


W P R O W A D Z E N I E

List prezesa zarządu

Sukces Grupy Azoty wyraża się nie tylko w  wynikach finansowych, lecz także w  realizacji innowacyjnej strategii. Uzyskaliśmy

zaufanie inwestorów, zapewniając 3 mld złotych na realizację ambitnego programu inwestycyjnego do 2026 roku.

Podejście, które promujemy wewnątrz tworzących Grupę Azoty spółek oraz w naszym bliższym i dalszym otoczeniu społecznym,

obejmuje trzy główne obszary działania: projekty przyszłości, zwiększenie efektywności energetycznej oraz  zapewnienie roli

lidera innowacji i procesów badawczo-rozwojowych w sektorze nawozów, tworzyw i chemikaliów. 

Jak pokazały wyniki za 2019 rok, dokonana pod koniec 2018 roku akwizycja spółki COMPO EXPERT zwiększyła konkurencyjność

i ustabilizowała naszą pozycję wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa, zaś realizowana inwestycja Polimery Police stworzyła dobry

grunt do współpracy z partnerami takimi jak Hyundai, koreańską agencją KIND i Grupą Lotos. Spoglądamy na nowe rynki zbytu

oraz  na nisze technologiczne, w  których Grupa Azoty może odgrywać jeszcze większą rolę w  kolejnych latach. Nowe,

przyszłościowe projekty w  centrach badawczo-rozwojowych, zaangażowanie w  programy proinnowacyjne i  akceleracyjne

Szanowni Państwo,

z  przyjemnością prezentujemy Państwu raport zintegrowany Grupy Azoty za 2019 rok. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że był

to rekordowy rok w historii Grupy Azoty pod względem osiągniętych przychodów ze sprzedaży oraz kontynuowania kluczowych

projektów inwestycyjnych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ponad 11 mld zł (wzrost o 1,3 mld zł względem roku

2018),wynik EBITDA zwiększył się o 86 proc., a wynik netto wyniósł 407,7 mln zł i był ponad 50-krotnie większy niż w 2018 r.
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we współpracy z ekosystemem startupowym stały się w minionym roku podstawową wizji naszej Grupy u progu trzeciej dekady

XXI wieku.

Realizowane przez Grupę Azoty to najczęściej największe inwestycje w regionie. Troska o środowisko i życie społeczności lokalnej

oraz dialog i uważne wsłuchiwanie się w potrzeby Klientów nie jest wyłącznie naszą odpowiedzialnością i  bieżąco realizowanym

zadaniem, ale źródłem naszej siły i zachętą do dalszego doskonalenia w obszarze standardów produkcji i bezpieczeństwa. 

Od  grudnia 2016 roku Grupa Azoty S.A. znajduje się niezmiennie w  globalnym Indeksie FTSE4GOOD (prestiżowym indeksie,

który jest miernikiem wyników spółek o wysokich standardach społecznych, środowiskowych i organizacyjnych). Jesteśmy także

sygnatariuszem dokumentu „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju” przy Ministerstwie Rozwoju Pracy

i Technologii, co potwierdza, że jesteśmy silnym ogniwem światowego łańcucha wartości w segmencie chemicznym, nawozów -

Agro i  tworzyw sztucznych. Zrównoważony rozwój oraz  doskonalenie praktyk z  zakresu społecznej i  środowiskowej

odpowiedzialności biznesu są jednymi z filarów sukcesu naszej marki.

Przedstawiając Państwu niniejszy raport, zapraszam w  imieniu spółek Grupy Azoty, jej pracowników i  współpracowników

do lektury i współpracy. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy do kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Hinc - Prezes Zarządu
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S T R A T E G I A

Strategia biznesowa

Stabilna sytuacja finansowa grupy daje umożliwia nam realistyczne podejście do  kwestii strategicznych i  systematyczne

podnoszenie konkurencyjności w najbliższych latach. 

Konsekwentnie realizowaliśmy „Strategię rozwoju Grupy Azoty na lata 2014–2020”. W listopadzie 2019 roku zarząd Grupy Azoty

uruchomił proces przygotowania strategii grupy na lata 2020-2030.

Naszym celem jest utworzenie zintegrowanej Grupy Azoty, zwiększanie atrakcyjności oferowanego portfela produktów

w oparciu o zoptymalizowane procesy i innowacyjne rozwiązania.

Finansowe cele strategiczne Grupy Azoty

[IR - Strategia i alokacja zasobów]
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Cztery obszary strategiczne:

Współpracę postrzegamy jako źródło wyjątkowych korzyści. Efektywne funkcjonowanie na  konkurencyjnym, światowym rynku

chemicznym wymaga wspólnych działań naszych kluczowych spółek. Tę współpracę chcemy ciągle pogłębiać. Dlatego też

w  2018 roku cztery zakłady - z  Tarnowa, Polic, Puław i  Kędzierzyna - podpisały umowę o  współdziałaniu. Pozwoli ona grupie

m.in.  na wykorzystanie synergii i  wzmocnienie pozycji poprzez zintegrowane zarządzanie operacjami handlowymi. Dzięki

umowie spółki mogą działać jak jeden podmiot gospodarczy, a  kluczowymi działami kierują menedżerowie z  całej Polski,

niezależnie od  siedziby spółki, w  której pracują. Przygotowując zakupy strategicznych surowców w  większości przypadków

wspólnie dokonują wyboru dostawców i  prowadzą negocjacje cenowe, wykorzystując efekt skali, który  umożliwia uzyskiwanie

konkurencyjnych cen i wielomilionowe oszczędności.

Wierzymy, że zapoczątkowany w 2013 roku proces konsolidacji spółek Grupy Azoty umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści.

Zamierzamy wdrożyć zarządzanie przez segmenty biznesowe, by  poprawić efektywność działania grupy kapitałowej. W  roku

Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej

4



2020 będziemy kontynuować integrację procesów i konsolidację, obejmującą między innymi

Prowadzimy optymalizację zarządzania majątkiem trwałym – staramy się ujednolicić procesy planowania i  produkcji.

Standaryzujemy sprawozdania dotyczące wydajności operacyjnej i  kosztowej. Uruchamiamy platformę wymiany informacji

o  prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych, by  zapobiec równoczesnemu prowadzeniu prac o  podobnym zakresie

w  kilku spółkach i  doprowadzić do  przekazywania innym podmiotom z  grupy wyników poszczególnych działań, co wzmocni

efekt synergii.

Chcemy nadal wzmacniać swoją pozycję na krajowym oraz regionalnym rynku nawozowym. Zdajemy sobie sprawę, że wymaga

to od nas maksymalnego dostosowania formuł nawozowych do potrzeb współczesnego rolnictwa. Istotną część działań będzie

stanowiło dopasowanie oferty do  wymagań gospodarstw wielkoobszarowych przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji

wśród mniejszych gospodarstw rolnych. 

Priorytetem jest rozwój produktów specjalistycznych, przeznaczonych dla konkretnych upraw i  odbiorców, produktów

granulowanych i  płynnych. Nasze portfolio nawozowe chcemy uzupełnić seriami nawozów na  zamówienie – dostosowanymi

do potrzeb konkretnego odbiorcy, a nawet konkretnej uprawy. 

Interesują nas nowoczesne systemy informatyczne dla rolników i  szybka analityka rolnicza, a  także metody umożliwiające

precyzyjne nawożenie. Rozwijamy usługi w  zakresie rolnictwa specjalistycznego bazujące na  mapach satelitarnych, dronach

i nowoczesnych technologiach. Rozwiązań szukamy m.in. w środowiskach startupowych. 

Aby zapewnić możliwie najsprawniejszą dystrybucję naszych nawozów, planujemy zwiększyć kontrolę nad  krajowymi

i  zagranicznymi kanałami sprzedaży wyrobów dla rolnictwa. Konsolidujemy procesy handlu nawozami, co pozwoli

na  uproszczenie i  usprawnienie relacji pomiędzy naszą grupą a  kluczowymi odbiorcami. Zwiększamy również wydajność

produkcji i efektywność energetyczną technologii. 

Chcemy zróżnicować źródła przychodów i uniezależnić się od cykli koniunktury w rolnictwie. Dlatego zwiększamy zaangażowanie

Grupy Azoty w obszarach niezwiązanych z produkcją nawozów. Kluczowymi kierunkami są petrochemia oraz segment tworzyw.

Chcemy produkować wyroby zapewniające wysoką marżę.

Integrujemy i wydłużamy łańcuch produkcji tworzyw. Nowa instalacja w Tarnowie pozwoli na uzyskiwanie poliamidów oraz  ich

lepiej rokujących pochodnych zamiast zatrzymania zakończenia procesu na  nieprzetworzonym półprodukcie, jakim jest

kaprolaktam. Rozwijamy również portfel produktowy w oparciu o zaawansowane polimery bazujące na poliamidzie PA6. 

Sztandarowym projektem dywersyfikacyjnym są Polimery Police. Budowana przez nas nowa wytwórnia w Policach produkować

będzie propylen i polipropylen – tworzywo sztuczne wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Projekt pozwoli na rozwój

zdolności produkcyjnych najbardziej przyszłościowych substancji w  segmencie tworzyw. Budowa jest planowana na  obszarze

położonym w specjalnej strefie ekonomicznej, obok Zakładów Chemicznych Police.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O POLIMERACH POLICE

W  Grupie Azoty Puławy budujemy nowy blok energetyczny. To  największa inwestycja energetyczna w  regionie lubelskim

oraz w całej Grupie Azoty Dzięki niej będziemy mogli zapewnić sobie dostawy ciepła technologicznego którego nikt na rynku

handlu nawozami,

zakupy,

logistykę,

funkcje finansowe,

funkcje IT,

obszar energetyki.

Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie

Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej
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1. strategia produktowa, 

2. strategia surowcowa,

3. strategia innowacyjności, 

4. strategia doskonałości operacyjnej, 

5. strategia finansowa, 

6. strategia zarządzania korporacyjnego.

oraz w całej Grupie Azoty. Dzięki niej będziemy mogli zapewnić sobie dostawy ciepła technologicznego, którego nikt na rynku

nam nie dostarczy, a  dodatkowo energię elektryczną. Co bardzo istotne, nowy blok pozwoli na  obniżenie emisji szkodliwych

substancji z  zakładowej elektrociepłowni. Blok energetyczny będzie wyposażony we  wszystkie niezbędne instalacje służące

ochronie środowiska i będzie spełniał wymagania stawiane przez Konkluzje BAT, które wchodzą w życie 18.08.2021 r.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O NOWYM BLOKU ENERGETYCZNYM

Dzięki wykorzystaniu własnych, unikatowych możliwości wytwarzania produktów dla rolnictwa, Grupa Azoty stanie się aktywnym

uczestnikiem inicjatyw w  zakresie badań, rozwoju i  innowacji w  Polsce. Utworzyliśmy dwa centra badawczo-rozwojowe

i  innowacyjne w  Tarnowie i  Kędzierzynie. Współpracujemy ze  startupami i  wspieramy ich akcelerację. Kluczowym programem

w  tym obszarze jest Idea4Azoty. Rozwijamy współpracę z  biznesem i  środowiskami naukowymi. Chcemy być aktywnymi

uczestnikami otwartego procesu opracowywania innowacji. 

Nasze pomysły i  produkty będą wpisywały się w  kluczowe trendy gospodarcze oparte o  zrównoważony rozwój,

m.in.  gospodarkę o  obiegu zamkniętym. Największym wyzwaniem badawczym pozostaje znalezienie efektywnego sposobu

na wykorzystanie fosfogipsu, który stanowi odpad z produkcji kwasu fosforowego (V) metodą ekstrakcyjną.  Grupie Azoty Police

kontynuowaliśmy badania nad  możliwością odzysku fosforu ze  ścieków przemysłowych, a  także nad  nowymi kierunkami

gospodarczego wykorzystania fosfogipsu, ukierunkowane na  zrównoważone stosowanie fosforu oraz  spełnienie założeń

gospodarki o  obiegu zamkniętym. Celem tych badań jest opracowanie technologii odzyskiwania fosforu z  odcieków

ze  składowiska fosfogipsu w  postaci związków, które mogą być zawracane do  produkcji lub będą nadawać się

do  bezpośredniego wykorzystania w  nawożeniu, a  także wdrożenie nowych, efektywnych ekonomicznie sposobów

wykorzystania strumieni ubocznych i  odpadowych. W  spółce GZNF „Fosfory” Sp. z  o.o. w  2019 roku zakończyliśmy prace

badawczo-rozwojowe, dotyczące odzysku odpadu popiołu lotnego ze  spalania osadów ściekowych jako surowca do  produkcji

nawozów wieloskładnikowych. Efektem wdrożenia będzie zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, fosforytu, dzięki

zastąpieniu go surogatem zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego

Sześć strategii szczegółowych

Stawiamy na konkretne efekty:

wzrost efektywności organizacyjnej i produkcyjnej oraz zapewnienie zwinności organizacji;

zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno z perspektywy dostaw surowców strategicznych, jak i finansowej;

zwiększenie udziału wyrobów wysokomarżowych poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych w segmencie chemii

i tworzyw;

dostosowanie oferty nawozowej do potrzeb nowoczesnego rolnictwa poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań –

zarówno usług na bazie nowoczesnych technologii, jak i nawozów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnych upraw

i odbiorców,
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wejście na nowe obszary działalności.

Dążąc do  osiągnięcia kluczowych celów naszej strategii opracowaliśmy szeroko zakrojony program inwestycyjny, obejmujący

wydatki na projekty rozwojowe i odtworzeniowe przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego, wyznaczonego akceptowalnym

poziomem wskaźników zadłużenia. Nasz program pozwoli nam umocnić pozycję lidera rynku chemicznego w Polsce. Zakłada on

dywersyfikację i  unowocześnienie naszej działalności gospodarczej, ukierunkowanie na  obszary najbardziej rentowne

i  zwiększenie odporności naszej organizacji na  cykle koniunkturalne. Podpisanie umów zwiększających kredyt do  3 mld złotych

z  konsorcjum banków oznacza, że  Grupa Azoty finansowo zapewniła sobie fundusze na  realizację programu inwestycyjnego

do 2026 roku.

Plan inwestycyjny Grupy Azoty zakłada realizację inwestycji we  wszystkich kluczowych spółkach. Warto zaznaczyć, że  pod

względem skali nasze projekty często stanowią największe inwestycje w danym mieście, powiecie czy województwie. 

 

W 2018 roku struktura nakładów uległa nieznacznej zmianie. Poniesiono następujące wydatki:

Grupa Azoty zbudowała �nansowanie dla wieloletniego programu inwestycyjn…

Zobacz nasz program inwestycyjny

Wieloletni program inwestycyjny

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2019 roku

Inwestycje związane z rozwojem biznesu 541,768 mln zł (spadek o 8,8% r/r)

Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu 200,291 mln zł (wzrost 1,5% r/r)

Inwestycje mandatowe 60,674 mln zł (wzrost o 1,6% r/r)

Zakupy gotowych dóbr 73,552 mln zł (wzrost o 1,9% r/r) 

Pozostałe (komponenty, znaczące remonty, inne) 247,390 mln zł (wzrost o 3,8%) 
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Najważniejsze realizowane inwestycje Grupy Azoty na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa inwestycji 
Budżet

inwestycji 

Poniesione

nakłady 

Poniesione

nakłady

w 2019 roku 

Opis inwestycji 

Planowany

termin

zakończenia 

Jednostka Dominująca

Chemiczne

Centrum

Technologii

i Rozwoju 

74 100 71 780 20 055 

Budowa centrum

badawczorozwojowego dla

Grupy Azoty S.A. 

Zadanie

zakończone 

Grupa Azoty POLYOLEFINS

Instalacja

do produkcji

propylenu metodą

odwodornienia

propanu (PDH)

wraz

z infrastrukturą

oraz instalacja

produkcji

polipropylenu(PP) 

1 801 109 tys.

USD 
253 107 93 526 

Budowa instalacji

produkującej propylen

metodą odwodornienia

propanu (PDH) i instalacji

do produkcji polipropylenu

wraz z infrastrukturą

towarzyszącą, w tym

rozbudową Portu Morskiego

w Policach o terminal

przeładunkowomagazynowy

propanu i etylenu. 

2022

Grupa Azoty PUŁAWY

Budowa bloku

energetycznego

w oparciu o paliwo

węglowe 

1 200 000 10 695 10 695 Dostosowanie

energetycznych instalacji

wytwórczych do wymagań

środowiskowych, przy

jednoczesnym zwiększeniu

udziału zakładowej

elektrociepłowni w zużyciu

energii elektrycznej przez

2022
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instalacje produkcyjne

oraz zapewnienie ciągłości

dostawy mediów

energetycznych 

Modernizacja

instalacji kwasu

azotowego

oraz budowa

nowych instalacji

kwasu azotowego,

neutralizacji

i produkcji nowych

nawozów na bazie

kwasu azotowego 

695 000 240 992 155 357 

Zwiększenie efektywności

produkcji kwasu azotowego

oraz poprawa ekonomiki

wytwarzanych na jego bazie

nawozów 

2024

Wytwórnia

nawozów

granulowanych

na bazie saletry

amonowej 

385 000 363 447 71 035 

Poprawa jakości nawozów

na skutek zastosowania

nowoczesnej granulacji

mechanicznej 

2021

Modernizacja kotła

parowego OP-215

nr 2 w celu redukcji

emisji NOx 

93 000 30 472 24 667 

Przystosowanie kotła

do nowych norm emisji NOx

oraz konieczność

odtworzenia jego

poprawnego stanu

technicznego 

2021

Grupa Azoty POLICE 

Uniezależnienie

produkcji wody

zdemineralizowanej

od zmiennego

zasolenia w rzece

Odrze, zwiększenie

możliwości

wytworzenia wód

specjalnych

na instalacjach 

108 000 1 049 1 049 

Modernizacja i rozbudowa

stacji uzdatniania

i demineralizacji wody

celem zabezpieczenia

przed okresowym

występowaniem

podwyższonego zasolenia

rzeki Odry na potrzeby

spółek Grupy Azoty POLICE 

2022 

Zmiana technologii

produkcji kwasu

fosforowego DA-HF 

83 350 82 748 1 218 

Poprawa efektywności

produkcji oraz jakości

produkowanego kwasu

fosforowego 

Zadanie

zakończone

(instalacja

w fazie

rozruchu) 

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

Modernizacja węzła

sprężania gazu

syntezowego dla

potrzeb Wytwórni

Amoniaku 

140 000 59 323 27 953 

Odtworzenie zdolności

sprężania gazu syntezowego

dla potrzeb Wytwórni

Amoniaku poprzez

zabudowę nowych

kompresorów 

2021

Grupa Azoty Compounding Sp. z o.o.

Wytwórnia tworzyw 115 000 104 168 93 912 Budowa instalacji Zadanie
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ZOBACZ NASZE INNOWACJE

W  segmencie nawozowym podejmowaliśmy działania ukierunkowane na  osiągnięcie celu strategicznego, wyznaczonego dla

rynku krajowego tj. wzrostu sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Polsce, a zarazem na wzmocnienie pozycji

lidera. 

Kontynuowaliśmy prace nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów oraz nad ulepszaniem formuł już wyprodukowanych.

Duży nacisk kładliśmy na budowanie bezpośrednich, długotrwałych relacji z rolnikami.

Za  osiągnięte należy uznać cele strategii dotyczące dalszej konsolidacji grupy i  koordynacyjnej funkcji Departamentu

Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro w obszarze handlu i marketingu.

W  segmencie tworzyw konsekwentnie realizowaliśmy zadania strategiczne, zmierzające do  budowy i  umocnienia pozycji

rynkowej Grupy Azoty na  rynku poliamidu PA6 naturalnego. Kontynuowaliśmy także prace mające na  celu pogłębienie

dywersyfikacji portfela produktowego i zdobycia pozycji w nowych sektorach.

W ramach uzupełniania łańcucha poliamidowego o produkty bardziej przetworzone w roku 2019 w Tarnowie, w spółce Grupa

Azoty Compounding uruchomiono nową wytwórnię tworzyw modyfikowanych o mocy produkcyjnej 46 tys. ton rocznie. Pozwala

to na osiągnięcie jednego ze strategicznych celów zdefiniowanych dla biznesu tworzyw, jakim jest zwiększenie skali działalności

w obszarze tworzyw modyfikowanych. 

Mimo niekorzystnych warunków rynkowych Segment Oxoplast z powodzeniem rozwijał bezpośredni kanał sprzedaży dla swoich

produktów, umacniając relacje „producent-producent”. Zgodnie z przyjętymi założeniami wprowadziliśmy do oferty dwa nowe,

specjalistyczne plastyfikatory nieftalanowe: Adoflex®  i  Oxovilen®  oraz zwiększyliśmy moce produkcyjne naszego głównego

plastyfikatora Oxovilex® (DOTP) o 15 tys. ton/rok, umacniając się na pozycji największego producenta DOTP w UE.

Zadania strategiczne w  obszarze zakupu energii elektrycznej, węgla i  gazu dotyczące cen i  wolumenów zostały zrealizowane

zgodnie z założeniami.

