
dostawy uzupełniające. Duży wpływ
na sytuację na rynku fenolu w 2013 r.
miał poziom cen kontraktowych
benzenu, który jest głównym
elementem formuł cenowych.
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Ze względu na fakt, że Polska
nie jest producentem metanolu,
całość zapotrzebowania krajowego
pokrywana jest ze źródeł zewnętrznych.
Ze względu na konkurencyjność ofert
i korzystną logistykę dla instalacji
w Tarnowie głównym kierunkiem
dostaw dla Grupy Azoty są źródła
rosyjskie oraz z regionu Europy
Środkowo-Wschodniej
(dostawy uzupełniające).

Benzen
Głównym kierunkiem dostaw są źródła
krajowe oraz dostawcy z regionu
Europy Środkowo-Wschodniej.
Po wejściu do Grupy Azoty puławskiej
spółki Grupa Azoty jest zdecydowanie
największym konsumentem
tego surowca w Polsce i jednym
z największych w regionie, co daje
istotną przewagę konkurencyjną.
Rynek kaprolaktamu i poliamidu nie
jest największą aplikacją dla benzenu,
co powoduje pewne uzależnienie
poziomów cenowych od sytuacji na
innych rynkach, m.in. etylobenzenu.

Energia elektryczna
Energię elektryczną kupowano od kilku
sprzedawców – PGE S.A, TAURON Polska
Energia S.A., ENEA S.A. – obsługujących
dużych klientów. Strategia zakupowa
pozwoliła na uzyskanie konkurencyjnych
cen i warunków kontraktu m. in. poprzez
wykorzystanie skali zakupowej.

Koncern chemiczny,
tak jak roślina,
potrzebuje minerałów,
wody i powietrza.
Roślina po prostu
bierze je od świata.
My prognozujemy,
kalkulujemy i planujemy
nasze potrzeby – dzięki
temu możemy pracować
spokojnie i efektywnie.
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Działalność Grupy Azoty
koncentruje się na pięciu
segmentach:

DługoterminowE umowY
na sprzedaż nawozów
na rynek amerykański

■■ Nawozy-Agro,

Na początku listopada 2013 r.
Grupa Azoty Police podpisała
umowy handlowe z Nitron
International Corporation (Stany
Zjednoczone) na sprzedaż nawozów.
Grupa Azoty, dzięki współpracy
z Nitron, obecna jest już na rynkach
Ameryki Południowej z nawozami
amonowymi (siarczan amonu).
Rozszerzenie sprzedaży o kolejne
produkty to szansa na umocnienie
długoterminowej współpracy
handlowej.

		
Tworzywa
14,9%

■■ Tworzywa,
■■ Chemia,
■■ Energetyka,
■■ Pozostałe.

Nawozy - Agro
56,7%

Na rynek krajowy kierowane są
w szczególności nawozy. Sprzedaż
do Unii Europejskiej to przede
wszystkim tworzywa sztuczne,
alkohole OXO i plastyfikatory,
natomiast do Azji sprzedawany jest
głównie kaprolaktam i alkohole
OXO, a do Ameryki Południowej
nawozy.
Zewnętrzna sytuacja rynkowa
w 2013 r. była raczej niestabilna
i nie pozwalała na realizowanie
wysokich marż. Powodem były
nienajlepsze nastroje sektora
rolnego oraz wysokie ceny ropy,
które wraz z rosnącą presją
chińskich konkurentów pogarszały
sytuację na rynku kaprolaktamu.
Do tego swój wpływ na niższe
marże miały także niski popyt na
biel tytanową, spowodowany słabą
koniunkturą na rynku farb, lakierów
i tworzyw sztucznych.
.
Wymagająca sytuacja na rynkach
światowych potwierdzała
zasadność nowego modelu
zarządzania. Konsekwentnie
prowadzone działania
konsolidacyjne Grupy Azoty
przynoszą wymierne korzyści
z efektu synergii, które przekładają
się na wyższą efektywność.
Skuteczne działania przełożyły
się ponadto na nowe wieloletnie
kontrakty, np. w Ameryce
Południowej.

Chemia
24,3%

Pozostała Energetyka
działalność 2,7%
1,4%

Polska
55,4%
Pozostałe kraje
Unii Europejskiej
22,3%
Niemcy
9,5%
Ameryka Południowa
3,7%
Azja
5,6%
Pozostałe kraje Europy
1,6%
Afryka
1,3%
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Największa umowa na sprzedaż
nawozów wieloskładnikowych
została zawarta na okres od
1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
Jej szacunkowa wartość w okresie
obowiązywania wynosi około
607,9 mln zł netto. Współpraca Grupy
Azoty z Nitron trwa już od dwóch lat,
a łączna wartość obrotów handlowych
za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła
wysokość 1,03 mld zł netto.
Z kolei na początku grudnia 2013 r.
Grupa Azoty, w ramach kontraktacji
produktów nawozowych na kolejne
lata, zawarła szereg umów
handlowych z firmą Comexport
z siedzibą w São Paulo na łączną
kwotę 360 mln zł. Współpraca
z tą dobrze znaną na tamtejszym
rynku firmą trwa już od 30 lat.
Umowy na sprzedaż siarczanu
amonu z Tarnowa i z Puław oraz
nawozów wieloskładnikowych z Polic
będą obowiązywać przez trzy lata,
począwszy od 1 stycznia 2014 r.

O b ecn oś ć Gr u py A zot y na ryn ku

Współpraca surowcowa

Grupa Azoty to:

Grupa Azoty S.A. oraz spółka
KGHM Polska Miedź S.A. podpisały
16 stycznia 2014 r. list intencyjny
o współpracy we wspólnych
przedsięwzięciach gospodarczych.

wśród producentów nawozów w Polsce

W zakres kooperacji może wchodzić
przerób fosfogipsów, poszukiwanie
złóż soli potasowej na rynkach
obcych, pozyskanie dostępu do
źródeł gazu ziemnego, budowa
elektrowni poligeneracyjnej oraz
poszukiwanie i wydobywanie
fosforytów.

wśród producentów nawozów w Europie

nr 1 w nawozach nieorganicznych
nr 1 w nawozach wieloskładnikowych
nr 1 w nawozach azotowo-siarkowych
nr 1 w nawozach azotowych
nr 3 w nawozach nieorganicznych
nr 2 w nawozach wieloskładnikowych

wśród producentów tworzyw, OXO,
pigmentów, melaminy w Polsce
nr 1 w poliamidzie
nr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorach
nr 1 w bieli tytanowej
nr 1 w melaminie

Sygnatariusze listu przewidują, że
wzajemna współpraca realizowana
będzie zarówno w formie
współpracy handlowej (na podstawie
szczegółowych umów pomiędzy
stronami), tworzenia wspólnych
przedsięwzięć (np. spółek joint
venture), jak i inwestycji kapitałowych.
Działania związane z zapewnieniem
dostaw surowców strategicznych
są priorytetem wobec aktualnych
wyzwań rynkowych.

wśród producentów tworzyw,
OXO, melaminy w Europie
nr 2 w melaminie
nr 5 w plastyfikatorach
nr 5 w poliamidzie 6
nr 5 w alkoholach OXO

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.
Logistyka
NAVITRANS sp. z o.o.

GZNF Fosfory

Logistyka

Nawozy wieloskładnikowe

Grupa Azoty Police
Nawozy wieloskładnikowe (NPK, NP)
Nawozy azotowe (Mocznik)
Nawozy azotowe z siarką (NS)
Biel tytanowa

Gdynia
Gdańsk

Police

Grupa Azoty ATT Polymers
Tworzywa (PA6)

Grupa Azoty Puławy
Nawozy azotowe (AN, RSM, Mocznik)
Melamina
Kaprolaktam

Guben

Puławy

Grzybów
Kędzierzyn-Koźle

Chorzów

Tarnów

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Siarkopol
Produkty pochodzenia siarkowego

Nawozy azotowe (AN, CAN, Mocznik)
Nawozy azotowe z siarką (CAN)
Alkohole OXO
Plastyfikatory
Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
NPK
Stearyna

Grupa Azoty S.A.
Tworzywa (PA6, POM, modyfikacje)
Kaprolaktam
Nawozy azotowe (AN, CAN)
Nawozy azotowe z siarką (ASN, AS)
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Ziemia
to skomplikowany
organizm. Ona oferuje
nam różne dary.
My staramy się
dawać jej wszystko,
czego potrzebuje, żeby
mogła nas wyżywić.
Dlatego produkujemy
nawozy we wszystkich
odmianach i postaciach.
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Nawozy-agRo

przyszłość segmentu

Segment ten ma wartościowo
największy udział w portfelu
produktowym Grupy Azoty.

Segment nawozów mineralnych
będzie w okresie objętym strategią
największym obszarem aktywności,
mającym kluczowe znaczenie dla
funkcjonowania Grupy Azoty.
Kontynuowane jest poszerzanie
asortymentu o nawozy ciekłe
i specjalistyczne oraz inne produkty
i usługi dla rolnictwa.

W 2013 r. przychody ze sprzedaży
w tym segmencie wyniosły
5 565 074 tys. zł i stanowiły 56,7%
całkowitych przychodów.
Oferta wciąż jest uzupełniana o nowe,
coraz doskonalsze propozycje.
Podstawową zasadą ma być
racjonalizacja nawożenia – tak aby
można było dzięki niemu produkować
bezpieczną żywność, w sposób
bezpieczny dla środowiska.

Planowane jest zwiększenie zdolności
produkcyjnych granulowanych
mechanicznie nawozów saletrzanych.
Ponadto realizowane będą
modernizacje ciągów amoniakalnych,
ukierunkowane głównie na obniżenie
energochłonności procesów,
co przyniesie korzyści tak kosztowe,
jak i środowiskowe.

Przykładem takiego działania
było wprowadzenie nawozów
z dodatkiem siarki. Nawozy te
wykazują lepsze efekty w uprawach
od nawozów tradycyjnych, co jest
wynikiem kilkuletnich, złożonych
prac badawczo-rozwojowych (więcej
podrozdział: Klienci i konsumenci).
Na ofertę produktową składają się:
■■

Mocznik: PULREA®, mocznik.pl®,

■■

Saletrzak: Salmag®, Salmag
z borem®, Salmag z siarką®
Saletrzak 27 standard, Saletrzak 27
standard z borem,

■■

Saletra amonowa: PULAN®, Zaksan®
(Kędzierzyńska Saletra Amonowa),

■■

nawozy azotowe z siarką:
Saletrosan®26, POLIFOSKA®21,
Siarczan amonu AS21, PULSAR®,

■■

nawozy wieloskładnikowe (NPK,
NP, PK): POLIFOSKA®, POLIDAP®,
POLIMAG®, AMOFOSKA® oraz
Superfosfat wzbogacony,

■■

nawozy płynne: Pulaska®, roztwór
saletrzano-mocznikowy (RSM®),
roztwór saletrzano-mocznikowy z siarką (RSM®S).
Dodatkowo w produkcji tego
segmentu uwzględnia się kluczowe
półprodukty do produkcji
nawozów azotowych, takie jak
amoniak i kwas azotowy.
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Tworzywa to coś,
co stworzyli ludzie,
a zarazem coś,
z czego można
stworzyć dużo
więcej – formy,
przedmioty,
powierzchnie.
Tysiące rzeczy,
wśród których
żyjemy. Chemia
to nie tylko nauka
o łączeniu atomów
– to również
nauka o wolności
tworzenia.
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t worzywa

W 2013 r. przychody ze sprzedaży
w segmencie Tworzywa wyniosły
1 466 548 tys. zł i stanowiły
14,9% całkowitych przychodów
ze sprzedaży Grupy Azoty.
Ponad 90% przychodów ze sprzedaży
zostało zrealizowanych na rynkach
zagranicznych. Dzięki własnej
produkcji kaprolaktamu w Tarnowie
i Puławach segment posiada
doskonałe zabezpieczenie we własne
surowce do produkcji poliamidów.
Produkcja tworzyw realizowana jest
w Puławach, Tarnowie i niemieckim
Guben. W zakresie ich modyfikacji
zakładem wiodącym jest zakład
w Tarnowie, gdzie znajdują się
wszystkie linie do compoundingu
oraz Laboratorium Tworzyw
sztucznych stanowiące zaplecze R&D
oraz serwisowe dla całego Segmentu
Biznesowego Tworzyw.
Segment Tworzywa obejmuje:
■■

poliamidy (PA 6 oraz modyfikacje
tworzyw konstrukcyjnych):
Tarnamid® i Alphalon®,

■■

polioksymetylen (poliacetal)
(POM oraz modyfikacje tworzyw
konstrukcyjnych): Tarnoform®,

■■

półprodukty do produkcji
tworzyw: kaprolaktam,
cykloheksanon,

■■

modyfikacje na bazie innych
tworzyw m.in. PA66, PBT, PP:
Tarnamid A, Tarnodur, Tarnoprop.

przyszłość segmentu
W okresie objętym strategią
kluczowymi elementami portfela
produktowego Grupy Azoty
w obszarze tworzyw konstrukcyjnych
pozostaną poliamidy, polioksymetylen
oraz tworzywa modyfikowane. Zakłada
się również zwiększenie w latach
2013–2020 zdolności produkcyjnych
tworzyw konstrukcyjnych oraz dalszą
dywersyfikację produktową w tym
segmencie.
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chemia

Przychody ze sprzedaży w tym
segmencie wyniosły 2 385 331 tys. zł
(wzrost o 59,6%), a jego udział
w całości przychodów kształtuje
się na poziomie 24,3%.

przyszłość segmentu
W okresie objętym strategią,
kluczowymi elementami portfela
produktowego Grupy Azoty
w obszarze chemikaliów będą:
kaprolaktam, melamina, alkohole
OXO, plastyfikatory, amoniak, stężony
kwas azotowy, biel tytanowa oraz
mocznik wykorzystywany do celów
innych niż nawozowe. Planuje się
działania w kierunku dywersyfikacji
portfela, zwłaszcza chemikaliów
specjalistycznych. Bilansowane będą
wielkości produkcji kaprolaktamu
i poliamidu 6.
W asortymencie pojawią się
plastyfikatory nowej generacji.

Głównymi produktami segmentu
Chemia w Grupie Azoty są linia
produktów Rednox: PULNOx®,
NOXy™ (AdBlue®), Likam® oraz
Melamina, nadtlenek wodoru i gazy
techniczne, a także grupa produktów
OXO (alkohole OXO, plastyfikatory):
OXOPLAST®, siarka, biel tytanowa.

Rednox: PULNOx®, NOXy™
(AdBlue®), Likam®
W grupie Rednox znajdują się
produkty tworzone na bazie
specjalnego roztworu mocznika
i amoniaku. Faktem godnym uwagi
jest to, że właśnie mocznik znajduje
dziś zastosowanie poza rolnictwem.

Grupa Azoty planuje równocześnie
modernizacyję obiektów
produkcyjnych, nakierowaną
głównie na poprawę efektywności
energetycznej i w konsekwencji
obniżenie kosztów wytwarzania
chemikaliów oraz ograniczenie
oddziaływania środowiskowego.

Wykorzystanie go w technologii
oczyszczania spalin pozwala
na redukcję szkodliwych dla
środowiska tlenków azotu
w procesach spalania zarówno
w instalacjach przemysłowych,
jak i w motoryzacji. Dzięki dodatkom
na bazie mocznika silniki spalinowe
diesla wyposażone w system SCR
są w stanie spełnić najnowsze normy
jakości spalin.
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Chemikalia to
w świecie chemii
waluta, której wartość
znają wtajemniczeni,
bo tylko oni wiedzą,
na jakie dobra można
ją wymienić – czyli do
jakich celów ich użyć.
Tych celów może
być mnóstwo, tak jak
chemikaliów. Dlatego
chcemy je wytwarzać
w coraz liczniejszych
odmianach.
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Niezależność energetyczna
sprawdza się na każdym poziomie
i w każdej skali. Jesteśmy chemikami.
Potrafimy wytwarzać rozmaite
rzeczy. Również prąd i ciepło
– dla siebie i innych.
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energetyka
Grupa Azoty posiada własne źródła
wytwarzania energii elektrycznej,
ale również zawarła umowy na jej zakup.
Grupa Azoty odsprzedaje energię
elektryczną i cieplną, wodę oraz
gaz ziemny, które dostarczane
są do odbiorców przyłączonych
do zakładowych sieci dystrybucyjnych.
W 2013 r. przychody ze sprzedaży
w segmencie Energetyka wyniosły
265 516 tys. zł i stanowiły 2,7% całkowitych
przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty.
przyszłość segmentu
W latach 2013–2020 głównym źródłem
energii cieplnej i elektrycznej dla
kompleksów produkcyjnych w Tarnowie
i Policach pozostaną istniejące
elektrociepłownie węglowe. Będą
one systematycznie modernizowane,
tak by ograniczyć ich oddziaływanie
na środowisko naturalne. W przypadku
zakładów w Kędzierzynie-Koźlu produkcja
energii cieplnej i elektrycznej realizowana
będzie z wykorzystaniem nowych
jednostek wytwórczych już po 2015 r.

pozostałe
W segmencie Pozostałe w 2013 r.
przychód wyniósł 138 554 tys. zł.
Zalicza się tutaj katalizatory stosowane
do wybranych syntez chemicznych,
do produkcji amoniaku, wodoru
i gazu syntezowego.
Oferta handlowa obejmuje:
■■

katalizatory żelazowo-chromowe,

■■

katalizatory miedziowo-cynkowe,

■■

katalizatory żelazowe.

W pozostałej działalności uwzględnia
się także logistykę oraz specjalistyczną
działalność remontową i projektową.
W pozostałych mieści się też segment
wydobywczy, którego pojawienie
się jest efektem konsolidacji nowych
zakładow w ramach Grupy Azoty.
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Są branże, w których wciąż
trzeba mieć na oku horyzont,
za którym skrywa się
przyszłość. Chemia jest jedną
z nich. Dlatego inwestujemy
w naukę i edukację. Nie
znamy przyszłości. Nikt jej
nie zna. Cokolwiek jednak
ona przyniesie, chcemy mieć
udział w jej kształtowaniu.
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G4-EN27
G4-EN19
G4-EN6
EN DMA27-28

Konsolidacja czołowych
przedsiębiorstw
chemicznych, posiadających
zasób specjalistycznych
i wzajemnie uzupełniających
się kompetencji
reprezentowanych przez
poszczególne laboratoria,
daje Grupie Azoty duży
potencjał rozwojowy.

G4-26

I n n owac j e i  roz wój

Grupa Azoty dysponuje własnym
zapleczem badawczym, jak również
współpracuje z zewnętrznymi
jednostkami badawczymi oraz
ośrodkami akademickimi w kraju
i za granicą. Grupa Azoty udoskonala
posiadane technologie, podnosząc tym
samym jakość oferowanych produktów
oraz usług. Prowadzone prace
przynoszą efektywne rozwiązania,
które są chronione patentami
i komercjalizowane.
Grupa Azoty jest inicjatorem oraz
cenionym uczestnikiem innowacyjnych
programów badawczych,
prowadzonych przez wiodące krajowe
instytucje naukowe, a także aktywnym
partnerem wspierającym proces
edukacji. Wielu młodych naukowców
współpracowało z Grupą Azoty,
przygotowując swoje pierwsze prace
naukowe.

Ośrodki akademickie i instytucje naukowe,
z którymi współpracował a Grupa Azoty w 2013 roku

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Lubelska

Akademia Morska

Instytut Chemicznej
Przerobki Węgla

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Instytut Chemii Przemysłowej
im. Ignacego Mościckiego

Politechnika Warszawska

Szkoła Głowna Handlowa
w Warszawie

Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie
Instytut Chemii Przemysłowej
w Warszawie
Instytut Nawozów Sztucznych
w Puławach
Instytut Technologii
Materiałow Elektronicznych
Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Tarnowie
Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

Grupa Azoty Puławy

Politechnika Wrocławska

Instytut Ciężkiej Syntezy
Organicznej Blachownia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(w tym filia UMCS w Puławach)

Instytut Przemysłu
Organicznego

Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu

Politechnika Opolska
Politechnika Śląska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Śląski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie
Wyższa Szkoła Biznesu
– National Louis University
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Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Warszawski
Zachodniopomorska
Szkoła Biznesu
Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny

I n n owac j e i  roz wój

Ważnymi
inicjatywami
na rzecz
wspólnych
badań było
utworzenie
Chemicznego
Centrum
Technologii
i Rozwoju
w Tarnowie
oraz Centrum
Kompetencji
w Puławach.

Chemiczne Centrum
Technologii i Rozwoju
w Tarnowie

Centrum Kompetencji
Puławy

Pod koniec 2012 r. spółki Grupy
Azoty podpisały list intencyjny
z Gminą Miasta Tarnów oraz
Województwem Małopolskim
w sprawie utworzenia jednostki
badawczo-wdrożeniowej, czyli
Chemicznego Centrum Technologii
i Rozwoju.

Centrum Kompetencji Puławy stanowi
platformę współpracy i wymiany
informacji dla przedsiębiorców
rolnych, doradców rolnych, instytucji
nauki, a także szeroko rozumianego
biznesu. Zrzesza partnerów
zainteresowanych nowoczesną
i nowatorską przedsiębiorczością
rolną. W Centrum Kompetencji
obecne są więc trzy różne środowiska:
naukowcy, producenci nawozów oraz
ich odbiorcy.

Nowa jednostka badawcza ma
być płaszczyzną współpracy
między różnymi jednostkami
zarówno przemysłowymi, jak i ze
świata nauki. Celem inicjatywy
jest poszukiwanie, organizacja,
prowadzenie i wdrażanie
najnowszych, najbardziej
efektywnych, bazujących na
zrównoważonym rozwoju
innowacyjnych rozwiązań oraz
ich opatentowanie i rynkowe
wykorzystanie. Planowana jest także
współpraca z Międzynarodowym
Centrum ds. Bezpieczeństwa
Chemicznego w Tarnowie (ICCSS)
na bazie najnowszych rozwiązań
stosowanych w światowym
przemyśle chemicznym
i promowanie współpracy
międzynarodowej w tym zakresie.

Celami Centrum są:
■■

kształtowanie i promowanie
modelu nowoczesnego
przedsiębiorcy rolnego,

■■

podnoszenie kompetencji
rolników w zakresie efektywności
gospodarowania,

■■

popularyzacja badań dotyczących
nawożenia,

■■

budowa nowych relacji między
biznesem a nauką.

W skład Rady Naukowej Centrum
wchodzi dziewięciu wybitnych
profesorów zajmujących się
nawożeniem i gleboznawstwem,
z dziewięciu polskich uczelni
i instytutów.
Obok prac naukowo-badawczych,
wspólnie z Wydziałem Rolnictwa
i Biologii SGGW, przygotowano studia
podyplomowe dla agrotechników
i przedstawicieli rolnych, ze specjalnie
przygotowanym profilem kształcenia:
Obrót nawozami i środkami ochrony
roślin w systemie zrównoważonego
rolnictwa.
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Wspólny projekt
Grupy LOTOS i Grupy Azoty

3 grudnia 2013 r. Grupa Azoty S.A.
i Grupa LOTOS podpisały
porozumienie przyszłych wspólników
w sprawie powołania spółki
celowej i wykonania pełnego
studium wykonalności kompleksu
petrochemicznego, zlokalizowanego
przy obecnych instalacjach LOTOSU
i Grupy Azoty.
Obie firmy podpisały też wstępne
porozumienie z Polskimi Inwestycjami
Rozwojowymi, jako potencjalnym
inwestorem finansowym przy
realizacji ww. przedsięwzięcia.
Realizacja projektu pozwoli
na obniżenie deficytu Polski w handlu
chemikaliami. Na bazie zawartej
umowy Grupa LOTOS i Grupa Azoty
powołają do życia spółkę celową,
która będzie odpowiedzialna
za realizację przedsięwzięcia. Koszty
(związane z przygotowaniem studium
wykonalności i działalnością ww.
spółki) poniesie w równych częściach
Grupa LOTOS i Grupa Azoty. Zgodnie
z zapisami odrębnego porozumienia
Polskie Inwestycje Rozwojowe będą
wspierać konsorcjum merytorycznie
w kwestiach strukturyzacji finansowej
i kontraktowej projektu.

W 2013 r. prowadzono szereg prac
badawczo-rozwojowych, które
wpisywały się w cele strategii
innowacyjności.

Warto zauważyć, że część z nich
bezpośrednio wpisuje się w myślenie
zgodne z koncepcją zrównoważonego
rozwoju.

Strategia Grupy Azoty zakłada
przeznaczanie do 1% przychodów
na badania i rozwój.

Szczegółowe informacje na temat
prac badawczych zrealizowanych
w 2013 r. przez poszczególne spółki
Grupy Azoty, dostępne są w rocznym
sprawozdaniu zarządu z działalności9.

Definiuje ona również główne obszary
działalności badawczej Grupy Azoty,
którymi będą:
■■

zaawansowane technologicznie
materiały,

■■

chemikalia specjalistyczne
o wysokiej wartości dodanej,

■■

innowacyjne produkty, w tym
bioprodukty,

■■

specjalistyczne nawozy mineralne,

■■

procesy umożliwiające obniżenie
energochłonności posiadanych
technologii,

■■

technologie wykorzystujące
synergiczne powiązania
z produktami ubocznymi
istniejącymi w Grupie Azoty.

Ważnym elementem systemu
wsparcia klientów są szkolenia
realizowane samodzielnie lub
we współpracy z czołowymi polskimi
uczelniami wyższymi. Organizowane
szkolenia łączą zajęcia praktyczne
i teoretyczne oraz otwartą dyskusję,
dzięki czemu mogą wziąć w nich
udział także potencjalni klienci.

9 „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2013 r.” dostępne jest na http://tarnow.
grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr.
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grupa Azoty s.a.

Realizowane w 2013 r. prace badawcze
wynikały z przyjętej w obszarze B+R
strategii Grupy Azoty i koncentrowały
się zarówno na optymalizacji
pracy najważniejszych ciągów
produkcyjnych spółki, jak i nad
nowymi kierunkami rozwoju.

■■

prace nad opracowaniem
nowych odmian modyfikowanych
tworzyw sztucznych, z użyciem
różnorodnych dodatków,
umożliwiających specjalistyczne
zastosowania modyfikowanych
tworzyw m.in. dla przemysłu
motoryzacyjnego, a także nad
poprawą jakości polioksymetylenu,

Do ważniejszych prac badawczo-rozwojowych w 2013 r. należały:

■■

badania nad obniżeniem kosztów
wytwarzania kaprolaktamu oraz
poprawą jego jakości m.in. przez
optymalizację.

■■

■■

optymalizacja i doskonalenie
procesu produkcji nawozów
m.in. przez dobór dodatków
nieorganicznych oraz antyzbrylaczy
wpływających na poprawę
własności fizykochemicznych
nawozów,

Opracowany w wyniku badań
Tarnamid® HF (high flow) zdobył
w roku 2013 wyróżnienie
w kategorii „Tworzywa i środki
pomocnicze w przetwórstwie
tworzyw sztucznych”, podczas
XVII Międzynarodowych Targów
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL w Kielcach.

prace obejmujące ocenę
efektywności i korzyści stosowania
produkowanych w Grupie Azoty
nawozów w rolnictwie,

Grupa Azoty Puł awy

W należącej do grupy kapitałowej
Grupa Azoty Puławy spółce GZNF
„Fosfory” sp. z o.o. prowadzone
były prace badawcze nad produkcją
nowych nawozów fosforowych
z wapniem i siarką (P CaS) oraz
fosforowo-potasowych z wapniem
i siarką (PK CaS). Spółka GZNF
„Fosfory” sp. z o.o. rozpoczęła również
prace nad alkaliczną (amoniakalną)
absorpcją związków siarki z instalacji
produkcji kwasu siarkowego
w kierunku otrzymywania siarczanu
(VI) amonu do wykorzystywania
w produkcji nawozów
wieloskładnikowych wytwarzanych
w spółce.