Po dwóch latach wzrostu, rok 2019 był okresem spadku cen na rynku gazu ziemnego. Ceny średnioroczne energii elektrycznej

utrzymały podobny poziom, co w roku 2018. Sytuację na rynku międzynarodowym węgla określa się jako wysoce zmienną. Ceny

węgla znajdowały się pod presją spadkową.

 

Źródło: Opracowanie własne.

modyfikowanych do modyfikacji tworzyw

sztucznych 

zakończone 

Realizacja strategii biznesowej w 2019 roku

Segment Nawozy-AGRO

Segment Tworzywa

Segment Oxoplast

Energetyka jako priorytet przemysłu chemicznego
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S T R A T E G I A

Strategia zrównoważonego rozwoju

Doskonale wiemy, z  jak ogromną odpowiedzialnością wiąże się działalność w  branży chemicznej. Kwestie zrównoważonego

rozwoju i odpowiedzialnego biznesu mają dla nas charakter strategiczny. Za nadzór nad procesem zarządzania zrównoważonym

rozwojem odpowiedzialni są: prezes zarządu oraz  – w  poszczególnych obszarach kompetencji – członkowie zarządu.  Ze

względu na  fakt, że  zrównoważony rozwój dotyczy wszystkich obszarów działalności Grupy Azoty, w  proces zaangażowani są

również przedstawiciele spółki z różnych departamentów i szczebli.

Strategiczne podejście do  zrównoważonego rozwoju traktujemy jako odzwierciedlenie zintegrowanego podejścia do  działań

podejmowanych w  zakresie efektywności ekonomicznej, odpowiedzialności względem pracowników i  środowiska oraz  relacji

z otoczeniem. 

W 2019 roku pozostawaliśmy sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Cele te mają

różnorodny charakter, a  ich proces ich osiągania realizacja jest monitorowany na  całym świecie z  użyciem odpowiednich

wskaźników.

Priorytety strategiczne z zakresu zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności zostały zawarte w projekcie „Strategii

zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty na lata 2018-2022”.

Nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju:

[103-2]
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FILAR 1: Produkt i produkcja

Nasz priorytet: Gwarantujemy efektywną, innowacyjną i przyjazną środowisku

produkcję dzięki:

zapewnieniu wysokiej jakości produktu,

inwestowaniu w badania i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wydłużanie łańcucha wartości

produktów (chemia i tworzywa),

zwiększaniu efektywności środowiskowej i kosztowej procesów (redukcja zużycia energii, emisji, zużycia wody),

zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji, transportu i magazynowania,

zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników,

rozwijaniu gospodarki w obiegu zamkniętym.

Zwalczanie głodu:  jesteśmy świadomi, że  sektor rolnictwa

i żywności jest pełni kluczową rolę w zwalczaniu ubóstwa.

Naszym celem jest zwiększanie wydajności i  produkcji,

podtrzymywanie ekosystemów, przystosowywanie się

do  zmian klimatycznych, a  także – przy użyciu naszych

produktów – stopniowe poprawianie jakości gleby

i gruntów.

Działania dotyczące klimatu: zmiany klimatyczne są

odczuwane w  każdym kraju, na  każdym kontynencie.

Kwestia nadmiernej emisji gazów cieplarnianych wymaga

skoordynowanej współpracy i  rozwiązań wypracowanych

na  szczeblu międzynarodowym. Chcemy wspólnie

przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom, redukując

nasz negatywny wpływ na środowisko.

Czysta woda i  warunki sanitarne: prowadząc działalność

staramy się znacząco podnosić efektywność

wykorzystywania wody, aby przyczynić się do  rozwiązania

problemu jej niedoborów.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura:   u  podstaw

wysiłków zmierzających do realizacji tego celu leży postęp

technologiczny. Bez technologii i  innowacji nie będzie

postępować industrializacja, a  my chcemy przyczyniać się

do  rozwoju badań naukowych i  podniesienia poziomu

technologicznego sektora przemysłowego.
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FILAR 2: Ludzie i relacje

Nasz priorytet: Zwiększamy pozytywny wpływ na otoczenie społeczno-

gospodarcze przez:

wspieraniu rozwoju zrównoważonego i precyzyjnego rolnictwa, kształceniu rolników,

doskonaleniu relacji z klientem,

wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów w głównych lokalizacjach naszych zakładów,

sponsorowaniu, zaangażowaniu społecznemu i prowadzeniu dialogu z otoczeniem,

rozwijaniu kapitału intelektualnego obecnych i przyszłych pracowników, którzy stanowią nasze bezpośrednie otoczenie

społeczne w głównych lokalizacjach zakładów.

Odpowiedzialna konsumpcja i  produkcja: zrównoważona

konsumpcja i  produkcja wymagają systematycznego

podejścia i  współpracy podmiotów uczestniczących

w  całym łańcuchu dostaw, począwszy od  producentów,

a  skończywszy na  konsumentach. Dlatego też w  Grupie

Azoty prowadzimy liczne szkolenia, np. dla rolników. 

Wzrost gospodarczy i  godna praca: osiągamy ten cel

wspierając rozwój społeczno-gospodarczy miast

i regionów w głównych lokalizacjach naszych zakładów.

Dobra jakość edukacji:  naszym celem jest zwiększanie

liczby młodzieży i  dorosłych, którzy  mają odpowiednie

umiejętności, w  tym techniczne i  zawodowe, potrzebne

do  uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy

i rozwoju przedsiębiorczości.

FILAR 3: Dobre zarządzanie
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Nasz priorytet: Dążymy do doskonałości operacyjnej i zarządzamy ryzykiem

dzięki:

budowaniu ładu organizacyjnego i zapewnieniu zgodności z przepisami,

budowaniu spójnej kultury organizacyjnej w oparciu o system wartości i kodeks etyczny,

zwiększaniu zaangażowania i innowacyjności pracowników,

zarządzaniu odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw,

zapewnieniu cyber-bezpieczeństwa,

uczestnictwu w inicjatywach i przeglądach czynników ESG (Environmental, Social, Governance),

monitorowaniu kluczowych wskaźników i zintegrowanej sprawozdawczości zgodnej z powszechnie uznawanymi standardami

i wytycznymi.

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura:   u  podstaw

wysiłków zmierzających do realizacji tego celu leży postęp

technologiczny. Bez technologii i  innowacji nie będzie

postępować industrializacja, a  my chcemy przyczyniać się

do  rozwoju badań naukowych i  podniesienia poziomu

technologicznego sektora przemysłowego.
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S T R A T E G I A

Przyszłość

Przyszłe możliwości kształtują między innymi następujące czynniki: rosnąca elektromobilność, nacisk na  efektywne

wykorzystywanie materiałów w sektorze budowlanym, rosnące oczekiwania, dotyczące właściwości tworzyw sztucznych, rozwój

technologii produkcji bio-plastików i bardziej przyjaznych dla środowiska polimerów, wytwarzanych w oparciu o polisacharydy,

które mają zastąpić tradycyjne plastiki i inne materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Postęp technologiczny i  cyfryzacja powodują wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa i  zmuszają do  poszukiwania nowych

kanałów sprzedaży i  interakcji z  klientami, którzy  mają coraz większe oczekiwania dotyczące sposobu obsługi. Rolnictwo

precyzyjne i  specjalistyczne nawozy inteligentne nabierają popularności. Zmieniają się preferencje rolników, zmuszając

producentów do dopasowywania produktów do konkretnych rodzajów upraw. Efektywne gospodarowanie zasobami i ochrona

środowiska nabierają wyjątkowej wagi. 

Stale monitorujemy otoczenie i trendy, by móc dopasowywać do nich prowadzone działania strategiczne.

Sektor chemiczny znajduje się obecnie w  fazie przejściowej – realizowany jest projekt Chemia 4.0 przyjęty przez Polską Izbę

Przemysłu Chemicznego. Czynniki dotychczas napędzające wzrost, takie jak globalizacja, specjalizacja i  koncentracja

na podstawowej działalności osiągnęły szczytowy poziom.

Kluczową rolę w  transformacji branży chemicznej odgrywać będzie cyfryzacja, gospodarka o  obiegu zamkniętym

oraz dostosowanie się do nowych wymogów regulacyjnych w zakresie ESG i klimatu. 

[IR - Perspektywy na przyszłość]
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Szybkie zmiany wartości kursu walut obcych, spowodowane czynnikami politycznymi, powodują wzrost niepewności. Wahania

cen surowców (ropy naftowej i  gazu ziemnego) przekładają się na  produkty pochodne wykorzystywane w  Grupie Azoty jako

surowce produkcyjne (propylen, benzen, fenol), podobnie jak zmiany cen węgla i energii elektrycznej. 

Zmiany regulacyjne wymagają dostosowania produkcji do  regulacji międzynarodowych, w  szczególności unijnych, w  tym

m.in. norm środowiskowych, Reach, norm dopuszczalnego poziomu metali ciężkich w nawozach (szczególnie zawartości kadmu

w fosforytach), produkcji i użytkowania glifosatu. 

Globalne zmiany klimatyczne oznaczają dla Grupy Azoty konieczność dostosowania się do  zmian regulacyjnych, głównie

związanych z uprawnieniami do emisji CO2. 

W celu zmniejszenia wpływu związanego z emisją gazów cieplarnianych w Grupie Azoty S.A. od lat konsekwentnie ogranicza się

energochłonność procesów, a  tym samym emisję gazów cieplarnianych do  atmosfery. Wdrożono system monitorowania

i  raportowania emisji CO2, który  pomyślnie przeszedł proces weryfikacji oraz  audyt weryfikacyjny. Pomiary emisji prowadzimy

w sposób ciągły oraz okresowo, na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych.

W 2019 roku w Grupie Azoty Kędzierzyn przydzielone na lata 2019-2021 szacowane zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji

przewyższało ich bezpłatne przydziały. Ze  względu jednak na  realizowane inwestycje proekologiczne (budowa nowej

elektrociepłowni, patrz: inwestycja „Nowa koncepcja”) spółka otrzymywała transze dodatkowych bezpłatnych uprawnień.

Ponieważ zadanie to ujęte było w Krajowym Planie Inwestycyjnym, jego zakończenie wymagało uzyskania założonych wskaźników

zgodności. Spółka przedłożyła poświadczenie osiągnięcia założonych wskaźników. Jeżeli chodzi o  przeciwdziałanie zmianie

klimatu, realizacja tej  inwestycji pozwoliła na  redukcję emisyjności (przed  rozpoczęciem inwestycji) z  1,02 Mg CO2/MWh

do  poziomu 0,75 MgCO2/MWh. Spółka nie otrzyma już kolejnych dodatkowych uprawnień w  ramach kosztów poniesionych

na realizację tego zadania.

Firma rozliczyła 4,5% zrealizowanej i zweryfikowanej emisji za rok 2019 za pomocą tańszych uprawnień CER. 

Inne inicjatywy proklimatyczne obejmowały działania związane z  ograniczeniem emisji N2O z  instalacji produkcji kwasu

azotowego. W  tym celu w  marcu zainstalowano nowy pakiet siatek katalitycznych oraz  wymieniono katalizator na  nowy,

o  mniejszej średnicy, co zwiększyło poziom redukcji N2O. Ponadto w  grudniu przeprowadzono dodatkową wymianę siatek

katalitycznych i  uzupełnienie złoża katalizatora, w  efekcie czego obniżono wskaźnik emisji podtlenku azotu z  instalacji.

Przeprowadzone działania skutkują mniejszym oddziaływaniem na  środowisko instalacji produkującej kwas azotowy.

Przeprowadzone czynności spowodowały uzyskanie redukcji emisji gazu cieplarnianego N2O o 150 Mg – a w ekwiwalencie CO2

o 44 642 Mg CO2, co ograniczyło udział produkcji kwasu azotowego w występowaniu efektu cieplarnianego.

Jeżeli chodzi o  emisję gazów cieplarnianych w  Grupie Azoty Police,  sytuacja jest ustabilizowana. Od  2013 do  2020 roku

obowiązuje trzeci okres rozliczeniowy europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS), który  obejmuje instalacje spółki. Rok

2019 był siódmym rokiem tego okresu. Ze  względu na  przynależność do  systemu unijnego oraz  utrzymanie wymaganego

poziomu produkcji trzy instalacje technologiczne oraz jedna energetyczna otrzymały tzw. darmowe uprawnienia do emisji gazów

cieplarnianych w ilościach wcześniej ustalonych przez Krajowego Administratora. Ze względu na przestój jedynego źródła emisji

od połowy 2017 r., instalacji EC I, darmowe uprawnienia dla tej instalacji nie były przyznane.

Wprowadzenie benchmarków produkcyjnych oraz  współczynników korygujących powoduje stopniowe zmniejszanie liczby

otrzymywanych darmowych uprawnień. Brakujące uprawnienia niezbędne dla rozliczenia każdego roku zakupujemy na  rynku

wtórnym. Sytuacja ulegnie niekorzystnej (dla wytwórców gazów cieplarnianych) zmianie od 2021 r. ze względu  na nową sytuację

prawną - zwiększenie docelowego poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, w tym istotne ograniczenie

dotychczas przyznawanych uprawnień darmowych.

Zagrożenia wynikające ze  zmieniających się cen zakupu jednostek uprawnień EUA nadal będą występować. Według prognoz

krótko i  długookresowych ceny uprawnień będą stale wykazywać tendencje rosnące. Są i  będą one nadal zależne od  popytu

i  podaży oraz  globalnej sytuacji politycznej i  energetycznej. Brak lub nieterminowe umorzenie podlega karze administracyjnej

w wysokości 100 euro za 1 Mg nieumorzonego CO2.

Sytuacja na rynku giełdowym uprawnień, emisji oraz stopnia realizacji planu zakupowego, który ma zapewnić liczbę niezbędną

do umorzenia, jest okresowo monitorowana również poprzez Komitet Zarządzania EU ETS Grupy Azoty. W Komitecie znajdują się

upoważnieni przedstawiciele spółki, co jest dokumentowane w protokołach ze spotkań.

Ryzyka i szanse wynikające ze zmian klimatycznych [201-2] [305-5]
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Transformacja globalnego rynku sprzedaży tworzyw sztucznych zwiększa presję cenową. Coraz ważniejsza staje się możliwość

wytwarzania substancji specjalistycznych w  segmencie tworzyw sztucznych i  chemii. Producenci w  krajach rozwijających się

i bogatych w zasoby rozwijają się i rozszerzają ofertę o produkty specjalistyczne. Wzrasta moc produkcyjna nawozów na świecie

i globalna nadpodaż kaprolaktamu i poliamidu. Nasila się konkurencja między wytwórcami poliamidu PA6. 

Na  rynku polskim wyzwanie stanowi szara strefa - nielegalny import produktów oraz  sprzedaż produktów podrabianych –

oraz rosnący napływ nawozów importowanych. 

W oczach analityków coraz większej wagi nabiera zarządzanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi (tzw. czynniki ESG).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT EMISJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ZUŻYCIA ENERGII

Spółka wyczerpała możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla własnych instalacji technologicznych w odniesieniu

do  stosowanych paliw. Po  zakończonych w  roku 2009 modernizacjach wszystkie działają w  oparciu o  proces spalania gazu

ziemnego wysokometanowego.

W  Grupie Azoty Puławy, w  wyniku zmian klimatycznych, zaobserwowaliśmy wzmożone zapotrzebowanie na  nawozy

umożliwiające fertygację, tj.  nawożenie wraz z  nawadnianiem oraz  na nawozy mocznikowe o  niższej emisji amoniaku. Dlatego

prowadzimy prace badawczo-rozwojowe nad  zwiększeniem dostępności nawozów zarówno do  procesu fertygacji, jak i  nad

mocznikiem z dodatkiem inhibitora ureazy, pozwalającego na obniżenie emisji amoniaku. Dla potrzeb zmniejszenia emisji gazów

cieplarnianych stosujemy wysokosprawne katalizatory do redukcji emisji podtlenku azotu (N2O), wydobywającego się z instalacji

kwasu azotowego oraz  zwiększamy efektywność energetyczną. Prowadzimy prace nad  zmniejszeniem zużycia gazu ziemnego

(poprawa efektywności produkcji i  efektywności energetycznej) oraz  mediów energetycznych (poprawa efektywności

energetycznej), w szczególności wysokociśnieniowej pary grzewczej i procesowej.

Działalność w tym zakresie jest monitorowana i nadzorowana w oparciu o regulacje Systemu Zarządzania Energią.
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Wyniki finansowe

Struktura finansowania naszej grupy jest dostosowana do jej potrzeb i umożliwia realizację kluczowych projektów inwestycyjnych.

Jej nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz  pełnej spójności wewnętrznej

całości finansowania grupy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 11 307 915 tys. zł (+13% r./r.)

EBITDA osiągnęła poziom 1 424 110 tys. zł (+86,3% r./r.)

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wyniósł 407 673 tys. zł (+5153,5% r./r.)

[IR - Prezentacja wyników]

[102-7]
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* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. nabycia spółki Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty SIARKOPOL, AIG oraz odpis instalacji POM. 

W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF. 

W  2015 roku skorygowano o  odpis na  aktywa Wytwórni C-nonu z  benzenu, instalacji przerobu tłuszczów i  instalacji do  produkcji

dwusiarczku węgla. 

W 2016 roku skorygowano odpis aktualizujący należności AIG, odpis złóż AIG i instalację przerobu tłuszczów. 

W 2017 roku – instalacja przerobu tłuszczów. 

W 2017 roku wynik EBITDA i zysk netto skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, odpis AIG oraz Elektrowni Puławy i złóż siarki. 

W 2018 roku wyniki skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, dodatkowo zysk netto o skutki utraty kontroli nad spółką AFRIG

S.A. 

W  2019 roku wynik skorygowano o  odpisy aktualizujące dot. Spółki zależnej Chorzów, o  skutki czasowego unieruchomienia instalacji

w Policach oraz o odpisy części aktywów w Siarkopolu z tytułu załamania na rynku siarki.

 Cel strategiczny Poziom osiągnięty w 2019 r. Poziom osiągnięty w 2018 r. 

Rentowność EBIT    8% 5,4% 0,8% 

Rentowność EBITDA   14% 12,6% 7,6% 

ROCE    10% 5,1% 0,7% 

ROE    10% 5,3% 0,1% 

Proces osiągania finansowych celów strategicznych Grupy Azoty:

Poziom przychodów ze  sprzedaży uległ zwiększeniu w  porównaniu do  analogicznego okresu roku ubiegłego o  13,1%, co przy

jednoczesnym spowolnieniu wzrostu kosztów wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i  materiałów (o  5,1%)

skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze  sprzedaży, który  w  2019 roku był wyższy w  porównaniu

do  analogicznego okresu roku poprzedniego o  881  280 tys. zł. Zysk ze  sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i  ogólnego

zarządu, wyniósł 685  047 tys. zł i  zwiększył się o  563  321 tys. zł w  stosunku do  porównywalnego okresu roku poprzedniego.

W  2019 roku na  pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w  kwocie (72  223) tys. zł, co wpłynęło

na nieznaczne obniżenie wyniku EBIT, który ukształtował się na poziomie 612 824 tys. zł.

Zobacz komentarz ekspercki do sytuacji finansowej Grupy Azoty w 2019 roku

Przychody ze sprzedaży

EBIT w ujęciu segmentów Nawozy Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe

L
Ę
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Źródło: Opracowanie własne

W  2019 roku przychody ze  sprzedaży w  segmencie Nawozy-Agro wyniosły 6  715  745 tys. zł i  stanowiły 59,4% całkowitych

przychodów ze  sprzedaży na  poziomie grupy. W  porównaniu do  2018 roku poziom przychodów w  tym segmencie uległ

zwiększeniu o 36,9%. W segmencie Tworzywa przychody ze sprzedaży stanowiły 12,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży

grupy, a  wartość przychodów segmentu uległa zmniejszeniu w  stosunku do  analogicznego okresu roku poprzedniego o  6,7%.

W  segmencie Chemia przychody ze  sprzedaży były niższe niż w  2018 o  15,3%, natomiast w  segmencie Energetyka przychody

zwiększyły się o 8,2% względem 2018 roku.

Źródło: Opracowanie własne

 

Źródło: Opracowanie własne

EBIT w ujęciu segmentów Nawozy Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe

Przychody zewnętrzne

ze sprzedaży
6 715 745 1 456 487 2 638 885 273 660 223 138

Zysk/(Strata) ze sprzedaży 639 352 2 979 120 764 (12 890) (65 158)

EBIT 640 069 (633) 93 291 (11 007) (108 896)

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych
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Udział poszczególnych segmentów w  strukturze przychodów, w  porównaniu do  2018 roku, uległ zmianom - wzrósł

w segmentach Nawozy-Agro (o 10,3 pp.) i pozostałych (0,3 pp.), a zmniejszył się w segmencie Chemia (o 7,8 pp.), Tworzywa (o 2,7

pp.) i Energetyka (o 0,1 pp.).

Wynik EBIT w  2019 roku ukształtował się na  poziomie 612  824 tys. zł. W  2019 roku segmenty Nawozy-Agro oraz  Chemia

wygenerowały dodatni wynik EBIT. Rentowność EBIT w 2019 roku wyniosła 5,4%, w porównaniu z 0,8% w poprzednim okresie

sprawozdawczym.

Grupa Azoty osiągnęła w  2019 roku dodatni wynik EBITDA na  poziomie 1  424  110 tys. zł oraz  osiągnęła zysk netto w  kwocie

407  673 tys. zł. Były to  wyniki wyższe odpowiednio o  659  668 tys. zł oraz  o  399  913 tys. zł od  wyników uzyskanych

w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zgodnie ze zaktualizowaną w maju 2017 roku strategią Grupy Azoty na lata 2013–

2020 celem strategicznym grupy jest osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 14%.

Wyszczególnienie 2019 2018 Zmiana
Zmiana

%

Przychody ze sprzedaży 11 307 915 9 998 967 1 308 948 13,1

Koszty wytworzenia/nabycia

sprzedanych produktów, towarów

i materiałów

(8 833 939) (8 406 424) (427 668) 5,1

Zysk brutto ze sprzedaży 2 473 976 1 592 543 881 280 55,3

Koszty sprzedaży (902 195) (658 602) (243 593) 37,0

Koszty ogólnego zarządu (886 734) (812 368) (74 366) 9,2

Zysk ze sprzedaży 685 047 121 573 (563 321) 462,8

Strata na pozostałej działalności

operacyjnej
(72 223) (40 582) (31 641) 78,0

Zysk na działalności operacyjnej 612 824 81 144 531 680 655,2

Przychody/koszty finansowe

netto
(66 858) (53 683) (13 175) 24,5

Zysk z udziałów w jednostkach

stowarzyszonych wycenianych

metodą praw własności

12 493 13 092 (599) (4,6)

Zysk przed opodatkowaniem 558 459 40 553 517 906 1 277,1

Podatek dochodowy (150 786) (32 793) (177 993) 359,8

Zysk netto 407 673 7 760 399 913 5 153,5

EBIT 612 824 81 144 531 680 655,2

Amortyzacja 811 286 683 298 127 988 18,7

EBITDA 1 424 110 764 442 659 668 86,3

 

Źródło: Opracowanie własne

EBIT

EBITDA

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty

Struktura aktywów
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W 2019 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 15 478 691 tys. zł, tj. o 1 212 679 tys. zł w porównaniu do stanu

na koniec 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan aktywów trwałych wyniósł 10 705 437 tys. zł, a stan aktywów obrotowych

4 773 254 tys. zł. 

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po  stronie aktywów w  sprawozdaniu z  sytuacji finansowej w  badanym okresie w  stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Wyszczególnienie 2019 2018* Zmiana
Zmiana

%

Aktywa trwałe, w tym: 10 705 437 9 993 114 712 323 7,1

Rzeczowe aktywa trwałe 8 142 751 7 757 071 385 680 5,0

Wartości niematerialne 985 071 1 048 461 (63 390) (6,0)

Wartość firmy 308 589 311 280 (2 691) (0,9)

Pozostałe należności 156 867 185 397 (28 530) (15,4)

Aktywa obrotowe, w tym: 4 773 254 4 272 898 500 356 11,7

Zapasy 1 669 809 1 505 024 164 785 10,9

Należności z tytułu dostaw

i usług oraz pozostałe
1 615 486 1 551 652 63 8634 4,1

Środki pieniężne i ich

ekwiwalenty
770 087 846 532 (76 445) (9,0)

Prawa majątkowe 474 133 261 767 212 366 81,1

Pozostałe aktywa finansowe 174 724 15 061 159 663 1 060,1

Aktywa razem 15 478 691 14 266 012 1 212 679 8,5

 

*Dane finansowe przekształcone zgodnie z  informacją przedstawioną w  punkcie 2.1.b w  informacji dodatkowej do  skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Źródło: Opracowanie własne

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po  stronie pasywów w  sprawozdaniu z  sytuacji finansowej w  badanym okresie w  stosunku

do analogicznego okresu roku poprzedniego:

Wyszczególnienie 2019 2018 Zmiana
Zmiana

%

Kapitał własny 7 693 947 7 327 959 365 988 5,0

Zobowiązania długoterminowe,

w tym:
4 288 382 3 662 586 625 796 17,1

wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych o 385 680 tys. zł,

zmniejszenie się stanu wartości niematerialnych i prawnych o 63 390 tys. zł,

wzrost stanu zapasów 164 785 tys. zł,

wzrost stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe o 63 834 tys. zł,

zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o 76 445 tys. zł.

Struktura pasywów

wzrost stanu kapitału własnego o 365 988 tys. zł,

wzrost stanu zobowiązań z tytułu leasingu o 401 340 tys. zł,

wzrost stanu pozostałych zobowiązań finansowych o 361 460 tys. zł.
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Wyszczególnienie 2019 2018 Zmiana
Zmiana

%

Zobowiązania z tytułu kredytów

i pożyczek
2 546 003 2 488 353 57 650 2,3

Zobowiązania z tytułu świadczeń

pracowniczych
469 351 394 677 74 674 18,9

Rezerwy z tytułu odroczonego

podatku dochodowego
461 124 448 600 12 524 2,8

Zobowiązania z tytułu leasingu 367 482 16 806 350 676 2 086,6

Pozostałe zobowiązania

finansowe
18 357 21 930 (3 573) (16,3)

Zobowiązania krótkoterminowe,

w tym:
3 496 362 3 275 467 220 895 6,7

Zobowiązania z tytułu dostaw

i usług oraz pozostałe
2 516 567 2 598 289 (81 722) (3,1)

Pozostałe zobowiązania

finansowe
554 305 189 272 365 033 192,9

Zobowiązania z tytułu kredytów

i pożyczek
205 908 362 620 (156 712) (43,2)

Zobowiązania z tytułu leasingu 59 530 8 866 50 664 571,4

Zobowiązania z tytułu świadczeń

pracowniczych
53 270 45 630 7 640 16,7

Pasywa razem 15 478 691 14 266 012 1 212 679 8,5

 

*Dane finansowe przekształcone zgodnie z  informacją przedstawioną w  punkcie 2.1.b w  informacji dodatkowej do  skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Źródło: Opracowanie własne

W 2019 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 2 033 434 tys.

zł.

 Nota

za okres 

od 01.01.2019 

do 31.12.2019

za okres 

od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

przekształcone*

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej  

Zysk/(Strata) przed opodatkowanie  558 459 40 553

Korekty  924 872 764 288

Amortyzacja  811 286 683 298

Utworzenie/(Odwrócenie) odpisów aktualizujących  50 624 (30)

Strata z tytułu działalności inwestycyjnej  3 872 73 412

Zysk ze zbycia aktywów finansowych  (878) (9 486)

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przepływy operacyjne
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 Nota

za okres 

od 01.01.2019 

do 31.12.2019

za okres 

od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

przekształcone*

Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych

wycenianych metodą praw własności
 (12 493) (13 092)

Odsetki, różnice kursowe  77 124 29 977

Dywidendy  (165) (291)

(Zysk)/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej

aktywów finansowych wykazywanych wg wartości

godziwej

 (4 498) 500

 1 483 331 804 841

Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług

oraz pozostałych
34 (146 517) (163 292)

Zwiększenie stanu zapasów 34 (386 203) (237 232)

Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług

oraz pozostałych
34 782 477 538 470

Zwiększenie stanu rezerw, rozliczeń

międzyokresowych i dotacji
34 386 641 150 247

Inne korekty 34 (3 541) 26 144

Przepływy pieniężne wygenerowane na działalności

operacyjnej
 2 116 188 1 119 178

Zapłacony podatek dochodowy  (82 754) (36 648)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  2 033 434 1 082 530

Przepływy środków pieniężnych z działalności

inwestycyjnej
 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
 10 566 6 430

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
 (1 049 703) (1 097 209)

Otrzymane dywidendy  17 13 108

Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych

środków pieniężnych
 - (951 064)

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych  (415 462) -

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów

finansowych
 246 030 249 789

Odsetki otrzymane  26 014 19 643

Dotacje  753 4 901

Pożyczki udzielone  - (3 252)

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych  109112 112

Pozostałe wpływy inwestycyjne  - 709

Pozostałe wydatki inwestycyjne  (4 813) (4 627)

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (1 186 489) (1 761 460)
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 Nota

za okres 

od 01.01.2019 

do 31.12.2019

za okres 

od 01.01.2018 

do 31.12.2018 

przekształcone*

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

Dywidendy wypłacone  (2 695) (144 345)

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  217 030 1 234 348

Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek  (286 477) (602 753)

Odsetki zapłacone  (107 629) (76 094)

Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (56 645) (10 087)

Pozostałe wpływy finansowe  12 024 59 260

Spłata faktoringu odwrotnego  (695 547) -

Pozostałe wydatki finansowe  - (26 879)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (919 939) 433 450

Przepływy pieniężne netto, razem  (72 994) (245 480)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  846 532 1 085 885

Wpływ zmian kursów walut  (3 451) (6 127)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 18 770 087 846 532

 

* Zgodnie z informacją opisaną w punkcie 2.1. b. i c.

 

Jednostka dominująca realizuje politykę dywidendy według przyjętej zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą

spółka zdecydowała o  odstąpieniu od  określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu

na poziomie 60%.

W  2019 roku nie wypłacono dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 27  czerwca  2019 roku podjęło

uchwałę o  przeznaczeniu zysku netto za  rok obrotowy 2018 w  kwocie 171  064  449,85 zł w  całości na  powiększenie kapitału

zapasowego spółki. 

Zobacz jak realizowaliśmy politykę dywidendową

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2018

Rok za który

wypłacono

dywidendę 

Dzień dywidendy 
Dzień wypłaty

dywidenty 

Wypracowany

zysk 

Łączna kwota

dywidendy 

Dywidenda

na jedną akcję 

2008 26.06.2009 

1 część: 31.08.2009 

61 935 tys. zł 39 898 749,42 zł 1,02 zł 

2 część: 06.11.2009 

2012 22.04.2013 24.05.2013 250 692 tys. zł 148 793 226,00 zł 1,50 zł 

[201-1]
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Źródło: Opracowanie własne

Rok 2018 zamknął się ceną akcji 31,18 zł, co umożliwiło wzrost kursu do poziomu 35 zł na początku roku 2019.

Rok 2019 nie był tak okresem tak dynamicznego wzrostu notowań spółki jak rok 2018. Kurs z  trudem przebijał wartość 40 zł

za walor. W styczniu kurs akcji lekko wzrósł z poziomu około 32 zł do niewiele ponad 36 zł w chwili zamknięcia miesiąca. Dalszy

wzrost kursu nastąpił pod  koniec lutego, kiedy odnotowano cenę 46 zł za  akcję. Apogeum nastąpiło w  ostatnich tygodniach

lutego (maksimum lokalne 46,94 zł) i był to rekordowy wynik w ubiegłorocznych notowaniach. Marzec i kwiecień - były okresem

względnej stabilizacji kursu, po  czym w  maju i  czerwcu nastąpił spadek, kiedy ceny akcji spółki z  trudem przekraczały 40 zł,

a zwykle były niższe. W lipcu miał miejsce chwilowy, krótkookresowy wzrost do poziomu ponad 46 zł, po czym ponowny spadek

w  sierpniu do  poziomu 37-38 zł. Od  września notowano systematyczny spadek do  poziomów bliżej 30 zł, po  czym

w październiku dało się zaobserwować lekki wzrost do ceny 32-33 zł. Należy zauważyć, że dla krajowego rynku akcji III kwartał był

najgorszy w  2019 roku, a  praktycznie wszystkie indeksy GPW zakończyły kwartał na  poziomie niższym od  oczekiwanego.

Na  początku listopada nastąpiło nieznaczne, chwilowe ożywienie, w  efekcie którego  kurs przekroczył próg 36 zł, a  po nim

powolny spadek, skutkiem którego na początku grudnia kurs spadł poniżej 30 zł, osiągając minimum lokalne 28,20 zł. Do końca

roku 2019 kurs oscylował w okolicy 30 zł, a rok ostatecznie zamknął się ceną 29,28 zł. Zarówno kurs akcji, jak i poziom obrotów był

niski przez cały rok.

Rok za który

wypłacono

dywidendę 

Dzień dywidendy 
Dzień wypłaty

dywidenty 

Wypracowany

zysk 

Łączna kwota

dywidendy 

Dywidenda

na jedną akcję 

2013 18.06.2014 09.07.2014 44 117 tys. zł 19 839 096,80 zł 0,20 zł 

2015 20.06.2016 11.07.2016 209 055 tys. zł 83 324 206,56 zł 0,84 zł 

2016 04.08.2017 23.08.2017 224 775 tys. zł 78 364 432,36 zł 0,79 zł 

2017 25.07.2018 08.08.2018 354 793 tys. zł 123 994 355,00 zł 1,25 zł 

Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych

Grupa Azoty S.A.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w 2019 roku

Notowania akcji Jednostki Dominującej w 2019 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Rok 2019 Grupa Azoty Police rozpoczęła notowaniem kursu na poziomie 13,70 zł. Pierwszy miesiąc roku był okresem stabilizacji

kursu na  poziomie zbliżonym do  14,00 zł. W  lutym nastąpił dynamiczny wzrost wyceny spółki, czego potwierdzeniem było

osiągnięcie w dniu 21.02.2019 roku najwyższego kursu w całym roku 2019, który wyniósł 17,50 zł. Następnie kurs systematycznie

spadał, a na koniec pierwszego kwartału osiągnął poziom ze stycznia 2019 roku. 

W drugim kwartale kurs akcji oscylował w przedziale 14,00 zł – 14,40 zł. Na koniec drugiego kwartału spadł do poziomu 12,30 zł. 

Trzeci kwartał rozpoczął się od wzrostu kursu akcji do poziomu 15,30 zł, który powrócił następnie do poziomu obserwowanego

w drugim kwartale, tj. 13,80 zł – 14,30 zł. Pierwsza połowa czwartego kwartału - to systematyczne obniżanie notowań do poziomu

13,50 zł. Pod  koniec pierwszego tygodnia listopada nastąpiła znaczna przecena walorów spółki do  kwoty 10,70 zł. Spadki

utrzymywały się do  pierwszego tygodnia grudnia. Najniższy kurs w  2019 wyniósł 10,00 zł i  został odnotowany 4  grudnia  2019

roku. Następnie ceny akcji ustabilizowały się i  utrzymywały się na  poziomie 10,20 zł – 10,50 zł. Na  koniec 2019 roku kurs akcji

wyniósł 10,50 zł.

W dniu 30 grudnia 2019 roku kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosił 89,20 zł za akcję i w stosunku

do  kursu zamknięcia z  2  stycznia  2019 roku (wynoszącego 67,00 zł za  akcję) wzrósł o  33,13%. W  tym samym okresie wartość

indeksu WIG spadła o  0,78%. Najniższą wartość akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., tj.  64,00 zł za  akcję,

odnotowano w dniu 3 stycznia 2019 roku; najwyższą, tj.  117,00 zł za akcję – w dniach 19 i 21  lutego 2019 roku oraz 4 marca 2019

roku. Na koniec grudnia 2019 roku kapitalizacja spółki wyniosła 1 705 mln zł.

Grupa Azoty Police

Kurs akcji Grupy Azoty Police w 2019 roku

Notowania i wolumeny akcji Spółki w 2019 roku

Grupa Azoty Puławy

Kurs akcji Grupy Azoty Puławy w 2019 roku
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Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne. Zgodnie z przepisami udostępniamy wszystkim

interesariuszom nasze sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które są zgodne z  interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty dostępne jest

na naszych stronach internetowych.

Noty objaśniające_Skonsolidowane SF GK Grupa Azoty za 2019.pdf

Zobacz wyniki naszych spółek

Zapoznaj się z notami

28



R Y Z Y K O

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko definiujemy, jako prawdopodobne przyszłe zdarzenie oraz wszelkie formy niepewności, które mogą wpłynąć na proces

osiągania celów. Zarządzanie ryzykiem składa się z następujących etapów: 

1. Tworzenie struktury ramowej procesu zarządzania ryzykiem

korporacyjnym

2. Analiza kontekstu organizacyjnego.

3. Identyfikacja i ocena ryzyka:

W Grupie Azoty stosujemy zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o normę ISO 31000:2018

„Zarządzanie ryzykiem – wytyczne”. Uwzględnia ono rozwiązania składające się na  nasz ład korporacyjny dostarczając organom

zarządczym i  nadzorczym oraz  akcjonariuszom aktualnych, wiarygodnych i  usystematyzowanych informacji na  temat ryzyka

związanego z działalnością Grupy.

identyfikacja i klasyfikacja rodzajów ryzyka, 

analiza ilościowa i jakościowa rodzajów ryzyka, 

mapowanie i priorytetyzacja kluczowych rodzajów ryzyka.

[102-11] [102-15] [103-2] [IR - Ryzyka i szanse][IR - Ład korporacyjny]
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4. Postępowanie z ryzykiem:

5. Monitorowanie i sprawozdawczość. 

6. Doskonalenie zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
Osobami odpowiedzialnymi za  zarządzanie zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka są właściciele ryzyka, którzy  mają za  zadanie

przeprowadzenie szczegółowej analizy, wdrożenie odpowiednich działań regulujących i redukujących.

 

Zarządy spółek na bieżąco monitorują rozwój wydarzeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz oceniają wpływ

pandemii na działalność poszczególnych spółek. 

Szczególną uwagę przywiązuje się do  identyfikacji ryzyka związanego z  pandemią, aby móc z  wyprzedzeniem podejmować

działania zapobiegawcze. Rozwój sytuacji jest dynamiczny, z  uwagą śledzimy najnowsze informacje. W  Grupie Azoty został

powołany zespół, który na bieżąco identyfikuje i ocenia ryzyko. 

ZOBACZ, JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY NA RZECZ PLACÓWEK OCHRONY ZDROWIA

wybór strategii postępowania z ryzykiem, 

opracowanie wskaźników KRI oraz postępowania w przypadku przekroczenia progu ryzyka, 

planowanie działań redukujących ryzyko, 

weryfikacja skuteczności podjętych działań dotyczących ryzyka.

Mapa ryzyk grupy kapitałowej Grupa Azoty

I. Zidentyfikowane ryzyko związane z pandemią COVID-19

Zdiagnozowano następujące obszary potencjalnego ryzyka: 

Sprzedaż produktów - zakłócenia w realizacji kontraktów (dotyczy szczególności obszarów o wysokim ryzyku

pandemicznym), spowodowane ograniczeniami produkcji i skali działalności przez kontrahentów Spółki.

Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów wskutek problemów transportowych (dotyczy

w szczególności obszarów o wysokim ryzyku pandemicznym), zmniejszenie dostępności środków transportu, zwiększenie

kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych (szczególnie eksportu), czasowe zamknięcie granic lub

inne ograniczenia w tym zakresie.

Potencjalne zakłócenia w terminowości realizacji projektów, w szczególności inwestycji i prac remontowych, ze względu

na utrudnienia lub brak dostępności wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania

organów administracji publicznej związane z wydawaniem decyzji administracyjnych.

Potencjalne zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku zwiększonej absencji pracowników.

Potencjalne zagrożenie utrzymania płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych

kontrahentów.

Zmienność kursów walutowych, w szczególności osłabienia kursu PLN względem EUR i USD.

II. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka środowiskowego w

Grupie Azoty

Podstawowa działalność naszej grupy związana jest z  przerobem, wytwarzaniem, magazynowaniem i  transportem substancji

chemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych o właściwościach palnych, wybuchowych i toksycznych, które z natury rzeczy

mogą spowodować zagrożenie dla środowiska, zdrowia lub życia pracowników oraz  mieszkańców miejscowości sąsiadujących

z naszymi zakładami i magazynami.

Zapobieganie:

Ryzyko związane z produkcją i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych

30



Ze względu na stosowane technologie nasza działalność wiąże się z emisją CO , NO , SO , NH , F, pyłów i innych substancji. Stale

śledzimy zmiany w  prawie - zarówno europejskim, jak i  polskim, zobowiązujące przedsiębiorców do  obniżania limitów emisji

zanieczyszczeń, dekarbonizacji, a także śledzimy zalecenia niezależnych podmiotów, m.in. Task Force on Climate-related Financial

Disclosures (TCFD). Dalsze obniżanie tych limitów może skutkować koniecznością poniesienia znaczących kosztów związanych

z  modernizacją instalacji lub koniecznością zastąpienia urządzeń niespełniających norm emisji nowymi, wdrażaniem nowych

technologii oraz  ewentualnymi karami, które mogą być nakładane na  poszczególne spółki grupy w  przypadku przekraczania

ustalonych limitów. Prawo Ochrony Środowiska wymaga uwzględnienia tzw. Konkluzji BAT jako podstawy określania warunków

technicznych pozwolenia zintegrowanego oraz wyznaczania dopuszczalnych wielkości emisji.