W roku 2013 zakończono realizację
dwóch istotnych przedsięwzięć
stanowiących przedmiot polityki
rozwoju spółki Grupa Azoty Puławy, tj.:
■■

zakończono budowę i uruchomiono
instalację odsiarczania spalin
z elektrociepłowni z wykorzystaniem
innowacyjnej metody bazującej
na usuwaniu związków siarki
z wykorzystaniem roztworu wodnego
amoniaku, przy czym produktem
powstającym w procesie jest siarczan
amonu – powszechnie stosowany
nawóz azotowy z zawartością
siarki (patrz podrozdziały: Emisje
do atmosfery, Inwestycje w ochronę
środowiska),

■■

zakończono budowę i uruchomiono
instalację służącą wytwarzaniu
nowych nawozów płynnych na bazie
mocznika, roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM®) oraz
siarczanu amonu, poszerzając w ten
sposób rynkową ofertę produktów
nawozowych spółki.
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Grupa Azoty ZAK S.A.

W roku 2013 działalność badawczo-rozwojowa koncentrowała się na
poszukiwaniu nowych produktów,
które poszerzą ofertę handlową Grupy
Azoty ZAK S.A., oraz wprowadzaniu
usprawnień technicznych
i technologicznych zmniejszających
energochłonność produkcji
najważniejszych półproduktów.

Kontynuowano badania mające
na celu poszerzenie palety
wytwarzanych w Grupie Azoty ZAK S.A.
plastyfikatorów nieftalanowych, w tym
głównie pochodzenia biologicznego.
W obszarze nawozowym prowadzone
są prace nad nowymi kompozycjami
nawozowymi. Trwają prace nad
wprowadzeniem do produkcji
nawozów ciekłych.

W obszarze objętym zakresem
działalności Jednostki Biznesowej
OXOPLAST prace badawcze
i rozwojowe dotyczyły przede
wszystkim nowych rodzajów
plastyfikatorów, z kategorii tak zwanych
plastyfikatorów „nieftalanowych”
oraz innych niż alkohole kierunków
przetwarzania aldehydów masłowych
(półproduktów syntezy „oxo”).
Wprowadzony został do regularnej
produkcji plastyfikator OXOPLAST OT,
równolegle były prowadzone prace nad
zwiększeniem skali jego produkcji.

Równolegle analizowane są
różne możliwości obniżenia
energochłonności wytwarzania
podstawowych półproduktów, przede
wszystkim amoniaku. Unowocześnianie
metod produkcji podstawowych
półproduktów dla produkcji nawozów
drogą modernizacji procesów
technologicznych jest również
nakierowane na zwiększenie ich
niezawodności.

Grupa Azoty Police

W obszarze bieli tytanowej prowadzono
badania nad możliwościami
gospodarczego wykorzystania
neutralizowanych osadów
porozkładowych. Wykonano również
badania nad zagospodarowaniem
monohydratu siarczanu żelaza w
kierunku otrzymania roztworu siarczanu
amonu oraz związków żelaza w formie
stałej (patrz podrozdział: Inwestycje
w ochronę środowiska).

W roku 2013 działalność B+R Grupy
Azoty Police skoncentrowana była
przede wszystkim na opracowywaniu
nowych technologii oraz na poprawie
technologii stosowanych obecnie.
Pracowano również nad
przystosowaniem poszczególnych
instalacji produkcyjnych do spełnienia
wymagań Dyrektywy IED w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich
kontrola). Zakres działań obejmował
następujące instalacje: nawozowe,
kwasu fosforowego i siarkowego, bieli
tytanowej, mocznika i amoniaku oraz
energetyki.

W 2013 r. ukończono prace związane
z audytem energetycznym Wytwórni
Amoniaku. Celem audytu była ocena
stanu energetycznego oraz nakreślenie
kierunków zmian pozwalających
na optymalizację zużycia czynników
energetycznych.

Z ważniejszych projektów badawczych
należy wymienić prace nad zmianą
technologii produkcji kwasu
fosforowego z dwuhydratowej na
dwuhydratowo-półhydratową.

Prowadzono również analizy
dotyczące możliwości produkcji wyżej
wyspecyfikowanych związków z obszaru
chemii organicznej.
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Grupa Azoty stała się
wielką firmą. Chcemy
jednak być blisko
naszych klientów
– jak w sklepie,
gdzie wszyscy się znają,
a sprzedawca wie,
kto czego potrzebuje.
Przy tej skali działania
to nieproste. Szukamy
więc coraz to nowych
sposobów na wzajemną
komunikację
i zrozumienie.
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Ambicją Grupy Azoty jest nie tylko
bycie producentem i dostawcą
nawozów, ale także zaufanym
partnerem, który troszczy się
o rolnika, zna jego potrzeby, a nawet
je wyprzedza, wprowadzając
coraz lepsze i bezpieczniejsze dla
środowiska produkty.
Dlatego też Grupa Azoty nie
sprzedaje tylko nawozu, ale oferuje
również kompleksowe wsparcie
w efektywnym nawożeniu roślin.
Asystuje rolnikowi, doradza,
monitorując proces nawożenia od
koncepcji tworzonej w laboratorium
po wysiew nawozu na polu.

Bezpłatne, profesjonalne
wsparcie rolników
Grupa Azoty uruchomiła ekspercki
serwis rolniczy (www.nawozy.eu),
poświęcony tematyce nawozów
i nawożenia. Rejestracja i pełny
dostęp do treści są bezpłatne.
Portal oferuje m.in.:
■■

artykuły ekspertów,

■■

praktyczne kalkulatory
i harmonogramy nawożenia,

■■

doradztwo nawozowe, w tym
możliwość zadawania pytań
ekspertom,

■■

pełny dostęp do specjalistycznej
rolniczej prognozy pogody
ułatwiającej nawożenie,

■■

dostęp do archiwum notowań cen
płodów rolnych.

Użytkownicy mogą też kontaktować
się z doradcami rolniczymi w swoim
regionie, do których uzyskują
bezpośredni kontakt telefoniczny.
Ponadto serwis prezentuje nowe
informacje z Grupy Azoty połączone
z wiedzą dostarczoną przez Instytut
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa
PIB w Puławach oraz Instytut
Nawozów Sztucznych INS. Z myślą
o rolnikach przygotowano również
Vademecum nawożenia.
Cennym uzupełnieniem serwisu
internetowego jest wydawany
w tradycyjnej formie „AGROlider”.
Stanowi on wiarygodne kompendium
wiedzy o rynku nawozowym i rolnym.
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Strategia rozwojowa Grupy Azoty
to strategia lidera, który kształtuje
rynek, wyznacza trendy i określa
wzorzec zachowań. Pozycja lidera
zobowiązuje. Ma ona szczególny
wymiar w przypadku rynku
nawozów, których stosowanie wiąże
się z szansami i zagrożeniami dla
zrównoważonego rozwoju. Aby stawić
czoła tej odpowiedzialności, trzeba
utrzymywać bliski kontakt z rolnikami.

G4-26

PR DMA1

Zrównoważony rozwój w rolnict wie

Mówiąc o nawożeniu, należy
pamiętać, że kluczowe znaczenie ma
bardzo prosty na pozór fakt
– nie chodzi o to, by nawozić dużo,
ale by nawozić rozsądnie. Problem
niewłaściwego stosowania nawozów
jest dziś jednym z kluczowych wyzwań
stawianych przed zrównoważonym
rozwojem świata. Nieracjonalnie
stosowane nawozy zakłócają
równowagę biologiczną ze szkodą
dla bioróżnorodności.
Coraz większego znaczenia nabiera
tzw. nawożenie precyzyjne, które
jest indywidualnie dostosowane
do konkretnego pola i konkretnej
uprawy. Wybór optymalnych
rozwiązań zależy od wielu czynników,
takich jak rodzaj gleby, jej kwasowość,
pora roku czy rodzaj upraw.
Na Grupie Azoty, jako liderze,
spoczywa dziś odpowiedzialność za
konstruktywny dialog z rolnikami.
Z jednej strony oznacza to zwiększone
nakłady na badania i rozwój, które
pozwolą oferować bezpieczne
nawozy o jeszcze lepszych
właściwościach, z drugiej natomiast
– edukację rolników, uświadamianie
im nowych wyzwań i możliwości oraz
doradztwo. To wiedza i nowoczesne
technologie będą stanowić tak
o sukcesie Grupy Azoty, jak
i rolników, dlatego też Grupa Azoty
przywiązuje coraz większe znaczenie
do współpracy biznesu z nauką
oraz do rozwoju nowoczesnego
systemu kształcenia. Konieczne jest
zaangażowanie całego otoczenia
związanego z rolnictwem do
wspólnego poszukiwania rozwiązań.
W tę przestrzeń doskonale wpisuje się
Centrum Kompetencji Puławy.

R el ac j e z kl i en tam i
Zrównoważony rozwój w rolnict wie

„Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym”

„Nauka – Biznes – Rolnictwo”

W maju 2013 r. odbyła się już XVII
Konferencja „Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym”, której
organizatorami była Grupa Azoty
i Stowarzyszenie Inżynierów
Techników Przemysłu Chemicznego
Oddział w Tarnowie. Konferencja
ta skupia całe środowisko
polskiej chemii i adresowana jest
do przedstawicieli przemysłu
chemicznego, nauki oraz organów
administracji państwowej
i samorządowej.

21 listopada 2013 r. w Puławskim Parku
Naukowo-Technologicznym odbyła się
trzecia edycja konferencji „Nauka –
Biznes – Rolnictwo”.
Konferencja, zorganizowana została
przez Centrum Kompetencji Puławy
pod honorowym patronatem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz organizacji Fertilizers Europe
(Europejska Organizacja Producentów
Nawozów) zrzeszającej największe
przedsiębiorstwa Starego Kontynentu.
Do udziału w konferencji zaproszeni
zostali przedstawiciele świata
nauki z dziedziny rolnictwa, agencji
rządowych, przedsiębiorców rolnych
i ich kooperantów, a także liderzy
chemii rolnej ze wszystkich ośrodków
akademickich w Polsce. Podczas
konferencji poruszano kwestie
nawożenia w różnych aspektach:
system zaleceń nawozowych,
a praktyka rolnicza, zastosowanie
rolnictwa precyzyjnego oraz
tendencje rozwoju w technikach
nawożenia.

W konferencji uczestniczą osoby
mające wizję tworzenia nowych
materiałów i technologii (również
z wykorzystaniem surowców
wtórnych), którzy w czasach
konsumpcjonizmu promują zasady
etyki społecznej i ekologicznej
odpowiedzialności, a podążając
ścieżką nowatorskich rozwiązań,
nie zapominają o ich możliwych
konsekwencjach.
Skupiono się nie tylko
na nowoczesnych metodach
nawożenia przyjaznych środowisku,
ale też na trendach ekologicznych
w materiałach i produkcji
chemicznej, zielonej nanotechnologii,
zastosowaniach procesów
biologicznych do oczyszczania
ścieków przemysłowych.
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Ogromne znacznie ma profesjonalny
serwis sprzedażowy i techniczny.
Grupa Azoty prowadzi badania
rynkowe, których celem jest
możliwie najlepszy monitoring
satysfakcji klientów. Dotychczas
większość tego typu badań
poszczególne spółki realizowały
indywidualnie, wykorzystując
zróżnicowany wachlarz narzędzi.
W ramach postępującej integracji,
w oparciu o istniejące dobre praktyki
poszczególnych zakładów, możliwe
jest wypracowanie, najbardziej
efektywnego podejścia.

Własne doświadczenia w zakresie
monitorowania satysfakcji klientów
prowadzą, stosunkowo niedawno
włączone do Grupy Azoty, zakłady
z Puław. Badanie przeprowadzane
jest corocznie. Klienci oceniają
m.in. jakość nawozów, jakość
opakowań, możliwość wyboru
rodzaju opakowania, dostępność,
terminowość dostaw, a także
współpracę z pracownikami obsługi
klienta (kompetencja i fachowość,
uprzejmość, szybkość obsługi,
obsługa po sprzedaży).

Bezpłatne, profesjonalne
wsparcie przetwórców tworzyw
Grupa Azoty uruchomiła portal
www.e-plastics.eu, który w całości
poświęcony jest tematyce tworzyw
i przetwórstwa, jak również
najnowszym osiągnięciom, trendom
i kierunkom w branży, propozycjom
nowych aplikacji do nowych
zastosowań. Poprzez ten portal można
zapoznać się ze szczegółowymi
parametrami tworzyw, wyszukać
tworzywo według nazwy lub według
parametrów fizykochemicznych
bądź przetwórczych, można też
dokładnie porównywać poszczególne
materiały. W momencie rejestracji
klient uzyskuje pełny dostęp m.in.
do specjalistycznych treści, może
kontaktować się ze swoim doradcą
technicznym, opiekunem handlowym,
składać zamówienia, monitorować
faktury i płatności, ma dostęp do
certyfikatów i pełnej dokumentacji
produktowej zamówionych towarów,
może śledzić statusy zamówień
i w ten sposób dowiedzieć się, gdzie
aktualnie znajduje się towar.

W Policach do dialogu podchodzi
się kompleksowo, dostosowując
narzędzia badawcze do grup
klienckich. I tak na przykład
w badaniach klientów ostatecznych
stosuje się wywiady bezpośrednie,
telefoniczne oraz pocztowe.
Z kolei w przypadku pośredników
handlowych z kraju firma
koncentruje się raczej na wywiadach
bezpośrednich. W przypadku
pośredników zagranicznych
siłą rzeczy są to raczej wywiady
telefoniczne, a także badania
ankietowe.

G4-PR7

Grupa Azoty dąży
do budowania trwałych
i długoterminowych więzi
z klientami. Ścisła współpraca
z klientami, stałe śledzenie
trendów rynkowych i działań
konkurencji w połączeniu
z profesjonalnym zapleczem
R&D oraz współpracą
z uniwersytetami i jednostkami
badawczymi pozwala
na opracowywanie produktów
spełniających najwyższe
wymagania jakościowe.

Ostatnie badanie satysfakcji klientów
przeprowadzono we wrześniu 2013 r.
Klienci oceniali aspekty związane
z produktem, opakowaniem, obsługą
klienta, organizacją odbiorów,
warunkami handlowymi, procesem
reklamacyjnym, działaniami
promocyjno-reklamowymi.
W przypadku nawozów klienci
szczególnie wysoko ocenili
jakość obsługi, jakość materiałów
informacyjnych oraz, co najważniejsze,
jakość techniczną produktów.
W przypadku tworzyw najwyżej
oceniono jakość techniczną produktu,
terminowość dostawy i organizację
obsługi. Badanie dotyczyło satysfakcji
klientów z produktów dostarczanych
przez Grupę Azoty S.A. oraz Grupę
Azoty ZAK.

PR DMA7

PR DMA3-5

G4-12

G4-PR5

G4-26

Dbałość o rel acje
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W 2013 r. nie odnotowano w Grupie
Azoty przypadków niezgodności
z regulacjami lub dobrowolnymi
kodeksami regulującymi kwestie
komunikacji marketingowej,
z uwzględnieniem reklamy, promocji
i sponsoringu, skutkujących
ostrzeżeniami lub nałożeniem
grzywien lub kar. Jest to wynikiem
bardzo konsekwentnej polityki
komunikacji marketingowej, w tym
strategii w zakresie kształtowania
wizerunku i marki, będącej
elementem Strategii Grupy Azoty
2013–2020.

Chemia służy temu,
by uczynić świat lepszym
i bezpieczniejszym.
Dlatego ona sama również
musi być bezpieczna
dla świata. Myślimy
więc o bezpieczeństwie
w kontekście całego cyklu
życia każdego produktu
– od pozyskania surowców,
poprzez etap jego
wytworzenia,
po wykorzystanie.
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Grupa Azoty prowadzi działalność
wymagającą zachowania najwyższych
standardów w zakresie bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwa rozumianego
wielowymiarowo jako:
■■

bezpieczeństwo pracy,

■■

bezpieczeństwo procesów
produkcyjnych,

■■

bezpieczeństwo produktu na
wszystkich etapach jego cyklu życia,
od badań i rozwoju, po sposób jego
wykorzystania, przez finalnego
użytkownika.

Stosowane w spółkach rozwiązania
zapewniają odpowiednie warunki
wytwarzania, składowania, transportu
oraz dystrybucji substancji w celu
zachowania ochrony środowiska
naturalnego. Spółki Grupy Azoty
działają w branży chemicznej,
w związku z czym zaliczane są do
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej.
Zakłady, będąc świadomymi możliwych
konsekwencji ich działalności, dążą
do ograniczania negatywnego
oddziaływania na otoczenie.
PROGRAMOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA
Fundamentalną zasadą obowiązującą
w Grupie jest prowadzenie
procesów produkcyjnych w sposób
odpowiedzialny oraz bezpieczny.
Dzięki wdrożeniom najnowszych
rozwiązań technologicznych, spółki
aktywnie działają na rzecz minimalizacji
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, niejednokrotnie odnosząc
z tego tytułu korzyści ekonomiczne.
Spółki Grupy Azoty opracowały
i wdrożyły odpowiednie programy
zapobiegania awariom oraz
regularnie raportują kwestie związane
z bezpieczeństwem.
Grupa Azoty włącza się w promowanie
bezpieczeństwa, w tym m.in.
w organizację ogólnopolskich
konferencji branżowych związanych
z tą tematyką. W 2013 r. zaangażowała
się m.in. w organizację konferencji
„Trendy Ekorozwoju w Przemyśle
Chemicznym”, „Remonty i Utrzymanie
Ruchu w przemyśle chemicznym”,
„Bezpieczeństwo Instalacji
Przemysłowych”.
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Kwestie BHP stanowią
kluczowy wymiar społecznej
odpowiedzialności każdego
zakładu przemysłowego,
zwłaszcza w branży chemicznej,
z której funkcjonowaniem wiążą
się konkretne zagrożenia.

G4-LA8

LA DMA5-8
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We wszystkich czterech spółkach
objętych raportem funkcjonują
Komisje BHP, które reprezentują
wszystkich zatrudnionych w nich
pracowników. Skład poszczególnych
komisji oraz ich zadania są do
siebie bardzo zbliżone. Zasiadają
w nich zarówno przedstawiciele
pracodawców (przedstawiciele
komórek personalnych, komórek
BHP oraz lekarze sprawujący
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
pracownikami), jak i przedstawiciele
pracowników (przedstawiciele
związków zawodowych, społeczni
inspektorzy pracy). Na zadania
komisji BHP składają się: przeglądy
warunków pracy, okresowe
oceny stanu BHP, opiniowanie
podejmowanych przez zarządy
spółek środków zapobiegających
wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym, formułowanie wniosków
dotyczących poprawy warunków
pracy oraz współdziałanie z zarządami
w realizacji ich obowiązków w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

G4-LA7

G4-LA5

Zarządzanie BHP, procesowo zgodne
z normami PN-N-18001:2004
i BS OHSAS 18001:2007, zostało
opisane w Zintegrowanym Systemie
Zarządzania (patrz rozdział:
Zintegrowane Systemy Zarządzania).

W trzech spółkach, tj. w Grupie
Azoty S.A., Grupie Azoty
Puławy i Grupie Azoty Police,
ustalenia pomiędzy pracodawcą
a pracownikami w zakresie BHP
znajdują swoje odzwierciedlenie
w zapisach zakładowych układów
zbiorowych pracy. W przypadku
Grupy Azoty ZAK S.A. nie znalazły się
one w układzie zbiorowym, stosowne
zapisy zostały jednak odzwierciedlone
w zintegrowanym systemie
zarządzania. Problematyka BHP jest
przedmiotem dialogu zarządów
ze związkami zawodowymi.
Ze względu na specyfikę produkcji
w Grupie Azoty odnotowuje się
zagrożenia związane z czynnikami
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla
zdrowia na stanowiskach pracy.
Grupa Azoty stara się podejmować
działania na rzecz eliminacji, a tam,
gdzie to niemożliwe, ograniczenia
zagrożeń. Zapewnia też kompleksowe
rozwiązania techniczne i organizacyjne
w zakresie środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej.
W tarnowskich zakładach stwierdzono,
że na koniec ostatniego roku
narażonych na nadmierny hałas
było 16 pracowników. Natomiast
w 190 przypadkach odnotowano
niedostateczne oświetlenie
stanowisk pracy. Oceny ryzyka
zawodowego przeprowadzono dla
14 stanowisk, na których pracowało
43 pracowników.
W Kędzierzynie-Koźlu na koniec
roku w warunkach narażenia
na ponadnormatywny hałas pracowały
4 osoby. W 2013 r. przeprowadzono
aktualizację i weryfikację kart oceny
ryzyka zawodowego dla
123 stanowisk pracy. W przypadku
17 stanowisk zastosowano środki
techniczne eliminowania lub
ograniczania ryzyka zawodowego.
Środki organizacyjne wdrożono dla
wszystkich 123 stanowisk. Zastosowano
dla nich rownież środki ochrony
indywidualnej.
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W Puławach zagrożenie pyłami
przemysłowymi odnotowano
w przypadku 67 zatrudnionych,
hałasem – w przypadku
868 pracowników, a mikroklimatem
gorącym – w przypadku 118 osób.
Ocenę ryzyka zawodowego
przeprowadzono dla 60 stanowisk
(320 osób).
W Policach zagrożenia czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy
dotyczyły łącznie 621 pracowników.
Dla 110 pracowników ryzyko wiązało
się z pyłami przemysłowymi
zwłókniającymi, dla 119 – z innymi
pyłami, a dla 392 pracowników
– z hałasem. W przypadku
38 pracowników ryzyko zlikwidowano
lub ograniczono do poziomu zgodnego
z normą. Łącznie przeprowadzono
oceny ryzyka zawodowego
535 stanowisk pracy (1583 osoby).
Wyeliminowano lub ograniczono
ryzyka zawodowe dla 185 stanowisk
(603 osoby). Dla 101 stanowisk pracy
(389 osób) zastosowano środki
techniczne eliminacji lub ograniczenia
ryzyka. Dla 71 stanowisk (239 osób)
wykorzystano dodatkowe środki
ochrony indywidualnej.

B e z pi ec z eńs t wo i h i g i ena pr ac y

Karty Lidera Bezpiecznej Pracy

Polska chemia dla poprawy
bezpieczeństwa
17 października 2013 r. w Tarnowie
spółki Grupy Azoty wraz z innymi
polskimi firmami chemicznymi
podpisały deklarację dotyczącą
poprawy bezpieczeństwa pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska w przemyśle chemicznym.
Zgodnie z zapisami deklaracji: „celem
zawieranego porozumienia jest
wypracowanie modelu współpracy
w obszarze bezpieczeństwa
procesowego dla zmniejszenia
zagrożeń mogących skutkować
poważnymi awariami przemysłowymi.
Sygnatariusze zobowiązują się
do wymiany doświadczeń z obszaru
bezpieczeństwa procesowego
i pracy oraz prowadzenia działań
prewencyjnych „Zero wypadków
i awarii”.

Centralny Instytut Ochrony Pracy
(CIOP) wyróżnia przedsiębiorców,
którzy wdrożyli efektywne systemy
zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy, utrzymują na niskim
poziomie wskaźniki wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
i prowadzą skuteczną profilaktykę
BHP. Mogą oni otrzymać Złotą,
Srebrną lub Zieloną Kartę Lidera
Bezpiecznej Pracy. Wśród
przedsiębiorstw krajowych
uhonorowanych tytułem Lidera
znajdują się spółki Grupy Azoty.

Podpisana deklaracja ma charakter
otwarty, dzięki czemu umożliwia
ciągłą wymianę doświadczeń
z zakresu bezpieczeństwa pracy,
procesowego i ochrony środowiska
z firmami spoza grupy kapitałowej.
Systemowe, kompleksowe
prowadzenie kontroli powinno
ulepszyć istniejące systemy
bezpieczeństwa.

Złota Karta:
■■

Grupa Azoty ZAK (do 10.2015 r.)

■■

Grupa Azoty Police (do 11.2014 r.)

Srebrna Karta:

Na bazie tego porozumienia ocenione
zostaną możliwości wprowadzenia
w życie nowego modelu
kompleksowych kontroli w zakresie
szeroko rozumianego bezpieczeństwa
eksploatacji majątku produkcyjnego.
Obecnie testowany jest nowy sposób
przeprowadzenia kontroli na bazie
tzw. list kontrolnych (zawierających
pytania ze wszystkich kontrolowanych
obszarów) przygotowanych wspólnie
przez firmy chemiczne uczestniczące
w projekcie we współpracy
z Głównym Inspektoratem Pracy (GIP),
Głównym Inspektoratem Ochrony
Środowiska (GIOŚ) i Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej (KG
PSP). Dla sprawdzenia możliwości
odbywania takich kompleksowych
kontroli jednocześnie przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ), Państwową
Inspekcję Pracy (PIP) i Państwową
Straż Pożarną (PSP), ustalono listę
kontrolną dla stokażu amoniaku
przygotowaną przez ww. instytucje
państwowe i zakłady chemiczne oraz
przeprowadzono na ich podstawie
kontrole m.in. we włocławskim
Anwilu, Grupie Azoty S.A. i Grupie
Azoty Zakładach Azotowych Puławy.
Wnioski z tych kontroli omawiane
są na spotkaniach grup roboczych
i będą podstawą opracowania
docelowego modelu tych kontroli.

G4-LA6

■■
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Grupa Azoty S.A. (do 11.2014 r.)

Dzięki rygorystycznemu
traktowaniu zagrożeń związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy
odnotowano relatywnie niską
częstość wypadków. Łącznie we
wszystkich czterech spółkach doszło
do około 100 wypadków. Wszystkie
one, z wyjątkiem jednego, który
zdarzył się w zakładach w Tarnowie,
zostały zakwalifikowane jako lekkie.
Stwierdzono tylko jeden przypadek
choroby zawodowej (Grupa Azoty
Police).

B e z pi ec z eńs t wo i h i g i ena pr ac y
Bezpieczeńst wo przy pracy w spółkach Grupy Azoty

2012

Grupa Azoty S.A.

2013

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Łączna liczba wypadków przy pracy

2

15

8

12

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

1

Liczba wypadków lekkich

2

15

8

11

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu
wypadków przy pracy

119

668

538

957

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako
ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

1,0

7,3

3,8

5,7

59,5

44,5

67,3

79,8

0

0

0

0

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba
wypadków)
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych

2012

Grupa Azoty ZAK

2013

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Łączna liczba wypadków przy pracy

1

9

5

6

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

0

Liczba wypadków lekkich

1

9

5

6

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu
wypadków przy pracy

5

594

330

219

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako
ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

2,2

8,0

10,7

5,4

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba
wypadków)

5,0

59,4

66,0

36,5

0

0

0

0

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych
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Grupa Azoty Puławy*

2012

2013

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Łączna liczba wypadków przy pracy

8

47

10

50

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

0

Liczba wypadków lekkich

8

47

10

50

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu
wypadków przy pracy

657

1405

408

1287

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako
ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

10,1

18,9

12,7

20,0

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba
wypadków)

82,1

29,9

40,8

25,7

0

2

0

0

Liczba stwierdzonych chorób zawodowych

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

Grupa Azoty Police

2012

2013

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Łączna liczba wypadków przy pracy

2

16

2

10

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

0

Liczba wypadków lekkich

2

16

2

10

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu
wypadków przy pracy

101

916

76

603

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako
ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

0,9

6,9

0,9

4,3

50,5

57,3

38,0

60,3

0

0

0

1

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba
wypadków)
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych
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B e z pi ec z eńs t wo i h i g i ena pr ac y
Bezpieczeńst wo przy pracy w spółkach Grupy Azoty

2012

Grupa Azoty (razem)

2013

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

Łączna liczba wypadków przy pracy

13

87

25

78

Liczba wypadków śmiertelnych

0

0

0

0

Liczba wypadków ciężkich

0

0

0

1

Liczba wypadków lekkich

13

87

25,0

77

Łączna liczba dni niezdolności do pracy z tytułu
wypadków przy pracy

882

3 583

1 313

3 066

Wskaźnik częstotliwości wypadków (liczony jako
ogólna liczba wypadków/zatrudnienie x 1000)

5,4

12,7

10,2

11,3

67,8

41,2

52,5

39,3

0

2

0

1

Wskaźnik ciężkości wypadków (liczony jako liczba
dni niezdolności do pracy z tytułu wypadku/liczba
wypadków)
Liczba stwierdzonych chorób zawodowych
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PR DMA1-2

REACH

ZASADA OSTROŻNOŚCI

Grupa Azoty spełnia wymagania
nałożone rozporządzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH) w sprawie
rejestracji, zezwoleń i ograniczeń
w zakresie produkowanych
chemikaliów. Grupa Azoty postępuje
zgodnie z przepisami, których celem
jest gruntowne przebadanie pod
kątem właściwości niebezpiecznych
wszystkich znajdujących się w obrocie
substancji chemicznych oraz
wprowadzenie zasad ich stosowania
umożliwiających minimalizację ryzyka,
a w uzasadnionych przypadkach także
zastosowanie wobec nich ograniczeń
i zakazów.