Wszelkie regulacje w zakresie ograniczeń emisji CO  , w tym przepisy składające się na tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny Unii

Europejskiej, mogą znacząco wpływać na działalność grupy. Nie można zatem wykluczyć ryzyka negatywnego oddziaływania cen

stosowanych w  handlu emisjami CO  na  wyniki grupy. Silny trend wzrostowy oraz  dominujące tendencje rynkowe, czyli skala

i tempo wzrostu cen uprawnień do emisji CO , przekroczyły w ostatnich latach wszelkie wcześniejsze prognozy rynkowe. Rynek

handlu emisjami CO  cechuje się dużą nieprzewidywalnością. Gwałtowny wzrost cen uprawnień do emisji obserwowany w 2019

roku i  wysoka zmienność rynku utrudniają optymalne zarządzanie ryzykiem cenowym tych uprawnień. Konieczność zakupu

dodatkowych uprawnień do  emisji po  wysokich cenach rynkowych z  roku 2019 wpływa na  podwyższenie kosztów zmiennych

produkcji prowadzonej przez spółki.

Zapobieganie:

W procesach produkcyjnych wytwarzane są również odpady, zgodnie z przepisami prawa środowiskowego klasyfikowane jako

niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i  obojętne. Zmieniające się wymagania prawne rodzą konieczność dostosowania

i ponoszenia związanych z nimi kosztów ewentualnego przekroczenia ilości odpadów. Brak zgodności z wymogami prawa może

spowodować, że  zostaniemy obłożeni administracyjnymi karami pieniężnymi. Magazynowanie odpadów w  miejscu innym niż

wyznaczone w  pozwoleniu zintegrowanym rodzi ryzyko nałożenia kar za  magazynowanie odpadu w  miejscu na  ten cel

nieprzeznaczonym.

Zapobieganie:

W Grupie Azoty na bieżąco prowadzimy szczegółowe analizy ryzyka procesowego w oparciu o program zapobiegania

awariom. Nie rzadziej niż raz na 5 lat opracowuje się raport o bezpieczeństwie, dotyczący poszczególnych instalacji

chemicznych. Na bieżąco monitorujemy też i reagujemy na zmiany prawne  regulujące produkcję i magazynowanie

materiałów niebezpiecznych.

Ryzyko związane z regulacjami dotyczącymi emisji CO2, NO2, SO2 oraz innych substancji do

środowiska
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Posiadamy wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe w zakresie prowadzonej działalności. Działalność grupy

w zakresie ochrony środowiska prowadzona jest w oparciu o posiadane pozwolenia zintegrowane i sektorowe. W sposób

ciągły monitorujemy wielkość emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. Pomiary wykonywane są z częstotliwością określoną

w pozwoleniach zintegrowanych, które są ujęte w harmonogramie pomiarów emisji zanieczyszczeń atmosferycznych

na dany rok.

Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań dotyczących gospodarki odpadami

Na etapie projektowania instalacji oraz we wnioskach o wydanie pozwoleń zintegrowanych uwzględniamy wpływ instalacji

na wielkość wytwarzanych odpadów. Posiadamy wszystkie pozwolenia prawne dotyczące gospodarki odpadami.

Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
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Uwzględniamy ryzyko związane z niezgodnością z przepisami dotyczącymi postępowania z wodą i ściekami. Działania te dotyczą

nowych inwestycji i  zwiększenia przepustowości obecnie użytkowanych instalacji i  urządzeń, ograniczania negatywnego

oddziaływania substancji chemicznych (inhibitorów obecnych w  ściekach z  instalacji do  polimeryzacji kaprolaktamu) na  proces

biologicznego oczyszczania ścieków oraz ograniczenie ich degradującego oddziaływania na te instalacje i urządzenia.

Zapobieganie:

Istnieje ryzyko, że na skutek ewentualnej awarii na terenie którejś ze spółek dojdzie do zanieczyszczenia gruntu, co spowoduje

konieczność poniesienia znacznych kosztów związanych z  remediacją/rekultywacją oraz  doprowadzi do  wydania decyzji

administracyjnych, zmuszających do usunięcia historycznych zanieczyszczeń środowiska. W takiej sytuacji możemy być zmuszeni

do  przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego terenu i  przywrócenia do  stanu przed  zanieczyszczeniem. W  przypadku

zanieczyszczeń historycznych, w  drodze decyzji administracyjnej, możemy zostać zobowiązani do  sporządzenia i  wdrożenia

harmonogramu rekultywacji terenu jego realizacji.

Zapobieganie:

W  przypadku obniżenia norm emisji hałasu dla terenów sąsiadujących ze  spółkami grupy możemy zostać ukarani w  drodze

decyzji administracyjnych, oraz  zobligowani do  przedstawienia programu dostosowawczego dojścia do  norm wskazanych

w  stosownym rozporządzeniu. Lokalizacja nowych inwestycji zawsze uwzględnia możliwe oddziaływanie na  tereny chronione.

Na etapie projektowania instalacji dobiera się urządzenia o odpowiednich parametrach, a lokalizacja instalacji uwzględnia wpływ

na hałas emitowany do otoczenia.

Zapobieganie:

Istnieje ryzyko, że  użytkowane substancje radioaktywne mogą negatywnie wpłynąć na  zdrowie lub życie pracowników i  osób

znajdujących się w  obszarze ich potencjalnego oddziaływania albo że  nie zostaną spełnione prawne warunki ich

wykorzystywania. Ryzyko to  wiąże się z  rozszczelnieniem pojemników zabezpieczających substancje radioaktywne,

użytkowaniem niesprawnych technicznie urządzeń/aparatów wykorzystujących takie radioaktywne czy niewłaściwym

Na bieżąco monitorujemy zmiany Ustawy Prawo Wodne celem ewentualnego zaostrzenia norm. Posiadamy wszystkie

pozwolenia prawne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej. Na etapie projektowania instalacji oraz we wnioskach

o wydanie pozwoleń szacuje się i uwzględnia wpływ instalacji/urządzenia na wielkość emitowanych zanieczyszczeń

do środowiska. Prowadzi się analizę ilości i jakości zrzucanych ścieków oraz pobieranej z ujęć wody.

Ryzyko zanieczyszczenia gruntów i poniesienia kosztów z nim związanych

Posiadamy wszystkie pozwolenia prawne dotyczące zanieczyszczenia gruntów. W celu minimalizacji ryzyka prowadzi się

monitoring wód podziemnych na terenie zawierającym zanieczyszczenia historyczne, kontrole miejsc załadunku,

rozładunku i magazynowania substancji niebezpiecznych na wydziałach produkcyjnych. W oparciu o rodzaj i ilość substancji

w instalacji oraz zastosowane środki zabezpieczające przed przedostawaniem się tych substancji do gruntu prowadzi się

szczegółową ocenę ryzyka.

Ryzyko związane z niespełnieniem wymagań dotyczących emisji hałasu

Posiadamy wszystkie pozwolenia prawne dotyczące emisji hałasu. Istniejące instalacje wyposażane są w kabiny

dźwiękochłonne i tłumiki hałasu. Spółki Grupy Azoty zgodnie z zapisami pozwoleń zintegrowanych prowadzą monitoring

emisji hałasu.

Ryzyko związane z użytkowaniem substancji radioaktywnych

32



W  odniesieniu do  aspektu społecznego za  ryzyko związane z  relacjami inwestorskimi i  realizacją obowiązków informacyjnych

odpowiedzialny jest Kierownik Biura Relacji Inwestorskich, zaś za ryzyko dotyczące sfery odpowiedzialności społecznej korporacji

odpowiada Dyrektor Biura Komunikacji.

zabezpieczeniem urządzeń/aparatów przed  dostępem osób trzecich. Istnieje możliwość utraty (kradzieży, zaginięcia) lub

wypadnięcia źródła promieniotwórczego . Zdarzenie takie jest bardzo mało prawdopodobne podczas normalnej pracy aparatu.

Zapobieganie:

W  wyniku ewentualnego pożaru może dojść do  uszkodzenia lub zniszczenia majątku spółki, ograniczenia lub wstrzymania jej

działalności operacyjnej. Dodatkowo ryzyko to wiąże się z utratą zdrowia i/lub życia naszych pracowników, możliwością skażenia

środowiska, wystąpieniem znacznych strat materialnych w  wyniku wybuchu lub pożaru obiektu produkcyjnego, a  także

wystąpieniem strat dotyczących jakości/przydatności produktów w wyniku pożaru obiektu magazynowego.

Zapobieganie:

W celu wyeliminowania zagrożeń wszystkie źródła promieniotwórcze w pracujących aparatach umieszczone są

w pojemnikach transportowo – roboczych, posiadających konstrukcyjne zamknięcia, które uniemożliwiają łatwe wyjęcie

źródła promieniowania bez posiadania specjalistycznych kluczy. Pojemniki są przymocowane śrubami do konstrukcji

nośnych. Źródła promieniotwórcze pracujące w instalacjach w przestrzeni otwartej są dodatkowo zabezpieczone kłódkami

z zamknięciem patentowym. Wszystkie aparaty ze źródłami promieniotwórczymi mają sygnały wyjściowe włączone

w obsługujące te instalacje systemy komputerowe. Na czas postojów instalacji lub prac remontowych w bezpośrednim

sąsiedztwie materiałów promieniotwórczych deponuje się je w pojemnikach roboczo – transportowych w magazynie

izotopów. W Grupie Azoty przeprowadzamy raz w roku okresowe ćwiczenia w celu przeglądu i aktualizacji planu

postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego.

Ryzyko dotyczące sfery bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Jednostki Zakładowej Straży Pożarnej nadzorujące w spółkach Grupy Azoty działania przeciwpożarowe dysponują

sprzętem pożarniczym i ratowniczym, wykorzystywanym do gaszenia pożarów i likwidacji innych miejscowych zagrożeń

oraz klęsk żywiołowych. Posiadamy zautomatyzowany system powiadamiania o zagrożeniach, a funkcjonujący system

prewencji pożarowej uwzględnia systematyczny nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.
III. Rodzaje ryzyka społecznego zidentyfikowane w Grupie Azoty

Ryzyko jest związane z  potencjalnym niestosowaniem się grupy do  dobrych praktyk ładu korporacyjnego i  przepisów rynku

kapitałowego. Może dotyczyć również potencjalnego, niezamierzonego udostępniania na  zewnątrz nieprawdziwych informacji

w  raportach bieżących i  okresowych spółek, jak również znaczących różnic pomiędzy ogłaszanymi planami a  rzeczywistymi

działaniami oraz  ich wynikami. Zmiany mogą wynikać również z  przepisów prawnych, a  przekazywane informacje zostać

odmiennie zakwalifikowane przez emitentów z Grupy Azoty w przypadku braku jednolitego doradztwa. Ryzyko może skutkować

spadkiem zaufania inwestorów, naruszenia wizerunku rzetelnej i transparentnej spółki oraz poniesieniem kar administracyjnych.

Zapobieganie:

Ryzyko związane z relacjami inwestorskimi i realizacją obowiązków informacyjnych

W Grupie Azoty został powołany zespół ds. wdrożenia regulacji unijnych dotyczących rynku kapitałowego, składający się

z przedstawicieli wszystkich emitentów z grupy kapitałowej. Prowadzimy nadzór nad przepływem informacji i procesem

komunikacji w grupie kapitałowej. Prowadzi się również szkolenia dotyczące obowiązków informacyjnych i polityki

informacyjnej.

Ryzyko dotyczące sfery odpowiedzialności społecznej korporacji
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Ryzyko może wyniknąć z  niezamierzonej współpracy z  kontrahentami o  nie najlepszej reputacji lub z  niewystarczającego

zaangażowania w  działania związane z  realizacją polityki CSR czy z  nieefektywnym przekazywaniem informacji na  temat

projektów CSR-owych.

Zapobieganie:

Ryzyko to ogranicza się dzięki wprowadzeniu regulacji wewnętrznej, dotyczącej polityki społeczno-sponsoringowej grupy

oraz zasad komunikacji, uwzględniających sposób kształtowania wizerunku Grupy Azoty.
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R Y Z Y K O

Systemy zarządzania

W  Grupie Azoty Police realizuje się politykę zarządzania, która  gwarantuje osiąganie celów strategicznych w  oparciu

o  zintegrowany system zarządzania, zgodny z  międzynarodowymi standardami i  uwzględniający zasady priorytetowego

traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i  ryzyka zagrożeń, a  także ciągłego doskonalenia. Przyjęta polityka

Swoją misję i cele strategiczne opisaliśmy w dokumencie „Polityka zarządzania korporacji”, zaktualizowanym w dniu 04.09.2018 r.

Wśród skutecznie nadzorowanych i  zarządzanych priorytetów działalności wymieniamy m.in.  dbałość o  środowisko,

minimalizowanie strat środowiskowych i poprawę efektywności energetycznej. 

Spółki wchodzące w  skład Grupy Azoty realizują zadania strategiczne w  oparciu o  systemy zarządzania zgodne z  najwyższymi

międzynarodowymi standardami. Wyjątkowe znaczenie mają dla nas wysoka jakość, dbałość o  bezpieczeństwo techniczne

i  środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, bezpieczeństwo procesowe, minimalizowanie strat środowiskowych,

poprawa efektywności energetycznej, priorytetowe traktowanie klienta – w  tych obszarach zapewniamy szczególnie skuteczny

nadzór i zarządzanie. 

Wybrane systemy zarządzania z zakresu zrównoważonego rozwoju naszych spółek

Grupa Azoty Police

[103-2]
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definiuje ponadto zamierzenia i  zasady związane z  całością prowadzonej działalności, zapewniając tym samym podstawy

do  określania i  kontroli realizacji strategicznych celów dotyczących jakości, środowiska, bezpieczeństwa i  higieny pracy

oraz  bezpieczeństwa żywności. W  pozostałych spółkach grupy kapitałowej Azoty Police również będzie wdrażana polityka

zarządzania strategią zrównoważonego rozwoju.

Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom i oczekiwaniom klientów i zainteresowanych stron w 2004 roku Grupa Azoty Puławy

wdrożyła i certyfikowała Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ZSZJŚiB). Najważniejszym

dokumentem ZSZJŚiB jest „Polityka jakości środowiska i bezpieczeństwa”, określająca cele Grupy Azoty Puławy oraz sposoby ich

osiągnięcia. Do głównych celów zakładów, określonych w polityce i związanych z realizacją wymogów ZSZJŚiB, należy spełnienie

wymagań i  oczekiwań klientów dotyczących dostosowania się do  zmieniających się potrzeb rynku przez przestrzeganie

przepisów ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa pracowników i  osób znajdujących się na  terenie spółki oraz  w  jej

otoczeniu, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Przyjęliśmy dokument „Operacjonalizacja zaktualizowanej Strategii Grupy Azoty do 2020 roku”, obejmujący łącznie 43 inicjatywy

strategiczne. Odpowiedzialność za  ich realizację została powierzona szesnastu liderom, którzy  w  toku prowadzonych

wewnętrznych analiz zdefiniowali oraz sparametryzowali szczegółowe założenia inicjatyw, co umożliwia ich monitorowanie.

Obszarami szczególnego zainteresowania Grupy Azoty S.A. są bezpieczeństwo i  odpowiedzialność za  produkt

oraz  oddziaływanie na  środowisko. Spółka minimalizuje negatywny wpływ na  otoczenie, doskonali systemy zarządzania,

prowadzi otwartą politykę informacyjną i  dialog ze  społecznością lokalną, dba o  bezpieczeństwo pracowników oraz  otoczenia

firmy. Posiada certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), jest uczestnikiem systemu SPOT oraz REACH.

Chcemy sprostać wyzwaniom stawianym przez zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, doskonaląc metody działania

oraz zintegrowany system zarządzania.

W 1997 roku firma uzyskała certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9002, w roku

2003 - certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem (zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO

9001 i PN-N-18001), natomiast w 2005 roku - CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Jakość * Bezpieczeństwo

i Higiena Pracy * Środowisko (potwierdzający spełnienie wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-N-18001 oraz PN-EN ISO 14001). 

W 2006 roku Jednostka Usług Laboratoryjnych (obecnie Departament Badań i  Innowacji), przeszła proces akredytacji i uzyskała

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W  2014 roku Grupa Kędzierzyn przeszła proces certyfikacji na  zgodność z  wymaganiami Standardu Zarządzania Opieki

nad Produktem (Product Stewardship) Fertilizers Europe i uzyskała certyfikat PRODUCT STEWARDSHIP.

Od  2016  r. w  Grupie Azoty ZAK S.A. funkcjonuje system zarządzania procesem utrzymania ruchu w  oparciu o  programy Total

Productive Maintenance TPM i Preventive Maintenance PM (kompleksowego utrzymania ruchu produkcyjnego z uwzględnieniem

prewencyjnego utrzymania ruchu)

 

Grupa

Azoty

S.A.

Grupa

Azoty

Puławy

Grupa

Azoty

Police

Grupa

Azoty

Kędzierzyn

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001

System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001

Grupa Azoty Puławy

Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Wykaz systemów zarządzania w Grupie Azoty
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Grupa

Azoty

S.A.

Grupa

Azoty

Puławy

Grupa

Azoty

Police

Grupa

Azoty

Kędzierzyn

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą PN-

N-18001 / BS OHSAS 18001 

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z normą ISO

22000
 

System zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje

laboratoriów badawczych i wzorcujących)

Standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product

Stewardship (Fertilizers Europe)

System zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o standardy ISO

31000: 2012 Zarządzanie ryzykiem oraz COSO II „Zarządzanie ryzykiem”

System zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001  

System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie świadczenia

usług kluczowych zgodny z normą ISO 27001
   

System Zarządzania Ciągłością Działania w zakresie świadczenia usług

kluczowych zgodny z normą ISO 22301
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R Y Z Y K O

Etyka

Działamy w  oparciu o  „Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty”, określający zasady, postawy i  działania w  zakresie etyki

oraz poszanowania praw człowieka. Służy on kształtowaniu odpowiedzialnych postaw pracowniczych, a także budowaniu relacji

z otoczeniem i obowiązuje wszystkie spółki grupy.

[102-16] [103-2]
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W  Grupie Azoty wdrożyliśmy także „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów”, „Kodeks antykorupcyjny” oraz  „Politykę

zgłaszania nieprawidłowości”. 

Celem „Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów” jest uszczegółowienie zasad określonych w  „Kodeksie etyki” i  „Kodeksie

antykorupcyjnym”, a także wyjaśnienie pracownikom, czy jest konflikt interesów, przedstawienie form i przykładów, jakie może on

przyjąć, oraz reguł rozstrzygania konfliktów interesów.

Kodeks obowiązuje wszystkich zatrudnionych w  Grupie Azoty, jest również adresowany do  klientów, partnerów biznesowych,

akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy. 

„Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty” określa wartości i  zasady etyczne prowadzenia biznesu z  interesariuszami,

dostawcami oraz  lokalną społecznością, zapewnia pracownikom równe szanse zatrudnienia, awansu oraz  doskonalenia

zawodowego. Ponadto wskazuje sposoby zgłaszania przypadków naruszenia zasad etyki przez bezpośredniego przełożonego

lub pełnomocnika ds. etyki.

„Kodeks postępowania etycznego” wdrożony w  Grupie Azoty określa również sposoby zarządzania konfliktem interesów

oraz  ryzykiem korupcji i  podstawowe zasady postępowania w  codziennej pracy. Zgodnie z  jego zapisami wszyscy pracownicy

zobowiązani są do:

[102-16]
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W Grupie Azoty Police oraz Grupie Azoty Puławy powołano pełnomocnika ds. etyki.

W 2018 roku w Grupie Azoty Kędzierzyn oraz Grupie Azoty Police nie miały miejsca zgłoszenia przypadków nieprzestrzegania

Kodeksu etycznego oraz  praw człowieka, a  także przypadków dyskryminacji w  miejscu pracy. W  Grupie Azoty Puławy w  2018

roku zanotowano jedno zgłoszenie dotyczące naruszeń standardów etycznych. W przypadku Grupy Azoty S.A. miało miejsce 7

zgłoszeń dotyczących standardów etycznych, z  czego jeden przypadek dotyczył działań mobbingowych w  ramach

którego  uruchomiono procedurę antymobingową zgodnie z  Zarządzeniem wewnętrznym nr  09/2014 z  dnia 03.03.2014 dot.

Zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu w Spółce Grupa Azoty S.A. 

unikania sytuacji mogących powodować powstanie konfliktu interesów,

krytycznej analizy sytuacji i jej oceny z punktu widzenia wpływu na obiektywizm naszych działań czy decyzji podejmowanych

w sferze zawodowej,

bezzwłocznego informowania bezpośrednich przełożonych lub pełnomocnika ds. etyki o sytuacjach, które prowadzą lub

mogłyby prowadzić do zaistnienia konfliktu interesów.

Procedury dochowania należytej staranności i wskaźniki wyników

[406-1]

We wrześniu 2019 roku zarząd i rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy przyjęły pięć bardzo ważnych dokumentów,
które mają ułatwić pracownikom i  wszystkim innym interesariuszom spółki współpracę zgodnie z  powszechnie
obowiązującym prawem, najwyższymi standardami etycznymi i najlepszymi praktykami biznesowymi. 

Nowe dokumenty to:

1. Polityka zgłaszania nieprawidłowości

2. Polityka przeciwdziałania kon�iktom interesów

3. Polityka prezentowa

4. Kodeks antykorupcyjny

5. Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

DOBRA PRAKTYKA
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W  2019 roku w  żadnej ze  spółek Grupy Azoty nie zgłoszono przypadków nieprzestrzegania kodeksu etycznego ani praw

człowieka, a także przypadków dyskryminacji w miejscu pracy. 

Ani w  2018 roku, ani w  2019  r. przeciwko Grupie Azoty, Grupie Azoty Puławy, Grupie Azoty Kędzierzyn, Grupie Azoty Police

oraz ich jednostce dominującej nie toczyły się sprawy sądowe dotyczące naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Podobnie jak w 2018 roku, również w 2019 nie odnotowano przypadków nieprzestrzegania przepisów związanych z komunikacją

marketingową.

W  2018 roku nie odnotowano potwierdzonych przypadków korupcji czy oszustwa w  spółkach Grupy Azoty. W  2019 roku miał

miejsce jeden incydent w Grupie Azoty Police. W grudniu 2019 roku do Sądu Okręgowego w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia

przeciwko byłym pracownikom spółki oraz  właścicielowi firmy, z  którą spółka współpracowała. Adwokat Kancelarii Radców

Prawnych i  Adwokatów złożył w  imieniu Grupy Azoty Police pisemne oświadczenie o  działaniu w  postępowaniu sądowym

w  charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rozważa się również możliwość zgłoszenia wniosku o  naprawienie wyrządzonej

przestępstwem szkody.

12 grudnia 2019 zostały zatrzymane cztery osoby, które miały wprowadzić w błąd członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Police

co do faktycznej wartości nabywanych akcji African Investment Group S.A. W wyniku ich działań miało dojść do niekorzystnego

rozporządzenia mieniem spółki, a chodzi o kwotę ponad 87 mln zł.

Zatrzymani to osoby związane ze Spółką, która uczestniczyła w sprzedaży akcji afrykańskiej spółki wydobywającej i poszukującej

surowców mineralnych w  Afryce na  rzecz Grupy Azoty Police. W  sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy. Wedle

informacji Prokuratury śledczy ustalili, że  sprawcy działali między 30  listopada  2011  r. a  6  kwietnia  2016  r. we  Wrocławiu,

Szczecinie, Policach, Warszawie i innych miejscowościach w Polsce, ale też w Dakarze.

Wedle Prokuratury sprawcy chcieli doprowadzić do kupienia przez Grupę Azoty Police akcji spółki African Investment Group S.A.

z  siedzibą w  Senegalu, wydobywającej fosforyty w  Afryce po  zawyżonej w  sposób oczywisty cenie. Do  transakcji doszło i  55%

akcji tej spółki, wartych około 5 mln złotych Grupa Azoty Police kupiła za niemal 29 mln dolarów amerykańskich, czyli ok. 87 mln

złotych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. 

Śledztwo dotyczące oszustw na szkodę Grupy Azoty Police

[206-1]

[417-3]

[205-3]
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I N N O W A C J E

Nasze podejście do innowacyjności

Zarządzanie innowacjami w  Grupie Azoty ma charakter kompleksowy. Nasi przedstawiciele uczestniczą w  inicjatywach

o  charakterze innowacyjnym, takich jak programy akceleracyjne lub projekty dotowane. Podstawą ich działań są wytyczone

kierunki rozwoju strategicznego i agenda badawcza. Dzięki własnemu zapleczu infrastrukturalnego mamy możliwość testowania

nowych rozwiązań technologicznych i prowadzenia własnych badań.

W  2019 roku zakończono budowę centrum badawczo-rozwojowego w  Tarnowie. W  jego skład wchodzi 47 kompleksowo

wyposażonych sal laboratoryjnych oraz  hala półtechnik, umożliwiająca testowanie oraz  przeskalowywanie technologii

opracowanych wcześniej w  skali laboratoryjnej. Umożliwia to  zwiększenie wydajności procesu badawczego, którego  efekty

można wdrożyć i zastosować w działalności operacyjnej Spółki, wzbogacając tym samym portfel produktowy. 

W centrum badawczo-rozwojowym Grupy Azoty dostępny jest nowoczesny system nanoszenia powłok próżniowych. Technologia

ta posiada szereg zalet w  stosunku do  rozwiązań konkurencyjnych jak np.  powłoki galwaniczne (od  2024 roku, zgodnie

Dowiedz się więcej o naszych centrach badawczo-rozwojowych

Zakończenie budowy centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie

[IR - Prezentacja wyników]
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Naszym celem jest również dalsza operacjonalizacja działalności w  obszarze B+R+I, doskonalenie i  rozwój narzędzi

wspomagających koordynację i sprawne zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi.

z  dyrektywą UE REACH, nie będzie można stosować chromu w  technologii galwanicznej). Dodatkową zaletą jest to, że  przy

tej metodzie nie są stosowane toksyczne związki chemiczne, więc nie dochodzi do zanieczyszczania środowiska, proces ten jest

szybki i wydajny i dodatkowo można sprawować ścisłą kontrolę nad procesem oraz parametrami nakładanych warstw. Posiadana

infrastruktura pozwala zarówno na  prowadzenie badań w  skali laboratoryjnej, półtechnicznej, jak i  na rozpoczęcie produkcji.

Laboratorium powłok próżniowych wyposażone jest w  nowoczesne i  precyzyjne urządzenia, umożliwiające wszechstronną

kontrolę i badanie parametrów powłok.

 

Grupa Azoty Puławy otrzyma 20,5 mln złotych z Programu Inteligentny Rozwój na utworzenie centrum badawczo- rozwojowego

w Puławach. 

Środki unijne zostaną przeznaczone na  prace budowlane (adaptacja i  budowa obiektów) oraz  kompleksowe wyposażenie

centrum. Projekt przewiduje zakup aparatury badawczej oraz  oprogramowania, niezbędnego do  prowadzenia prac. Aby

zwiększyć potencjał kadrowy Grupy Azoty w obszarze badań i rozwoju planuje się zatrudnienie 20 osób, dzięki czemu powstanie

32-osobowy zespół zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z uwzględnieniem obecnego stanu zatrudnienia).

Własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli spółce na  realizację długofalowej strategii rozwoju. Otworzy perspektywy

ekspansji, opracowywania i wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów w segmencie nawozów i z obszaru biotechnologii,

opartych na własnym know-how.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 50,5 mln zł, a kwota dofinansowania - 20, 5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się

1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 31 lipca 2022 r.

 

W  Grupie Azoty Kędzierzyn powstanie centrum badawczo-rozwojowe CBR II, wspierające innowacje w  segmencie OXO

i  przetwórstwie tworzyw sztucznych. Spółka uzyskała zgody korporacyjne niezbędne do  realizacji tej  strategicznej inwestycji.

Projekt stanowi kontynuację uruchomionego w  listopadzie 2018 roku laboratorium badań aplikacyjnych i  rozwojowych CBR I,

które dało Grupie Azoty Kędzierzyn możliwość odtwarzania w skali laboratoryjnej procesów produkcyjnych i przeprowadzania

kompleksowych badań otrzymywanych próbek.

Inwestycja ta stanowi element zaktualizowanej strategii Grupy Azoty. Jej realizacja przyczyni się między innymi do poszerzenia

oferty produktowej spółki o  kolejne estry specjalne, a  także do  wydłużenia łańcucha produktowego i  zwiększenia skali

przetwórstwa aldehydów w produkty specjalne. 

Grupa Azoty Kędzierzyn pozyskała dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 roku.

Nowe centrum badawczo-rozwojowe w Puławach

Nowe centrum badawczo-rozwojowe w Kędzierzynie
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W 2019 roku prowadziliśmy projekty badawczo-rozwojowe dla każdego z segmentów działalności. Obejmowały one:

Większość prac badawczych i  rozwojowych ma formę wieloletnich programów badawczych, w  związku z  czym prace

prowadzone w 2019 roku stanowiły kontynuację lub rozszerzenie dotychczasowych projektów.

ZOBACZ NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE

Ponadto kontynuowaliśmy ścisłą współpracę z uczelniami, instytucjami naukowymi oraz inicjatywami typu „startup”.

Prowadziliśmy działania akceleracyjne m.in. w ramach: 

Przez najbliższe dwa lata wspólnie z akceleratorem FundingBox będziemy poszukiwać nowoczesnych technologii z potencjałem

do rozwinięcia w przemyśle chemicznym. W ramach projektu uzyskamy unikalny dostęp do wiodących rozwiązań we wczesnej

fazie rozwoju, lecz z  potencjałem szybkiego wzrostu poprzez wdrożenie ich w  liniach biznesowych i  technologicznych Grupy

w segmencie nawozowym - projekty ukierunkowane na przygotowanie do wejścia w życie nowych uregulowań prawnych,

mających wpływ na portfolio produktowe Grupy Azoty;

w obszarze precyzyjnego nawożenia - rozwijanie intuicyjnych narzędzi dla gospodarstw sektora rolniczego, których celem jest

upowszechnienie technik rolnictwa precyzyjnego;

w segmencie tworzyw sztucznych - modyfikacje produkowanych tworzyw. Najistotniejsze działania dotyczyły nowych odmian

poliamidu 6 do druku 3D, do zastosowań elektrochemicznych i poliamidu do wytłaczania półfabrykatów do obróbki

skrawaniem;

w obszarze katalizatorów - badania nad zwiększeniem efektywności działania obecnych katalizatorów stosowanych głównie

w ciągach amoniakalnych, jak również nad opracowaniem nowych katalizatorów do stosowania w nowych, szybko

rozwijających się gałęziach przemysłu;

w obszarze elektromobilności - opracowanie specjalistycznych produktów chemicznych do produkcji akumulatorów;

istotnym elementem były również prace koncepcyjne w zakresie weryfikacji wstępnie wytypowanych kierunków

dywersyfikacji działalności grupy.

Współpraca ze startupami

Programów SCALE UP realizowanych w dwóch konsorcjach projektowych, których koordynatorami są firmy FundingBox Sp.

z o.o. (patrz: projekt IMPACT_POLAND 2.0.) i Krakowski Park Technologiczny (KPT Scale Up). Udział w programach ma na celu:

wsparcie współpracy innowacyjnych startupów z dużymi i średnimi przedsiębiorcami,

znalezienie innowacyjnych technologii, produktów lub pomysłów, odpowiadających na potrzeby Grupy Azoty,

realizację półrocznych projektów z innowacyjnymi startupami, które zakończą się docelowo wdrożeniami w Grupie Azoty.

IDEA 4 AZOTY – autorski program akceleracyjny Grupy Azoty S.A., który ma na celu łączenie potencjału środowiska

akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty. Program tworzy warunki dla potrzeb realizacji

nowych przedsięwzięć i projektów.

Poszukiwane innowacje w ramach projektu Impact_Poland 2.0

Jesteśmy w  trakcie opracowywania i  zasilania platformy wymiany informacji dotyczących prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych w Grupie Azoty, tzw. repozytorium B+R. Ma ono zapobiec równoległemu prowadzeniu
prac o podobnym zakresie w kilku spółkach, usprawnić wymianę wiedzy i doświadczeń, a tym samym wzmocnić
pozycję konkurencyjną Grupy Azoty i zwiększyć poziom oszczędności.

DOBRA PRAKTYKA
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Azoty. W  ten uzyskamy możliwość testowania nowych produktów, usług i  modeli biznesowych w  zakresie naszej infrastruktury

badawczej, zanim innowacyjne projekty staną standardem rynkowym dostępnym także dla naszej konkurencji.

W  pierwszej kolejności przyjrzymy się rozwiązaniom z  obszaru inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw

sztucznych i fine chemicals.

Przez najbliższe dwa lata, wspólnie z akceleratorem FundingBox będziemy prowadzić poszukiwania nowoczesnych technologii,

które mogłyby znaleźć zastosowanie w  przemyśle chemicznym. Zapewni nam to  dostęp do  najnowocześniejszych rozwiązań

we wczesnej fazie rozwoju, ale z potencjałem szybkiego wzrostu po wdrożeniu na liniach biznesowych i technologicznych grupy.

Dzięki temu będziemy mogli testować nowe produkty, usługi i  modele działalności z  wykorzystaniem naszej infrastruktury

badawczej, zanim staną się one standardem rynkowym dostępnym również dla konkurencji. 

W pierwszej kolejności przeanalizujemy rozwiązania z obszaru 

inżynierii materiałowej, magazynowania energii, tworzyw sztucznych i chemikaliów wysokowartościowych (tzw. fine chemicals).

 

Zgłoszenia do ScaleUp

Proces poszukiwania rozwiązań innowacyjnych w ramach projektu Impact_Poland

2.0

Udział w programie Impact_Poland 2.0 jest przykładem realizowanych
przez Grupę Azoty działań akceleracyjnych, które mają na celu wzrost
innowacyjności i konkurencyjności �rmy na rynkach krajowych i
międzynarodowych. To jeden z fundamentów stworzonego w organizacji
ekosystemu innowacji, który daje nam dostęp do nowych technologii i
umożliwia współpracę z zaawansowanymi technologicznie podmiotami

podkreśla dr Wojciech Wardacki,

prezes zarządu Grupy Azoty.

Zobacz, dlaczego warto się zgłosić do programu:

Idea4Azoty - nowatorski program akceleracyjny
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To program wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności, łączący potencjał środowiska akademickiego i badawczego

z potencjałem biznesowym Grupy Azoty. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego beneficjentem będzie nie

tylko branża chemiczna, ale  również dostawcy nowych technologii i  usług, m.in.  z  zakresu ochrony środowiska, rolnictwa,

inżynierii, energetyki, materiałoznawstwa czy biotechnologii. Do  programu zgłaszać się można za  pośrednictwem

strony www.idea4azoty.pl.

Wśród zgłoszonych do programu Idea4Azoty rozwiązań znajdują się również pomysły na usprawnienie podstawowej działalności

Grupy Azoty. Dużo propozycji dotyczy zaawansowanych materiałów, nowoczesnych nawozów, technologii oraz  rozwiązań

proekologicznych. 

Uruchomienie programu akceleracyjnego przyspieszyło również proces konsolidacji naszej grupy w  zakresie badań i  rozwoju.

Przedstawiciele naszych najważniejszych spółek na bieżąco wymieniają się informacjami o planowanych badaniach i wspólnych

przedsięwzięciach. 
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I N N O W A C J E

Kluczowe inwestycje

Zrównoważona produkcja jest jednym z    trzech filarów zrównoważonego rozwoju grupy. Fundamentalną zasadą jest

prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Zobacz, jakie działania podejmujemy w tym kierunku.

 

Zrównoważona produkcja

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych

Uruchomienie nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych
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W  dniu 18  grudnia  2019 roku Grupa Azoty Compounding uruchomiła nową wytwórnię tworzyw modyfikowanych

(compoundingu) o mocy produkcyjnej 50 tys. ton rocznie. 

Wytwórnia powstała w ciągu zaledwie półtora roku w oparciu o najnowsze technologie i urządzenia, a budżet inwestycji wyniósł

100 mln zł. W wytwórni będą powstawały specjalistyczne tworzywa modyfikowane, produkowane z wytwarzanego w Tarnowie

poliamidu oraz  innych tworzyw, wykorzystywane m.in.  w  branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, w  budownictwie,

elektronice i produkcji artykułów gospodarstwa domowego. 

Wytwórnia będzie w stanie produkować wysoce zaawansowane tworzywa, których najwyższą jakość zapewnia wykorzystywanie

najnowszych dostępnych światowych technologii oraz doświadczona kadra.

Dzięki nowej wytwórni Grupa Azoty będzie mogła realizować dużo bardziej wymagające projekty dla swoich klientów,

którzy wykazują coraz większe zapotrzebowanie na tworzywa specjalistyczne. Tym samym grupa zajmie wysokomarżową pozycję

w łańcuchu dostaw i dołączy z konkurencyjną ofertą do nowego rynku zaawansowanych technologicznie wyrobów.

Zobacz krótkie podsumowanie:

W ramach realizacji tej inwestycji powstają dwie linie granulacji mechanicznej wraz ze stanowiskiem produkcji dolomitu, dwiema

młynowniami, dwiema halami sezonowania produktu luzem, budynkiem pakowni z liniami do pakowania w worki typu big bag

oraz  w  inne worki, a  także niezbędną infrastrukturą techniczną. Trwają końcowe prace przygotowujące do  uruchomienia

pierwszej linii produkcyjnej.

Dywersyfikacja dostępnego portfela produktowego: oprócz obecnie produkowanej saletry amonowej prilowanej będzie

możliwe produkowanie saltery amonowej granulowanej, poszukiwanej przez rolników wielkoobszarowych.

Przewagą mechanicznego sposobu granulacji nawozów saletrzanych nad  sposobem wieżowym jest możliwość wytwarzania

nawozów o znacznie bardziej zróżnicowanym składzie oraz uziarnieniu dostosowanym do wymagań odbiorców.

Podstawowe cele realizacji projektu:

Prezentacja Nowej Wytwórni Tworzyw Mody�kowanych (Grupa Azoty Compou…

Budowa nowego kompleksu nawozowego

Budowa nowego kompleksu nawozowego

rozszerzenie asortymentu wytwarzanych nawozów i dostosowanie do potrzeb odbiorców krajowch i zagranicznych,

poprawa jakości produkowanych nawozów (zwiększenie wytrzymałości mechanicznej granuli),

zwiększenie bezpieczeństwa produkcji i transportu nawozów na bazie saletry amonowej (możliwość produkcji saletry

granulowanej o zawartości azotu 32,5% oraz saletrzaku 28% N – obecnie produkowana jest saletra o wyższej zawartości).
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Grupa Azoty Puławy zakupiła technologię produkcji kwasu azotowego od  Thyssenkrupp Industrial Solutions AG w  2017 roku.

Przedmiotem umowy było udzielenie licencji na  technologię produkcji kwasu azotowego wraz z  dostawą dokumentacji

procesowej i  podstawowego wyposażenia, jak również świadczenie usług związanych z  nadzorem nad  montażem

i uruchomieniem instalacji.

W ramach tej inwestycji planowana jest także modernizacja aktualnie posiadanych czterech linii produkcyjnych kwasu azotowego,

dzięki czemu nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych, poprawa wskaźników zużycia głównych surowców oraz  mediów

energetycznych. W  konsekwencji w  znaczący sposób ograniczony zostanie wpływ instalacji na  środowisko. Wartość całej

inwestycji to  695 mln zł. Nowe instalacje powstaną do  2021 roku, modernizacja czterech istniejących linii kwasu azotowego

zakończy się w 2024 roku.

Piąta linia produkcji kwasu będzie w  pełni zintegrowana z  instalacją neutralizacji o  wydajności 1300 ton na  dobę. Dzięki

wykorzystaniu systemu EnviNOx®, czyli katalitycznej redukcji N2O i  NOx  możliwe będzie osiągnięcie niskich poziomów emisji.

Kontrakt gwarantuje też niskie wskaźniki zużycia głównych materiałów oraz surowców.

Rozbudowa produkcji kwasu azotowego pozwoli Grupie Azoty Puławy na  uniknięcie przestojów instalacji (strat w  produkcji

nawozów) i  likwidację tzw. „wąskich gardeł” w  ciągu produkcyjnym, a  ponadto umożliwi poprawę efektywności produkcji

poprzez zmniejszenie wskaźników zużycia amoniaku i  energii elektrycznej. Nastąpi pełna integracja produkcyjna z  innymi

instalacjami z wykorzystaniem całości infrastruktury oraz potencjału obecnych instalacji.

Inwestycja z  budżetem ok. 385 mln zł będzie skorelowana z  drugim realizowanym przez spółkę przedsięwzięciem

inwestycyjnym, tj.  rozbudową i  modernizacją instalacji kwasu azotowego oraz  budową nowej linii neutralizacji. Do  2021 roku

Grupa Azoty Puławy przeznaczy łącznie ponad 1,1 mld zł na rozwój segmentu nawozowego.

Puławskie inwestycje wpisują się w cele strategiczne Grupy Azoty, zgodnie z którymi do roku 2020 grupa wzmocni swoją pozycję

wśród czołowych dostawców rozwiązań dla rolnictwa w  Europie. Projekt realizowany jest z  wykorzystaniem know-how Grupy

Azoty Kędzierzyn, co jest kolejnym dowodem na coraz silniejszą konsolidację i integrację Grupy Azoty.

Projekt badawczo-rozwojowy o  dużym potencjale wdrożeniowym - to  zakończone w  2019 roku przedsięwzięcie dotyczące

innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska pigmentów do  produkcji farb, realizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie w partnerskiej współpracy z Grupą Azoty Police.

Celem projektu, podzielonego na  dwie fazy (koncepcyjną i  badawczo-rozwojowa) było opracowanie sposobu wytwarzania

nowych antykorozyjnych pigmentów fosforanowych o  porównywalnych lub lepszych cechach antykorozyjnych niż obecnie

oferowane na  rynku, wyróżniających się jednak mniejszą toksycznością dla użytkownika i  otoczenia dzięki eliminacji cynku

ze składu chemicznego.