W odniesieniu do substancji
chemicznych wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych,
Grupa Azoty stara się postępować
zgodnie z zasadą ostrożności, tj.
nie stosuje się substancji, których
właściwości nie zostały wystarczająco
poznane.
Grupa Azoty stara się też postępować
zgodnie z zasadą substytucji, czyli
zastępować substancje szczególnie
niebezpieczne substancjami
stwarzającymi „mniejsze ryzyko”.
Ponadto w przypadku kilku
substancji, mimo ich formalnej
klasyfikacji w rozporządzeniu CLP,
Grupa Azoty stosuje klasyfikacje
ostrzejszą od wymaganej (dotyczy
to np. cykloheksanonu).

Realizując te przepisy, Grupa Azoty
przedłożyła Europejskiej Agencji
Chemikaliów stosowną dokumentację,
zawierającą wyniki badań oraz ocenę
bezpieczeństwa chemicznego dla
każdej rejestrowanej substancji.
Ocena bezpieczeństwa chemicznego
wiązała się z koniecznością
przeprowadzenia szerokiego
spektrum badań właściwości
fizykochemicznych, toksykologicznych
i ekotoksykologicznych.
Obowiązku rejestracji dopełniono
dla wszystkich substancji wytwarzanych
przez spółki wchodzące w skład
Grupy Azoty, a wymagane dokumenty
są na bieżąco aktualizowane.
Na podstawie tych danych sporządzono
raporty bezpieczeństwa chemicznego.
Każdy z raportów obejmował cały „cykl
życia” jednej rejestrowanej substancji.
DOKUMENTACJA

G4-14

GR-PR1

B e z pi ec z eńs t wo prod u k tów

CERTYFIKATY PRODUKTOWE
Grupa Azoty posiada również
szereg nieobligatoryjnych
certyfikatów produktowych, które
potwierdzają ich wysoką jakość
i bezpieczeństwo. Przykładowo
zakłady z Puław mogą pochwalić się
standardami zarządzania produktami
spełniającymi wymagania certyfikacji
Product Stewardship Standard
(Fertilizers Europe). Certyfikat
obejmuje prace rozwojowe,
pozyskanie surowców i dodatków,
wytwarzanie, pakowanie, transport,
magazynowanie, marketing i sprzedaż
oraz lokowanie produktu, włączając
w to wspieranie rolników. Wybrane
produkty, posiadają znak jakości Q
oraz certyfikaty „Nawóz WE”.

W przypadku substancji
niebezpiecznych (np. nawozów,
chemikaliów, monomerów) produkty
posiadają Karty Charakterystyki
oraz Scenariusze Narażenia. Dzięki
informacjom w nich przekazywanych
kolejni odbiorcy są świadomi zaleceń
dotyczących środków kontroli ryzyka
dla zidentyfikowanych zastosowań
poszczególnych substancji.
W przypadku pojawienia się
nowych informacji lub badań, spółki
dokonują aktualizacji dokumentacji
rejestracyjnej lub zgłoszenia
klasyfikacji substancji.
73
Raport zintegrowany 2013

Przedstawiciele Grupy Azoty
w zarządzie Fertilizers Europe
W połowie 2013 r. dwóch
wiceprezesów Grupy Azoty zostało
powołanych do zarządu Fertilizers
Europe (FE).
Fertilizers Europe (Europejska
Organizacja Producentów Nawozów)
to organizacja zrzeszająca największe
europejskie podmioty produkujące
nawozy. Jej nadrzędnymi celami są
edukacja oraz analiza i rozwiązywanie
problemów związanych z produkcją
oraz stosowaniem nawozów, które
mogą mieć wpływ na zdrowie
mieszkańców Unii Europejskiej
i środowisko naturalne. Ponadto FE
nadzoruje interesy całego unijnego
rynku nawozowego oraz odpowiada
za kontakt z innymi podmiotami
i instytucjami międzynarodowymi.
Jest jedyną tak silną organizacją
reprezentującą przemysł nawozowy
przed Komisją Europejską. Jej
członkami oprócz firm z Polski są
przedsiębiorstwa z Hiszpanii, Francji,
Norwegii, Litwy, Niemiec, Austrii,
Czech, Węgier, Holandii, Belgii,
Rumunii, Grecji.

Substancje chemiczne, zwłaszcza te
uznane za niebezpieczne, stanowić
mogą zagrożenie nie tylko w miejscu
produkcji i składowania, ale również
podczas transportu. Każdego dnia
po drogach poruszają się tysiące
ciężarówek z różnymi ładunkami.
Niektóre z nich, w razie kolizji lub
rozszczelnienia się cysterny, mogą
stanowić realne zagrożenie dla
ludzi i środowiska naturalnego.
Ryzyko to można zminimalizować,
przestrzegając rygorystycznych
wytycznych dotyczących transportu
drogowego lub decydując się na
przewożenie większości ładunków
koleją, a nie niebezpiecznym, jak się
okazuje, transportem samochodowym
(więcej w podrozdziale Transport).

W przewozie ładunków
niebezpiecznych obowiązują
rygorystyczne przepisy, zgodne
z przepisami ADR, a nad których
przestrzeganiem czuwają
dedykowani specjaliści.
Do zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa przyczynia się
przewożenie surowców chemicznych
w systemie zamkniętych cystern
kolejowych różnych klas RID
i ograniczenie wykorzystania cystern
samochodowych. Ze względu
na bezpieczeństwo przewozu
coraz częściej wykorzystuje się
dedykowane cysterny dostosowane
do armatury załadowcy
i rozładowcy.
AEO

Stowarzyszenie System Pomocy
w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych (SPOT)
Celem systemu jest pomoc przy
usuwaniu skutków awarii, związanych
z transportem materiałów
niebezpiecznych. System służy
poprawie bezpieczeństwa przewozu
na terytorium Polski. W przypadku
zagrożenia pozwala on na skuteczne
działania połączonymi siłami
i środkami krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego oraz siłami
podmiotów, wchodzących w skład
systemu SPOT.
Włączenie się do inicjatywy jest
dobrowolną deklaracją do niesienia
pomocy w przypadku zagrożeń.
System został zainicjowany w 2000 r.
przez Polską Izbą Przemysłu
Chemicznego i grupę producentów
z branży, w tym Grupę Azoty ZAK S.A.
Z czasem dołączyły do niego też
pozostałe spółki Grupy Azoty. SPOT
jest przykładem współpracy
i dialogu przedsiębiorstw branży.

O profesjonalizmie usług
transportowych, a tym samym o ich
bezpieczeństwie, świadczyć może
przyznanie wszystkim czterem
spółkom Świadectw Upoważnionego
Przedsiębiorcy AEO (Authorised
Economic Operator)10.
Świadectwo uprawnia do korzystania
z ułatwień kontroli celnej w sprawach
bezpieczeństwa i ochrony oraz
uproszczeń celnych. Oznacza
spełnienie bardzo rygorystycznych
wymagań, w tym m.in. w zakresie
produkcji i logistyki oraz transportu
towarów, włączając w to ich
zabezpieczanie i przechowywanie.
WYPADKOWOŚĆ
W 2013 r. nie odnotowano żadnych
istotnych incydentów związanych
z wypadkami komunikacyjnymi,
zwłaszcza takich, które mogłyby
stanowić znaczące zagrożenie
związane ze skażeniem środowiska
naturalnego. Łącznie odnotowano
dwa zdarzenia drogowe i jedno
w transporcie kolejowym. Wszystkie
one dotyczyły Grupy Azoty Puławy.

10 Wszystkie one są świadectwami typu „AEOF
– Customs simplifications/Security and Safety”.
Patrz strona Komisji Europejskiej: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.
jsp?Lang=en.
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WYSOKIE STANDARDY
G4-PR2

EN DMA30

G4-EN30

B e z pi ec z eńs t wo t r anspo r t u

W 2013 r. nie odnotowano
przypadków naruszenia regulacji
lub dobrowolnych kodeksów
dotyczących kwestii zdrowia
i bezpieczeństwa w odniesieniu
do produktów (w rozumieniu
incydentów skutkujących naruszeniem
dobrowolnych kodeksów lub
przepisów prawa), co skutkowałoby
ostrzeżeniami lub znaczącymi karami
i grzywnami.

OZNAKOWANIE PRODUKTÓW
Wszystkie opakowania zawierają
informacje identyfikujące zawartość
(nazwa substancji lub nazwa handlowa
produktu), nazwa producenta (dane
adresowe) i masę produktu, np.
opakowania nawozów zawierają
informacje obowiązkowe wymagane
przepisami Rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003: rodzaj i typ nawozu,
określenie „Nawóz WE” (jeśli dotyczy),
zawartość składników pokarmowych
i ich form oraz instrukcje stosowania
i podstawowe środki ostrożności
(informacja opcjonalna z punktu
widzenia przepisów). Jeśli nawóz
wprowadzany jest bez opakowania
(luzem), sporządza się dokument
towarzyszący zawierający wszystkie
wymagane elementy etykiety.
W przypadku substancji i mieszanin
chemicznych, zaklasyfikowanych
jako niebezpieczne, wobec których
obowiązuje Rozporządzenia CLP,
zakres obligatoryjnych informacji jest
szerszy. Podstawowymi informacjami
na etykiecie są: identyfikator produktu
obejmujący nazwę substancji
chemicznej wraz z jej numerem
identyfikacyjnym, piktogramy i hasło
ostrzegawcze; zwroty wskazujące
rodzaj zagrożenia; zwroty wskazujące
środki ostrożności; informacje
na temat magazynowania, a także
dotyczące transportu.
KARTY CHARAKTERYSTYKI
Dodatkowo w Karcie Charakterystyki
znaleźć można informacje dotyczące
środków pierwszej pomocy,
postępowania w przypadku pożaru,

postępowania w przypadku
niezamierzonego uwolnienia
do środowiska, postępowania
z substancjami i mieszaninami oraz
informacje na temat magazynowania,
ewentualnych środków ochrony,
informacje toksykologiczne
i ekotoksykologiczne, informacje
na temat postępowania z odpadami.
Opakowania dodatków paszowych
są dodatkowo wyposażane
w etykietę zgodną z wymaganiami
dla pasz i dodatków paszowych
(Rozporządzenie [WE] nr 1831/2003)
zawierającą informacje o dawkach
żywieniowych i dopuszczalnym
okresie przechowywania.
Sposób i odpowiedzialność
za prawidłowe oznakowanie
produktów regulują stosowne
dokumenty wewnętrzne.

Koszerne produkty
Grupy Azoty ZAK S.A.
W lipcu 2013 r. spółka uzyskała
przedłużony certyfikat koszerności
na wszystkie dotychczasowe
produkty oraz utrzymała licencję
na certyfikowany produkt AdBlue®.
14 maja ub. r. w kędzierzyńskich
zakładach gościł Naczelny Rabin
Polski Michael Schudrich. Wizyta
ta miała na celu przedłużenie
certyfikatu koszerności na wszystkie
produkty Grupy Azoty ZAK S.A. Aby
uzyskać certyfikat koszerności dla
produktów, spółka musiała spełnić
wymogi stawiane przez jednostkę
certyfikującą, czyli Naczelny Rabinat
Polski, w tym przygotować do
oceny dokumentację stosowanych
technologii, produktów, surowców
i katalizatorów.
Dzięki certyfikatowi markowe
produkty Grupy Azoty ZAK S.A. mogą
być wykorzystywane na wszystkich
rynkach, również wymagających
potwierdzenia koszerności.
Warunkiem przyznania certyfikatu
było spełnienie odpowiednich
wymagań rynkowych.
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WYSOKIE STANDARDY
G4-PR9

Bezpieczeństwo oraz wysoka
jakość produktów muszą
dotyczyć całego cyklu ich życia.
Należy je zapewnić nie tylko
na etapie produkcji, ale też
użytkowania. W tym drugim
przypadku kluczowe znaczenie
ma na przykład odpowiednie
i jednoznaczne znakowanie
produktów.

G4-PR4

PR DMA3-5

PR DMA9

G4-PR3

B e z pi ec z eńs t wo kl i en ta

W 2013 r. nie odnotowano
przypadków niezgodności
z regulacjami lub dobrowolnymi
kodeksami dotyczącymi informacji
i oznakowania produktów oraz
usług, zwłaszcza takich, które
skutkowałyby znaczącymi
grzywnami, karami, ostrzeżeniami.
Nie nałożono również istotnych kar
z tytułu niezgodności z prawem
i regulacjami dotyczącymi
dostawy i użytkowania produktów
i usług.

G4 EN-DMA

O d dz i a ły wan i e na ś rod ow i sko

Spółki Grupy Azoty posiadają
uregulowany stan formalno-prawny
w zakresie ochrony środowiska
oraz wymogów ustawy Prawo
ochrony środowiska, która określa
zasady ochrony środowiska oraz
warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzględnieniem wymagań
zrównoważonego rozwoju w obszarze
ochrony środowiska. Działalność
przemysłową prowadzą na podstawie
decyzji wydanych przez wojewodów
i marszałków województw, takich
jak pozwolenia zintegrowane na
eksploatację instalacji, pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza, pozwolenia
wodnoprawne na wprowadzanie
ścieków do wód, pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, pozwolenia
na odzysk odpadów, pozwolenia
na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków oraz
zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych.

Grupa Azoty, ma wyjątkową szansę
doskonalenia stosowanych w niej
rozwiązań na podstawie dobrych
praktyk wypracowanych przez
poszczególne spółki, które może
implementować i upowszechniać je
w pozostałych zakładach. To kolejny
wymiar synergii możliwy dzięki
konsolidacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA
W trosce o środowisko spółki Grupy
Azoty uczestniczą w programie
„Odpowiedzialność i Troska”®.
Przynależność do tego programu
jest wyrazem głębokiego,
a zarazem dobrowolnego
zaangażowania w minimalizację
oddziaływania na środowisko
naturalne, poprawę warunków
pracy, wzrost bezpieczeństwa
instalacji wytwórczych oraz ciągły
kontakt z otoczeniem biznesowym
i społecznym11.

Sposób postępowania regulują
wewnętrzne procesy i procedury
składające się na systemy zarządzania
środowiskowego poszczególnych
spółek. Zakładają one ograniczanie
negatywnego oddziaływania na
otoczenie i dotyczą następujących
kwestii:
■■

emisji do powietrza,

■■

emisji do wody,

■■

gospodarki odpadami,

■■

zanieczyszczenia podłoża
gruntowego,

■■

oddziaływania na społeczeństwo,

■■

wykorzystania surowców i zasobów
naturalnych,

■■

innych lokalnych kwestii
środowiskowych.

11 W dodatkach regionalnych do raportu można
znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat
działań podejmowanych przez poszczególne
spółki w ramach programu „Odpowiedzialność
i Troska”®.
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Grupa Azoty Police jednym
z laureatów VIII edycji Konkursu
„Zielony Laur”
Konkurs „Zielony Laur” organizowany
jest corocznie przez Polską Izbę
Gospodarczą Ekorozwój pod
patronatem Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska
oraz Przewodniczącego Konwentu
Prezesów Wojewódzkich Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Polickie zakłady zostały nagrodzone
za instalację do neutralizacji siarczanu
żelaza.
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Dobrze mieć sprawdzonych
partnerów. Każda z naszych
spółek przez lata tworzyła
własny krąg zaufanych
dostawców. Pracujemy
z nimi dalej. Jako Grupa
Azoty osiągnęliśmy jednak
skalę działania, która
umożliwia pozyskiwanie
surowców na własną rękę
– w Polsce i na całym
świecie.
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Su rowce

EN DMA1

G4-12

Zużycie najważniejszych surowców

Szczególne obiecujące są
perspektywy pozyskania polihalitu,
czyli siarczanu potasowo-magnezowo-wapniowego, który może stanowić
źródło potasu w produkcji nawozów
wieloskładnikowych.

Łańcuch dostaw Grupy
Azoty to przede wszystkim
zagwarantowanie dostępności
odpowiednich surowców.
Możliwość oferowania
poszczególnych produktów jest
bezpośrednio uzależniona od
stabilności zaopatrzenia w surowce
oraz od ich jakości.

Surowce trafiają do Grupy Azoty
z bardzo różnych kierunków. Mimo
postępującej polityki dywersyfikacji,
gaz ziemny, to głównie gaz rosyjski.
Fosforyty pochodzą najczęściej
z Afryki Północnej, propylen
i ortoksylen z Europy Zachodniej,
sól potasowa z Rosji i Białorusi
oraz Europy Zachodniej, fenol
z Polski, Europy Zachodniej, ale też
Skandynawii, metanol z Rosji i krajów
Europy Środkowej-Wschodniej,
a benzen ze źródeł krajowych i Europy
Środkowo-Wschodniej13.

Surowce, w tym mineralne, które
nie zawsze dostępne są w Polsce,
trzeba importować z odległych
krajów bogatych w ich złoża. Celem
działań konsolidacyjnych z ostatniego
roku była m.in. integracja pionowa
zmierzająca do zabezpieczenia
dostępności niektórych surowców
(złoża fosforytów w Senegalu,
złoża siarki w Grzybowie).
W sierpniu 2013 r. Grupa Azoty12
podpisała też list intencyjny
o wzajemnej współpracy z KGHM
Polska Miedź S.A. Strony chcą
wspólnie poszukiwać złóż surowców
chemicznych w kraju i za granicą oraz
zagospodarowywać surowce wtórne.

12 Formalnym sygnatariuszem były Gdańskie
Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”,
będące spółką zależną, ale nieobjętą
niniejszym raportem.

13 Bardziej szczegółową charakterystykę
zaopatrzenia w surowce strategiczne można
znaleźć w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności
Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2013 r.” (34–35), które dostępne jest
na http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/
raportyr.
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Su rowce

31,0%

4,8%

3,1%

1,7%

11,0%

11,1%

17,6%

1,5%

4,2%

3,3%

9,6%

9,5%

17,6%

21,8%

21,6%

31,0%

G4-EN1

Struktura zużycia surowców
grupa azoty s.a.

2012 r.
2013 r.

Gaz
ziemny

Miał
węglowy

Siarka

Amoniak
ciekły

Metanol

Benzen

Fenol Kaprolaktam

45,4%

Gaz
ziemny

Propylen

Tlen

Azot

80

4,5%

4,8%
1,3%

Ortoksylen Kwas
Alkohol
tereftalowy 2PH
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2012 r.

0,3%

0,9%

0,2%

5,4%

3,0%

2,8%

2,6%

2,7%

2,6%

40,3%

37,7%

45,4%

G4-EN1

Struktura zużycia surowców
Grupa azoty zak S.A.

2013 r.
Węgiel

Su rowce

26,7%

5,8%

5,7%

3,8%

3,4%

3,4%

2,9%

1,9%

1,3%

5,4%

3,8%

18,4%

21,6%

22,8%

30,2%

43,0%

G4-EN1

Struktura zużycia surowców
Grupa Azoty police

2012 r.
2013 r.

Gaz
Sól
Fosforyty
ziemny potasowa

Siarka
płynna

Kwas
Szlaka
siarkowy tytanowa

Ilmenit

Miał
węglowy

Gaz
ziemny

Węgiel

Benzen

0,7%

0,6%

15,0%

14,5%

12,5%

11,3%

73,0%

72,3%

G4-EN1

Struktura zużycia surowców
Grupa Azoty Puławy*

2012 r.
2013 r.

Siarka

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych
(spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania
w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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en erg i a

Całkowita konsumpcja energii
w Grupie Azoty była w ostatnim
roku na poziomie zbliżonym do
roku poprzedniego (– 1,9%). Uwagę
zwraca jednak zauważalna poprawa
wskaźnika energochłonności
produkcji, tj. udziału kosztów
energii w wartości produkcji,
w trzech zakładach (Tarnów,
Kędzierzyn-Koźle, Puławy). Niemniej
jednak ograniczenie produkcji
w Policach, zniwelowało efekty skali
i spowodowało pogorszenie wartości
wskaźnika dla Polic (+5,3%). W efekcie
zniwelowało to wyniki pozostałych
spółek, skutkując wynikiem zbliżonym
do notowanego w latach poprzednich
– w latach 2012 i 2013 koszty energii
stanowiły, odpowiednio, 7,7% i 7,8%
wartości produkcji, co oznacza
zmianę o 1,3%.

EN DMA3-6

G4-EN3

G4-EN5

Ciągłość produkcji zakładów
uzależniona jest od stabilnych
i niezawodnych dostaw energii
elektrycznej i ciepła. Poszczególne
zakłady dysponują własnymi
elektrociepłowniami.
Grupa Azoty podejmuje działania
na rzecz zwiększenia ich efektywności
energetycznej i ograniczania
oddziaływania produkcji energii
na środowisko zwłaszcza że głównym
paliwem pozostanie węgiel. Inwestycje
mające na celu modernizację mocy
wytwórczych są zresztą realizowane
od kilku lat.
Poprawa wskaźników efektywności
energetycznej ma różne przyczyny.
Wpływają na nią sukcesywnie
realizowane prace modernizacyjne
oraz dążenie do ograniczania zakupów
energii z najdroższych źródeł.

G4-EN3

Całkowite zużycie energii wewnątrz organizacji [GJ]
2012

2013

zmiana

Grupa Azoty S.A.

9 341 094 GJ

9 196 615 GJ

-1,5%

Grupa Azoty ZAK**

7 033 099 GJ

7 559 975 GJ

7,5%

Grupa Azoty Puławy*

19 391 723 GJ

19 912 500 GJ

2,7%

13 141 894 GJ

11 306 804 GJ

-14,0%

48 907 810 GJ

47 975 894 GJ

-1,9%

Grupa Azoty Police
Grupa Azoty (razem)

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład
grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2012 r.).
** W przypadku Grupa Azoty ZAK nie uwzględniono chłodu.

G4-EN5

Wskaźniki energochłonności, tj. udział kosztów energii w wartości produkcji (%)
(wartość kosztów energii/ wartość produkcji)
2012

2013

zmiana

Grupa Azoty S.A.

8,2%

8,0%

-2,3%

Grupa Azoty ZAK*

12,1%

11,5%

-4,9%

Grupa Azoty Puławy**

9,4%

9,0%

-4,2%

Grupa Azoty Police

4,4%

4,6%

5,3%

Grupa Azoty (razem)

7,7%

7,8%

1,3%

* W przypadku Grupa Azoty ZAK nie uwzględniono chłodu.
** Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła
w skład grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy
kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Warto w tym
miejscu
wskazać na kilka
działań, które
przyczyniły się
do poprawy
efektywności
energetycznej
w 2013 r.

en erg i a
K lu c zow e dz i a ł a n i a n a  r z ec z p o pr aw y
ef ek t y w n o ś ci en er g e t yc z n e j w 2013  ro ku

■■ zabudowa falowników w COŚ, BOŚ i JBE,
■■ zabudowa sprężarki amoniaku na VI Centrali chłodniczej,
■■ modernizacja instalacji K-32 w celu odzysku nieprzereagowanego fenolu,

Grupa Azoty S.A.

odzysk ciepła reakcji przegrupowania Beckmanna,

■■ zastąpienie smoczków parowych pompą próżniową,
■■ modernizacja sieci amoniaku chłodniczego,
■■ budowa nowej wytwórni wodoru;
■■ modernizacja pompowni wody rzecznej (obiekt nr 140),
■■ modernizacja pompowni wody przemysłowej (obiekt nr 202)

Grupa Azoty ZAK

na potrzeby ogólnozakładowe i przeciwpożarowe,

■■ wymiana pompy wody grzewczej obiegowej nr 4 centrali grzewczej

(obiekt nr 211/1), (modernizacje oprócz wymiany głównych urządzeń
obejmowały energooszczędne sterowanie przetwornicami częstotliwości);
■■ wymiana dwóch zespołów pompowych (pompa + silnik) na nowe,

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Police

bardziej energooszczędne,

■■ wymiana transformatorów 31,5MVA na 40MVA;

■■ wymiana silników oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie.
■■ zmiana sposobu regulacji na pompach przewałowych w EC 2,
■■ praca dwoma kotłami OP 230 na EC 2 w celu ograniczenia użytkowania

kotłów mniej sprawnych OR 32 na EC 1,

■■ wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50001;

Inwestycje zrealizowane w samym
tylko Tarnowie przyniosły już
w ostatnim roku niebagatelne
oszczędności energii, szacowane
na 9,5 mln zł. Modernizacja pompowni
w Grupie Azoty ZAK to oszczędność

energii finalnej szacowana na
228,73 GJ/rok. Inwestycje
w Grupie Azoty Puławy to zużycie
energii mniejsze o 10 840 GJ/rok.
W Grupie Azoty Police wspomniana
wymiana silników i oświetlenia
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pozwoliła zaoszczędzić 313 tys. zł.
Z kolei ograniczenie użytkowania
kotłów o niższej sprawności przyniosło
udokumentowane oszczędności
w wysokości 1,4 mln zł w okresie tylko
trzech miesięcy zimowych.

en erg i a
Uzupełniające dane niefinansowe

G4-EN3

Energia ze źródeł pierwotnych (WEDŁUG surowców energetycznych)

Całkowite zużycie

Grupa Azoty S.A.

j.m.

2012

2013

Węgiel energetyczny

GJ

7 185 000

8 500 000

Gaz ziemny

GJ

5 500

4 300

MEK paliwowy

GJ

209 400

171 700

Gaz technologiczny

GJ

100 200

53 000

Mazut

GJ

32 900

33 800

j.m.

Grupa Azoty ZAK

Całkowite zużycie
2012

2013

Miał węglowy

GJ

4 332 426

4 736 730

Olej opałowy

GJ

5 005

4 517

Grupa Azoty Puławy*

j.m.

Całkowite zużycie
2012

2013

Węgiel kamienny

GJ

14 384 037

15 158 825

MEAK

GJ

462 306

463 689

Gaz ziemny

GJ

14 044

17 798

Grupa Azoty Police

j.m.

Węgiel kamienny

GJ

Całkowite zużycie
2012

2013

7 240 214

7 053 725

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej
w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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en erg i a
Uzupełniające dane niefinansowe

G4-EN3

Całkowite zużycie energii w [GJ]

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK**

Grupa Azoty Puławy*

Grupa Azoty Police

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Elektryczność,
ogrzewanie,
chłodzenie i para
nabywane
w celach
konsumpcyjnych

635 400

211 400

1 321 385

1 247 863

3 686 275

3 829 040

1 565 404

1 507 092

Elektryczność,
ogrzewanie,
chłodzenie i para
wytworzone
przez organizację

9 071 694

9 328 215

6 255 063

6 869 426

17 263 119

17 642 379

12 077 573

10 310 256

Elektryczność,
ogrzewanie,
chłodzenie i para
sprzedane
przez organizację

366 000

343 000

543 349

557 314

1 557 671

1 558 919

501 084

510 543

9 341 094

9 196 615

7 033 099

7 559 975

19 391 723

19 912 500

13 141 894

11 306 804

Całkowita konsumpcja
energii wewnątrz
organizacji

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
** W przypadku Grupa Azoty ZAK nie uwzględniono chłodu.
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Gospodar k a wod na

EN DMA8-10

G4-EN8

Ujęcia wody w Grupie Azoty

Woda w Grupie Azoty
wykorzystywana jest głównie
do celów technologicznych,
chłodniczych, jako woda pitna i do
celów gospodarczych, jako surowiec
do produkcji wód specjalnych oraz
do celów ochrony przeciwpożarowej.
Zarządzanie zużyciem wody jest
opisane odpowiednimi procedurami,
które mają na celu zapewnienie
racjonalnego gospodarowania
wodą, zapobieganie jej stratom,
minimalizowanie ilości ścieków oraz
przeciwdziałanie awariom.