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny oraz  Grupa Azoty Police nawiązały  współpracę w  fazie badawczo-rozwojowej

projektu, dofinansowanego z  funduszy NCBR. Współpraca polegała między innymi na  przeprowadzeniu testów wytwarzania

produktu w  skali ¼ technicznej. W  2019 roku zakończono realizację drugiej fazy projektu badawczo-rozwojowego i  udało się

otrzymać  w  skali pilotażowej kompozycje fosforanowych pigmentów antykorozyjnych o  zróżnicowanym składzie przy

wykorzystaniu instalacji znajdującej się w Grupie Azoty Police

Saletra amonowa, a szczególnie saletrzak o niższej zawartości azotu, traktowane są jako nawozy bezpieczniejsze w transporcie

i produkcji.

Modernizacja instalacji kwasu azotowego

Modernizacja instalacji kwasu azotowego

Przyjazne dla środowiska pigmenty do produkcji farb

Przyjazne dla środowiska pigmenty do produkcji farb

49



Na  bieżąco optymalizujemy naszą gospodarkę energetyczną. Zainwestowaliśmy w  projekty, które wpisują się w  cele

długoterminowego rozwoju gospodarczego Polski, tzw. „Kierunki rozwoju innowacji energetycznych”, które w latach 2021-2050

osiągane będą w formie działań zwiększających konkurencyjność polskiego sektora chemicznego oraz energetycznego.

wykorzystaniu instalacji znajdującej się w Grupie Azoty Police.

Projekt ten dał spółce możliwość rozszerzenia gamy oferowanych produktów o wyroby specjalne, zgodnie z rynkowym trendem

wycofywania z obrotu pigmentów cynkowych i zastępowania ich nietoksycznymi, ekologicznymi produktami bezcynkowymi.

W  2019 roku Grupa Azoty rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego pn.  „Opracowanie technologii wytwarzania

nowego typu nawozów płynnych w  oparciu o  surowce fosforonośne pochodzenia osadowego”. Projekt jest realizowany przez

konsorcjum, którego liderem jest Grupa Azoty, a członkiem Grupa Azoty Puławy. 

Konsorcjum planuje uzyskanie do 2023 roku prototypów nowych produktów  – innowacyjnych nawozów płynnych, wytwarzanych

z  użyciem polifosforanu amonu oraz  innych roztworów i  komponentów. Mając na  względzie troskę o  środowisko naturalne

i  zapewnienie bezpieczeństwa pracy spółka prowadzi prace rozwojowe i  działania modernizacyjne w  celu ograniczenia

uciążliwości podstawowej działalności produkcyjnej.

Nowy typ nawozów płynnych produkowanych z surowców fosforonośnych

Nowy typ nawozów płynnych produkowanych z surowców fosforonośnych

Oszczędność energii

Zarząd Grupy Azoty Puławy zawarł kontrakt z Konsorcjum Polimex Mostostal S.A - Polimex Energetyka sp. z o.o. - SBB Energy S.A.

na wykonanie inwestycji w formule „pod klucz”. Realizacja Projektu ma trwać 36 miesięcy. Całkowity budżet Projektu wynosi 1,2

mld zł. To  największa inwestycja energetyczna w  regionie lubelskim oraz  w  całej Grupie Azoty. Inwestycję podjęto w  celu

zapewnienia Grupie Azoty Puławy ciągłości dostaw energii cieplnej do instalacji chemicznych oraz intensyfikacji produkcji energii

elektrycznej odpowiednio do  potrzeb zakładu. Zastępujący dotychczasowe dwa wyeksploatowane bloki węglowe z  lat 60.

nowoczesny blok energetyczny zapewni 100 MW energii elektrycznej i 300 MW ciepła.

Cele realizacji projektu:

Teren budowy bloku znajduje się w strefie przemysłowej, bezpośrednio przy istniejącej elektrociepłowni i zapewnia:

Budowa bloku energetycznego

Budowa bloku energetycznego

zapewnienie ciągłości dostawy mediów energetycznych (pary technologicznej, wody grzewczej);

zwiększenie udziału energii cieplnej w produkcji energii elektrycznej na potrzeby Grupy Azoty Puławy;

dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych Grupy Azoty Puławy do najnowszych wymogów środowiskowych.

dostęp do wszystkich mediów;
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Węgiel kamienny można pozyskać z kopalni „Bogdanka”, z kopalń śląskich lub z importu, co oznacza dostateczną dywersyfikację

źródeł tego surowca, zapewniającą ciągłość dostaw, bez ryzyka zagrożenia nieprzerwanej produkcji pary.

Generalnym realizatorem inwestycji mianowano konsorcjum firm polskich: Polimex – Mostostal S.A.(lider konsorcjum), Polimex –

Energetyka Sp. z o.o. oraz SSB Energy S.A. (członkowie konsorcjum). Planowany termin zakończenia projektu to  III kwartał 2022

roku.

Blok energetyczny będzie wyposażony we  wszystkie niezbędne instalacje służące ochronie środowiska i  spełni wymagania

stawiane przez Konkluzje BAT, które wejdą w życie w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Grupa Azoty Kędzierzyn w  trzecim kwartale 2019 roku przystąpiła do  realizacji kluczowego projektu, mającego zapewnić

bezpieczeństwo energetyczne spółce i  mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla. Nowa koncepcja stanowi efektywną alternatywę dla

planowanej realizacji drugiego etapu rozbudowy elektrociepłowni, która  zakładała budowę kolejnego kotła węglowego. Jej

kluczowym elementem będzie wykorzystanie ciepła procesowego, pochodzącego z  instalacji chemicznych, co stanowi

rozwiązanie bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska. 

Ukończenie zadania, które ma strategiczne znaczenie dla zakładów i  społeczności lokalnej, planowane jest na  2021 rok. Nowa

koncepcja - to  innowacyjne spojrzenie na zakładową energetykę, które pozwala na wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej

z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Umożliwi to rezygnację z budowy

kolejnego kotła węglowego, co pozwoli zaoszczędzić blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące koszty operacyjne o około 30 mln zł

w skali roku. 

Na  realizację koncepcji, wraz z  kotłami rezerwowo-szczytowymi gwarantującymi bezpieczeństwo dostępności ciepła

w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, Grupa Azoty Kędzierzyn przeznaczy 282 mln zł. 

Nowa koncepcja wpisuje się w  cele długoterminowe rozwoju gospodarczego Polski, tzw. „Kierunki rozwoju innowacji

energetycznych”, które w  latach 2021-2050 osiągane będą w  formie działań zwiększających konkurencyjność polskiego sektora

chemicznego oraz energetycznego.

W dniu 20 maja 2019 roku Grupa Azoty Siarkopol podpisała list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE

Energia Odnawialna (spółka z  Grupy Kapitałowej PGE). Instalacja o  mocy 5 MW i  rocznej produkcji 4,97 GWh w  najbardziej

prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na  potrzeby własne Grupy Azoty Siarkopol. Partnerzy nie

wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w  formule wspólnego przedsięwzięcia. Elektrownia fotowoltaiczna, złożona

z  około 16 tys. paneli fotowoltaicznych, powstanie na  dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol

na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek, jej eksploatacja rozpocznie się prawdopodobnie w połowie 2022 roku. Będzie to jedna

z największych takich instalacji w Polsce.

możliwość wykorzystania wspólnego z elektrociepłownią zakładową placu na paliwo stałe;

możliwość przyłączenia do elektroenergetycznej sieci przesyłowej poprzez rozdzielnię Grupy Azoty Puławy.

Nowa koncepcja energetyczna

Nowa koncepcja energetyczna

Grupa Azoty Siarkopol inwestuje w fotowoltaikę

Grupa Azoty Siarkopol inwestuje w fotowoltaikę
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Dla europejskich firm z branży chemicznej konieczność dostosowania się do coraz bardziej restrykcyjnych regulacji unijnych jest

jednym z największych wyzwań na najbliższe dziesięciolecia. Dlatego coraz większą wagę przywiązujemy do ograniczenia zużycia

surowców, odzyskiwania materiałów i  recyklingu odpadów, a  także rozwoju tworzyw biodegradowalnych, aby podążać

za najwyższymi standardami gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Grupa Azoty Puławy rozpoczęła projekt badawczo-wdrożeniowy, którego  celem jest produkcja kwasu bursztynowego

z  surowców odnawialnych i  odpadowych. Projekt uzyskał akceptację Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju i  dofinansowanie

w  kwocie 4,7 mln zł. Wchodzi w  zakres tzw. „zielonych technologii”. Praca nad  kwasem bio-bursztynowym prowadzone są

w  specjalnie doposażonym w  tym celu laboratorium bioprocesów Grupy Azoty Puławy, w  Puławskim Parku Naukowo-

Technologicznym.

Celem projektu jest uzyskanie nowego produktu dzięki opracowaniu nowej metody otrzymywania kwasu bio-bursztynowego

w  wydajnym i  zoptymalizowanym procesie biosyntezy, przy użyciu biokatalizatora, czyli odpowiednio dobranego szczepu

bakterii, którego zdolności produkcyjne zostaną zintensyfikowane m.in. w oparciu o metody inżynierii genetycznej (przy wsparciu

PORT Sp. z o.o. we Wrocławiu).

Jednym z celów projektu jest otrzymanie szczepu bakteryjnego zdolnego m.in. do:

Działania podjęte przez Grupę Azoty Puławy i firmę PORT Sp. z o.o. mogą przynieść sukces jako połączenie tradycyjnych metod

optymalizacji procesów biotechnologicznych z  pogłębioną analizą procesu wytwarzania kwasu bursztynowego przez bakterie

i wykorzystaniu jej wyników do poprawy wydajności procesu biosyntezy w oparciu o metody inżynierii genetycznej. 

Unikatowy charakter przedsięwzięcia polega przede wszystkim na  wykorzystaniu procesów biotechnologicznych dla potrzeb

masowej produkcji w zakładach chemicznych.  

Puławy, dzięki opracowaniu własnej technologii produkcji kwasu bursztynowego, mogą również uzyskać możliwość

wykorzystywania w  swojej działalności surowców odnawialnych i/lub odpadowych, jak chociażby części uwalnianego

do atmosfery dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji nawozów z użyciem tradycyjnej syntezy chemicznej. 

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w sierpniu 2019 i potrwa do końca lipca 2022 roku.

Produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych

Produkcja kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych

wytwarzania kwasu bursztynowego w sposób ułatwiający jego późniejsze wyodrębnianie i oczyszczanie z płynu

pofermentacyjnego;

wykorzystywania w procesie biosyntezy produktów ubocznych i/lub odpadowych z przemysłu chemicznego i rolno-

spożywczego, w tym CO .2

Biodegradowalna otoczka polimerowa dla nawozów azotowych – wspólny projekt Puław i Polic
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Pomysł opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i  wieloskładnikowych (NPK)

znalazł się na  trzecim miejscu wśród projektów rekomendowanych do  dofinansowania w  ramach Programu Operacyjnego

Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jego celem jest spowolnienie procesu uwalniania składników pokarmowych do  gleby, a  tym

samym zwiększenie ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą ulegały degradacji w  środowisku glebowym

w ciągu maksimum 48 miesięcy.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum, składające się z  Grupy Azoty Puławy (lider), Grupy Azoty Police oraz  instytutu

badawczego – Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Nowe produkty otoczkowane będą służyć minimalizacji negatywnego oddziaływania nawozów mineralnych na środowisko dzięki

zmniejszeniu emisji gazowych pochodnych azotu, wymywania azotanów i  innych składników pokarmowych oraz  ryzyka

akumulacji azotanów w roślinach.

ε-kaprolakton to  jeden z  najważniejszych polimerów biodegradowalnych, stosowany w  medycynie i  stomatologii oraz  jako

składnik poliolowy w  produkcji poliuretanów. Dotychczas nie prowadzono produkcji ε-kaprolaktonu w  Polsce. Projekt ten jest

elementem ogólnogrupowego programu innowacji. ε-kaprolakton - to  ważny produkt lekkiej syntezy, wykorzystywany jako

monomer do  produkcji polikaprolaktonu, elastomerów poliuretanowych, syntetycznych włókien, folii, powłok, plastików

oraz plastyfikatorów.

Celem tego projektu jest wydłużenie łańcucha produktowego Grupy Azoty Puławy oraz dywersyfikacja przychodów.

Mamy nadzieję na  pozyskanie nowego produktu specjalistycznego, a  tym samym surowca do  produkcji polikaprolaktonu

(tworzywa biodegradowalnego) i na zwiększenie przychodów spółki dzięki produkcji niszowej i wysokomarżowej.

Do tej pory wykonano wszystkie zaplanowane prace laboratoryjne. W trakcie realizacji projektu nastąpiła modyfikacja pierwotnej

technologii w  celu optymalizacji kosztów procesu. Dla opracowanej technologii wykonano projekt procesowy oraz  zakupiono

i zmontowano instalację wielkolaboratoryjną, której rozruch planowany jest na przełomie 2019 i 2020 roku.

Obecnie trwają przygotowania do  remontu budynku, w  którym umiejscowiono instalację. Po  wykonaniu prac remontowych

i  przyłączy, wykonany zostanie rozruch instalacji i  badania optymalizacyjne. Otrzymano zgodę NCBiR na  przedłużenie okresu

realizacji projektu do 29.02.2020r.

Kontynuowano badania nad  możliwością odzysku fosforu ze  ścieków przemysłowych, co umożliwiłoby racjonalizację

wykorzystania zasobów naturalnych, a także nad nowymi kierunkami gospodarczego wykorzystania fosfogipsu w ramach dążenia

do zrównoważonego stosowania fosforu oraz realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy). Badania te

koncentrowały się na opracowaniu technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu w postaci związków,

które mogą być zawracane do  produkcji lub nadają się do  bezpośredniego wykorzystania w  nawożeniu, a  także na  wdrażaniu

nowych, opłacalnych sposobów wykorzystania strumieni ubocznych i odpadowych.

W  ramach projektu prowadzono badania laboratoryjne, ułamkowo-techniczne oraz  prace koncepcyjne we  współpracy

z  Instytutem Nowych Syntez Chemicznych (Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w  Gliwicach) oraz  biurem projektów Biuro

Biodegradowalna otoczka polimerowa dla nawozów azotowych – wspólny projekt Puław

i Polic

Instalacja do produkcji ε-kaprolaktonu

Instalacja do produkcji ε-kaprolaktonu

Odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu

Odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu
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Prace badawcze i  rozwojowe stanowiły w  znacznej mierze kontynuację lub rozwinięcie działań prowadzonych w  okresach

poprzednich.

Polimery Police to projekt realizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. Jest to jedna z największych inwestycji

w  polskim i  europejskim przemyśle chemicznym, która  umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, a  także pozytywnie

wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

W  2019 roku Grupa Azoty Police kontynuowała prace nad  realizacją kluczowego projektu inwestycyjnego pn.  Polimery Police,

obejmującego budowę instalacji do  produkcji propylenu oraz  polipropylenu wraz z  instalacjami pomocniczymi i  infrastrukturą

towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. 

Projektowo-Konstrukcyjne „Koncept” Sp. z o.o. 

W  roku 2019 ukończono dwa etapy badań laboratoryjnych: jeden dotyczący opracowania technologii oczyszczania odcieków,

połączonej z  odzyskiem fosforu metodą wytrącania w  formie nierozpuszczalnych w  wodzie soli, które można następnie

wykorzystać do  produkcji kwasu fosforowego(v) oraz  drugi, dotyczący opracowania koncepcji zawracania odcieku w  postaci

płynnej.

Odpowiednie zabezpieczenie hałdy przed  przedostawaniem się odcieków do  wód gruntowych i  powierzchniowych sprawia,

że  fosfor krąży w  układzie zamkniętym, jednak nie jest wykorzystywany. Odzyskiwanie fosforanów z  odcieków i  ich ponowne

wykorzystanie w  produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego lub nawozów mineralnych pozwoli zwiększyć wydajność

oraz  przyniesie korzyści ekonomiczne i  ekologiczne w  zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. Opracowanie

i wdrożenie technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu i  jego ponowne wykorzystanie w produkcji

kwasu fosforowego(V) i/lub nawozów NPK wpłynie pozytywnie na efektywność wykorzystania surowców, umożliwi oszczędzanie

energii, wody i innych zasobów wykorzystywanych w cyklach produkcyjnych.

Grupa Azoty wypuściła na rynek druku 3D produkt o nazwie handlowej Tarfuse. Zyskał on uznanie ekspertów i zdobył nagrodę

na najważniejszych dla branży tworzyw sztucznych targach PLASTPOL. 

Tarfuse PA to  filament do  druku 3D, produkowany z  najwyższej jakości poliamidu 6 dla potrzeb stosowania w  jednej z  sześciu

dostępnych technologii przyrostowych tzn. technologii FDM (Fused Deposition Modeling). Technologia ta polega na budowaniu

elementów poprzez nanoszenie warstwa po  warstwie roztopionego filamentu - tworzywa sztucznego, które skleja się

z poprzednimi warstwami, aż do uzyskania pełnej wysokości modelu. 

Wyroby produkowane z  tego materiału mogą znaleźć zastosowanie w  motoryzacji, elektrotechnice, medycynie i  AGD.

Odpowiednie odmiany mogą zostać dopuszczone do  kontaktu z  żywnością. Mnogość zastosowań technologii w  różnych

obszarach, malejący koszt jednostkowy produkcji i płynne połączenie z procesem projektowania powodują, że technologia druku

3D będzie rozwijać się w wysokim tempie, czemu sprzyjać będzie również rozwój i dostępność coraz trwalszych i coraz tańszych

materiałów.

W  związku z  wystąpieniem pandemii Covid-19 na  początku 2020 roku braliśmy udział w  pierwszym projekcie opracowania

polskiego respiratora VentilAid, który  dzięki swojej oryginalnej i  prostej konstrukcji może być wyprodukowany w  dowolnym

miejscu za  pomocą drukarki 3D.  Na  potrzeby realizacji tego projektu zostały bezpłatnie wykorzystanie filamenty Tarfuse PLA®

i Tarfuse TPU®. 

Dodatkowo braliśmy udział w  akcji „Drukarze dla szpitali”, w  ramach której  dostarczaliśmy bezpłatnie filamenty Tarfuse PLA®

i Tarfuse PETG®, z których drukowane były elementy wyposażenia chroniącego przed Covid-19, tj. elementy przyłbic oraz gogli.

Debiut Grupy Azoty na rynku materiałów do druku 3D

Debiut Grupy Azoty na rynku materiałów do druku 3D

Inwestycja Polimery Police – Postępy prac
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Projekt jest zgodny ze  strategią gospodarki neutralnej dla klimatu, o  obiegu zamkniętym, definiującą proces dekarbonizacji

tworzyw sztucznych w całym cyklu życiowym dzięki zastosowaniu czterech głównych rozwiązań: 

Zgodnie z realizowanym harmonogramem budowa rozpoczęła się na przełomie 2019 i 2020 roku, a jej zakończenie planowane

jest na koniec 2022 roku. W dniu 11 maja 2019 roku spółka zależna Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Hyundai Engineering Co. Ltd.

zawarły umowę o kompleksową realizację projektu Polimery Police w formule „pod klucz”.

Główne cele projektu: 

przejścia na gospodarkę tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym,

zwiększenia efektywności energetycznej w procesie produkcji,

dekarbonizacji procesu produkcji,

częściowego przejścia na surowce odnawialne.

Korzyści społeczne:

możliwość rozwoju gmin;

wzrost dochodów gmin;

wzrost możliwości zatrudnienia;

poprawa jakości życia;

zmniejszenie odpływu mieszkańców z tego regionu;

wsparcie lokalnych badań terenowych, szkolnictwa wyższego i zawodowego;

wzrost znaczenia gospodarki polskiej na arenie międzynarodowej;

szansa rozwoju dla przedsiębiorstw lokalnych;

pojawienie się nowych branż i infrastruktury.

Korzyści dla środowiska:

dzięki realizacji projektu w istniejących obiektach zakładów chemicznych Police, oddziaływanie zostanie zredukowane

do niezbędnego minimum, co pozwoli uniknąć presji środowiskowej (w mierzalnej skali) - wodór pozyskiwany z zakładu PDH

umożliwi zwiększenie produkcji amoniaku i zmniejszenie zużycia gazu ziemnego, co z kolei przyczyni się do redukcji emisji

CO  do atmosfery o ok. 59 110 t/r.2

łączny poziom emisji CO  z zakładu wyniesie 220 247 t/r, co odpowiada 0,364 t/t polipropylenu. Wybrana technologia

produkcji polipropylenu umożliwia obniżenie emisji CO  o ok. 13 622 t/r w porównaniu do alternatywnych technologii;

2

2

zmniejszenie emisji NO  o 25% dzięki wykorzystaniu katalizatora platynowego; możliwość całkowitego wyeliminowania SO .x x

1 sierpnia 2019 roku firma Hyundai rozpoczęła realizację swoich zobowiązań.

zapewnienie podstaw dalszego rozwoju Grupy Azoty;

utworzenie nowego segmentu produkcyjnego w Grupie Azoty;

wykorzystanie synergii z innymi zakładami chemicznymi Grupy Azoty;

zróżnicowanie portfela produkcji Grupy Azoty oraz efektywne wykorzystywanie wartościowych produktów ubocznych.
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Projekt będzie składać się z dwóch faz technologicznych: produkcji propylenu z propanu, a następnie produkcji polipropylenu

z propylenu - będącego produktem końcowym, z uwzględnieniem opcjonalnej sprzedaży propylenu jako produktu. Polipropylen

jest organicznym związkiem chemicznym o  różnych zastosowaniach praktycznych. Wykorzystuje się go w  różnych gałęziach

przemysłu, takich jak przemysł chemiczny, farmaceutyczny, tekstylny, spożywczy oraz  w  branży opakowań, elektroniki,

motoryzacji i innych.

Nowo wybudowany zakład będzie wykorzystywać technologię Oleflex® na  licencji Universal Oil Products, będącej własnością

Honeywell Company. Jest to technologia produkcji propylenu klasy polimerowej z wykorzystaniem metod dostępnych na rynku

i oferuje: 

Projekt uwzględnia również minimalizację oddziaływania na  środowisko poprzez opracowywanie i  wdrażanie najlepszych

praktyk, obejmujących między innymi:

Zakład Police jest głównym pracodawcą w  regionie. Inwestycja ta może stanowić dla gminy szansę na  rozwój, zwiększenie

dochodów, między innymi wpływów z  podatków lokalnych wskutek rozwoju przedsiębiorczości oraz  możliwości zatrudnienia,

na  poprawę standardu życia i  ograniczenie odpływu mieszkańców do  innych regionów. Ponadto może okazać się źródłem

wsparcia lokalnych badań terenowych, rozwoju szkolnictwa wyższego i  zawodowego czy finansowania rozwoju nowej

infrastruktury. Na  poziomie ogólnym wreszcie może przyczynić się do  zwiększenia przychodów podatkowych państwa

oraz znaczenia gospodarczego Polski na arenie międzynarodowej.

Postępy prac można śledzić na  oficjalnej stronie internetowej -  http://polyolefins.com.pl, która  jest aktualizowana na  bieżąco,

a wszystkie informacje są dostępne w języku polskim i angielskim.

niskie koszty eksploatacyjne z powodu niskiego zużycia surowców i energii;

niskie koszty inwestycyjne związane z wykorzystaniem wysokoaktywnych i stabilnych komponentów;

wysoką niezawodność instalacji dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym i możliwości regeneracji katalizatora bez

zatrzymywania procesu produkcji propylenu;

niewielki zakres oddziaływania na środowisko.

realizację projektu na gruntach zlokalizowanych w pobliżu istniejącego zakładu chemicznego Police, co ograniczy

oddziaływanie do niezbędnego minimum;

zmniejszenie emisji CO  do atmosfery;2

zmniejszenie emisji tlenków azotu (NO ) o 25%;x

możliwość całkowitego wyeliminowania emisji tlenków siarki (SO );x

wysoką efektywność wsparcia systemu energetycznego (przewidywany wskaźnik oszczędności energii pierwotnej przekracza

wartość wymaganą do uzyskania kogeneracji o wysokiej sprawności).
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Ś R O D O W I S K O

Zarządzanie środowiskowe

Przemysł chemiczny jest jedną z branż najsilniej ingerujących w środowisko naturalne, co Grupa Azoty traktuje jako szczególne

wyzwanie i odpowiedzialność. Wszystkie nasze spółki działają z poszanowaniem regulacji środowiskowych, przepisów prawa i na

podstawie wymaganych pozwoleń. We  wszystkich spółkach grupy kapitałowej (z  wyjątkiem Grupy Azoty Koltar) wdrożono

System Zarządzania Środowiskowego zgodny z  normą ISO 14001, który  wspomaga działania w  obszarze ochrony środowiska

oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Zobowiązuje on również spółki do dokonywania oceny zgodności prowadzonych działań

z regulacjami prawnymi i innymi standardami, a także do ciągłego doskonalenia stosowanych metodologii ochrony środowiska.

Ze względu jednak na skalę i zasięg naszej działalności oraz możliwości, jakimi dysponujemy, chcemy robić więcej, niż wymagają

od nas przepisy prawa. Co roku wydajemy miliony złotych na proekologiczne instalacje, które zmniejszają nasz negatywny wpływ

na środowisko naturalne.

ZOBACZ NASZE KLUCZOWE INWESTYCJE

[103-2] [A300-1]
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W  2019 roku na  Grupę Azoty S.A. oraz  Grupę Azoty Kędzierzyn nie nałożono żadnych kar finansowych z  tytułu niezgodności

z przepisami i/lub regulacjami środowiskowymi. 

W  związku z  kontrolą przeprowadzoną przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nałożono na  Grupę

Azoty Kędzierzyn sankcję pozafinansową w  postaci pouczenia oraz  wydano zarządzenie pokontrolne. Większość zarządzeń

pokontrolnych została zrealizowana w formie zmiany warunków pozwoleń.

Nałożono kary na Grupę Azoty Puławy i Grupę Azoty Police.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w  Szczecinie, decyzją, z  dnia 26  lipca  2019 roku, wymierzył Grupie Azoty Police

administracyjną karę pieniężną za  przekroczenie w  2016 roku dopuszczalnej emisji pyłu z  emitorów suszarni rozpyłowych

w  instalacji do  produkcji bieli tytanowej. Po  otrzymaniu przedmiotowej decyzji Spółka, zgodnie z  ustawą Prawo Ochrony

Środowiska, złożyła wniosek o  zaliczenie poniesionych kosztów na  poczet realizacji przedsięwzięć mających na  celu usunięcie

przyczyn nałożenia tej  kary pieniężnej w  odniesieniu do  całości naliczonej kwoty. Zgodnie z  decyzją WIOŚ z  dnia 15.06.2020  r.

  cała kwota kary tj.  46  215 zł została zaliczona na  poczet realizacji inwestycji ograniczających emisje pyłu do  poziomów

dopuszczalnych.

W przypadku Grupy Azoty Puławy analiza danych z monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń z zakładowej elektrociepłowni

wskazała incydentalne przekroczenia standardów emisyjnych dla dwutlenku siarki, tlenków azotu i  pyłów z  elektrociepłowni

w 2019 roku. Przekroczenia spowodowane były zatrzymaniem pracy instalacji odsiarczania spalin w związku z  jej modernizacją.

Dnia 27  marca  2020 roku wymierzono Spółce karę łączną w  kwocie 3  276  186,00 złotych. Na  wniosek Grupy Azoty Puławy

odroczono termin płatności kary do 31 grudnia 2022  roku.

Wartość pieniężna kar za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowiskowych

w 2019 roku

[307-1]

Grupa Azoty Puławy wspólnie z  redakcjami Kuriera Lubelskiego i  Dziennika Wschodniego ogłosiła projekt,
skierowany do młodych ludzi z województwa lubelskiego: „Zielony Wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko”.

Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko

To konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizowany przez Dziennik Wschodni, którego patronem
jest Grupa Azoty Puławy. Udział w  nim mogą wziąć szkoły podstawowe i  ponadpodstawowe, domy kultury
i biblioteki z województwa lubelskiego.

Konkurs polega na opracowaniu scenariusza projektu ekologicznego, opisującego praktyczne działania na rzecz
ochrony środowiska. Jury wybierze najlepsze projekty, za które przyzna nagrody – od 500 do 2000 zł.

DOBRA PRAKTYKA

58



Ś R O D O W I S K O

Surowce

Wykorzystane surowce/materiały wg wagi i objętości

[301-1]
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Zmiany zużycia surowców wynikają z  wielkości produkcji amoniaku oraz  - w  dużo mniejszym stopniu - nawozów

wieloskładnikowych i bieli tytanowej.

W Grupie Azoty Puławy zużycie węgla w 2019 r. było wyższe niż w 2018 r. ze względu na zakończenie projektów inwestycyjnych,

dotyczących turbozespołu TG-2 w Elektrociepłowni.
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Ś R O D O W I S K O

Odpady

Odpady w podziale na sposób postępowania z nimi – w Mg

Sposób postępowania z odpadem Rok
Grupa Azoty

Kędzierzyn

Grupa Azoty

Police

Grupa Azoty

Puławy

Grupa

Azoty S.A.

Magazynowanie

2019 37 1 117 112 1 487

2018 12 272 1 571 0

Odzysk przez firmę zewn.

2019 100 820 103 980 82 755 47 323

2018 116 417 120 304 82 129 39 100

Odzysk we własnym zakresie 2019 0 447 693 30 19

[103-2]
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*Głównym odpadem mającym wpływ na  masę składowanych odpadów, jest wytwarzany w  Grupie Azoty Police odpad fosfogipsu.

Wytwarzanie przedmiotowego odpadu jest proporcjonalne do wielkości produkcji.

Projekt odbioru żużla z  kotłów ECII. Realizacja projektu stworzy możliwość wykorzystania żużla do  produkcji wyrobów

budowlanych i przełoży się na ograniczenie ilości składowanych odpadów paleniskowych – Grupa Azoty S.A.

2018 0 360 205 16 109

Przekazanie firmom zewn.

2019 100 981 104 061 82 800 54 605

2018 116 741 120 450 82 108 60 801

Składowanie

2019 0 2 066 277* 6 637 6 804

2018 0 1 850 743 15 808 21 500

Unieszkodliwienie inaczej niż składowanie

przez firmę zewn.

2019 1 0 45 478

2018 154 87 97 17 600

Unieszkodliwienie inaczej niż składowanie

we własnym zakresie

2019 0 1 858 045 0  

2018 0 1 847 193 0 0

Suma

2019 201 839 4 581 173 172 379 110 716

2018 233 324 4 299 254 181 729 139 110

Odsetek materiałów odzyskanych ze sprzedanych produktów i ich opakowań

(ze względu na rodzaj materiału)

 
Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police

Grupa Azoty

Puławy
Grupa Azoty S.A.

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Drewno 16 16 16 16 16 16 24,02 16

Papier i tektura 61,1 61,36 60,97 61 60,99 61 69,41 61

Po środkach niebezpiecznych   38,89 30 40,09 49,47 106,09 49,02

Stal i blacha stalowa 51 51 51,61 51 51,02 51,0 123,69 51,0

Tworzywa sztuczne 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 25,02 23,5

Wielomateriałowe       53,62 46

[301-3]
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Ś R O D O W I S K O

Energia

W  2019 rozpoczęliśmy realizację inwestycji związanych z  dostosowywaniem obszaru zakładowej energetyki do  zaostrzonych

wymogów środowiskowych, wynikających z Konkluzji BAT. Inwestycje obejmą modernizację kotła gazowego K1 oraz modernizację

instalacji IOS kotła K5. 

Zakłady Grupy Azoty Kędzierzyn zużywają energię w  formie pary technologicznej o  ciśnieniu 7 MPa, 1,5 MPa, 0,6 Mpa,

wytwarzanej w pięciu kotłach opalanych miałem węglowym. Część energii elektrycznej na potrzeby zakładów wytwarzana jest

w trzech turbinach przeciwprężnych oraz uruchomionej w 2017 roku turbinie upustowo-kondensacyjnej, pozostałą ilość kupuje

się ze źródeł zewnętrznych. 

W 2019 roku podejmowaliśmy szereg działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej procesów technologicznych. Dzięki

usprawnieniom technicznym procesów oraz  innym inicjatywom oszczędzania energii osiągnięto zauważalne ograniczenie jej

zużycia. Podejmowane działania polegały m. in. na:

przeprojektowaniu i usprawnieniu procesów,

wymianie wyposażenia na bardziej energetycznie efektywne,

zmianach operacyjnych.

[103-2]
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Grupa Azoty Police zużywa energię cieplną wytwarzaną w  źródłach własnych opalanych węglem i  olejem opałowym jako

paliwem rozpałkowym, energię cieplną kupowaną od  lokalnego dostawcy i  pochodzącą z  odzysku z  instalacji produkcyjnych,

energię elektryczną kupowaną z zewnątrz oraz produkowaną we własnych źródłach. Polityka ograniczania zużycia paliw oparta

jest na wdrożonym w 2013 roku systemie zarządzania energią wg ISO 50001.

Puławy posiadają własną elektrociepłownię, która  pokrywa całe zapotrzebowanie na  ciepło i  46% zapotrzebowania

na elektryczność. Jest ona opalana węglem kamiennym i pełni rolę producenta mediów technologicznych na potrzeby zakładów:

pary technologicznej, energii elektrycznej, wody zdemineralizowanej, wody zdekarbonizowanej, ciepła technologicznego

oraz  ciepła na  potrzeby grzewcze, z  którego korzysta również miasto. Obecnie prowadzimy budowę nowego bloku

energetycznego, opalanego węglem kamiennym, o  mocy 100 MWe na  terenie zakładowej elektrociepłowni w  Grupie Azoty

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Zapewni on spółce bezpieczeństwo energetyczne z  uwzględnieniem przyszłych inwestycji

nawozowo-chemicznych.

Paliwa wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej w podziale na kategorie surowców energetycznych – w GJ

 

 W  porównaniu do  roku 2018  r. nastąpiło obniżenie produkcji energii elektrycznej i  cieplnej ze  względu na  zmianę zapotrzebowania

na energię w parach  przez procesy technologiczne.

Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

Kategorie

surowców

energetycznych

Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S.A.

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

 Ciepło w parze* 0 0 0 2 015 947 0 0 0 0

 Gaz ziemny 0 0 0 0 3 567 3 878 1925 941

 MEAK 0 0 0 0 94 112 95 971 22 347 0

Mazut 1 836 0 3 758 3 806 0 0 22 347 23 166

 Miał węglowy

oraz węgiel

energetyczny

1 343 509 1 160 189 1 675 403 1 711 542 2 794 558 2 844 367 5 926 613 3 332 252

 Olej opałowy 515 1 601 0 0 0 0 0 0

 Suma   1 345 860 1 161 790  1 679 161 3 731 295  2 892 237 2 944 216  5 973 232 3 356 359
1

1

 

Grupa Azoty

Kędzierzyn 
Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S.A. 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Elektryczność,

ogrzewanie,

chłodzenie

1 055 273 1 154 268 2 055 653 1 420 619 4 178 498 3 388 412 400 462 793 497
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[302-1]

P
R

Z
E

S
U

Ń
 T

A
B

E
L
Ę

64



 

 W  2018  r. rozpoczęto, lecz nie zakończono zadań wpływających na  istotne oszczędności energetyczne. Oszczędności energetyczne

wynikają z zadań zakończonych w poprzednich okresach. 

 W 2019 r. rozpoczęto realizację zadań, których celem jest istotne zmniejszenie zużycia energii, m.in. modernizację urządzeń  na wydziale

produkcji amoniaku w  związku z  przyjęciem nowej koncepcji energetycznej w  Grupie Azoty Kędzierzyn. Prace te nie zostały jeszcze

zakończone.

Wszystkie spółki naszej grupy kapitałowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii.

i para nabywane

w celach

konsumpcyjnych

- w GJ

Elektryczność,

ogrzewanie,

chłodzenie

i para

wytworzone

przez

organizację -

w GJ

7 038 550 9 387 391 8 858 582 7 968 229 17 111 710 17 086 414 3 064 519 2 513 441

Elektryczność,

ogrzewanie,

chłodzenie

i para sprzedane

przez

organizację -

w GJ

490 430 1 730 167 872 129 614 380 1 456 821 1 336 318 284 314 341 583

Całkowita

konsumpcja

energii

wewnątrz

organizacji -

w GJ

7 603 393 8 811 492 10 042 106 8 774 467 19 833 387 19 138 508 3 180 667 2 965 355

Oszczędności energetyczne dzięki ograniczeniu zużycia energii i zwiększeniu wydajności

energetycznej – w GJ

 
Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S.A.

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Oszczędności energetyczne dzięki

ograniczeniu zużycia energii

i zwiększeniu wydajności

energetycznej [GJ]

0 0 143 665 5 547 300 280 000 222 700 123 100 187 914
1 2

1

2
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Zobacz inicjatywy w zakresie oszczędności energii

Grupa Azoty S.A.:

Kompleksowe wykorzystanie ciepła reakcji selektywnego uwodornienia fenolu;

Budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z WKS i KDC oraz rurociągu pary 4 MPa z WKS na KDC;

Przebudowa układu pompowego pierwszego członu ciepłowniczego;

Rozpoczęcie realizacji inwestycji związanych z dostosowaniem obszaru zakładowej energetyki do zaostrzonych wymogów

środowiskowych wynikających z Konkluzji BAT.

Grupa Azoty Kędzierzyn:

Wymiana zespołu kotłowego w pętli syntezy amoniaku, rozpoczęcie prac związanych z budową kotłowni rezerwowo-

szczytowej z kotłem gazowym o wydajności parowej 100 Mg/h skutkuje ograniczeniem zapotrzebowania na parę potrzebną

do prowadzenia procesów technologicznych na wydziale produkcji amoniaku oraz częściowe zastąpienie paliwa węglowego

do produkcji pary gazem.

Grupa Azoty Police:

W 2019 roku prowadzono wymianę silników wentylatorów podmuchu 1WP1,2 na silniki z przetwornicą częstotliwości. Dzięki

zastosowaniu silników z optymalnymi nastawami prądowo-napięciowymi uzyska się wymierne korzyści w postaci

oszczędzonej energii elektrycznej na poziomie 1028 MWh/rok. Modernizacja urządzeń dla potrzeb zmniejszenia zużycia

energii i poprawy regulacji procesami przyczynia się do osiągania przyjętych celów ochrony środowiska.

Grupa Azoty Puławy:

Kontynowana modernizacja sieci wody obiegowej w zakładzie produkcji amoniaku pozwoliła na polepszenie parametrów

jakościowych i ciśnienia wody chłodzącej. Dzięki modernizacji napędu pomp i nowych rurociągów zmniejszyło się zużycie

energii elektrycznej przy przesyle wody chłodniczej. Na efektywność energetyczną i środowiskową ma także pośredni wpływ

ciągła, systematyczna modernizacja oświetlenia, tras kablowych i rozdzielni elektrycznych;

Zwiększenie odzysku energii w turbinach ekspansyjnych gazów resztkowych na 1. i 2. linii produkcji kwasu azotowego - 69 000

GJ; oraz Zwiększenie odzysku energii w turbinach ekspansyjnych gazów resztkowych na 3. i 4. linii produkcji kwasu azotowego

- 75 000 GJ.

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej EI
1

 
Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police

Grupa Azoty

Puławy
Grupa Azoty S.A.

Rok 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Suma 40,7 26,14 25,8 29,68 49,5 42,17 45,4 41,27

Porównanie do roku 2018 spadek o 35,8% wzrost o 15% spadek o 15% spadek o 9%
2
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 Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Klimatu w  sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej

przez odbiorcę przemysłowego - stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczany

jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku. 

 Różnica wynikająca ze wzrostu kosztów GVA.

1

2
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Ś R O D O W I S K O

Emisje

W  roku 2019 emisja podtlenku azotu z  instalacji produkcji kwasu azotowego technicznego należących do  Grupy Azoty S.A.

wyniosła 188 Mg N O, a wskaźnik efektywności 0,54 kg N O/t HNO  przy benchmarku 1. W roku 2018 poziom emisji wyniósł 401

Mg N O, a wskaźnik efektywności 1,47 przy benchmarku 1. 

W Grupie Azoty Puławy wskaźnik emisji N O w roku 2018 wyniósł 0,76 kg N O/t HNO , zaś w roku 2019 0,86 kg N O/t HNO .

Oba te wskaźniki są   znacząco niższe niż zalecenia Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) dla istniejących instalacji

średniociśnieniowych (1.85 kg N O/tHNO ) i  nie odbiegają znacząco od  benchmarku, wykorzystywanego do  obliczenia

bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji w ramach systemu ETS (wynoszącego około 1 kg N O/tHNO ).

Grupa Azoty Kędzierzyn posiada nowoczesne instalacje produkcji kwasu azotowego, które emitują N O na poziomie benchmarku

i spełniają wymagania BAT. W 2019 roku kędzierzyńska spółka wyemitowała 349 Mg N O, a uzyskany wskaźnik emisji wyniósł 0,68

kg N O/t HNO . Rok wcześniej poziom jej emisji wyniósł 392 Mg N 0, a uzyskany w 2018 roku wskaźnik emisji to 0,76 kg N O/t

HNO . 

Grupa Azoty Police nie posiada instalacji do produkcji kwasu azotowego i nie emituje N O. 

Działalność każdego koncernu chemicznego wiąże się z  emisją środków chemicznych do  atmosfery. Śledzimy najnowsze

rozwiązania techniczne pozwalające na  jej ograniczenie i stosujemy je w naszych zakładach, konsekwentnie obniżając wskaźniki

emisyjne.

2 2 3

2

2 2 3 2 3

2 3

2 3

2

2

2 3 2 2

3

2
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Kategorie gazu cieplarnianego 2018 2019
Zmiana 2018 vs.

2019
 

Grupa Azoty Kędzierzyn

Dwutlenek węgla 1 163 313 1 099 624 -5%

Podtlenek azotu 116 857 103 923 -11%

Grupa Azoty Police

Dwutlenek węgla 1 450 644 1 204 708 -17%

Podtlenek azotu 0 0  

Grupa Azoty Puławy

Dwutlenek węgla 3 313 366 3 358 454 1%

Podtlenek azotu 197 858 211 111 7%

Grupa Azoty S.A.