Grupa Azoty S.A.
■■ ujęcie powierzchniowe na prawym brzegu rzeki Dunajec,
■■ ujęcie podziemne z utworów czwartorzędowych

(z pierwszego poziomu wodonośnego);

Grupa Azoty ZAK
■■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Odry,
■■ ujęcie powierzchniowe z potoku Łącza,
■■ wody podziemne trzecio- i czwartorzędowe (ze studni głębinowych),
■■ zakupu wód z odwadniania Kopalni Piasku Kotlarnia;

Grupa Azoty Puławy
■■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Wisły (układem czterech rurociągów R1–R4),
■■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Kurówki,
■■ ujęcie podziemne z utworów czwartorzędowych (ze studni głębinowych);

G4-EN8

Grupa Azoty Police
Całkowity pobór wody wzrósł
w ostatnim roku nieznacznie w dwóch
lokalizacjach: Tarnowie (+6,0%)
i Puławach (+9,9%), a w pozostałych
uległ obniżeniu: Kędzierzynie-Koźlu
(-3,9%) i Policach (-8,8%). W efekcie
całkowity pobór wody pozostał
praktycznie niezmieniony, a nawet
nieznacznie zmalał (-1,5%).

■■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Odry,
■■ ujęcie powierzchniowe z rzeki Gunicy.

G4-EN8

Łączny pobór wody [m 3]
2012

2013

zmiana

Grupa Azoty S.A.

12 516 000

13 267 000

6,0%

Grupa Azoty ZAK

7 336 000

7 052 240

-3,9%

97 599 890

107 244 776

9,9%

162 595 854

148 246 534

-8,8%

280 047 744

275 810 550

-1,5%

Grupa Azoty Puławy*
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty (razem)

G4-EN10

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy
kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2012 r.).

W celu oszczędnego gospodarowania
wodą, Grupa Azoty racjonalizuje
jej wykorzystanie, w tym dąży do
wtórnego wykorzystania wody.
Sposób i skala jej odzysku uzależniona
jest od specyfiki produkcji w danym
zakładzie.
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Gospodar k a wod na
Odsetek i wolumen w tórnie wykorzystywanej wody

2 041 003 m 3

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK
Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Police

22,4%

instalacja Luwy (ponownie wykorzystywana jest w trzech obiegach
chłodniczych, jako uzupełnienie strat)

86 984 m 3

instalacja odwróconej osmozy

850 101 m

Stacja Uzdatniania Kondensatów

3

40,6%

2 861 160 m 3

układ zawrotu mieszaniny oczyszczonych ścieków przemysłowych,
wód z hydrotransportu popiołu i żużla, wód pochłodniczych oraz
ścieków deszczowych (do produkcji wody przemysłowej)

3,7%

3 805 283 m 3

wody umownie czyste *

9 451 800 m 3

zasilanie stacji dekarbonizacji wodą pochłodniczą

9,8%

2 868 000 m

3

zawracanie wody na ujęcia wody

1 021 030 m

3

kondensat turbinowy

209 580 m 3
1 014 850 m 3

kondensat brudny
kondensat procesowy

*Rok wcześniej było to 16% – znaczący spadek był efektem prowadzonych w 2013 r. prac modernizacyjnych.

Obok recyclingu warto również
pamiętać o innych formach
racjonalizacji zużycia, jakim jest
np. zamykanie obiegów chłodniczych.
Dobrym przykładem mogą być
tu zakłady w Policach. W trzech
instalacjach cyrkulują olbrzymie
ilości wody: obieg CCW (16 500 m3/h),
obieg TCW-1 (od 14 400 do
21 000 m3/h), obieg TCW-2
(3 000 m3/h). Skalę oszczędności
można zobaczyć, zestawiając ze sobą
ilość wody cyrkulującej w zamkniętych
obiegach chłodniczych w roku
(321 880 560 m3/rok) do rocznego
poboru wody z ujęć (147 905 778 m3).

EN DMA22-23 G4-EN22

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
W wyniku procesów produkcyjnych
generowane są różnego rodzaju
ścieki (m.in. ścieki przemysłowe,
bytowo-gospodarcze, deszczowe
czy wody pochłodnicze).
W przypadku zakładów w Tarnowie
ścieki, w zależności od specyfiki
zanieczyszczeń, kierowane są
kanalizacją przemysłową do
Centralnej Oczyszczalni Ścieków
(COŚ) i Biologicznej Oczyszczalni
Ścieków (BOŚ). Ścieki przemysłowe
wraz ze ściekami socjalnymi
oczyszczane są przy użyciu procesów
mechaniczno-chemicznych
w Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
następnie oczyszczone ścieki

odprowadzane są do rzeki Biała
Tarnowska. Ścieki przemysłowe
zawierające substancje biologicznie
rozkładalne kierowane są kolektorami
oraz rurociągami usytuowanymi na
estakadach i oczyszczane metodami
biologicznymi w Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków. Ścieki z BOŚ
przesyłane są dodatkowo do
oczyszczenia w miejskiej oczyszczalni
ścieków Zakładu Oczyszczalni
Ścieków Tarnowskich Wodociągów
Sp. z o.o. Wody opadowe
i pochłodnicze z terenu zakładów
odprowadzane są oddzielnymi
kolektorami poprzez zbiornik
retencyjny i przelew „Sutro” do
wód powierzchniowych rzeki
Dunajec. W przypadku ewentualnej
awarii instalacji i przedostania się
zanieczyszczeń do kolektora EF
istnieje możliwość całkowitego
zamknięcia odpływu z tego kolektora
i przepompowanie całej objętości
ścieków do COŚ w celu osiągnięcia
określonych parametrów. Istnieje
również możliwość przekazanie
całej objętości generowanych
ścieków do oczyszczania w Zakładzie
Oczyszczalni Ścieków TW Sp. z o.o.
Grupa Azoty Police posiada
Zakładową Oczyszczalnię Ścieków,
czyli zespół stacjonarnych
urządzeń technicznych służących
do mechaniczno-chemicznego
oczyszczania ścieków surowych.
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Obok ścieków przemysłowych,
oczyszczane są też ścieki bytowe,
odcieki ze składowisk oraz ścieki
komunalne z miasta i gminy Police
(poddawane są wstępnemu
oczyszczeniu w podczyszczalni na
terenie miasta Police i kierowane
kanalizacją do zakładowej oczyszczalni
ścieków). Stosowana technologia
oczyszczania ścieków jest wymieniana
w branżowym dokumencie BAT jako
jedna z najlepszych dostępnych technik
(„Central final treatment of inorganic
waste water in a chemical-mechanical
WWTP”). Technologia oczyszczania
ścieków polega na neutralizacji
ścieków mlekiem wapiennym,
napowietrzaniu, koagulacji,
sedymentacji, odwirowaniu,
doczyszczeniu w warunkach
naturalnych oddzielonego ścieku
w zbiornikach retencyjno-uśredniających. Duża skuteczność
procesu oczyszczania powoduje, że
parametry odprowadzanych ścieków
są znacznie niższe od obowiązujących
standardów, a ich oddziaływanie na
wody odbiornika jest nieznaczne.
Z kolei wody pochłodnicze i opadowe
z terenu zakładów w Policach
odprowadzane są bezpośrednio do
wód powierzchniowych rzeki Odry.
Z tego powodu wody pochłodnicze
i opadowe podlegają stałemu
automatycznemu monitoringowi pH,
na wypadek ich zakwaszenia.

Gospodar k a wod na
Odsetek i wolumen w tórnie wykorzystywanej wody w 2013 roku

Grupa Azoty Puławy odprowadza
oczyszczone ścieki do rzeki Wisły.
Poszczególne rodzaje ścieków
oczyszczane są w m.in. w Centralnej
Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych
(oczyszczanie mechaniczno-chemiczne), Biologicznej
Oczyszczalni Ścieków przemysłowych
(oczyszczanie biologiczne), Fekalnej
Oczyszczalni Ścieków Sanitarnych
(oczyszczanie biologiczne) oraz
lokalnych podczyszczalniach
ścieków. Monitorowane w 2013 r.
parametry odprowadzanych

ścieków były znacząco lepsze
od wartości granicznych określonych
w pozwoleniu zintegrowanym.

„Piskorzowiec”. W poprzednich latach
zakładowa mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków była
modernizowana, czemu towarzyszyła
budowa stacji odwadniania osadów
ściekowych, natomiast w 2014 r.
zakończono modernizację Centralnej
Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków.

Podobnie dobre parametry
jakościowe zachowywały ścieki
Grupy Azoty ZAK odprowadzane do
rzeki Odry. Funkcjonuje tam układ
oczyszczania ścieków, na który
składają się lokalne podczyszczalnie
ścieków, Centralna Mechaniczna
Oczyszczalnia Ścieków, Centralna
Mechaniczno-Biologiczna
Oczyszczalnia Ścieków. Dodatkowo
ścieki trafiają też do Oczyszczalni

Uzupełniające dane niefinansowe
Pobór wody WEDŁUG źródła [m 3]
G4-EN8

Grupa Azoty S.A.
wody powierzchniowe
wody podziemne

Grupa Azoty ZAK

2012

2013

2012

2013

11 961 000

12 673 000

3 811 000

3 839 540

555 000

594 000

1 849 900

1 345 200

dostawy wody miejskiej

0

0

0

0

inne

0

0

1 675 100

1 867 500

12 516 000

13 267 000

7 336 000

7 052 240

razem

Grupa Azoty Puławy*
wody powierzchniowe
wody podziemne
dostawy wody miejskiej
inne
razem

Grupa Azoty Police

2012

2013

2012

2013

94 063 885

103 431 596

162 245 909

147 905 778

3 536 005

3 813 180

0

0

0

0

349 945

340 756

0

0

0

0

97 599 890

107 244 776

162 595 854

148 246 534

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Gospodar k a wod na
Uzupełniające dane niefinansowe

G4-EN22

Objętość ścieków

j.m.

Objętość
2012

2013

Grupa Azoty S.A.
Centralna oczyszczalnia ścieków – oczyszczanie mechaniczno-chemiczne

m3

3 622 000

4 042 000

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – oczyszczanie biologiczne

m

1 427 000

1 415 000

3

Grupa Azoty ZAK
Układ oczyszczania ścieków

m3

1 996 898

2 231 333

Oczyszczalnia Ścieków „Piskorzowiec”

m3

4 749 094

6 098 670

Centralna oczyszczalnia ścieków – oczyszczanie mechaniczno-chemiczne

m3

2 684 969

2 580 467

Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych – oczyszczanie
biologiczne

m3

1 295 760

1 332 850

Fekalna oczyszczalnia ścieków sanitarnych – oczyszczanie biologiczne

m3

101 650

126 760

Grupa Azoty Puławy*

Dawidagi – oczyszczanie mechaniczne

m

3

254 736

254 040

Oczyszczanie biologiczne – III stopień oczyszczania

m3

85 885 399

98 155 513

m3

42 062 549

36 419 081

Grupa Azoty Police
Zakładowa Oczyszczalnia Mechaniczno-Chemiczna

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

G4-EN22

Miejsce odprowadzenia ścieków [m 3]

j.m.

Objętość
2012

2013

Grupa Azoty S.A.
Rzeka Biała Tarnowska

m3

3 622 000

4 042 000

Zakład Oczyszczalni Ścieków Tarnowskie Wodociągi sp. z o.o., a następnie
po oczyszczeniu do rzeki Biała

m3

1 427 000

1 415 000

Rzeka Dunajec

m3

712 000

824 000

m3

4 749 094

6 098 670

m3

85 885 399

98 155 513

m3

42 062 549

36 419 081

Grupa Azoty ZAK
Rzeka Odra

Grupa Azoty Puławy*
Rzeka Wisła

Grupa Azoty Police
Wewnętrzne wody morskie – rzeka Odra

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Grupa ma pełną świadomość
funkcjonowania w określonym
otoczeniu, w tym współistnienia
w jej bezpośrednim sąsiedztwie
terenów cennych przyrodniczo.
Jej priorytetem jest bezwzględne
poszanowanie tego bogactwa.

W pewnej odległości od polickich
zakładów znajdują się też: rezerwat
Białokrzew Kopicki, rezerwat
Olszanka, rezerwat Uroczysko
Święta, rezerwat Świdwie oraz
Ostoja Wkrzańska (dawniej Puszcza
Wkrzańska) (kod: PLB320014,
pow. 14575,7 ha).

Są to Puławy (kod: PLH060055,
pow. 1157 ha), Dolny Wieprz (kod:
PLH060051, pow. 8182,3 ha),
Płaskowyż Nałęczowski (kod:
PLH060015, pow. 1080,7 ha), Dolina
Środkowej Wisły (kod: PLB140004,
pow. 30777,9 ha), Małopolski Przełom
Wisły (kod: PLB140006, pow. 6972,8
ha), Przełom Wisły w Małopolsce
(kod: PLH060045, pow. 15116,4 ha).

OTOCZENIE GRUPY AZOTY S.A.

OTOCZENIE GRUPY AZOTY
POLICE
Z kolei Grupa Azoty Police jest
właścicielem i użytkownikiem
wieczystym terenów sąsiadujących
z obszarami objętymi ochroną
ze względu na swoją wysoką wartość
przyrodniczą.
Są to następujące obszary sieci
Natura 2000:
■■

Police – Kanały
(kod: PLH320015; pow.: 100,2 ha),

■■

Zalew Szczeciński
(kod: PLB320009, pow.: 47194,6 ha),

■■

Ujście Odry i Zalew Szczeciński
(kod: PLH320018, pow.: 52612,0 ha).

OTOCZENIE GRUPY AZOTY
PUŁAWY

Unikalnym terenem, znajdującym się
w pewnej odległości od zakładów,
jest również Kazimierski Park
Krajobrazowy z niepowtarzalną siecią
wąwozów, powstałych w podatnych
na erozje lessach. Ponadto
w odległości od 1,8 km do 16,2 km
znajduje się sześć innych obszarów
cennych przyrodniczo, które zostały
uwzględnione w sieci Natura 2000.
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OTOCZENIE GRUPY AZOTY ZAK S.A.
W bezpośrednim sąsiedztwie zakładów
Grupy Azoty ZAK nie znajdują się
żadne obszary cenne przyrodniczo,
podlegające ochronie. W odległości
10–20 km zlokalizowane są następujące
obszary włączone do sieci Natura 2000:
Park Krajobrazowy Góra św. Anny
(PLH160002, pow. 5084,3 ha),
Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg
Zdzieszowicki (PLH160011, pow. 619,9 ha).
G4-EN14

W sąsiedztwie Grupy Azoty Puławy
również zlokalizowane są chronione
tereny przyrodnicze. Należy
wspomnieć o trzech rezerwatach,
w tym o rezerwacie przyrody Jezioro
Piskory. Obejmuje on zbiornik wodny
powstały w wyniku spiętrzenia wody
na cieku Duży Pioter. Teren jeziora
stanowi jedną z najcenniejszych
ostoi ptactwa wodno-błotnego na
terenie Lubelszczyzny. Rezerwat
oddalony jest od siedziby spółki
o 4,5 km w kierunku północnym.
Drugim rezerwatem jest rezerwat
Łęg na kępie w Puławach. Chroni
on naturalny łęg wiązowy w dolinie
Wisły. Drzewostany rezerwatu to
także lasy wierzbowo-topolowe
i wiązowo-jesionowe będące
pozostałością rozległych lasów
nadrzecznych pokrywających
w przeszłości terasę Wisły. Rezerwat
oddalony jest od spółki o 4,5 km
w kierunku południowym. Trzecim
z rezerwatów jest Czapliniec koło
Gołębia. Jest on rezerwatem
faunistycznym, ustanowionym w celu
ochrony kolonii lęgowej czapli siwej.

G4-EN12

Grupa Azoty S.A. dzierżawi i zarządza
obszarem 72,2 ha zlokalizowanym
w obszarze objętym ochroną, który
został wyznaczony w dorzeczu
rzeki Dunajec. Prowadzona na tych
terenach działalność nie zagraża
bioróżnorodności. Na terenie
tym zlokalizowane są ujęcia wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz zbiorniki nawadniające ujęcie
podziemne poboru wód miejskich.
Pobory wód regulują stosowne
pozwolenia wodnoprawne
określające maksymalne ilości
pobieranej wody, dlatego też można
mieć pewność, że nie jest ono
nadmierne. Obszarami chronionymi
w przypadku Grupy Azoty S.A. są:
Dolny Dunajec (kod: PLH120085;
pow.: 1 293,9 ha) oraz Biała Tarnowska
(kod: PLH120090, pow.: 957,5 ha).

G4-EN12

EN DMA11-12

G4-EN11

B i o róż n o rod n oś ć

Szczegółowe i aktualne informacje
na temat wszystkich wymienionych
obszarów chronionych, w tym
w szczególności informacje na temat
gatunków i siedlisk podlegających
ochronie, można znaleźć w dwóch
publicznie dostępnych bazach
– Katalogu obszarów Natura 2000
stworzonym przez Instytut na rzecz
Ekorozwoju oraz Centralnym
Rejestrze Form Ochrony Przyrody
(CRFOP)14.
Wykonane obliczenia
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
w powietrzu wykazują, że
nie występują przekroczenia
dopuszczalnych wartości stężeń
emitowanych zanieczyszczeń poza
terenami, do których Grupa posiada
tytuł prawny. Tym samym można
wnioskować, że nie wpływają one
negatywnie na życie biologiczne
sąsiadujących terenów.

G4-EC2

G4-EN15

EN DMA15-21

EMI S JE DO ATMOSFERY

Zgodnie z obowiązującym systemem
zarządzania środowiskowego Grupa
Azoty dąży do ograniczania emisji
do powietrza, zarówno w rozumieniu
wolumenu emitowanych gazów, jak
i ich parametrów.
Jeżeli chodzi o emisję gazów
cieplarnianych, w przypadku Grupy
Azoty składa się na nią nie tylko
typowa dla wielu gałęzi przemysłu
emisja dwutlenku węgla (CO2), ale
również emisja podtlenku azotu (N2O)
powstającego w procesie produkcji
kwasu azotowego. Źródłami emisji
dwutlenku węgla są eksploatowane
w spółkach elektrociepłownie oraz
instalacje produkcyjne, między
innymi instalacje do produkcji
amoniaku i wodoru, kaprolaktamu,
kwasu azotowego oraz melaminy
i mocznika. Istotne oddziaływanie
wiąże się również z produkcją gazu
syntezowego, aldehydów i alkoholi.

Podejmowane przez Grupę Azoty
działania na rzecz ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych oznaczają
nie tylko korzyść dla środowiska,
ale są też elementem istotnie
kształtującym długoterminowe
wyniki finansowe. Jest to związane
z funkcjonowaniem unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji
gazów cieplarnianych (EU ETS)..

14 Katalog obszarów Natura 2000: http://www.
obszary.natura2000.org.pl/index.php?
s=lista&o=wyszukiwarka. Centralny Rejestr Form
Ochrony Przyrody (CRFOP): http://crfop.gdos.gov.
pl/CRFOP/search.jsf.
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Em i s j e d o at m osfery
Redukcja emisji w ostatnich l atach

W Puławach wymiana katalizatora
redukcji podtlenku azotu
i modyfikacja sposobu jego montażu
w reaktorach instalacji kwasu
azotowego umożliwiły zmniejszenie
wielkości emisji. Łączna wielkość
zredukowanej emisji w ramach
projektu Wspólnych Wdrożeń za lata
2008–2012 wyniosła 7 211 720 ton
CO2. Projekt polegał na zastosowaniu
wysokotemperaturowego
katalizatora rozkładu podtlenku azotu
w reaktorach utleniania amoniaku
instalacji kwasu azotowego. W wyniku
działania katalizatora nastąpiło
obniżenie emisji N2O.

Ostatnie lata, w tym zamknięty okres
Wspólnych Wdrożeń, przyniosły wiele
konkretnych i wymiernych działań,
które przyczyniły się do ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych.
W Tarnowie w 2013 r. w Instalacji
Kwasu Azotowego Dwuciśnieniowego
wymieniono katalizator
wysokotemperaturowego rozkładu
podtlenku azotu w reaktorach
utleniania amoniaku. Dzięki dużej
i stabilnej aktywności zapewniającej
stopień redukcji N2O nawet o 95%
w gazach wylotowych z instalacji
radykalnie obniżono emisję tego
gazu cieplarnianego. Dzięki temu do
atmosfery nie trafiło 174 ton podtlenku
azotu. Wielkość zredukowanej emisji
w ramach projektów Wspólnych
Wdrożeń wyniosła 2 674 356 Mg
CO2e. Z kolei sumaryczna redukcja
emisji w latach 2008–2012 w Grupie
Azoty ZAK wyniosła 1 224 538 Mg
CO2e. W ramach projektu Wspólnych
Wdrożeń w instalacji produkcji kwasu
azotowego TKIV zainstalowano
katalizator wtórny, powodujący
rozkład N2O wewnątrz reaktora,
w miejscu, w którym następuje jego
wytworzenie. W wyniku działania
wysokiej temperatury w obecności
katalizatora N2O ulega rozkładowi do
azotu (N2) i tlenu (O2).

Grupa Azoty Police nie uczestniczyła
w II okresie rozliczeniowym, czyli
w latach 2008–2012, w projektach
Wspólnych Wdrożeń (JI), a w roku
2013 bezpośrednie działania
na instalacjach EU ETS nie były
prowadzone. W ramach własnych
działań spółka w 2008 r. zakończyła
modernizację instalacji nawozowej.
Inwestycja była prowadzona w latach
2005–2008, a jej efekt to ograniczenie
emisji CO2 o ok. 10 000 Mg CO2
rocznie. Skalę pozytywnych efektów
modernizacji najlepiej obrazuje
radykalne obniżenie wskaźnika
emisji: z 0,045 Mg CO2/1 Mg nawozu
do poziomu 0,0038 Mg CO2/1 Mg
nawozu.

Wskaźnik efektywności związany z emisją CO 2 (w %) (wielkość emisji
w CO 2 w tonach w odniesieniu do produkcji amoniaku w tonach)
2012

2013

zmiana

Grupa Azoty S.A.

1,758

1,874

+6,6%

Grupa Azoty ZAK

b.d.

1,727

–

1,700

1,676

-1,4%

Grupa Azoty Police

Grupa Azoty Puławy*

1,941

1,925

-0,8%

Grupa Azoty (razem)

1,771

1,759

-0,6%

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład
grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących
się 31 grudnia 2012 r.).
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G4-EN18

G4-EN19

pozos ta ł e em i s j e d o pow i e t r z a

W przypadku poziomu emisji
podtlenku azotu N2O, ostatni rok
przyniósł ogromny postęp, ponieważ
wszystkie trzy spółki, w których
powstaje kwas azotowy, znacząco
zbliżyły się do poziomu efektywności,
o której mówią zalecenia BAT.

G4-EN18

Wskaźnik efektywności związany z emisją N 2O (wielkość emisji N 2O [kg]
odniesiona do produkcji kwasu azotowego [Mg])
2012

2013

zmiana

1,99

1,36

-31,7%

Grupa Azoty ZAK

b.d.

1,03

–

Grupa Azoty Puławy*

2,03

1,16

-42,9%

n/d

n/d

n/d

2,02

1,16

-42,7%

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty Police
Grupa Azoty (razem)

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła
w skład grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy
kończących się 31 grudnia 2012 r.).

W Grupie Azoty S.A. przewiduje się,
że poziom benchmarku zostanie
osiągnięty już w 2014 r. Wszystko
dzięki zrealizowanej już wymianie
katalizatora. Również w Puławach,
gdzie wskaźnik emisji N2O w produkcji
kwasu azotowego z 2,03 w 2012 r.
został zredukowany do poziomu 1,16
w 2013 r., poprawa wskaźnika również
wynikła ze zmiany katalizatora
redukcji N2O i modyfikacji sposobu
jego montażu w reaktorach.

bezpłatnych przydziałów uprawnień
do emisji w ramach systemu
ETS (około 1 kg N2O/tHNO3),
ale niższy niż zalecenia
Najlepszych Dostępnych Technik
(BAT) dla istniejących instalacji
średniociśnieniowych
(1.85 kg N2O/tHNO3).
W Grupie Azoty ZAK S.A. instalacje
produkcji kwasu azotowego
są instalacjami nowoczesnymi
o emisji N2O na poziomie
benchmarku, spełniającymi
wymagania BAT. Łącznie Grupa Azoty
poprawiła swój wynik w stosunku
do roku poprzedniego prawie o 43%.

Osiągnięty w 2013 r. wskaźnik jest
nieznacznie wyższy niż benchmark
wykorzystywany do obliczenia
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Pozos ta ł e em i s j e d o pow i e t r z a

Emisja związków tlenków siarki, tlenków azotu
i innych istotnych zanieczyszczeń do atmosfery

G4-EN21

G4-EN21

Oprócz
emisji gazów
cieplarnianych
działalność
spółek Grupy
Azoty
wiązała się
z emisją innych
zanieczyszczeń
do atmosfery.

Nazwa gazu cieplarnianego

Wielkość emisji

j.m.

2012

2013

Zmiana (%)

Grupa Azoty S.A.
Tlenki azotu (NOx)

Mg

6 252,7

6 501,1

4,0%

Dwutlenek siarki (SO2)

Mg

3 704,1

4 454,6

20,3%

Pyły ogółem

Mg

332

378,5

14,0%

Amoniak (NH3)

Mg

191

185

-3,1%

Metan (CH4)

Mg

25,6

74,6

191,4%

Tlenek węgla (CO)

Mg

188

214

13,8%

Kwas siarkowy (H2SO4)

Mg

80,1

87,2

8,9%

Tlenki azotu (NOx)

Mg

1 130

1 184

4,8%

Dwutlenek siarki (SO2)

Mg

1 910

2 154

12,8%

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Mg

10

8

-20,0%

Tlenek węgla (CO)

Mg

2 674

1 922

-28,1%

Amoniak (NH3)

Mg

446

459

2,9%

Kwasy organiczne

Mg

13

5

-61,5%

Grupa Azoty ZAK

Benzen (C6H6)

Mg

0,35

0

-100,0%

Metan (CH4)

Mg

10

5

-50,0%

Pył ogółem

Mg

279

324

16,1%

Pył zawieszony

Mg

45

209

364,4%

Alkohole alifatyczne

Mg

9

7

-22,2%

Mg

7 394

4 111

-44,4%

Grupa Azoty Puławy*
Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenki azotu (NOx)

Mg

4 183

2 951

-29,5%

Amoniak (NH3)

Mg

811

902

11,2%

Pył saletry amonowej

Mg

379

385

1,6%

Pył mocznika

Mg

28

28

0,0%

Pył siarczanu amonu

Mg

3,6

6

66,7%

Pył melaminy

Mg

13

15

15,4%

Pył ze spalania paliw

Mg

194

113

-41,8%

Dwutlenek siarki (SO2)

Mg

4 079

3 011

-26,2%

Dwutlenek azotu (NO2)

Mg

1 703

1 477

-13,3%

Tlenek węgla (CO)

Mg

171

195

14,0%

Związki fluoru

Mg

7

5

-28,6%

Amoniak (NH3)

Mg

1 012

1 075

6,2%

Kwas siarkowy (H2SO4)

Mg

54

37

-31,5%

Grupa Azoty Police

Pył ogółem

Mg

646

604

-6,5%

Węglowodory alifatyczne

Mg

0,04

0,04

0,0%

Benzo-alfa-piren (C20H12)

Mg

0,13

0,00

-100,0%

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy
kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

94
Raport zintegrowany 2013

Og r an i c z en i e em i s j i podt l en ku a zot u

Innowacyjna instalacja odsiarczania
w Grupie Azoty Puławy

Warte podkreślenia zmiany
w emisjach zaszły w Puławach:
wzrost emisji amoniaku w 2013 r.
spowodowany był oddaniem
do użytkowania nowej instalacji
odsiarczania spalin (nowe źródło
emisji). Budowa tej instalacji
przyczyniła się do znacznego
ograniczenia emisji dwutlenku siarki
(ok. 44%). Widoczny spadek emisji
tlenków azotu w 2013 r. spowodowany
był zakończeniem pierwszego etapu
budowy instalacji redukcji NOx
na kotłach 4 i 5 (ograniczono emisję
do poziomu 350mg/m3; zakończenie
prac w 2014 r. pozwoli na ograniczenie
emisji do poziomu poniżej
200mg/m3). Drugim czynnikiem,
który wpłynął na obniżenie emisji
tlenków azotu było uruchomienie w IV
kwartale 2012 r. instalacji selektywnej
katalitycznej redukcji SCR na IV
linii produkcyjnej instalacji kwasu
azotowego.

Zwiększenie w 2013 r. przez Grupę
Azoty emisji pyłu, dwutlenku siarki,
tlenku węgla związanych ze spalaniem
paliw wynikało ze wzrostu produkcji
pary w zakładowej elektrociepłowni.
Z kolei zmniejszenie emisji amoniaku
w Tarnowie wiązać należy z mniejszą
produkcją azotynu amonu.
Zwiększenie produkcji wodoru przez
Grupę Azoty S.A. spowodowało
wzrost emisji metanu. W Grupie Azoty
ZAK należy zwrócić uwagę jedynie
na wzrost emisji pyłu i dwutlenku
siarki (wyższa produkcja ciepła) oraz
zmniejszenie emisji tlenku węgla
wynikające ze spadku produkcji
bezwodników.

8 lipca 2013 r. w Puławach przekazano
uroczyście do użytkowania pierwszą
tej klasy w Europie i trzecią na świecie
Instalację Odsiarczania Spalin
w technologii mokrej amoniakalnej.
Inwestycja zredukuje emisję
zanieczyszczeń z elektrociepłowni
do atmosfery o ponad 80%.
Produktem ubocznym technologii
będzie siarczan amonu, który znajdzie
zastosowanie w produkcji nawozów
z siarką w ramach Nowego Kompleksu
Nawozowego.

U z u peł n i a jące dan e n i efi nansow e

G4-EN15

Emisja gazów cieplarnianych

Nazwa gazu cieplarnianego

j.m.

Wielkość emisji [Mg ekwiwalentu CO2]
2012

2013

Grupa Azoty S.A.
Dwutlenek węgla (CO2)

Mg

1 104 908

1 210 550

Podtlenek azotu (N2O)

Mg

177 122

118 419

Dwutlenek węgla (CO2)

Mg

394 859

1 103 923

Podtlenek azotu (N2O)

Mg

-

147 887

Dwutlenek węgla (CO2)

Mg

3 363 384

3 382 499

Podtlenek azotu (N2O)

Mg

533 357

303 614

Mg

1 658 309

1 676 201

Grupa Azoty ZAK*

Grupa Azoty Puławy**

Grupa Azoty Police
Dwutlenek węgla (CO2)

* Wielkość emisji z instalacji uczestniczących w systemie handlu emisjami.
** Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła
w skład grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy
kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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G4-EN23

Gos podar k a od padam i

Działanie związane z minimalizacją
zagrożeń powodowanych
przez odpady rozpoczyna się
od zapobiegania ich powstawaniu
zarówno na etapie planowania,
projektowania, jak i wytwarzania
produktów, a także podczas
i po zakończeniu ich użytkowania.
Powyższe założenie jest już
od wielu lat wpisane w strategię
funkcjonowania spółek
Grupy Azoty. Modernizacje tzw.
starych instalacji oraz wprowadzanie
nowych niskoemisyjnych, a w tym
niskoodpadowych technologii
zgodnych z założeniami BAT,
prowadzi do minimalizacji
powstających odpadów, przy
równoczesnym wzroście produkcji,
a także do ograniczenia zużycia
zasobów oraz usprawnienia
selektywnej zbiórki odpadów
i dalszego ich wykorzystania
w procesach odzysku i recyklingu.
Głównymi odpadami powstającymi
w spółkach Grupy Azoty są odpady
paleniskowe powstające ze spalania
węgla w elektrociepłowniach
oraz osady z oczyszczalni ścieków.
Ze względu na specyfikę produkcji
w Policach głównym odpadem
jest fosfogips, który wymieszany
z odpadami energetycznymi
składowany jest selektywnie
na zakładowym składowisku.

Racjonalna gospodarka odpadami
w spółkach to nie tylko nowoczesne
technologie, ale również świadomość
pracowników oraz jasno ustalone
zasady postępowania z odpadami,
określone w wewnętrznych aktach
normatywnych. Opracowanie
i wdrożenie procedur mających
na celu stworzenie kompleksowej
gospodarki odpadami
i opakowaniami pomogło znacząco
ograniczyć w spółkach Grupy
wolumen powstających odpadów.

Warto podkreślić, że wzrasta
stopień ich zagospodarowania,
nastawiony – w głównej
mierze – na procesy odzysku.
Wytwarzane w spółkach odpady
są magazynowane selektywnie
w wyznaczonych i oznaczonych
miejscach. Poszczególne podmioty
prowadzą we własnym zakresie
odzysk i unieszkodliwienie niektórych
odpadów, natomiast pozostałe
są przekazywane podmiotom
posiadającym wymagane przepisami
prawa zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami.
Niektóre z nich służą jako surowiec
Grupie Azoty – np. odpady tworzyw
sztucznych w Grupie Azoty S.A.
są odzyskiwane w instalacjach
produkcyjnych Compoundingu PA6
oraz Compoundingu POM.
Grupa Azoty Police jako jedyny
zakład w Polsce posiada instalację do
produkcji bieli tytanowej. W procesie
produkcyjnym powstają m.in. kwas
siarkowy pohydrolityczny i siarczan
żelaza II. Odpady te mogą być jednak
wykorzystanie gospodarczo i dlatego
są magazynowane (kwas siarkowy
pohydrolityczny) oraz wydobywane ze
składowiska (siarczan żelaza II) w celu
dalszego przetworzenia. Odpadowy
siarczan żelaza II po wysuszeniu
sprzedawany jest odbiorcom,
natomiast odciek ze składowiska
siarczanu żelaza II stosowany jest jako
koagulant w procesie oczyszczania
ścieków w zakładowej oczyszczalni
ścieków. Z kolei w instalacji
nawozów sztucznych następuje
odzysk kwasu pohydrolitycznego,
który również wraz z zużytymi
katalizatorami jest odzyskiwany
w wytwórni kwasu fosforowego.
Niemniej składowanie odpadów
sprawia, że w bilansie rocznym
odpadów znajduje się znaczna masa
odpadów zmagazynowanych, które
są uwzględniane w kolejnym roku
bilansowym. W przypadku siarczanu
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żelaza II przetworzenie gospodarcze
przewyższa masę powstających
odpadów, co wiąże się z procesem
wydobycia odpadu zeskładowanego
w latach poprzednich. Działanie
to z punktu widzenia ochrony
środowiska jest działaniem jak
najbardziej pozytywnym.
W Grupie Azoty Puławy, w celu
zwiększenia pojemności zakładowego
składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, w latach
2009–2012 zrealizowano I etap
zadania inwestycyjnego polegającego
na podwyższenie grobli kwater
K1, K2, K4 i K6 o 3 m do rzędnej
132,50 m n.p.m.

Gos podar k a od padam i

Składowisko fosfogipsu
w Grupie Azoty Police

Jeszcze w 2012 r. Grupa Azoty S.A.
zakończyła budowę nowoczesnej
instalacji odbioru popiołu
z zakładowej elektrociepłowni.
Inwestycja pozwoliła wymiernie
zmniejszyć ilość odpadów trafiających
na składowisko, umożliwiając na ich
gospodarcze wykorzystanie. Dziś
popioły są sprzedawane odbiorcom
zewnętrznym (np. betoniarniom,
cegielniom i cementowniom).

Za stosowaną na składowisku fosfogipsu
technologię składowania spółce
przyznano certyfikat amerykańskiej
fundacji World Enviroment Center. Od
1994 r. Grupa Azoty Police pracuje nad
wprowadzeniem na teren składowiska
roślinności wyższej. Obserwuje się tutaj
bogactwo roślin naczyniowych, które
tworzą darnie. Stan darni trawiastej,
stopień pokrycia przez nią hałdy,
wygląd roślin, osiąganie przez nie
pełnego rozwoju łącznie z wydaniem
pędów generatywnych dokumentują
możliwości normalnego rozwoju wielu
gatunków flory.
Teren składowiska stanowi od
szeregu lat siedlisko wielu gatunków
roślin i miejsce bytowania zwierząt,
w tym około 100 gatunków ptaków.
Ornitolodzy z Uniwersytetu
Szczecińskiego obserwujący teren
bezpośrednio przylegający do
składowiska (rejon zbiorników
retencyjnych oczyszczalni ścieków)
uznali go za porównywalny pod
względem liczebności i różnorodności
gatunków ptactwa do rezerwatu
Świdwie.
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Powstające w Grupie Azoty odpady
są odpowiednio kwalifikowane
i zagospodarowywane w sposób
przewidziany przepisami prawa.
Warto podkreślić, że w ostatnim
roku udało się zredukować wolumen
odpadów niebezpiecznych o blisko
10%, a innych niż niebezpieczne
– o ponad 19%, co dało całkowite
zmniejszenie masy odpadów
o prawie 19%.

G4-EN28

Instalacja odbioru popiołów
w Tarnowie

Poszczególne spółki Grupy
Azoty wywiązują się z obowiązku
zapewnienia wymaganego
prawem wskaźnika procentowego
odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych za pośrednictwem
profesjonalnej organizacji odzysku.
W 2013 r. wszystkie spółki osiągnęły
wymagane ustawą poziomy odzysku
i recyklingu.

Gos podar k a od padam i
Uzupełniające dane niefinansowe

G4-EN28

Odsetek odzysku odpadów opakowaniowych
w stosunku do wolumenu opakowań wprowadzonych na rynek (%)

Grupa Azoty S.A.
15%

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy
15%

21,5%

21,5%

Grupa Azoty Police
16,5%

21,5%

23,7%

46%
46%

58%

Opakowania z drewna

15%

Opakowania z tworzyw sztucznych
Grupa Azoty S.A.

Osiągnięty poziom
recyklingu dla opakowań
Osiągnięty poziom
odzysku dla opakowań

46%

58%

Opakowania ze stali
Grupa Azoty ZAK

63,8%

50,6%

Opakowania z papieru i tektury
Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Police

50%

50%

50%

55,0%

58,5%

58,5%

58,5%

64,4%

G4-EN23

Odpady WEDŁUG rodzaju

j.m.

Masa odpadów
2012

2013

Grupa Azoty S.A.
Odpady niebezpieczne

Mg

127

108

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

98 228

96 835

Razem

Mg

98 355

96 943

Odpady niebezpieczne

Mg

3 162

4 816

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

88 418

110 466

Razem

Mg

91 580

115 282

Odpady niebezpieczne

Mg

416

605

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

198 776

212 135

Razem

Mg

199 192

212 740

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy*

Grupa Azoty Police**
Odpady niebezpieczne

Mg

76 335

68 245

Odpady inne niż niebezpieczne

Mg

3 616 034

2 817 867

Razem

Mg

3 692 370

2 886 112

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie
wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości
za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
** Znaczna ilość odpadów jest przetwarzana w eksploatowanych instalacjach. Magazynowany kwas siarkowy
pohydrolityczny jest odzyskiwany do produkcji kwasu fosforowego i siarczanu amonu. Powoduje to, że w bilansie
rocznym odpadów znajduje się masa odpadów zmagazynowanych przechodzących na następny rok bilansowy –
kwas pohydrolityczny. Ujemny bilans składowiska siarczanu żelaza II spowodowany jest pełnym wykorzystaniem
gospodarczym odpadu wytworzonego w danym roku kalendarzowym oraz wydobyciem odpadu zeskładowanego
w latach poprzednich.
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Gos podar k a od padam i
Uzupełniające dane niefinansowe

G4-EN23

Odpady WEDŁUG metody zagospodarowania

j.m.

Masa odpadów
2012

2013

Grupa Azoty S.A.
Odzysk we własnym zakresie

Mg

90

0

Przekazane firmom zewnętrznym

Mg

98 265

96 943

Razem

Mg

98 355

96 943

Grupa Azoty ZAK*
Składowanie we własnym zakresie

Mg

2 706

0

Przekazanie firmom zewnętrznym

Mg

106 241

125 121

Razem

Mg

108 947

125 121

Mg

569

780

Grupa Azoty Puławy**
Odzysk we własnym zakresie
Składowanie we własnym zakresie

Mg

28 231

26 238

Przekazanie firmom zewnętrznym

Mg

152 746

185 140

Odpady magazynowane na koniec roku w odniesieniu
do wytworzonych w roku bieżącym – niebezpieczne

Mg

9

49

Odpady magazynowane na koniec roku w odniesieniu
do wytworzonych w roku bieżącym – inne niż
niebezpieczne

Mg

17 637

534

Razem

Mg

199 192

212 740

Grupa Azoty Police***
Odzysk we własnym zakresie

Mg

475 253

403 284

Unieszkodliwienie we własnym zakresie

Mg

1 069 059

883 914

Składowanie we własnym zakresie

Mg

2 064 718

1 533 477

Przekazanie firmom zewnętrznym

Mg

85 762

84 276

Razem

Mg

3 694 792

2 904 951

*

Większa niż wytworzona przez Grupę Azoty ZAK ilość odpadów zagospodarowanych wynika z przekazania w 2013 r. firmom
zewnętrznym odpadów wytworzonych w latach wcześniejszych.
** Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład
grupy kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się
31 grudnia 2012 r.).
*** Znaczna ilość odpadów w przypadku zakładu w Policach wiąże się z procesem odzysku ze składowiska i przetwarzania siarczanu
żelaza II (pozyskiwanie odpadu zeskładowanego w latach poprzednich), o którym to procesie była mowa wcześniej.
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EN DMA30

G4-EN30

t r ans po r t

Spółka nie posiada własnych
środków transportu do przewożenia
surowców i produktów. Utrzymuje
flotę samochodów osobowych
i dostawczych. Flota ta jest
nowoczesna, wyposażona
w ekonomiczne silniki o niskiej
emisji spalin. Dla posiadanej
floty transportowej określone
są standardowe, bezpieczne dla
środowiska procedury dotyczące
recyklingu odpadów takich jak zużyte
akumulatory i opony.

Podstawowe środki transportu
samochodowego wykorzystywane
w Grupie Azoty S.A. do przewozu
nawozów to naczepy przykryte
plandeką wynajmowane
od podmiotów trzecich. Spółka
nie wymusza na przewoźnikach
spełnienia określonych norm EURO,
niemniej jednak zobowiązuje ich
do realizacji transportów możliwie
najkrótszymi trasami i za pomocą
pojazdów spełniających normy
emisyjne EURO 5 i 6.

Struktura transportu
Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK

Kolejowy

84,6%

Samochodowy

14,0%
1,4%

Morski
(w tym np. kolejowo-morski)

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Police

66,0%

41%

30,2%

29,7%

40%*

29,1%

4,3%

19%

40,7%**

* 38% samochodowy oraz 2% samochodowo-kolejowy.
** W tym 2,1% żegluga śródlądowa.

Mówiąc o transporcie, należy
uwzględnić dwa czynniki: jego
bezpośredni wpływ związany
z zużyciem energii elektrycznej
i paliw, emisją spalin i hałasu oraz
kwestię zapewniania bezpieczeństwa
środowiskowego w przypadku
transportu substancji niebezpiecznych
(patrz podrozdział: Bezpieczeństwo
transportu).

Zaawansowana logistyka pozwala
optymalizować przewozy,
co oznacza oszczędności finansowe
i środowiskowe. Z reguły
najkorzystniejsze jest wykorzystanie
transportu kolejowego. W przypadku
zakładów w Policach, ze względu
na ich lokalizację, szczególnie
korzystne jest stosowanie
z transportu morskiego.
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Udział w globalnych
rynkach to działanie
na wielkie odległości.
Nasze surowce
przybywają z daleka,
a produkty wędrują
jeszcze dalej. To kwestia
nie tylko kosztów,
ale i bezpieczeństwa
– odpowiedzialności za
miejsca, gdzie docierają
nasze produkty, i za
każdy kilometr drogi,
którą tam trafiają.
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I nw e s t yc j e w o ch ro n ę ś rod ow i sk a

EN DMA27

G4-EN27

Najważniejsze inwestycje prośrodowiskowe

Strategia Grupy Azoty zakłada
wykorzystywanie efektywnych
rozwiązań technologicznych
oraz minimalizowanie wpływu
środowiskowego spółek.
Założenia takie przekładają
się na bardzo konkretne
zobowiązania i wymierne
inwestycje rzeczowe
w poszczególnych spółkach
Grupy Azoty. Oczekuje się,
że inwestycje te przyczynią się
jednak do istotnego zmniejszenia
kosztów działalności, w tym
wszelkiego rodzaju opłat
za korzystanie ze środowiska.

Grupa Azoty ZAK
■■ W 2014 r. zakończono modernizację

Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków
o aktualnym maksymalnym obciążeniu
ściekami wynoszącym 500 m3/h. Dzięki
inwestycji wzrośnie skuteczność wstępnego oczyszczania ścieków i w efekcie poprawią się parametry ścieków
oczyszczonych w części mechanicznej
oczyszczalni.
■■ Planuje się oddanie do użytku nowego

obiektu, który zastąpi przestarzałe
technologicznie i wyeksploatowane
urządzania obecnej zakładowej elektrociepłowni. W wyniku realizacji inwestycji
zwiększy się sprawność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a także nastąpi
ograniczenie emitowanych do atmosfery
zanieczyszczeń (realizację projektu planuje się na lata 2014–2016, z przekazaniem
do eksploatacji w roku 2017).

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty Puławy

■■ W 2013 r. zakończono modernizację

■■ W 2013 r. zakończono budowę insta-

Wytwórni Kwasu Siarkowego
(projektu objął m.in. budowę nowego
węzła aparatu kontaktowego
wraz z wymiennikami ciepła
i ekonomizerami oraz budowę pieca
do spalania siarki wraz z kotłem
utylizatorem). Efektami realizacji
projektu są poprawa wskaźników
ekologicznych i zwiększenie wskaźnika
produkcji pary wodnej.
■■ W 2013 r. ukończono projekt

Destylacja pozostałości z rektyfikacji
cykloheksanonu z palladu. Realizacja
projektu pozwoliła na obniżenie
wskaźników zużycia fenolu i mediów
energetycznych (energia elektryczna,
para 0,9 MPa, para 1,7 MPa, frigorie,
gaz ziemny i woda obiegowa)
w procesie produkcji cykloheksanolu.
■■ W 2014 r. planowane jest zakończenie

projektu Modernizacji wnętrz
reaktorów syntezy amoniaku, którego
realizacja pozwoli na obniżenie zużycia
energii elektrycznej potrzebnej
do sprężania gazu syntezowego
oraz amoniaku chłodniczego,
lepsze wykorzystania ciepła reakcji
do produkcji pary wodnej oraz
obniżenie zużycia zimna.
■■ W latach 2014–2016 planowana jest

modernizacja istniejącej infrastruktury
zakładowej elektrociepłowni EC-2
oraz dostosowanie obecnej instalacji
do nowych standardów emisji.

lacji odsiarczania spalin, której celem
była redukcja emisji dwutlenku siarki
odprowadzanego do powietrza z 3000
mg/ m3 do poziomu poniżej 200 mg/m3.
Odsiarczanie prowadzone jest metodą
mokrą amoniakalną.
■■ W 2014 r. planowane jest zakończenie

budowy instalacji redukcji NOx na kotle
OP-215 nr 4 i 5.
■■ W 2014 r. przewidywane jest zakoń-

czenie budowy instalacji odwadniania
osadu z Biologicznej Oczyszczalni
Ścieków. Inwestycja ta umożliwi zagospodarowanie osadów przez podmioty
zewnętrzne, a tym samym wyeliminuje
konieczność kierowania odpadu na
składowisko.

Grupa Azoty Police
■■ W 2013 r. zakończono projekt instalacji

neutralizacji siarczanu żelaza II „MONOHYDRAT”. Inwestycja miała na celu
zagospodarowanie odpadu z instalacji
bieli tytanowej. Zneutralizowany monohydrat siarczanu żelaza (II) może być
wykorzystywany do redukcji chromu (VI)
w przemyśle cementowym.
■■ Na 2015 r. przewiduje się oddanie do

użytku węzła oczyszczania spalin oraz
zakończenie modernizacji elektrociepłowni (EC II).
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■■ Na 2015 r. planuje się zakończenie

budowy instalacji do neutralizacji
ścieków przemysłowych z instalacji
bieli tytanowej. Pozwoli to skutecznie
obniżyć zawartość jonów siarczanowych
emitowanych do wód.
■■ W 2015 r. ma się zakończyć budowa insta-

lacji do neutralizacji szlamów porozkładowych, która ma na celu zmniejszenie
emisji do wód jonów siarczanowych
z instalacji produkcyjnej bieli tytanowej.
■■ W 2014 r., zakończy się rozbudowa

instalacji odsiarczania gazów
pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory
(emisji SO2 z instalacji bieli tytanowej).
■■ W 2014 r. zakończy się I etap moder-

nizacji systemu oczyszczania gazów
porozkładowych, którego celem jest
zmniejszenie emisji SO2 z instalacji bieli
tytanowej (celem inwestycji jest zmniejszenie emisji SO2 oraz ograniczenie
emisji mgieł kwasu siarkowego z węzła
rozkładu surowca na instalacji bieli
tytanowej).
■■ W 2014 r. planowane jest również uru-

chomienie ciągłego monitoringu SO2
i pyłów (z instalacji bieli tytanowej).
■■ W 2014 r. zrealizowana ma być inwesty-

cja polegająca na zakupie i budowie
instalacji drugiego młyna walcowego
(realizacja inwestycji wyeliminuje ciąg
młynów Raymonda, zmniejszając uciążliwość pracy, poziom hałasu, zużycia
energii elektrycznej i obniżenie kosztów
remontowych węzła mielenia kalcynatu).

Ponad 160 mln zł na ekologię
w Grupie Azoty Police
Ponad 163 mln zł kosztuje nowa,
proekologiczna inwestycja w Grupie
Azoty Police – węzeł oczyszczania
spalin. To druga, po Gazoporcie
Świnoujście, inwestycja tej skali
w Zachodniopomorskiem. Inwestycja
jest częścią modernizacji polickiej
elektrociepłowni II (ECII). Po
zakończeniu prac w 2015 r. Grupa
Azoty Police znacząco zmniejszy
emisję niektórych składników
uwalnianych do atmosfery i spełni
wyższe standardy, jakie na polską
energetykę nakłada Unia Europejska.
Jest to jeden z elementów zmian
związanych z transformacją polskiej
energetyki.

EN DMA29

G4-EN29

Zgo d n oś ć z  r eg u l ac jam i

Wewnętrzne regulacje i procedury
obowiązujące w Grupie Azoty
gwarantują przestrzeganie regulacji
obowiązujących w zakresie ochrony
środowiska. Niemniej jednak, mimo
najwyższej staranności, jaką zarządy
poszczególnych spółek, a także
pracownicy poszczególnych jednostek
biznesowych przykładają do kwestii
ochrony środowiska, w ostatnim roku
toczyły się przeciwko spółkom Grupy
Azoty pojedyncze postępowania
administracyjne związane z zarzutem
naruszenia obowiązujących norm
środowiskowych.

W przypadku Grupy Azoty Puławy
analiza danych z monitoringu
ciągłego emisji zanieczyszczeń
z zakładowej elektrociepłowni
wskazała incydentalne przekroczenia
standardów emisyjnych dwutlenku
siarki. Przekroczenia te były wynikiem
operacji przełączania kotłów ze
starego emitora spalin na nowy
emitor po instalacji odsiarczania
spalin, a więc inwestycji na rzecz
poprawy jakości spalin. Na chwilę
przygotowania raportu nie zapadła
jeszcze decyzja odnośnie kary.
Spółka szacuje, że jej wysokość może
wynieść około 20 tys. zł. Poza tym
nie stwierdzono innych przekroczeń.
Przeciwko spółce nie prowadzono
postępowań administracyjnych
w zakresie przepisów ochrony
środowiska, ani nie nałożono na nią
kar. W Grupie Azoty Police w 2013 r.
nie naliczono kar z tytułu korzystania
ze środowiska i nie odnotowano skarg
na działalność spółki.

W przypadku Grupy Azoty S.A.
toczyło się postępowanie
administracyjne z tytułu nadmiernej
emisji hałasu z Instalacji VRM.
Na chwilę przygotowania raportu nie
zapadła jeszcze decyzja odnośnie
kary. Spółka szacuje, że kara nie
powinna przekroczyć 12 tys. zł.
W przypadku Grupy Azoty ZAK
w 2013 r. nałożono na zakład
karę 157 410 zł za wprowadzanie
ścieków przemysłowych do rzeki
Odry z naruszeniem warunków
pozwolenia wodnoprawnego
w okresie 2010 r. i 2011 r. Spółka
zaplanowała działania zmierzające
do rozwiązania problemu okresowych
przekroczeń dopuszczalnych
parametrów odprowadzanych
ścieków. Uzyskała decyzję
o odroczeniu terminu płatności kary
do czasu przeprowadzenia działań
naprawczych.
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3
Odpowiedzialny pracodawca
i członek społeczności
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Najprostszy sposób na
zdobycie szacunku to
okazywanie go innym.
Ta reguła działa
– praktykujemy ją
od lat w relacjach
z naszymi pracownikami.
Dziś możemy dzięki temu
powiedzieć, że pracują
dla nas ludzie, na których
zawsze możemy liczyć
– tak jak oni na nas.
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Grupa Azoty jest znaczącej wielkości
pracodawcą, który w skali całej
grupy kapitałowej na koniec 2013 r.
dawał zatrudnienie blisko 14 tysiącom
osób, w tym 10 tysiącom w spółkach
objętych niniejszym sprawozdaniem.
Główne zakłady Grupy Azoty
są jednocześnie kluczowymi
pracodawcami dla społeczności
miast, w których są zlokalizowane,
czyli dla Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla,
Puław i Polic.
W poszczególnych obszarach zakłady
wchodzące w skład Grupy Azoty,
stanowiły i nadal stanowią czynnik
miastotwórczy.
To wokół nich gromadzili się ludzie,
powstawały osiedla.

Badanie satysfakcji pracowników
We wrześniu 2013 r. w Tarnowie,
Kędzierzynie-Koźlu i Puławach zostało
przeprowadzone ujednolicone
badanie zadowolenia pracowników
Grupy Azoty.
Celem badania było między innymi
poznanie źródeł zadowolenia
i motywacji pracowników Grupy
Azoty. Pracownicy są zadowoleni
z pracy, która jest dla nich
motywująca i deklarują swoją
lojalność. Dostrzegają, że Grupa
Azoty, zwłaszcza na tle innych
firm w regionie, jest atrakcyjnym
pracodawcą. W porównaniu
do wyników badania z 2011 r. wskaźnik
lojalności i motywacja pracownicza
wzrosły.

LA DMA1-2 G4-LA2

G4-EC7

G4-EC8

Zatrudnienie i świadczenia dodatkowe

Tysiące pracowników to ogromna
odpowiedzialność: za nich i za ich
rodziny. Dlatego też władze
Grupy Azoty starają się oferować
zatrudnionym nie tylko godziwe
wynagrodzenia i szkolenia
wspomagające ich rozwój, ale
również dodatkowe świadczenia.
Co szczególnie istotne w obecnych
trudnych i niepewnych dla
gospodarstw domowych czasach,
praktycznie wszyscy pracownicy
zatrudnieni są na umowy o pracę
na czas nieokreślony w pełnym
wymiarze czasu pracy. Pracownicy
z Tarnowa, Kędzierzyna-Koźla
i Polic są objęci Pracowniczym
Programem Emerytalnym. Pracownicy
poszczególnych spółek Grupy Azoty
mają też możliwość korzystania
z dodatkowej opieki medycznej oraz
ubezpieczeń grupowych.
Około półtora tysiąca pracowników
Grupy Azoty S.A. korzysta
z dodatkowej opieki medycznej.
Mają oni zapewniony dostęp
do lekarzy opieki podstawowej
i specjalistycznej oraz do wybranych
specjalistycznych badań i diagnostyki,
płacąc za opiekę symboliczną
złotówkę. W ramach opieki, oprócz
zadań z zakresu medycyny pracy
i porad specjalistów, dofinansowane
są szczepienia ochronne
pracowników oraz ambulatoryjna
rehabilitacja lecznicza. Prawie
90% pracowników Grupy Azoty
Puławy korzysta z dodatkowego
ubezpieczenia grupowego. Część
z nich w ramach ubezpieczenia
grupowego ma dostęp do szerokiego
zakresu usług medycznych.
Z kolei pracownicy z KędzierzynaKoźla mogą zdecydować się na
dodatkowe ubezpieczenia grupowe,
z których aktualnie korzysta 1244
pracowników oraz 326 członków ich
rodzin. Obejmują one następstwa
nieszczęśliwych wypadków,
śmierć, ciężkie zachorowania oraz
pobyt w szpitalu. Ubezpieczenie
może dawać też ubezpieczonemu
i współubezpieczonym dostęp do
usług medycznych.
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Uprawnieni są oni również do
korzystania z dodatkowych badań
w ramach prowadzonych corocznie
programów promocji zdrowia. Dostęp
do ubezpieczeń grupowych oraz
dodatkowej opieki medycznej mają
również pracownicy z Polic.
Warto zwrócić uwagę na szacunek,
z jakim Grupa odnosi się do
doświadczenia pracowników
z najdłuższym stażem. Dziś osoby
z grupy 50+ stanowią przeciętnie
ponad 33% pracowników,
a w Policach nawet ponad 40%
zatrudnionych. Choć na rynku
pracy osoby w tym wieku uchodzą
za zagrożone wykluczeniem, to
w Grupie Azoty często postrzegane
są jako bezcenne. Zatrudnienie
osób z grupy 50+ i wysoka
innowacyjność nie tylko się nie
wykluczają, ale są współzależne.
Należy podkreślić, że często właśnie
te osoby stanowią o kompetencjach
firmy. Ich specjalistyczna wiedza
i doświadczenie aktywem to
aktywa stanowiące o przewadze
konkurencyjnej.
Umiejętność przekazywanie tego
doświadczenia młodszym kolegom,
jest krytycznym warunkiem
długoterminowego rozwoju spółek.
Wiedza, która od dwudziestolecia
międzywojennego jest przekazywana
kolejnym pokoleniom inżynierów
chemików, jest unikalnym walorem
Grupy Azoty. To siła tworzenia,
czerpana z tradycji.
To biznesowy fakt, a nie tylko
deklaracja dotycząca tożsamości
marki.

Pr acow n i c y

Media wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej

G4-10

G4-11

G4-LA12

Pracownicy Grupy Azoty posiadają
szeroki dostęp do informacji
o spółkach oraz grupie kapitałowej.
W każdej spółce funkcjonują lokalne
media przekazujące najistotniejsze
informacje dotyczące bieżących
spraw organizacyjnych, społecznych
i kulturalnych.
Media

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK S.A.

Grupa Azoty Police

Grupa Azoty Puławy

biuletyn

miesięcznik
„Tarnowskie Azoty”
3000 egz.

dwumiesięcznik
„Twój ZAK”
1000 egz.

miesięcznik
„Magazyn Police”
2500 egz.

miesięcznik
„PULS”
2000 egz.

radiowęzeł

emisja programu
3 razy dziennie
(6.40; 10.00; 14.45)

brak

nieregularna emisja
programu

emisja programu
3 razy dziennie
(9.30; 14.30; 22.30)

intranet

dostępny

dostępny

dostępny

dostępny

Zatrudnienie
w czterech
spółkach
w okresie
objętym
raportem
kształtowało się
następująco:

Zatrudnienie w podziale WEDŁUG płci i wieku
wg płci

Rok 2013

wg wieku

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

<30

30–50

>50

Grupa Azoty S.A.

626

1 446

79

1 268

725

2 072

Grupa Azoty ZAK

473

1 100

114

911

548

1573

Grupa Azoty Puławy

789

2 506

586

1 865

844

3 295

Grupa Azoty Police

554

1841

231

1142

1 022

2 395

2 442

6 893

1 010

5 186

3 138

9 335

Grupa Azoty (razem)

69,8%

69,9%

76,1%

76,9%

73,8%

100%

35%

34,8%

61,2%

57,9%

25,6%

42,7%

33,6%

100%
56,6%
55,6%
47,7%

Mężczyźni
30,2%

24%

23,1%

< 30

25,2%

17,8%
3,8%

Grupa
Azoty S.A.

30–50

Kobiety
30,1%

Grupa
Azoty ZAK

Grupa
Azoty
Puławy

Grupa
Azoty
Police

Grupa
Azoty
(ogółem)

Grupa
Azoty S.A.
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> 50

7,2%

Grupa
Azoty ZAK

Grupa
Azoty
Puławy

9,6%

10,8%

Grupa
Azoty
Police

Grupa
Azoty
(ogółem)

Pr acow n i c y

Zatrudnienie WEDŁUG typu umowy i wymiaru czasu pracy
wg typu umowy

Rok 2013

wg wymiaru czasu pracy

pełny etat

niepełny etat

czas nieokreślony

czas określony

Grupa Azoty S.A.

2 070

2

1 964

108

Grupa Azoty ZAK

1 567

6

1 520

53

Grupa Azoty Puławy

3 292

3

3 077

218

Grupa Azoty Police

2 395

0

2 228

167

Grupa Azoty (razem)

9 324

11

8 789

546

0,1%

0,4%

0,1%

0%

0,1%

100%

5,2%

3,4%

6,6%

7%

5,8%

93,4%

93%

94,2%

Grupa
Azoty
Puławy

Grupa
Azoty
Police

Grupa
Azoty
(ogółem)

100%
99,9%

99,6%

99,9%

100%

99,9%

94,8%

96,6%

Grupa
Azoty S.A.

Grupa
Azoty ZAK

Grupa
Azoty
Puławy

Grupa
Azoty
Police

Grupa
Azoty
(ogółem)

Grupa
Azoty S.A.

Grupa
Azoty ZAK

zatrudnionych na czas
określony
zatrudnionych na czas
nieokreślony

Odsetek pracowników objętych
układami zbiorowymi pracy:
■■

Grupa Azoty S.A. – 98,8%

■■

Grupa Azoty ZAK – 98,2%

■■

Grupa Azoty Puławy – 99,7%

■■

Grupa Azoty Police – 99,0%

LA DMA1-2

niepełny etat

Analiza danych dotyczących
odejść i przyjęć do pracy wskazuje
na tendencje związane z typową
wymianą pokoleniową. Wśród
odchodzących największą grupę
stanowią osoby najstarsze, wśród
nowo zatrudnionych dominują z kolei
osoby najmłodsze.
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G4-LA10

pełny etat

Jeżeli zaś chodzi o odejścia, zwłaszcza
osób starszych, należy wspomnieć
o szczególnych gratyfikacjach
przewidzianych dla emerytów.
W Zakładowych Układach Zbiorowych
Pracy poszczególne spółki
przewidują dla osób przechodzących
na emeryturę odprawy, które
są korzystniejsze niż gwarantowane
przez Kodeks pracy. Niejednokrotnie
ustala się także dodatkowe odprawy
i świadczenia. Często spółki
starają się utrzymywać kontakt
z emerytowanymi pracownikami,
organizując dla nich okolicznościowe
spotkania.

Pr acow n i c y
Przyjęcia do pracy WEDŁUG płci i wieku
przyjęcia do pracy
Rok 2013

wg płci

wg wieku

ogółem

kobiety

mężczyźni

<30

30–50

>50

Grupa Azoty S.A.

42

28

25

35

10

70

Grupa Azoty ZAK

20

17

14

17

6

37

Grupa Azoty Puławy

29

75

54

47

3

104

Grupa Azoty Police

36

151

120

61

6

187

127

271

213

160

25

398

Grupa Azoty (razem)

Odejścia z pracy WEDŁUG płci i wieku
odejścia z pracy
Rok 2013

wg płci
kobiety

wg wieku

mężczyźni

ogółem

<30

30–50

>50

Grupa Azoty S.A.

24

38

1

10

51

62

Grupa Azoty ZAK

10

44

2

21

31

54

Grupa Azoty Puławy

25

62

6

11

70

87

Grupa Azoty Police

10

77

8

18

61

87

Grupa Azoty (razem)

69

221

17

60

213

290

398
400

290

przyjęcia do pracy

187

odejścia z pracy

104
70

87
62

87

54
37

Grupa
Azoty S.A.

Grupa
Azoty ZAK

Grupa
Azoty
Puławy

Grupa
Azoty
Police
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Grupa
Azoty
(ogółem)

Pr acow n i c y
Szkolenia i rozwój pracowników

LA DMA9-11

G4-LA9

Jak wspomniano na wstępie,
Grupa Azoty przykłada duże
znaczenie do rozwoju pracowników.
Świadczą o tym nie tylko liczby,
wskazujące na dość dużą liczbę godzin
szkoleń przypadających na jednego
pracownika. Obok podnoszenia
kwalifikacji poprzez udział w różnego
rodzaju szkoleniach, kursach
i seminariach, pracownicy mogą liczyć
na przykład na sfinansowanie lub
dofinansowanie szkoleń językowych
lub nauki w szkołach wyższych.
Warunki dofinansowania różnią

się w zależności od spółki. Mogą
być też, jak przyjęto w zakładzie
w Kędzierzynie-Koźlu, uzależnione
od tego, czy na studia pracownika
kieruje pracodawca (pełna
refundacja), czy też jest to inicjatywa
pracownika (refundacja częściowa).
Nauka w szkołach wyższych może
oznaczać dla pracownika również
dodatkowy urlop. Brak dedykowanych
programów dla osób kończących
zatrudnienie (np. przechodzących
na emeryturę).

Łączna i przeciętna liczba godzin szkoleń pracowniczych
łączna liczba godzin szkoleń
Rok 2013

wg płci
kobiety

mężczyźni

Grupa Azoty S.A.

13 758

29 883

Grupa Azoty ZAK

4 824

Grupa Azoty Puławy

średnia liczba godzin szkoleń

ogółem

wg płci

ogółem

kobiety

mężczyźni

43 641

21,98

20,67

21,06

8 384

13 208

10,20

7,62

8,40

16 904

41 388

58 292

21,42

16,52

17,69

Grupa Azoty Police

15 967

34 396

50 363

28,82

18,68

21,03

Grupa Azoty (razem)

51 453

11 4051

165 504

21,07

16,55

17,73
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LA DMA9-11

G4-LA11

Oceny pracownicze

Wypracowany wspólny system
oceny rocznej został wdrożony
i funkcjonuje w zakładach w Tarnowie
i Kędzierzynie-Koźlu. Pozostałe
spółki posiadają własne systemy
ocen. W przypadku Grupy Azoty S.A.
ocena przeprowadzana jest według
wspomnianego na wstępie systemu.
Obowiązuje w nim pięciostopniowa
skala ocen oraz indywidualne karty
ocen dla poszczególnych grup
zawodowych o zróżnicowanej liczbie
kryteriów od 16 do 25. Dodatkowo
arkusze oceny zawierają między
innymi informacje o skuteczności
realizowanych szkoleń, propozycje
obszarów podniesienia kompetencji
oraz zakwalifikowania pracownika
do kadry rezerwowej. W ubiegłym
roku w Tarnowie oceny przeszło 1908
pracowników z wyłączeniem osób,
których staż był krótszy niż 1 rok.

Dodatkowo arkusze oceny
zawierają między innymi informacje
o skuteczności realizowanych szkoleń,
propozycje obszarów podniesienia
kompetencji oraz zakwalifikowania
pracownika do kadry rezerwowej.
W ubiegłym roku w Tarnowie
oceny przeszło 1908 pracowników
z wyłączeniem osób, których staż był
krótszy niż 1 rok.
W Grupie Azoty Police funkcjonuje
kwartalna ocena okresowa
pracowników. Ocena okresowa
obejmuje wszystkich pracowników
z wyłączeniem członków zarządu,
głównego księgowego oraz osób
zatrudnionych w oparciu o kontrakty
kierownicze (wyłączeni z oceny
kwartalnej podlegają ocenie według
innych przyjętych zasad). W ubiegłym
roku przeszło ją około 95%
zatrudnionych.

Wypracowany wspólny system
oceny rocznej został wdrożony
i funkcjonuje w zakładach w Tarnowie
i Kędzierzynie-Koźlu. Pozostałe
spółki posiadają własne systemy
ocen. W przypadku Grupy Azoty S.A.
ocena przeprowadzana jest według
wspomnianego na wstępie systemu.
Obowiązuje w nim pięciostopniowa
skala ocen oraz indywidualne karty
ocen dla poszczególnych grup
zawodowych o zróżnicowanej
liczbie kryteriów od 16 do 25.

Zakład z Puław, który niedawno
dołączył do Grupy Azoty, nie
posiada typowego systemu oceny
pracowniczej. Ocenie podlegają
wyłącznie trzy najwyższe szczeble
kadry kierowniczej (od zarządu
do poziomu N-3) i obejmuje niespełna
150 osób. Niemniej jednak ocena
ta jest typową oceną realizacji celów
(MBO), a nie oceną jakości pracy
jako takiej.
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G4-EC5

HR DMA

EC DMA5

LA DMA12

HR DMA3

G4-HR3

Przeciwdział anie dyskryminacji

W Grupie Azoty dąży się
do formalnego uregulowania
rozwiązań na rzecz przeciwdziałania
ewentualnym przejawom
dyskryminacji w jakiejkolwiek
formie. Już po dacie raportu przyjęto
stosowne zasady przeciwdziałania
zjawiskom dyskryminacji w spółce
Grupa Azoty S.A. Podejście
takie nierozerwalnie wiąże się
z budowaniem wspólnej kultury
organizacyjnej Grupy Azoty.
W 2013 r. w żadnej ze spółek
Grupy Azoty nie stwierdzono
przypadków dyskryminacji. W efekcie
nie podejmowano też działań
naprawczych.

W żadnej ze spółek nie zanotowano
też sytuacji, w której oferowane
wynagrodzenia były niegodziwe,
czyli rażąco niskie. Wysokość
minimalnej płacy w każdej ze spółek
była wyższa od płacy minimalnej
o od 11% do 89%.

Poziom minimalnych wynagrodzeń w Grupie Azoty

Grupa Azoty S.A.
2012
1500

Grupa Azoty ZAK

2013

2012

2900

2013

1500

1600

Wysokość płacy minimalnej w spółce

Grupa Azoty Police

2013

1500

2012

1600

2414

2885

2013

1500

1600

3029

2049

1770

Płaca minimalna w Polsce

Grupa Azoty S.A.

Stosunek płacy
minimalnej w spółce
do płacy minimalnej
obowiązującej
w kraju

2012

1600

2406

2800

Grupa Azoty Puławy*

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy*

Grupa Azoty Police

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

193,3%

175,0%

160,4%

150,9%

192,3%

188,8%

136,6%

110,6%

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Zatrudnienie WEDŁUG płci
2012

2013

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

609

1 457

626

1 446

29%

71%

30%

70%

463

1 127

473

1 100

29%

71%

30%

70%

788

2 496

789

2 506

24%

76%

24%

76%

Grupa Azoty S.A.
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
Procent pracowników w podziale na płeć

Grupa Azoty ZAK
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
Procent pracowników w podziale na płeć

Grupa Azoty Puławy*
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
Procent pracowników w podziale na płeć

Grupa Azoty Police
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

528

1 767

554

1 841

23%

77%

23%

77%

2 388*

6 847*

2 442

6 893

26%

74%

26%

74%

Procent pracowników w podziale na płeć

Grupa (razem)
Łączna liczba pracowników w podziale na płeć
Procent pracowników w podziale na płeć

Suma

9 235*

9 335

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

Zatrudnienie WEDŁUG wieku
2012

2013

<30

30–50

>50

<30

30–50

>50

57

1 245

764

79

1 268

725

3%

60%

37,0%

4%

61%

35%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy
wiekowe

129

940

521

114

911

548

Procent pracowników w podziale na grupy wiekowe

8%

59%

33%

7%

58%

35%

534

1 842

908

586

1 865

843

16%

56%

28%

18%

57%

26%

Łączna liczba pracowników w podziale na grupy
wiekowe

167

1 156

972

231

1 142

1 022

Procent pracowników w podziale na grupy wiekowe

7%

50%

42%

10%

48%

43%

887

5 183

3 165

1 010

5 186

3 138

10%

56%

34%

11%

56%

34%

Grupa Azoty S.A.
Łączna liczba pracowników w podziale na grupy
wiekowe
Procent pracowników w podziale na grupy wiekowe

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy*
Łączna liczba pracowników w podziale na grupy
wiekowe
Procent pracowników w podziale na grupy wiekowe

Grupa Azoty Police

Grupa (razem)
Łączna liczba pracowników w podziale na grupy
wiekowe
Procent pracowników w podziale na grupy wiekowe

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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G4-LA12

Łączna liczba zatrudnionych WEDŁUG struktury zatrudnienia
Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Police

2012

2013

2012

2013

2012

2013

5

7

4

4

3

3

23

23

45

42

26

Kierownicy

135

135

80

82

Specjaliści

208

218

235

Samodzielni

255

251

Mistrzowie

126

Aparatowi

Grupa Azoty Puławy*
2012

2013

Zarząd

4

2

27

Najwyższy
szczebel
zarządzania

99

101

102

106

Średni szczebel
zarządzania

137

139

242

400

415

Najniższy
szczebel
zarządzania

268

269

114

116

12

10

Specjaliści

560

575

126

98

92

139

142

Stanowiska
wykonawcze

2032

2027

726

719

720

707

925

1006

Administracja

185

182

Laboranci

178

196

127

132

191

208

Inne robotnicze

410

397

167

156

497

478

Zarząd
Wyższa kadra
menedżerska

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Łączna liczba pracowników WEDŁUG typu umowy i wymiaru czasu pracy oraz płci
G4-LA1

2012

2013

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

608

1 457

625

1445

1

0

1

1

587

1 390

602

1362

22

67

24

84

609

1 457

626

1 446

459

1 123

469

1 098

4

4

4

2

451

1 094

448

1 072

Grupa Azoty S.A.
pełny etat
niepełny etat
zatrudnionych na czas nieokreślony
zatrudnionych na czas określony
ogółem

Grupa Azoty ZAK
pełny etat
niepełny etat
zatrudnionych na czas nieokreślony
zatrudnionych na czas określony
ogółem

12

33

25

28

463

1 127

473

1 100

787

2 493

788

2 504

1

3

1

2

750

2 273

747

2 330

38

223

42

176

788

2 496

789

2 506

528

1767

554

1841

0

0

0

0

525

1 749

522

1 706

Grupa Azoty Puławy*
pełny etat
niepełny etat
zatrudnionych na czas nieokreślony
zatrudnionych na czas określony
ogółem

Grupa Azoty Police
pełny etat
niepełny etat
zatrudnionych na czas nieokreślony
zatrudnionych na czas określony
ogółem

3

18

32

135

528

1 767

554

1 841

2 382

6 840

2 436

6 888

6

7

6

5

2 313

6 506

2 319

6 470

75

341

123

423

2 388

6 847

2 442

6 893

Grupa (razem)
pełny etat
niepełny etat
zatrudnionych na czas nieokreślony
zatrudnionych na czas określony
ogółem

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy
kapitałowej w 2012 r. i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Rotacja pracowników WEDŁUG wieku
G4-LA1

2012

2013

<30

30–50

>50

<30

30–50

>50

22

15

4

25

35

10

53,66%

36,6%

9,8%

35,7%

50,0%

14,3%

1

8

27

1

10

51

2,8%

22,2%

75,0%

1,6%

16,1%

82,3%

1,1%

1,1%

1,5%

1,3%

2,2%

2,9%

21

14

12

14

17

6

44,7%

29,8%

25,5%

37,8%

45,9%

16,2%

5

15

22

2

21

31

11,9%

35,7%

52,4%

3,7%

38,9%

57,4%

1,6%

1,8%

2,1%

1,0%

2,4%

2,4%

70

38

1

54

47

3

64,2%

34,9%

0,9%

51,9%

45,2%

2,9%

20

11

68

6

11

70

20,2%

11,1%

68,7%

6,9%

12,6%

80,5%

2,7%

1,5%

2,1%

1,8%

1,8%

2,2%

3

1

0

120

61

6

75,00%

25,00%

0,00%

64,17%

32,62%

3,21%

26

83

93

8

18

61

12,9%

41,1%

46,0%

9,2%

20,7%

70,1%

1,3%

3,7%

4,1%

5,3%

3,3%

2,8%

Grupa Azoty S.A.
Liczba nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik fluktuacji w podziale na grupy wiekowe

Grupa Azoty ZAK
Liczba nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik fluktuacji w podziale na grupy wiekowe

Grupa Azoty Puławy*
Liczba nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik fluktuacji w podziale na grupy wiekowe

Grupa Azoty Police
Liczba nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent nowo zatrudnionych pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Łączna liczba odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Procent odejść pracowników
w podziale na grupy wiekowe
Wskaźnik fluktuacji w podziale na grupy wiekowe

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Łączna i przeciętna liczba godzin szkoleń WEDŁUG płci

G4-LA9

2012
Kobiety

2013
Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Grupa Azoty S.A.
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

17 383

25 127

13 758

29 883

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

28,54

17,25

21,98

20,67

Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

5 032

6 528

4 824

8 384

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

10,87

5,79

10,20

7,62

Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

16 476

44 614

16 904

41 388

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

20,91

17,87

21,42

16,52

Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

7 738

37 424

15 967

34 396

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

14,66

21,18

28,82

18,68

30 153,00

69 079,00

34 549,00

72 663,00

12,63

10,09

14,15

10,54

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy*

Grupa Azoty Police

Grupa (razem)
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

G4-LA9

Łączna liczba godzin szkoleniowych WEDŁUG struktury zatrudnienia

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Police

2012

2013

2012

2013

2012

2013

32

0

104

128

0

48

372

408

608

1 440

4 352

4 745

Kierownicy

8 394

12 019

1 808

2 736

5 624

Specjaliści

13 120

14 789

2 584

2 248

Samodzielni

9468

5720

1440

1024

Zarząd
Wyższa kadra
menedżerska

Grupa Azoty Puławy*
2012

2013

688

320

Najwyższy
szczebel
zarządzania

11 114

10 223

5 342

Średni
szczebel
zarządzania

7 178

6 008

5 342

18 931

Najniższy
szczebel
zarządzania

8 487

6 355

256

630

Specjaliści

19 428

19 870

14 543

13 713

1 492

1 803

Zarząd

Mistrzowie

6 324

5 048

696

1 872

2 744

4 733

Stanowiska
wykonawcze

Aparatowi

3 896

4 377

3 216

2 480

25 268

14 863

Administracja

Laboranci

0

48

736

560

1576

1039

904

1 232

368

720

0

0

Inne
robotnicze

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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Skład organów nadzorczych WEDŁUG płci

G4-LA9

2012

2013

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

2

7

2

7

22%

78%

22%

78%

0

5

0

5

0%

100%

0%

100%

2

4

0

6

33%

67%

0%

100%

1

5

1

5

17%

83%

17%

83%

Grupa Azoty S.A.
Skład Rady Nadzorczej w podziale na płeć
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na płeć (%)

Grupa Azoty ZAK
Skład Rady Nadzorczej w podziale na płeć
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na płeć (%)

Grupa Azoty Puławy*
Skład Rady Nadzorczej w podziale na płeć
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na płeć (%)

Grupa Azoty Police
Skład Rady Nadzorczej w podziale na płeć
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na płeć (%)

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych WEDŁUG struktury zatrudnienia

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty
Police

Grupa Azoty ZAK

2012

2013

2012

2013

2012

2013

6,4

0,0

26,0

32,0

0,0

16,0

Wyższa kadra
menedżerska

16,2

17,7

13,5

34,3

1 450,7

Kierownicy

62,2

89,0

22,6

33,4

Specjaliści

63,1

67,8

11,0

Samodzielni

37,1

22,8

12,6

Zarząd

Mistrzowie

50,2

40,1

7,1

Grupa Azoty Puławy*
2012

2013

Zarząd

172,0

160,0

1 581,7

Najwyższy
szczebel
zarządzania

112,3

101,2

1 874,7

1 780,7

Średni
szczebel
zarządzania

52,4

43,2

9,3

1 780,7

6 310,3

Najniższy
szczebel
zarządzania

31,7

23,6

8,8

85,3

210,0

Specjaliści

20,4

914,7

1 577,7

Stanowiska
wykonawcze
Administracja

Aparatowi

5,4

6,1

4,5

3,5

8 422,7

4 954,3

Laboranci

0,0

0,2

5,8

4,2

525,3

346,3

Inne
robotnicze

2,2

3,1

2,2

4,6

0,0

0,0

34,7

34,6

7,2

6,8

8,1

9,9

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).

119
Raport zintegrowany 2013

Pr acow n i c y
Pozostałe dane niefinansowe

G4-LA12

Skład organów nadzorczych WEDŁUG wieku
2012
Wg wieku

2013
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60%

40%
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33%

67%
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50%

Grupa Azoty S.A.
Skład Rady Nadzorczej w podziale na wiek
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na wiek (%)

Grupa Azoty ZAK
Skład Rady Nadzorczej w podziale na wiek
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na wiek (%)

Grupa Azoty Puławy*
Skład Rady Nadzorczej w podziale na wiek
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na wiek (%)

Grupa Azoty Police
Skład Rady Nadzorczej w podziale na wiek
Struktura Rady Nadzorczej ze względu na wiek (%)

0

3

3

0

4

2

0%

50%

50%

0%

67%

33%

* Dane dla Grupy Azoty Puławy za 2012 r. zostały podane wyłącznie w celach porównawczych (spółka ta nie wchodziła w skład grupy kapitałowej w 2012 r.
i nie była uwzględniania w skonsolidowanej sprawozdawczości za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 r.).
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S po ł ec z n oś ci i  spo ł ec z eńs t wo

EC DMA7-8

SO DMA1-2

G4-SO1

G4-EC7

G4-EC8

G4-26

Społeczności lokalne

Grupa Azoty dąży do budowania
trwałych relacji ze wszystkimi
interesariuszami, wśród
których szczególne miejsce
zajmują lokalne społeczności.
Gwarantem obopólnego
zaufania jest otwarty dialog,
który pomaga znaleźć
najbardziej efektywne formy
zaangażowania się Grupy Azoty
na rzecz lokalnej społeczności
oraz najbliższego otoczenia
poszczególnych zakładów.
Zaangażowanie Grupy Azoty
w lokalne projekty wspiera
rozwój społeczności oraz
pomaga rozwiązywać problemy,
z którymi borykają się ich
mieszkańcy.

Najważniejsze nagrody
za wsparcie społeczności
lokalnych w 2013 r.:
marzec
Grupa Azoty S.A. uhonorowana
została tytułem „Ambasadora
Tarnowa”, przyznawanym rokrocznie
osobie lub instytucji godnie
reprezentującej miasto na arenie
międzynarodowej.
Dyplom Honorowy Nagrody im.
Józefa Dietla dla Grupy Azoty S.A.,
przyznany przez Korporację
Samorządową im. J. Dietla
– za osiągnięcia i pracę na rzecz
społeczności lokalnej i rozwoju
regionalnego.

Do końca 2013 r. w Grupie Azoty S.A.
obowiązywała Strategia działalności
Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów
na rzecz rozwoju lokalnej społeczności
na lata 2011–2013. W 2013 r. z myślą
o powiększonej o nowe spółki Grupie
Azoty wprowadzone zostały nowe
dokumenty korporacyjne:

Niejednokrotnie wspierane są
bezpośrednio miejscowe szkoły.
Spółki realizują także programy
stypendialne dla szczególnie
uzdolnionej młodzieży, która za kilka
lat zasili być może szeregi Grupy
Azoty i wesprze swoją wiedzą jej
rozwój

■■

„Polityka społeczno-sponsoringowa
Grupy Azoty oraz zasady jej
funkcjonowania w Grupie”,

■■

„Polityka darowizn Grupy Azoty”,

■■

„Polityka stypendialna Grupy Azoty”.

Na współpracę mogą także
liczyć uczelnie wyższe, zwłaszcza
politechniczne, oraz instytucje
naukowo-badawcze, których
zainteresowania naukowe
przyczyniają się do rozwoju sektora
branży chemicznej. Współpraca
z uczelniami wyższymi to wspólne
projekty badawcze oraz programy
praktyk, staży i warsztatów (chemia,
inżynieria materiałowa).

Choć siłą Grupy Azoty jest
jej integracja, to procesom
konsolidacyjnym towarzyszy bardzo
silne przekonanie o bezwzględnej
konieczności poszanowania
indywidualnego charakteru każdej
ze spółek i ich lokalnych społeczności.
Społeczności, w których Grupa Azoty
ma oparcie, z których rekrutują się
kolejne już pokolenia pracowników,
są jej fundamentem. To filozofia
zrządzania nastawiona na przyszłość,
ale pamiętająca o tradycjach,
to ambicja działania na rynkach
globalnych, ale w oparciu o lokalne
zakorzenienie. Grupa Azoty nie tylko
nie chce, ale nawet nie może, odcinać
się od swoich korzeni. Lokalność
i bycie obywatelami poszczególnych
społeczności, to bezcenna wartość
współtworząca markę Grupy Azoty.
Otwarcie na dialog z nimi tworzy
unikalną kulturę organizacyjną.
Od 2013 r. coraz więcej działań
jest realizowanych z poziomu
korporacyjnego, ale spora ich część
jest prowadzona właśnie z poziomu
spółek, które są najbliżej lokalnych
społeczności i najlepiej znają ich
potrzeby.
Odzwierciedleniem takiego sposobu
myślenia jest koncentrowanie
zaangażowania społecznego Grupy
Azoty przede wszystkim na poziomie
lokalnym. Umowy zawierane
są najczęściej z miejscowymi
organizacjami kulturalnymi, sportowymi
i edukacyjnymi. Spółki wspierają też
regionalne wydarzenia i imprezy.
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Jest to podejście przemyślane
i kompleksowe, ponieważ
podejmowane w jego ramach
działnia odnoszą się do różnych
aspektów i poziomów funkcjonowania
branży chemicznej. Z jednej strony
Grupa Azoty wspiera ważne dla
funkcjonowania branży małe i średnie
firmy, z którymi współpracuje;
z drugiej zapewnia wypełnienie
luki pokoleniowej kadry, wspierając
kształcenie przyszłych techników
i inżynierów; z trzeciej zaś,
współpracuje z naukowcami, od
których zależy przyszłość polskiej
chemii.
Mówiąc o kompleksowym, podejściu,
koniecznie wspomnieć należy
o specjalnych strefach ekonomicznych
i przemysłowych. Ich istnienie to
efekt konstruktywnego dialogu
i partnerskiej współpracy z lokalną
administracją. W ramach tego
partnerstwa Grupa Azoty deklaruje
współpracę przy realizacji wspólnych
przedsięwzięć dotyczących
np. budowy i unowocześniania
lokalnej infrastruktury, wzajemnej
promocji gospodarczej, wsparcia
przedsięwzięć kulturalnych, lokalnego
sportui edukacji, a także szkolnictwa
wyższego i sportu akademickiego
oraz poprawy bezpieczeństwa
i warunków życia mieszkańców.

S po ł ec z n oś ci i  spo ł ec z eńs t wo
Społeczności lokalne

Działalność ta wiąże się z pewnymi
konkretnymi inwestycjami,
których beneficjentem jest lokalna
społeczność, przedsiębiorcy, ale
też sama Grupy Azoty. Celem stref
jest umożliwienie i ułatwienie
prowadzenia działalności
gospodarczej na terenach
przemysłowych i poprzemysłowych
firmom i przedsiębiorstwom.

Często współdzielą one wręcz
infrastrukturę. Osiedla bywają
zasilane ciepłem z przyzakładowej
elektrociepłowni, a ścieki komunalne
trafiają do zakładowych oczyszczalni.
Dobrym przykładem takiej symbiozy
jest Grupa Azoty Police, czy
Grupa Azoty Puławy (zakładowa
elektrociepłownia dostarcza
ciepło całemu miastu). Nie można
też zapominać o tym, że spółki
na przestrzeni lat wniosły często
wymierny wkład w budowę lokalnych
szpitali, ośrodków kultury i obiektów
sportowych.

Na terenie strefy przemysłowej
przedsiębiorcy mają możliwość
eksploatacji wydzielonych części
obiektów przemysłowych. Dzięki
strefie uzyskują oni szereg istotnych
ułatwień. Firmy, które dopiero
rozpoczynają działalność, mają dostęp
do atrakcyjnego, w pełni uzbrojonego
terenu z dobrą lokalizacją i logistyką
transportu. Te, które już prowadzą
działalność, nie muszą rygorystycznie
ograniczać oddziaływania na
otoczenie do granicy własnej działki,
do której posiadają tytuł prawny.
Różnego rodzaju strefy, w których
powstanie i funkcjonowanie angażuje
się Grupa Azoty, istnieją w Tarnowie
(Specjalna Przemysłowa), Puławach
(Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Starachowice”, Podstrefa Puławy
oraz Puławski Park Przemysłowy)
i Kędzierzynie-Koźlu (Specjalna Strefa
Demograficzna). Nie można też nie
wspomnieć o inicjatywie powołania
Chemicznego Centrum Technologii
i Rozwoju w Tarnowie.

Mówiąc o wpływie na rozwój
lokalnych społeczności, należy
pamiętać o pracownikach i ich
rodzinach, a także o pracownikach
podwykonawców pracujących
na rzecz poszczególnych spółek.
To tysiące osób, których los
bezpośrednio zależy od powodzenia
Grupy Azoty. To nie tylko
wynagrodzenia, ale też bogate
pakiety socjalne dla zatrudnionych
w Grupie, a często wręcz dla ich
rodzin. To na przykład też wyjazdy
i kolonie dla dzieci pracowników,
dofinansowanie wczasów i nauki,
a także pożyczki pracownicze.
Programy socjalne obejmują także
emerytowanych pracowników
(więcej w podrozdziale: Zatrudnienie
i świadczenia dodatkowe).

W przypadku tak dużych zakładów
przemysłowych, jakimi są dla
konkretnych społeczności zakłady
Grupy Azoty, związki pomiędzy nimi
a społecznościami są dosłownie
nierozerwalne.
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Obecność dużych zakładów
przemysłowych w danej społeczności
ma też i inny wymiar, związany
z potencjalnymi uciążliwościami
i zagrożeniami dla okolicy i jej
mieszkańców.

Prowadzony w 2013 r. monitoring
nie wykazał istotnych przekroczeń
norm określonych w pozwoleniach
zintegrowanych (więcej
w podrozdziale Zgodność z regulacjami).
Spółki podejmują systemowe
działania minimalizujące skutki
ewentualnych awarii przemysłowych.
W tym celu opracowuje się i wdraża
programy zapobiegania poważnym
awariom oraz opracowuje raport
o bezpieczeństwie. Na terenie
zakładów obowiązują wewnętrzne
plany ratownicze, określające
procedury na wypadek awarii
przemysłowej. Spółki Grupy
Azoty posiadają odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne
w postaci systemów monitoringu,
zabezpieczeń oraz procedur
służących zapobieganiu wystąpienia
awarii i ograniczenia jej skutków.
Zakłady utrzymują dobrze wyszkolone
zakładowe straże pożarne, zdolne
do podjęcia skutecznych działań
ratowniczych, wspierane dodatkowo
przez ratowników chemicznych oraz
inne służby. Specjalne instrukcje
postępowania na wypadek awarii
są dystrybuowane wśród lokalnych
instytucji.
Wewnętrzne zespoły ratownicze

Są gotowe nieść pomoc w razie
wystąpienia awarii związanych
z transportem substancji
niebezpiecznych, niezależnie od tego,
czy był to przewóz na rzecz Grupy
Azoty czy innych, niezwiązanych z nią
podmiotów (więcej w podrozdziale
Bezpieczeństwo klienta).

G4-26

Grupa Azoty nieustannie dąży do
minimalizowania negatywnego
oddziaływania na otoczenie,
dokonując wymiernych inwestycji
w nowoczesne rozwiązania
techniczne, które pozwalają
ograniczać emisje szkodliwych
substancji do atmosfery, wpływają na
poprawę jakości ścieków i obniżają
poziom hałasu. (więcej w rozdziale:
Oddziaływanie na środowisko).

Grupy Azoty uczestniczą w Systemie
Pomocy w Transporcie Materiałów
Niebezpiecznych (SPOT).

G4-SO1

SO DMA1-2 G4-SO2

Bezpieczne sąsiedzt wo

Grupa Azoty utrzymuje kontakt
z lokalną społecznością oraz
informuje ją na bieżąco o kwestiach
związanych z funkcjonowaniem
przedsiębiorstwa, także o kwestiach
bezpieczeństwa. Służą temu
m.in. różnego rodzaju biuletyny,
dedykowane audycje i wywiady
w lokalnych rozgłośniach radiowych,
publikacje w lokalnej prasie i mediach
elektronicznych.

Forum Organizacji „Mościce
2020” – unikalna platforma
dialogu ze społecznością
Dobrym przykładem dialogu ze
społecznością są odbywające
się cyklicznie spotkania Forum
Organizacji „Mościce 2020”. Są one
organizowane w ramach działań na
rzecz społeczności lokalnej dzielnicy
Mościce, która powstała przy
wybudowanej w 1927 r. fabryce, czyli
obecnej Grupie Azoty S.A.
Inicjatorem, organizatorem
i koordynatorem spotkań są Grupa
Azoty S.A. i Stowarzyszenia KANON.
Celem tej inicjatywy jest integracja
środowiska mościckiego i stworzenie
platformy do wymiany poglądów
i myśli na temat przyszłości Mościc
i jej mieszkańców oraz aktywizowanie
osób i instytucji do pracy na rzecz
rozwoju tej dzielnicy.
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Grupa Azoty jest zainteresowana
tym, jak postrzega ją społeczeństwo,
a zwłaszcza lokalna społeczność.
Dlatego w 2013 r. zrealizowane zostały
badania wizerunku przeprowadzone
przez niezależny instytut badania
opinii publicznej. Obejmowały one
badanie kluczowych interesariuszy
(wywiady pogłębione), ogólnopolskie
badanie omnibus, badanie liderów
opinii (CAPI) oraz badanie w czterech
województwach, w których znajdują
się zakłady Grupy Azoty (po 100 osób
w każdym województwie, badanie
CAPI).

S po ł ec z n oś ci i  spo ł ec z eńs t wo

SO DMA1-2,

G4-SO1

Wsparcie sportowców i mecenat

Grupa Azoty jest silnie zakorzeniona
w społecznościach, w których
zlokalizowane są jej zakłady. Jest
też międzynarodową marką, której
rynkowe ambicje sięgają niemal
wszystkich kontynentów. Wspiera więc
sportowców w osiąganiu sukcesów
w kraju i zagranicą. Grupa Azoty to
marka, która przekracza granice, i chce
pomóc w przekraczaniu granic innym.
Grupa Azoty ma świadomość, że
działania promocyjno-reklamowe
z wykorzystaniem sportu – realizowane
w sposób zrównoważony i ciągły
– przynoszą pozytywne i długotrwałe
efekty zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i wizerunkowym.
Jak pokazują badania efektywności
reklamy, firmy które zdecydowały
się znacząco zaangażować w reklamę
poprzez sport uzyskały dobry
ekwiwalent reklamowy. Grupa Azoty
angażuje się w marketing sportowy,
z jednej strony wspierając sportowców
w ich rozwoju i zdobywaniu nowych
szczytów, z drugiej – osiągając korzyści
z nowoczesnej, skutecznej formy
reklamy i promocji swojej marki. Dzięki
należącym do Grupy Azoty spółkom,
niektóre z klubów, o znaczeniu niegdyś
lokalnym, stały się rozpoznawalne
w całym kraju. W klubach tych swoje
kariery zaczynali zawodnicy, którzy
z czasem stali się sportowcami
reprezentującymi Polskę na arenie
międzynarodowej.
W 2013 r. wspierała następujące
kluby i związki:
■■ Polski Związek Narciarski
(sporty zimowe),

■■

PSPS Chemik Police
(siatkówka kobiet),

■■

ŻSSA Unia Tarnów (żużel),

■■

AZS Koszalin (koszykówka),

■■

KS „Wisła” Puławy
(klub wielosekcyjny),

■■

KS Azoty Puławy (piłka ręczna).

Spośród sportowców wspieranych
w 2013 r. oraz obecnie przez Grupę
Azoty należy wymienić m.in.: Roberta
Kubicę (motosport), Piotra Żyłę (skoki
narciarskie), Edytę Ropek (wspinaczka
sportowa), Klaudię Buczek (wspinaczka
sportowa), Bartłomieja Mroza
(parabadminton). Ponadto do grudnia
2013 r. wspierano Janusza Kołodzieja
oraz Macieja Janowskiego, żużlowców
Unii Tarnów. Grupa Azoty wspiera
także Marka Cieślaka – menadżera
klubu żużlowego Unia Tarnów oraz
reprezentacji Polski.
Grupa Azoty aktywnie angażuje
się również w inicjatywy związane
z lokalnym sportem amatorskim
i zawodowym. Działa na rzecz rozwoju
wielu klubów i instytucji, które mają
ogromne znaczenie w regionach,
w których zlokalizowane są czołowe
spółki wchodzące w skład Grupy Azoty.
Wśród nich wymienić należy m.in.:
■■ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów
(piłka ręczna),
■■ KS ZKS Unia Tarnów (piłka nożna),
■■ UKS Jedynka Tarnów
(siatkówka kobiet),
■■ Ludowy Klub Jeździecki Lewada
(jeździectwo).

w skokach narciarskich w Wiśle
i w Zakopanem, finał Indywidualnych
Mistrzostw Polski na żużlu,
finał Młodzieżowych Indywidualnych
Mistrzostw Polski na żużlu, Rajd
Wyszehradzki oraz zawody ICE
Speedway w Sanoku.
Po konsolidacji nowa marka stała się
w opinii ekspertów jedną z bardziej
widocznych marek w polskim sporcie,
zwłaszcza w dyscyplinach takich
jak skoki narciarskie, siatkówka
i żużel. Konsolidacja i efekt synergii
sprawdzają się nie tylko biznesie, czego
najlepszym przykładem jest obecna
rozpoznawalność Grupy Azoty jako
mecenasa sportu.
Warto zwrócić uwagę, że w opinii
tych samych ekspertów, właśnie
te dyscypliny sportu, zaraz po
piłce nożnej, budziły największe
zainteresowanie polskich kibiców,
co z biznesowego punktu widzenia
oznacza największą obecność marki
firmy w mediach. Skoki narciarskie
były drugą, siatkówka trzecią, a żużel
piątą dyscypliną sportu pod względem
ekspozycji w mediach.
Z badań rynku marketingu sportowego
przeprowadzonych na zlecenie
Grupy Azoty przez wyspecjalizowane
ośrodki badawcze wynika, iż wielu
najpopularniejszych polskich
sportowców wspieranych jest
bezpośrednio lub pośrednio przez
Grupę Azoty. Wśród nich:
Robert Kubica, Piotr Żyła, Kamil Stoch
i Justyna Kowalczyk.

Grupa Azoty swoim mecenatem
obejmowała także wydarzenia
sportowe o charakterze ogólnopolskim
i lokalnym. W zeszłym roku Grupa
Azoty wspierała m.in. Puchar Świata

G4-EC7

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
(siatkówka mężczyzn),

MKS Pogoń Szczecin
(piłka nożna),

Wielkość przekazanych
funduszy (w zł)

Grupa
Azoty S.A.

Grupa
Azoty ZAK

Grupa
Azoty Puławy

Grupa
Azoty Police

G4-EC1

■■

■■

Działania CSR na rzecz
społeczności lokalnej oraz
darowizny

1 736 843 zł

769 032 zł

1 194 902 zł

800 900 zł

126
Raport zintegrowany 2013

127
Raport zintegrowany 2013

Sukces budzi emocje.
Sport budzi emocje.
Dlatego chcemy, żeby
wizerunek Grupy Azoty
kojarzył się z twarzami
polskich sportowców
– z ich siłą, ambicją
i młodością. Rozumiemy
zwycięzców, ponieważ
sami osiągnęliśmy
wiele. I rozumiemy
tych, którzy dopiero
szykują się do
wygranej.
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S po ł ec z n oś ci i  spo ł ec z eńs t wo

G4-SO8 G4-SO6

Grupa Azoty, będąca liderem branży,
marką dobrze rozpoznawalną tak
w Polsce, jak i w Europie, zdaje
sobie sprawę z wartości, jaką jest
szacunek otoczenia. Zdaje sobie
również sprawę z tego, że nawet
relatywnie niewielki incydent może
łatwo spowodować erozję zaufania
społecznego.

SO DMA8

SO DMA8

Zgodność z regul acjami

Dlatego w Grupie systematycznie
prowadzi się oceny zgodności
realizowanych działań z wymogami
jakościowymi, środowiskowymi,
bezpieczeństwa i higieny pracy,
bezpieczeństwa żywności. Wyniki tych
kontroli przedstawiane są podczas
przeglądów zarządzania, w których
udział biorą przedstawiciele
najwyższego kierownictwa. Na ich
podstawie wypracowywane są
działania naprawcze, doskonalące
systemy zarządzania.

Spółki Grupy Azoty dbają
o zapewnienie zgodności swoich
działań z wymogami prawnymi oraz
innymi, w tym również z zasadami
natury etycznej. Kluczowe znaczenie
ma podejmowanie działań nie
tylko naprawczych, lecz także
prewencyjnych. Na żadną z czterech
spółek nie nałożono istotnych kar
finansowych ani żadnych innych
sankcji pozafinansowych z powodu
naruszenia przepisów prawa, zasad
uczciwej konkurencji wolnorynkowej
czy zachowań mających znamiona
korupcji.
Spółki nie wspierały finansowo
działalności żadnych partii
politycznych.
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4
Wyniki finansowe
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Dziś porównujemy się
i konkurujemy
z największym
uczestnikami światowego
rynku. Działając na
skalę globalną, trzeba
przestrzegać globalnych
norm – dlatego w naszej
sprawozdawczości
stosujemy najwyższe
międzynarodowe
standardy. Liczby
traktujemy poważnie.
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EC DMA1-4 G4-EC1

ZASADY SPORZĄDZENIA
SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedstawione tu skrócone
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe stanowi jedynie
podsumowanie informacji zawartych
w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej
Grupy Azoty S.A. zatwierdzonym
przez Zarząd Grupy Azoty S.A.
w dniu 12 marca 2014 r.15 Nie jest
ono pełnym sprawozdaniem
finansowym i nie zawiera informacji
wystarczających do pełnego
zrozumienia sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy Kapitałowej
oraz jej wyniku finansowego.
Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe należy
czytać łącznie ze zbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym sporządzonym zgodnie
z zatwierdzonymi przez Unię
Europejską Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF UE) i innymi
obowiązującymi przepisami.

Prezentowane tu wyniki są spójne
z wynikami prezentowanymi
w publicznie dostępnych
sprawozdaniach finansowych za
rok 2013 i powinny być analizowane
łącznie z nimi, ze szczególnym
uwzględnieniem informacji
objaśniających, stanowiących
integralną część skonsolidowanego
rocznego sprawozdania finansowego.
Przedstawione wyniki finansowe,
w odróżnieniu od innych wyników
(społecznych, środowiskowych)
prezentowanych w niniejszym
raporcie, obejmują nie tylko cztery
największe spółki, lecz wszystkie
podmioty objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy
Azoty. Dane za 2012 r. nie obejmują
Grupy Azoty Puławy.

Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe sporządzono
przy zastosowaniu zasad
rachunkowości opisanych
w punkcie 2 informacji dodatkowej
do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej.

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres
12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r.
przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską”
dostępne jest na http://tarnow.grupaazoty.com/
pl/relacje/raportyr.
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
oraz inne całkowite dochody

G4-EC1

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

7 098 735

9 821 023

Koszt własny sprzedaży

(6 107 680)

(8 436 709)

Zysk brutto ze sprzedaży

991 055

1 384 314

Koszty sprzedaży

(181 916)

(447 750)

(390 733)

(706 391)

49 024

601 010

-

515 438

Pozostałe koszty operacyjne

(95 698)

(128 558)

Zysk na działalności operacyjnej

371 732

702 625

42 741

73 761

(38 672)

(56 225)

Przychody finansowe netto

4 069

17 536

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności

8 549

12 361

Zysk przed opodatkowaniem

384 350

732 522

Podatek dochodowy

(69 049)

(18 443)

315 301

714 079

Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
zysk z tytułu okazyjnego nabycia

Przychody finansowe
Koszty finansowe

Zysk netto z działalności kontynuowanej
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat
oraz inne całkowite dochody

G4-EC1

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012

za okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej

-

(554)

315 301

713 525

Przeszacowanie zobowiązania z tytułu programu określonych świadczeń

-

(4 032)

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą
reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

-

678

-

(3 354)

423

-

1 594

-

Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży

45 952

(15 751)

Zmiana wartości godziwej inwestycji dostępnych do sprzedaży
przeklasyfikowana do rachunku zysków i strat

-

(27 256)

(6 750)

(8 344)

(9 114)

8 239

32 105

(43 112)

Zysk netto
Inne całkowite dochody

Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Wycena instrumentów zabezpieczających
Rozliczenie instrumentów zabezpieczających

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek
podporządkowanych
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą
reklasyfikowane do rachunku zysków i strat

Suma innych całkowitych dochodów

32 105

(46 466)

347 406

667 059

294 376

679 593

20 925

33 932

Akcjonariuszy jednostki dominującej

326 481

635 743

Udziałowców niesprawujących kontroli

20 925

31 316

Podstawowy (zł)

4,59

6,95

Rozwodniony (zł)

4,59

6,95

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem
Zysk netto przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
Udziałowców niesprawujących kontroli

Zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem przypadające dla:

Zysk na jedną akcję:
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G4-EC1

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

na dzień
31.12.2012*
przekształcone

na dzień
31.12.2013

2 845 691

5 791 013

28 903

53 374

182 847

516 099

Aktywa
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Wartość firmy
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
Inwestycje dostępne do sprzedaży
Pozostałe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa

Aktywa trwałe razem

9 124

11 617

80 132

128 944

283 202

23 989

565

53

4 890

3 408

113 366

102 621

3 932

4 462

3 552 652

6 635 580

839 561

1 170 626

19 079

106 822

Aktywa obrotowe
Zapasy
Pozostałe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego

4 141

40 558

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

677 927

1 273 112

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

243 440

713 024

19 894

21 016

Pozostałe aktywa

347

792

Aktywa obrotowe razem

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

1 804 389

3 325 950

Aktywa razem

5 357 041

9 961 530
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

na dzień
31.12.2013

320 577

495 977

680 688

2 418 270

Kapitał z aktualizacji wyceny

37 221

2 346

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek
podporządkowanych

(1 279)

(9 623)

2 039 413

2 654 487

G4-EC1

na dzień
31.12.2012*
przekształcone

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

Zyski zatrzymane, w tym:
zysk netto bieżącego okresu

Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli
Kapitał własny razem

294 376

679 593

3 076 620

5 561 457

414 078

709 194

3 490 698

6 270 651

289 979

634 693

139 756

254 613

928

61 821

Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rezerwy

118 622

119 343

Dotacje

19 996

24 906

12

-

131 800

294 728

Przychody przyszłych okresów
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

17 632

22 513

Zobowiązania długoterminowe razem

Pozostałe zobowiązania finansowe

718 725

1 412 617

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek

200 017

604 140

14 155

34 008

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

19 227

4 903

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

697 317

1 313 547

Rezerwy

134 437

213 839

Dotacje

16 989

2 936

Przychody przyszłych okresów

687

25 921

64 789

78 968

1 147 618

2 278 262

Zobowiązania razem

1 866 343

3 690 879

Pasywa razem

5 357 041

9 961 530

Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe razem

* Dane finansowe przekształcone w zakresie praw do emisji CO2 zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego – „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską”, str.26-28 (http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr).
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

za okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

Zysk przed opodatkowaniem

384 350

732 522

Korekty

284 073

69 419

Amortyzacja

239 592

550 166

Utworzenie odpisów aktualizujących

35 562

49 568

(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej

26 058

(545 568)

Zysk ze zbycia aktywów finansowych

(5 501)

(12)

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności

(8 549)

(12 361)

G4-EC1

za okres
od 01.01.2012
do 31.12.2012*
przekształcone

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Odsetki, różnice kursowe

11 423

38 443

(18 352)

(1 251)

3 840

(9 566)

668 423

801 941

87 136

(42 953)

(90 439)

187 893

(129 684)

95 942

57 887

78 815

(437)

(8 176)

592 886

1 113 462

Podatek zapłacony

(49 106)

(122 965)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

543 780

990 497

13 329

15 627

(397 294)

(680 878)

8 000

28 067

(224 688)

(128 499)

-

(230 956)

12 269

43 787

-

273 797

1 999

816

Dywidendy
(Zysk)/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych
wykazywanych wg wartości godziwej

Zysk z działalności operacyjnej przed zmianami w kapitale obrotowym
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych i dotacji
Inne korekty

Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych,
nieruchomości inwestycyjnych
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych,
nieruchomości inwestycyjnych
Otrzymane dywidendy
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
Wydatki na nabycie spółek zależnych, po pomniejszeniu o przejęte środki
pieniężne
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
Przejęte środki pieniężne po pomniejszeniu o wydatki z tytułu nabycia jednostek
zależnych
Odsetki otrzymane
Dotacje

2 907

497

Pożyczki

(1 190)

(525)

(11 480)

(10 271)

(596 148)

(688 538)

Pozostałe wpływy/wydatki inwestycyjne

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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G4-EC1

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wydatki netto z tytułu emisji akcji

-

(11 159)

Dywidendy wypłacone

(8 884)

(170 813)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

565 777

1 020 372

-

(311 316)

Wydatki z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek

(460 099)

(324 710)

Odsetki zapłacone

(28 717)

(40 470)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(12 563)

(12 623)

(9 544)

20 170

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

45 970

169 451

Przepływy pieniężne netto łącznie

(6 398)

471 412

244 791

243 440

5 047

(1 828)

243 440

713 024

Pozostałe wpływy/ (wydatki) finansowe

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Wpływ zmian kursów walut
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

* Dane finansowe przekształcone w zakresie praw do emisji CO2 zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do sprawozdania
finansowego – „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską”, str.26-28 (http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr).

G4-EC4

Obok danych zaczerpniętych bezpośrednio ze sprawozdań finansowych, w celu uzyskania pełnego obrazu relacji czterech
głównych spółek ze społeczeństwem, warto wskazać znaczące wsparcie finansowe, jakie w różnej formie uzyskały one
w ostatnim roku od państwa.
[w mln zł]
dotacje

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty ZAK

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty Police

1,179

1,782

4,338

0,886

ulgi związane z działalnością
w strefie ekonomicznej

-

-

24,393

0

kredyty na warunkach
preferencyjnych

-

-

-

99,173
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Wyniki finansowe segmentów

Wyniki sprzedaży produktów Grupy
Azoty w 2013 r. były determinowane
przede wszystkim sytuacją rynkową
w segmentach Nawozy-Agro,
Tworzywa i Chemia. Największy
procentowy wzrost przychodów
ze sprzedaży w stosunku do
roku poprzedniego odnotowano
w segmencie Energetyka (o 66,3 %),

Chemia (o 59,6 %), Nawozy-Agro
(o 33,9 %). Najmniejszy procentowy
przyrost przychodów odnotowano
w segmencie Tworzywa, który wyniósł
29,9 %. W porównaniu do roku 2012 r.
udział poszczególnych segmentów
w strukturze przychodów stopniu
zmienił się nieznacznie.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WEDŁUG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
6 000 000
5 000 000

4 000 000

2012
3 000 000

2013

2 000 000

1 000 000

Segment
Nawozy–Agro

Segment
Tworzywa

Segment
Chemia

Segment
Energetyka

Segment
Pozostałe

Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 r.”, str. 67 (http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/raportyr).
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S K RÓCONE S KON S OLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANS OWE
Wyniki finansowe segmentów

Poniższe wyniki bezpośrednio przełożyły się na rentowność poszczególnych segmentów, czyniąc z segmentu Nawozy-Agro
tę grupę produktową, której wyniki finansowe pozwalały finansować rozwój innych segmentów.

Nawozy-Agro

Tworzywa

Chemia

Energetyka

Pozostałe

5 565 074

1 466 548

2 385 331

265 516

138 554

Udział w strukturze [%]

56,7

14,9

24,3

2,7

1,4

Zysk netto ze sprzedaży

391 785

(110 530)

(14 372)

(4 608)

(32 102)

Przychody netto ze sprzedaży zewnętrznej

Udział w strukturze [%]
EBIT*
Udział w strukturze [%]

170,2

(48,0)

(6,3)

(2,0)

(13,9)

424 980

(156 115)

(7 432)

(3 366)

(70 880)

227,0

(83,3)

(4,0)

(1,8)

(37,9)

* Wynik EBIT liczony jako zysk na działalności operacyjnej, prezentowany (a) w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach, skorygowany
o zysk z okazyjnego nabycia
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O pi n i a n i e z a l e ż n eg o b i eg ł eg o r e w i d en ta
o s k ró co n y m s ko n s o l i d owa n y m s pr awoz da n i u f i n a n s ow y m

Dl a Walnego
Zgromadzenia
Grupy Azoty S.A.

Odpowiedzialność
Zarządu za Skrócone
Skonsolidowane
Sprawozdanie Finansowe

Załączone skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, na które
składa się skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia
2013 r., skrócony skonsolidowany
rachunek zysków i strat oraz inne
całkowite dochody, skrócone
skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący się tego dnia
oraz informacje dodatkowe do
skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
zostało sporządzone na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej,
której jednostką dominującą
jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8
(„Grupa Kapitałowa”) za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2013 r. Dnia
12 marca 2014 r. wydaliśmy o tym
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym opinię bez zastrzeżeń.
Wyżej opisane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe oraz
skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie
odzwierciedlają skutków zdarzeń,
które miały miejsce po tym dniu.

Zarząd jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za przygotowanie
skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zgodnie
z zasadami opisanymi w nocie
„Zasady sporządzenia skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.

Odpowiedzialność
Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest
wyrażenie opinii o skróconym
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym na podstawie procedur
przeprowadzonych stosownie
do krajowych standardów rewizji
finansowej wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce
oraz Międzynarodowego Standardu
Rewizji Finansowej (MSRF) 810, Zlecenie
sporządzenia sprawozdania na temat
skróconych sprawozdań finansowych.

Opinia
Naszym zdaniem skrócone
skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, które sporządzono
na podstawie zbadanego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.,
jest spójne, we wszystkich istotnych
aspektach, z tym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym zgodnie
z zasadami opisanymi w nocie
„Zasady sporządzenia skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.

Skrócone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe nie zawiera
wszystkich informacji wymaganych
przez Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej, które
zostały zatwierdzone przez Unię
Europejską oraz inne obowiązujące
przepisy. Analiza skróconego
skonsolidowanego sprawozdania
finansowego nie powinna zastępować
zapoznania się ze zbadanym
skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy Kapitałowej.

W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o.
Nr ewidencyjny 458
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Marcin Domagała
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 90046
Dyrektor

11 lipca 2014 r.
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O raporcie
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G4-17
G4-6
G4-5

Raport ten jest pierwszym
zintegrowanym raportem
Grupy Azoty, który obejmuje
jej cztery największe spółki
zarówno w ujęciu ich
wyników finansowych16,
jak również oddziaływania
ekonomicznego, społecznego
i środowiskowego. Wydaniu
raportu zintegrowanego
towarzyszą dodatki regionalne,
opisujące aktywność
czterech największych spółek
Grupy Azoty.

16 W przypadku wyników finansowych zaprezentowano
wyniki dla większej liczby podmiotów w sposób,
w jakim ujmowane są one w skonsolidowanej
sprawozdawczości finansowej.

G4-18

G4-28
G4-30
G4-33

■■

Grupa Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie (jednostka
dominująca),

■■

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
„Puławy” S.A. z siedzibą
w Puławach,

■■

Grupa Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A. z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu,

■■

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
„Police” S.A. z siedzibą w Policach.

Stanowią one grupę największych
podmiotów w ramach Grupy Azoty
pod względem przychodów oraz
zatrudnienia (łącznie generują ponad
98% przychodów ze sprzedaży
Grupy Azoty). Również ze względu
na skalę i charakter działalności, mają
one największy wpływ na otoczenie
społeczne i środowiskowe18.

Parametry raportu
Raport, zgodnie z rekomendacjami
GRI dla organizacji rozpoczynających
raportowanie według Wytycznych,
został opracowany w oparciu
o najnowszą wersję Wytycznych
GRI G4 (in accordance) w opcji
podstawowej (core). Raport
jest raportem rocznym za rok
finansowy 2013, pokrywający się
z rokiem kalendarzowym. W celu
zachowania najwyższej staranności
przygotowanie treści raportu
wspomagał zewnętrzny ekspert,
a sam raport został poddany
niezależnej weryfikacji audytora
(Deloitte Advisory sp. z o.o.).
Dane finansowe, które zaczerpnięto
ze sprawozdań finansowych, były
dodatkowo audytowane przez
niezależnych biegłych rewidentów
(KPMG Audyt sp. z o.o.).

Spośród kilkudziesięciu podmiotów,
które tworzą Grupę Azoty17, raport
swoim zasięgiem obejmuje cztery
kluczowe spółki. Są to:

G4-3

G4-29

O r apo rci e

W celu zdefiniowania zakresu
raportowania powołano Komitet
Merytoryczny ds. CSR, w którego skład
weszli pracownicy merytoryczni Grupy
Azoty. Pracę grup dodatkowo wspierali
eksperci zewnętrzni. Aby określić
aspekty istotne z punktu widzenia
społecznej odpowiedzialności biznesu
Grupy Azoty, przeprowadzono analizę
raportowania społecznego wiodących,
globalnych koncernów chemicznych.
Na określenie materialności
aspektów w odniesieniu do specyfiki
sektorowej wpływ miała także analiza

17 Pełną listę podmiotów wchodzących w skład
Grupy Azoty i które są uwzględnianie
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
można znaleźć na http://tarnow.grupaazoty.com/
pl/relacje/raportyr.
18 Poza wyżej wymienionymi spółkami
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
ujmowanych jest jeszcze pięć podmiotów (spółek
zależnych Grupy Azoty S.A.): Grupa Azoty ATT
Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. (Tarnów),
Grupa Azoty „Koltar” sp. z o.o. (Tarnów), Grupa
Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. (Grzybów), Navitrans sp. z o.o.
(Gdynia, spółka pośrednio kontrolowana).
Dodatkowo wymienione spółki zależne mają
łącznie 23 inne podmioty zależne.
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wymagań stawianych przez Program
„Odpowiedzialność i Troska”®.
Dodatkowo, aby wyniki pracy
komitetu były wiarygodne, w analizie
uwzględniono uwarunkowania rynku
lokalnego, w których Grupa Azoty
funkcjonuje. W tym celu, obok spotkań
komitetu roboczego, przeprowadzono
również spotkania indywidualne
w zakładach w Tarnowie, Puławach,
Policach i Kędzierzynie-Koźlu.
Dzięki poznaniu aktualnych wyzwań
i oczekiwań otoczenia wobec
poszczególnych zakładów Grupy
Azoty, możliwe było zaproponowanie
takiego zakresu raportu, który nie
tylko zapewnia przestrzeganie
zasady istotności i kompletności,
ale również uwzględnienia
oczekiwań interesariuszy, kontekst
zrównoważonego rozwoju.
Na bazie tak wykonanych analiz
wyodrębniono aspekty o niskiej,
średniej i wysokiej istotności.
Te pierwsze, jako nie tworzące
wymiernej wartości dodanej dla
organizacji i odbiorców niniejszego
raportu, zostały w raporcie
pominięte. Pozostałe wskaźniki stały
się przedmiotem dyskusji w czasie
serii spotkań przeprowadzonych
w czterech kluczowych spółkach
Grupy Azoty. Po przedyskutowaniu
definicji wskaźników z osobami
odpowiedzialnymi za poszczególne
obszary biznesowe w spółkach,
wypracowano proces gromadzenia
danych oraz weryfikacji ich
adekwatności w odniesieniu
do specyfiki Grupy Azoty. Mając
na uwadze konieczność zapewnienia
najwyższej jakości danych,
tj. spełnienia wymogów Wytycznych
GRI co do ich wyważenia,
porównywalności, dokładności,
terminowości, przejrzystości
i wiarygodności, stworzono
dedykowaną sprawozdawczości GRI
aplikację informatyczną. W proces
zbierania danych zaangażowano
około 70 osób z poszczególnych
obszarów funkcjonalnych w czterech
głównych spółkach.

G4-19

G4-20

G4-21

O r apo rci e

Ostatecznie w raporcie uwzględnione
zostały następujące aspekty
społecznej odpowiedzialności.
Ze względu na fakt, że integracja
strategiczna w Grupie Azoty
ma charakter poziomy, obszary
oddziaływania jej czterech głównych
podmiotów są właściwie analogiczne.

Istotność poszczególnych aspektów
społecznej odpowiedzialności dla Grupy Azoty

Istotność wysoka:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

BHP
bioróżnorodność
dot. ochrony środowiska
emisje
energia
materiały
oznakowanie produktów i usług
produkty i usługi
przeciwdziałanie dyskryminacji
przeciwdziałanie korupcji
społeczność lokalna
ścieki i odpady
transport
woda
wyniki ekonomiczne
zatrudnienie
zdrowie i bezpieczeństwo klienta
zgodność z regulacjami

Istotność średnia:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

edukacja i szkolenia
komunikacja marketingowa
obecność na rynku
pośredni wpływ ekonomiczny
różnorodność i równość szans
swoboda zrzeszania się i prawo
do sporów zbiorowych
udział w życiu publicznym
zgodność z regulacjami dotyczącymi dostaw
i użytkowania produktów i usług
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G4-26
G-24

W Grupie Azoty obowiązuje
formalny rejestr interesariuszy,
który dodatkowo definiuje
sposób oceny istotności oraz
możliwości wpływu poszczególnych
interesariuszy na funkcjonowanie
przedsiębiorstwa.

G4-25

Nie można mówić o aspektach
materialnych oraz o społecznej
odpowiedzialności biznesu jako
takiej, nie wskazując na konkretne
grupy interesariuszy.

G4-27

O r apo rci e

Podstawowy podział interesariuszy
koncentruje się na następujących
grupach:
■■

pracownicy

■■

klienci

■■

społeczności lokalne

■■

instytucje badawczo-naukowe

■■

dostawcy

■■

akcjonariusze

■■

instytucje państwowe

■■

związki zawodowe

■■

władze samorządowe

■■

Skarb Państwa

■■

banki i instytucje finansowe.

Forma i częstotliwość dialogu
uzależniona jest od specyfiki danej
grupy oraz aktualnych oczekiwań
i problemów ważnych dla obu stron.
Na chwilę obecną rozwiązania
takie, jak panele interesariuszy, nie
są jeszcze w Polsce narzędziem
szczególnie efektywnym, choćby
ze względu na ograniczone zaufanie
otoczenia do dialogu jako takiego.
Dlatego też ciężar dialogu został
przesunięty ku bardziej tradycyjnym
narzędziom (np. jakościowe
i ilościowe badania rynkowe,
spotkania, warsztaty). Za jego
prowadzenie odpowiedzialni
są menedżerowie poszczególnych
obszarów funkcjonalnych w spółkach.
Oni też posiadają aktualną wiedzę
na temat oczekiwań poszczególnych
grup interesariuszy.
Dlatego na etapie definiowania
zakresu raportu ważne było
przeprowadzenie spotkań
bezpośrednio w spółkach
oraz zaangażowanie w proces
pozyskiwania danych kilkudziesięciu
osób, które posiadają wiedzę
o swoich obszarach, w tym w zakresie
oczekiwań i ewentualnych obaw
otoczenia. Dzięki temu aspekty
społecznej odpowiedzialności
uznane za istotne są tymi, do których
najczęściej odnoszą się zapytania
interesariuszy.
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G4-32

I n d ek s G R I

Wskaźnik

Nazwa wskaźnika

Komentarz

Audyt str. 157

Strona

Standardowe Informacje – Ogólne
Strategia i analiza

G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego,
prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia
zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.



3

G4-2

Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.



3, 32

Profil organizacyjny
G4-3

Nazwa organizacji.



11, 149, 160

G4-4

Główne marki, produkty i/lub usługi.



9, 46

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji.



11, 149, 160

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów,
gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie
adekwatne w kontekście treści raportu.



11, 44, 149

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji.



31

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych
sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów.



46

G4-9

Skala działalności.



31

G4-10

Liczba pracowników własnych i znajdujących się pod nadzorem spółki wg płci
i rodzaju umowy.



108

G4-11

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi.



108

G4-12

Opis łańcucha wartości.



9, 44, 65, 79

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy
własności lub łańcucha wartości.



27

G4-14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.



73

G4-15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.



35, 36

G4-16

Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub
w krajowych/międzynarodowych organizacjach.



28

Zidentyfikowane istotne aspekty i ograniczenia
G4-17

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.



11, 149

G4-18

Proces definiowania treści raportu.



149

G4-19

Zidentyfikowane istotne aspekty wpływu społecznego i środowiskowego.



150

G4-20

Istotność zidentyfikowanych aspektów wpływu społecznego i środowiskowego
dla poszczególnych podmiotów biznesowych.



150

G4-21

Ograniczenia raportu w stosunku do istotnych aspektów wpływu społecznego
i środowiskowego, z uwzględnieniem podmiotów, spoza organizacji.

Brak istotnych
ograniczeń.



150

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych
w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz
ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru
działalności, metod pomiaru).

Jest to pierwszy
raport



–

G4-23

Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu
lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie.

Jest to pierwszy
raport



–

Zaangażowanie interesariuszy
G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.



151

G4-25

Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez
organizację.



151
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I n d ek s G R I

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania
według typu i grupy interesariuszy.



57, 63, 65,
123, 125, 151

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź
ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie.



151



149



149



149

Parametry raportu
G4-28

Okres raportowania (np. rok obrotowy/kalendarzowy).

01.01.2013-31.12.2013

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany).

G4-30

Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd.).

G4-31

Osoba kontaktowa.



160

G4-32

Indeks CSR.



153

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie
zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie
zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją
i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.



149

Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy
organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład
tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją.



34, 35

Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki.



32, 37

roczny

Ład korporacyjny

G4-34

Etyka
G4-56

Standardowe Informacje – Szczegółowe
KATEGORIA: EKONOMICZNE
Aspekt: Wyniki ekonomiczne
DMA

Podejście zarządcze.



135

G4-EC1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem
przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji
i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla
właścicieli kapitału i instytucji państwowych.



126, 135, 136,
137, 138, 139,
140, 141

G4-EC2

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające
ze zmian klimatycznych.



91

G4-EC4

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa.



141

Aspekt: Obecność na rynku
DMA

Podejście zarządcze



113

G4-EC5

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci
w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach
organizacji.



113

Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny
DMA

Podejście zarządcze



123

G4-EC7

Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa
poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono.
Wpływ tych działań na społeczeństwo.



107, 123, 126,

G4-EC8

Zidentyfikowanie i opis znacznego pośredniego wpływu ekonomicznego wraz
z wyróżnieniem skali i zakresu oddziaływania.



107, 123



79



80,81

KATEGORIA: ŚRODOWISKOWE
Aspekt: Materiały
DMA

Podejście zarządcze.

G4-EN1

Wykorzystane materiały według wagi i objętości.

Wskaźnik raportowany
częściowo
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Aspekt: Energia
DMA

Podejście zarządcze.



82

G4-EN3

Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację.



82, 84, 85

G4-EN5

Efektywność energetyczna.



82

G4-EN6

Ograniczenie zużycia energii.



57

Wskaźnik raportowany
częściowo

Aspekt: Woda
DMA

Podejście zarządcze.



86

G4-EN8

Łączny pobór wody według źródła.



86, 88

G4-EN10

Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu
wykorzystaniu.



86

Aspekt: Bioróżnorodność
DMA

Podejście zarządcze.



90

G4-EN11

Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych
gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej
wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź
przylegających do takich obszarów.



90

G4-EN12

Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność
obszarów chronionych i obszarów o dużej wartości pod względem
bioróżnorodności poza obszarami chronionymi.



90

DMA

Podejście zarządcze.



91

G4-EN15

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.



91, 95

G4-EN18

Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych.



93

G4-EN19

Redukcja emisji gazów cieplarnianych.



57, 93

G4-EN21

Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych
do powietrza według rodzaju związku i wagi.



94

Aspekt: Emisje

Aspekt: Ścieki i odpady
DMA

Podejście zarządcze.



87

G4-EN22

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.



87, 89

G4-EN23

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania
z odpadem.



96, 99



57, 102



57, 102



98

Aspekt: Produkty i usługi
DMA

Podejście zarządcze.

G4-EN27

Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko
i zakres ograniczenia tego wpływu.

G4-EN28

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań,
według kategorii materiału.

Wskaźnik raportowany
częściowo

Aspekt: Zgodność z regulacjami
DMA

Podejście zarządcze.



103

G4-EN29

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.



103

Aspekt: Transport
DMA

Podejście zarządcze.



74, 100

G4-EN30

Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych
dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz
transport pracowników.



74, 100
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KATEGORIA: SPOŁECZNE
Warunki pracy
Aspekt: Zatrudnienie
DMA

Podejście zarządcze.



107

G4-LA1

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji
pracowników według grup wiekowych, płci i regionu.



116, 117

G4-LA2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie
są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze
godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych.



107

Aspekt: Bezpieczeństwo i higiena pracy
DMA

Podejście zarządcze.



68

G4-LA5

Procent łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach
(w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny
pracy, które doradzają w zakresie programów bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz monitorują takie programy.



68

G4-LA6

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy
oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, wg regionów i płci.



69

G4-LA7

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy.



68

G4-LA8

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych
porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.



68

Aspekt: Edukacja i szkolenia
DMA

Podejście zarządcze.



111, 112

G4-LA9

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
według struktury zatrudnienia i płci.



111, 118, 119

G4-LA10

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które
wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia
na emeryturę.



109

G4-LA11

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy
i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia.



112

Aspekt: Różnorodność i równość szans
DMA

Podejście zarządcze.



107

G4-LA12

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników
według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników
różnorodności.



108, 115, 120

Prawa człowieka
Aspekt: Przeciwdziałanie dyskryminacji
DMA

Podejście zarządcze.



113

G4-HR3

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte
w tej kwestii.



113

Społeczność
Aspekt: Społeczność lokalna
DMA

Podejście zarządcze.



123-126

G4-SO1

Procent operacji (działań), uwzględniających zaangażowanie społeczne, mierzenie
wpływu i programy rozwojowe.



123-126

G4-SO2

Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną.



125
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Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji
DMA

Podejście zarządcze.



37

G4-SO5

Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie.



37

Aspekt: Udział w życiu publicznym
DMA

Podjeście zarządcze.



130

G4-SO6

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych,
polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów.



130

Aspekt: Zgodność z regulacjami
DMA

Podejście zarządcze.



130

G4-SO8

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu
niezgodności z prawem i regulacjami.



130

Odpowiedzialność za produkt
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo klienta
DMA

Podejście zarządcze.



63, 73

G4-PR1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu
na zdrowie i bezpieczeństwo.



63, 73

G4-PR2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi
kodeksami w zakresie wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
na każdym etapie cyklu życia, z uwzględnieniem rodzaju skutków.



74

Aspekt: Oznakowanie produktów i usług
DMA

Podejście zarządcze.



65, 75

G4-PR3

Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur
oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom
informacyjnym.



75

G4-PR4

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi
kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach,
według skutków.



75

G4-PR5

Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta.



65

Aspekt: Komunikacja marketingowa
DMA

Podejście zarządcze.



65

G4-PR7

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi
kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem
reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków.



65

Aspekt: Zgodność z regulacjami
DMA

Podejście zarządcze.



75

G4-PR9

Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług.



75
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Nie z ale żny r aport poś wiadc z a jący
dot yc z ący c zęści poz afinansowe j
R aportu Zintegrowanego Grupy A zot y 2013

Dokonaliśmy przeglądu części
pozafinansowej Raportu
Zintegrowanego Grupa Azoty 2013
(zwanego dalej „Zintegrowanym
Raportem Rocznym”)
opracowanego przez
Grupę Azoty S.A. z siedzibą
w Tarnowie, przy ulicy
Kwiatkowskiego 8 (dalej „Spółka”),
w zakresie istotnych aspektów
zidentyfikowanych przez
Spółkę oraz wskaźników
zaprezentowanych w oparciu
o Wytyczne do raportowania kwestii
zrównoważonego rozwoju G4 dla
raportowania ustalonego na poziomie
„Core”, wydane przez Global
Reporting Initiative (GRI). Prace
poświadczające obejmowały okres
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r. w zakresie danych ilościowych
oraz jakościowych.
Za rzetelność, prawidłowość
i jasność informacji w nim zawartych
oraz za prawidłowość przygotowanej
dokumentacji odpowiada Zarząd
Spółki. Naszym zadaniem było
wydanie, na podstawie przeglądu
Zintegrowanego Raportu Rocznego,
niezależnego raportu
poświadczającego.
Nasze procedury nie obejmowały
niezależnej oceny prawdziwości,
dokładności i kompletności informacji
i dokumentów przekazanych
przez Spółkę. Nie stanowiły
także badania systemu kontroli
wewnętrznej wdrożonego w Spółce
i w ich wyniku nie wyrażamy
opinii na temat poprawności tego
systemu. Nasze procedury nie
stanowiły badania sprawozdań
finansowych w rozumieniu Ustawy
o rachunkowości. W związku z tym
nie wyrażamy w niniejszym Raporcie
opinii biegłego rewidenta ani
żadnych innych stwierdzeń odnośnie
sprawozdań finansowych Spółki
w rozumieniu obowiązujących
przepisów dotyczących biegłych
rewidentów.

Prace związane z planowaniem
i realizacją zadania weryfikacyjnego
miały charakter zlecenia
poświadczającego o ograniczonym
zakresie, realizowanego według
ISAE 3000 – Międzynarodowego
Standardu Usług Poświadczających
(„Usługi poświadczające inne niż
badania lub przeglądy historycznych
informacji finansowych”). Standard
ten nakłada na nas obowiązek
zaplanowania i przeprowadzenia
przeglądu w taki sposób, aby uzyskać
umiarkowaną pewność, iż część
pozafinansowa Zintegrowanego
Raportu Rocznego nie zawiera
istotnych nieprawidłowości.
Zakres i metoda przeglądu
Zintegrowanego Raportu Rocznego
istotnie różni się od badania
skierowanego na dostarczenie
wystarczającego zapewnienia
(reasonable assurance). Celem
przeglądu nie jest wyrażenie opinii
o prawidłowości, rzetelności i jasności
Zintegrowanego Raportu Rocznego
i w związku z tym opinii takiej nie
wydajemy. Procedury dotyczące
przeglądu części pozafinansowej
Zintegrowanego Raportu Rocznego
obejmowały:
■■

Identyfikację zagadnień i wyników
istotnych dla treści Zintegrowanego
Raportu Rocznego z punktu widzenia
realizacji strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz
oczekiwań jej interesariuszy.

■■

Porównanie informacji zawartych
w części pozafinansowej
Zintegrowanego Raportu Rocznego
z informacjami zawartymi
w Sprawozdaniu Finansowym Grupy
Azoty za rok 2013.

■■

Wywiady z osobami
odpowiedzialnymi za realizację
strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu oraz
za przygotowanie Zintegrowanego
Raportu Rocznego.

■■

Weryfikację informacji zawartych
w części pozafinansowej
Zintegrowanego Raportu
Rocznego pod kątem zgodności
z dokumentacją wewnętrzną
Spółki.

■■

Ocenę stopnia aplikacji
Wytycznych do raportowania
kwestii zrównoważonego rozwoju
oraz uwzględnienia Ramowych
Zasad Raportowania GRI.
Przeprowadzony przez nas przegląd
dostarczył nam zapewnienia
(zapewnienie o ograniczonym
zakresie – limited assurance) do tego
by potwierdzić, że nie zostały
zidentyfikowane istotne błędy
w zakresie danych i informacji
zawartych w części pozafinansowej
Zintegrowanego Raportu
Rocznego przygotowanego przez
Grupę Azoty S.A., dotyczących
zidentyfikowanych istotnych
aspektów oraz wskaźników
całościowo raportowanych przez
Spółkę, jak również niezgodności
z Wytycznymi do raportowania
kwestii zrównoważonego rozwoju
G4, ustalonymi dla poziomu „Core”,
wydanymi przez Global Reporting
Initiative.

Deloitte Advisory Sp. z o.o.
Warszawa, 10 lipca 2014 r.
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ul. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
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tel. +48 14 637 35 31
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ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
NIP: 851-02-05-573
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Grupa Azoty Puławy
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zak@grupaazoty.com
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Powering Creation
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The market is an open space
– but only for those, who
themselves can open
to the opportunities it provides.
We’ve opened up to what is
most valuable in Polish chemistry
and merged these assets into
one entity. Into Grupa Azoty.
We’ve opened up to the world
and found new markets and
new sources of raw materials.
We are always open to the future.
We free imagination,
we calculate and plan.
Creation is work that will
never end. Fortunately.
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Rynek to otwarta przestrzeń
– ale tylko dla tych, którzy sami
potrafią otworzyć się na szanse,
jakie on stwarza. Otworzyliśmy
się na to, co w polskiej chemii
najbardziej wartościowe,
i połączyliśmy te walory
w jeden organizm.
W Grupę Azoty.
Otworzyliśmy się na świat
i znaleźliśmy nowe rynki oraz
nowe źródła surowców. Cały czas
jesteśmy otwarci na przyszłość.
Uwalniamy wyobraźnię,
kalkulujemy i planujemy.
Tworzenie to praca, która nigdy
się nie kończy. Na szczęście.