Dwutlenek węgla 971 748 955 953 -2%

Podtlenek azotu 119 626 55 927 -53%

 

 Obniżenie ekwiwalentnej emisji CO  podtlenku azotu w  Grupie Azoty S.A. w  stosunku do  2018 roku wynikało przede wszystkim

z uszczelnienia koszy katalitycznych zmniejszających emisję podtlenku azotu oraz zmiany dostawcy siatek katalitycznych i wymiany koszy

katalitycznych na nowe.

Wielkość emisji CO  – w t

 

 W  roku 2019 w  ramach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w  instalacji produkującej kwas azotowy przeprowadzono wymianę

siatek katalitycznych oraz  wymianę katalizatora redukcji N O  DEN 0 na  nowy o  mniejszej średnicy ziaren celem zwiększenia poziomu

redukcji N O. Nie odnotowano także istotnych zakłóceń w  pracy instalacji, co przyczyniło się do  uzyskania spadku wskaźnika emisji

N O w 2019 r. względem roku 2018. 

 W  roku 2019 w  ramach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w  instalacji produkującej kwas azotowy przeprowadzono wymianę

siatek katalitycznych oraz  wymianę katalizatora redukcji N O  DEN 0 na  nowy o  mniejszej średnicy ziaren celem zwiększenia poziomu

redukcji N . Wzrost współczynnika emisji N O w roku 2019 w stosunku do wartości z roku 2018 związany jest ze wzrostem ilości zatrzymań

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych i wielkość ekwiwalentu CO

w podziale na kategorie gazu cieplarnianego – w t
2

1

1
2

Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych

2

 
Grupa Azoty

Kędzierzyn 

Grupa Azoty

Police 

Grupa Azoty

Puławy 

Grupa Azoty

S.A. 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Wskaźnik efektywności związany z emisją

CO2 [t CO2/t NH3]
1,59 1,59 1,82 1,8199 1,68 1,673 1,87 1,84

Wskaźnik efektywności związany z emisją

N2O [kg N2O/t HNO3]
0,76 0,68 Nd Nd 0,76 0,865 1,47 0,545

1 2 3

1

2 2

2

2

2

2 2

2 2
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linii produkcyjnych z  ruchu. Zatrzymanie linii produkcyjnej ma wpływ na  sprawności utleniania amoniaku, co jest ściśle związane

ze wzrostem emisji pierwotnej podtlenku azotu oraz stabilność złoża katalizatora redukcji. 

 Obniżenie wskaźnika efektywności związanego z  emisją N2O w  Grupie Azoty S.A. w  stosunku do  2018 roku wynikało przede wszystkim

z uszczelnienia koszy katalitycznych zmniejszających emisję podtlenku azotu oraz zmiany dostawcy siatek katalitycznych i wymiany koszy

katalitycznych na nowe.

 2018 2019

Grupa Azoty Kędzierzyn 81 773 44 642

Grupa Azoty Police 2 500 1 066

Grupa Azoty Puławy 0 0

Grupa Azoty S.A. 52 354 1 066

Suma 136 627 46 774

 

 Rok bazowy: 2012 poprzedzający wymianę katalizatora.

3

Redukcja emisji gazów cieplarnianych – w Mg CO e2

1

1

Emisje NO , SO  i innych istotnych związków do powietrza w podziale na typ substancji –

w Mg
x x

 
Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S.A.

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Amoniak (NH3) 242 297 450 397 1 035 101 187 223

Benzo-alfa-piren (C2OH12) 0  0 0 0 0 0 0

Dwutlenek siarki (SO2) 1 051 730 1 894 2 211 1 678 1 029 836 517

Dwutlenek węgla (SO2) 965 554 896 059 1 169 727 982 1 799 379 1 847 877 1 007 431 991 207

Kwas siarkowy (H2SO4) 0 0 65 55 0 0 106 55

Kwasy organiczne 0 0 0 0 0 0 0 0

Lotne związki organiczne

(LZO)
39 35 4 3 44 33 0 3

Metan (CH4) 165 158 0 0 11 5 8 15

Tlenki azotu (NOx) 4 853  837  2 036 2 156 0 5 192

NO2 837 705 748 599 2 035 2 156 4 853 5 192

[305-5]

[305-7]

P
R

Z
E

S
U

Ń
 T

A
B

E
L
Ę

70



 

 Metale ze spalania paliw, Chlor (jako HCl), Pyły inne (sorbent, węgiel, dolomit), Pył tereftalanu dioktylu. 

 Chlor i jego związki nieorganiczne (ze spalania węgla) oraz pyły inne. 

 M.in. Trójtlenek siarki, Cyjanowodór, Benzen, Węglowodory aromatyczne, Pył wapna hydratyzowanego, Pył nawozowy, Chlor, Rtęć, Nikiel,

Chrom, Ołów, Cynk, Miedź, Kadm, Arsen.

Podtlenek azotu (N2O) 392 349 0 0 710 762 539 339

Pył melaminy 0 0 0 0 11 12 0 0

Pył mocznika 20 14 104 58 29 26 0 0

Pył saletry amonowej 88 80 0 0 391 349 0 0

Pył siarczanu amonu 0 0 2 45 323 7 8 2 3

Pył zawieszony 110 113 109 0 0 0 0 127

Pył ze spalania paliw 23 39 32 29 109 137 32 14

Tlenek węgla (CO) 63 214 117 108 311 167 180 117 45

Węglowodory alifatyczne 0 15 17 0 15 10 0 0

Związki fluoru 0 9 24 5 13 17 4 0

Pozostałe 398 397 0 0 73 83 2 2
1 2 3 3

1

2

3

 

 

 

Zobacz inicjatywy w zakresie redukcji emisji

Grupa Azoty S.A.:

W 2019 r. w instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego wymieniono większą część katalizatora żelazowo-glinowego

do redukcji emisji N O, kosze katalityczne przy jednoczesnym uszczelnieniu i podniesieniu złoża oraz wymieniono siatki

katalityczne na platynowe i platynowo-rodowe o niższej emisyjności.

2

Grupa Azoty Kędzierzyn:

W marcu 2019 roku w instalacji produkcji kwasu azotowego TKV zainstalowano nowy pakiet siatek katalitycznych

oraz wymieniono katalizator redukcji N O na nowy, o mniejszej średnicy, co zwiększyło poziom redukcji N O;2 2

W grudniu 2019 przeprowadzono uzupełnienie złoża katalizatora, co poskutkowało spadkiem wskaźnika emisji podtlenku

azotu w tej instalacji. Przeprowadzone działania zmniejszyły oddziaływanie instalacji produkującej kwas azotowy

na środowisko. Uzyskano spadek emisji do atmosfery gazu cieplarnianego (N O).2

Grupa Azoty Police:

W 2019 roku realizowano wartą ponad 250 mln zł proekologiczną inwestycję „Węzeł oczyszczania spalin” w Elektrociepłowni

II. W ramach tej inwestycji przeprowadzono rewitalizację kotłów OP-230 nr 1 i 2. Uruchomiono instalację odazotowania w obu

kotłach OP-230 nr 1 i 2 – parametry emisji NO  nie przekraczają wartości 200 mg/m  w całym zakresie pracy kotłów.x
3
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Grupa Azoty Puławy:

Projekt modernizacji mycia potasowego dla czwartego ciągu instalacji przygotowania gazu w zakładzie produkcji amoniaku

przyczynił się do zmniejszenia ogólnej energochłonności procesu oraz redukcji zrzutu ścieków oraz emisji gazów

odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na wydziale produkcji saletry i RSM w wyniku zagospodarowania

gazów w ramach tej instalacji produkcyjnej;

Budowa nowej instalacji skraplania dwutlenku węgla oraz modernizacja sieci wody obiegowej w Zakładzie Amoniaku i na

Wydziale Saletry Amonowej i RSM;

Na instalacji kwasu azotowego zastosowano nowe pakiety siatek katalitycznych i wychwytujących. Pozwoliło to na zmniejszenie

emisji N O do atmosfery;2

Odbudowa układu regulacji prędkości obrotowej silnika mieszadła akcelatora O-303. Realizacja inwestycji pozwoliła m.in. na

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zmniejszenie mocy silnika indykacyjnego z 18,5 kW na 15 kW oraz poprzez

zastosowanie wysokosprawnego układu regulacji. Tym samym zmniejszona została także emisja CO .2
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Ś R O D O W I S K O

Woda

Grupa Azoty S.A. czerpie wodę z dwóch źródeł - ujęcia powierzchniowego na rzece Dunajec i ujęcia podziemnego z utworów

czwartorzędowych. Woda ta wykorzystywana jest przede wszystkim do celów chłodniczych oraz technologicznych, jak również

jako woda pitna, surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej. 

Zmniejszenie poboru wody podziemnej wynikło ze zmiany proporcji zużycia wody powierzchniowej i podziemnej do produkcji

wody pitnej. W  latach 2018-2019, ze  względów ekonomicznych wynikających ze  zbiorowego zapotrzebowania na  wodę

i  zbiorowego odprowadzania ścieków, straty na  sieci wody pitnej były uzupełniane uzdatnioną wodą powierzchniową.

Zmniejszenie poboru wody pitnej w  2019 roku spowodowane było poprawą szczelności sieci wodociągowej po  częściowej

wymianie rurociągów. Zwiększenie poboru wody przemysłowej wynika z oddania do eksploatacji nowych instalacji.

W  ostatnich latach Grupa Azoty S.A. dokonała wielu inwestycji, które umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie wody

oraz  zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodno-kanalizacyjnej. Zlikwidowaliśmy nierentowne instalacje, zmodernizowaliśmy

produkcję i dostosowaliśmy ją do podwyższonych standardów i norm ochrony środowiska. Wszystkie te działania przełożyły się

na znaczą redukcję ilości produkowanych ścieków.  

Woda w zakładach grupy jest wykorzystywana przede wszystkim na cele związane z produkcją. Chcemy zużywać jej jak najmniej,

a wszędzie, gdzie to jest możliwe, wprowadzamy rozwiązania pozwalające na jej recykling.

[103-2]

73



Prowadzimy też recykling wody. Spółka zaopatruje w  wodę pitną podmioty zewnętrzne - zarówno firmy, jak i  prywatne

gospodarstwa domowe. Stacja uzdatniania wody pitnej objęta jest systemem HACCP, zgodnie z którym proces produkcji wody

pitnej monitorowany jest w całym łańcuchu – od ujęcia, poprzez uzdatnianie, aż do dystrybucji. 

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnemu z  wymaganiami normy ISO 22000:2005 zapewnia wysoką jakość

oferowanej wody. Dostarczana do  odbiorców woda musi spełniać odpowiednie standardy jakościowe, dlatego kontrola

analityczna prowadzona jest dwutorowo: bieżące analizy jakości wody tzw. analizy ruchowe wykonywane są przez Laboratorium

Wydziału Produkcji i Dystrybucji Mediów, natomiast nadzór analityczny w ramach monitoringu kontrolnego sprawuje Powiatowa

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie.

Grupa Azoty Kędzierzyn uzyskuje wodę ze  zbiorników podziemnych. W  spółce działa układ zawrotu ścieków oczyszczonych

oraz  wód z  kanalizacji deszczowej do  produkcji wody przemysłowej. Ilość ścieków zawróconych do  produkcji wody

przemysłowej w 2019 roku wyniosła 2 064 400 m  , co stanowi 25,8% łącznie pobranej przez spółkę wody.

Grupa Azoty Police pobiera wodę z  dwóch ujęć powierzchniowych na  rzekach Odrze i  Gunicy. Woda ta wykorzystywana jest

do  celów technologicznych, chłodniczych i  przeciwpożarowych. Spółka prowadzi monitoring ilości i  jakości pobieranych wód.

W  2019  r. pobór wody z  Gunicy był wyższy w  stosunku do  2018  r. o  691  010,0 m . Woda z  Gunicy pobierana jest okresowo -

wielkość poboru wody śródlądowej uwarunkowana jest zasoleniem wody z rzeki Odry (morskie wody wewnętrzne). Pobór wód

z Odry zmniejszył się o 23 537 177,0 m .

Grupa Azoty Puławy pobiera wodę powierzchniową z Wisły za pomocą czterech rurociągów R1-R4, na których zainstalowane są

przepływomierze, kontrolujące ilość pobranej wody. Drugim źródłem poboru wody jest rzeka Kurówka. Woda do dostarczana

jest również z ujęć wód gruntowych dwoma rurociągami wyposażonymi w przepływomierze.

 

 Woda z Kopalni Piasku Kotlarnia S.A. 

 Morskie wody wewnętrzne

Budowa nowej instalacji dekarbonizacji wody oraz  odwadniania osadów podekarbonizacyjnych umożliwi zawracanie wód

z  odwadniania osadów oraz  z  płukania filtrów żwirowych do  instalacji dekarbonizacji w  celu ograniczenia zużycia wody z  rzek

Kurówki i Wisły. – Grupa Azoty Puławy

3

3

3

Pobór wody w podziale na źródła (m )
3

Źródło wody

Grupa Azoty

Kędzierzyn
Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2

Dostawy wody

miejskiej

od podmiotów

zewnętrznych

1 572 800 1 530 000 322 593 335 043 0 0 0

Gruntowe 2 473 500 2 533 259 6 2 4 749 931 5 294 268 622 411 4

Inne 0 0 148 664 295 125 127 118 0 0 0

Powierzchniowe 4 135 391 3 924 866 1 362 890 2 053 900 81 932 935 76 995 976 12 300 779 12 70

Suma 8 181 691 7 988 125 150 349 784 127 516 063 86 682 867 82 290 244 12 923 190 13 16

2

1

2
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Ś R O D O W I S K O

Ścieki

Grupa Azoty S.A. przygotowała plan modernizacji oczyszczalni ścieków. Możliwą realizację projektu określono na lata 2020-2021. 

Działalność Grupy Azoty S.A. wiąże się z  powstawaniem trzech rodzajów ścieków – technologicznych, bytowo-gospodarczych,

wód pochłodniczych i  opadowych. Kierowane są one do  oczyszczalni podziemną kanalizacją przemysłową oraz  rurociągami

umieszczonymi na  estakadach. W  zależności od  specyfiki trafiają do  centralnej oczyszczalni ścieków lub do  biologicznej

oczyszczalni ścieków.

Ścieki przemysłowe i socjalne oczyszczane są w toku procesów mechaniczno-chemicznych w centralnej oczyszczalni ścieków,

a po ich zakończeniu odprowadzane są do rzeki Biała Tarnowska.

Ścieki przemysłowe zawierające substancje biologicznie rozkładalne kierowane są kolektorami oraz rurociągami

usytuowanymi na estakadach do oczyszczenia przy użyciu metod biologicznych w biologicznej oczyszczalni ścieków, skąd

przesyłane są dodatkowo do oczyszczenia w miejskiej oczyszczalni ścieków Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich

Wodociągów.

Wody opadowe i pochłodnicze z terenu Grupy Azoty S.A. odprowadzane są oddzielnymi kolektorami przez zbiornik

retencyjny i przelew Sutro do wód powierzchniowych Dunajca. W przypadku ewentualnej awarii i przedostania się

zanieczyszczeń do kolektora EF istnieje możliwość całkowitego zamknięcia odpływu z tego kolektora i przepompowania całej

objętości ścieków do centralnej oczyszczalni ścieków. Istnieje również możliwość przekazania wszystkich generowanych przez

Grupę Azoty S.A. ścieków do oczyszczania w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów.

[103-2]
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W związku ze zmianami w składzie i ilości ścieków w ostatnich latach, w latach 2019/2020 planuje się wykonanie aktualizacji planu,

obejmującą m.in. dalszą optymalizację zakresu prac i aktualizację możliwego harmonogramu realizacji projektu. 

 Miejsce zrzutu ścieków 2018 2019

Grupa Azoty Kędzierzyn Rzeki (Odra) 4 756 343 5 120 148

Grupa Azoty Police Rzeki (Odra) 32 242 661 33 091 147

Grupa Azoty Puławy Rzeki (Wisła) 78 073 173 75 005 566

Grupa Azoty S.A.

Przedsiębiorstwa komunalne 1 425 000 1 400 000

Rzeki (Biała Tarnowska, Dunajec) 3 641 000 4 751 000

Suma 120 138 177 119 367 861

 Sposób uzdatniania ścieków 2018 2019

Grupa Azoty

Kędzierzyn

Biologiczne oczyszczanie 3 020 880 2 590 180

Centralna oczyszczalnia (mechaniczno-chemiczna) 3 020 880 2 590 180

Piskorzowiec 4 756 343 5 120 148

Grupa Azoty Police Centralna oczyszczalnia (mechaniczno-chemiczna) 32 242 661 33 091 147

Grupa Azoty Puławy

Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych 1 746 210 1 744 190

Centralna oczyszczalnia (mechaniczno-chemiczna) 1 306 881 1 376 480

Dawidagi 254 040 254 040

Fekalna oczyszczalnia ścieków przemysłowych (oczyszczalnia

biologiczna)
116 340 95 670

Oczyszczenie biologiczne (III st.) 78 073 173 75 005 566

Grupa Azoty S.A.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków przemysłowych 1 425 000 1 400 000

Centralna oczyszczalnia (mechaniczno-chemiczna) 3 641 000 4 396 000

Suma 124 847 065 127 663 601

Ścieki w podziale na miejsce przeznaczenia – m
3

Ścieki w podziale na sposób uzdatniania - m
3

[306-1]
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Ś R O D O W I S K O

Bioróżnorodność

Grupa Azoty S.A. dzierżawi i  zarządza terenem wielkości 5,75 ha, zlokalizowanym w  obszarze Natura 2000, wyznaczonym

w  dorzeczu Dunajca. Działalność na  tych terenach nie zagraża bioróżnorodności – zlokalizowane są tam ujęcia wód

powierzchniowych i podziemnych oraz zbiorniki nawadniające ujęcie podziemne poboru wód miejskich. Pobór wody regulują

stosowne pozwolenia wodno-prawne. 

Obszar będący własnością Grupy Azoty Police nie ma żadnych istotnych walorów przyrodniczych. Nie podlega on też żadnej,

krajowej ani unijnej, formie ochrony przyrody. W sąsiedztwie Spółki znajdują się jednakże tereny objęte tego rodzaju ochroną. Są

to  rezerwaty przyrody ( „Białokrzew Kopicki”, „Olszanka”, „Uroczysko Święta”, „Świdwie”) i  obszary Natura 2000 (Police Kanały,

Zalew Szczeciński, Ostoja Wkrzańska, Ujście Odry i  Zalew Szczeciński). W  roku 2019 emisje gazów i  cieczy nie miały istotnego

wpływu na ich bioróżnorodność. 

Ze  względu na  skalę prowadzonych działań oraz  wielkość naszych zakładów część jednostek Grupy Kapitałowej sąsiaduje

z  terenami chronionymi lub zarządza ich obszarem. Chcemy, aby nasze sąsiedztwo w  jak najmniejszym stopniu oddziaływało

na środowisko naturalne. Przez lata udowodniliśmy, że potrafimy w sposób odpowiedzialny i ekologiczny prowadzić działalność

przemysłową.

[103-2]
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Grupa Azoty Kędzierzyn oraz  Grupa Azoty Puławy nie zajmują i  nie sąsiadują z  obszarami utworzonymi lub ustanowionymi

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Z  czterech największych spółek Grupy Azoty tylko działalność Grupy Azoty Police mogłaby oddziaływać na  bioróżnorodność –

jest to związane z emisjami. Grupa działa w oparciu o pozwolenia prawne dotyczące ustalonych poziomów emisji. W roku 2019

nie wystąpiły zdarzenia dotyczące emisji do  atmosrefy i  wód powierzchniowych, które mogłyby mieć istotny wpływ

na bioróżnorodność.

[304-2]

Na terenie spółki znajdują się dwa czynne składowiska odpadów – siarczanu żelaza i fosfogipsu. Wprowadzony
i  przestrzegany przez nas ścisły reżim technologiczny ogranicza do  minimum oddziaływanie tych składowisk
na środowisko. Od 1994 r. prowadzone są działania mające na celu zadrzewienie terenu składowiska - głównie
osikami, akacjami, hybrydami wierzby, brzozami, topolami, bzami i sosnami. Obszar ten od lat jest ostoją dzikich
zwierząt. Występują tam kuny, wydry, gronostaje, lisy, sarny i dziki oraz około 100 gatunków ptaków.

W  wyniku obserwacji prowadzonych przez ornitologów z  Uniwersytetu Szczecińskiego teren bezpośrednio
przylegający do  składowiska (rejon zbiorników retencyjnych oczyszczalni ścieków) uznano za  porównywalny
pod  względem poziomu liczebności i  różnorodności gatunków ptactwa do  poziomu istniejącego w  rezerwacie
przyrody Świdwie. 

W ramach akcji wspierania bioróżnorodności Grupa Azoty Police umieściła na jednym z kominów zakładów budkę
lęgową sokoła wędrownego. Spółka pokrywa koszty transmisji online z  gniazda oraz  sprzed budki lęgowej.
Program we współpracy ze Stowarzyszeniem na Recz Dzikich Zwierząt "Sokół" z Włocławka trwa od 2016 roku
i był kontynuowany w roku 2019.
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B E Z P I E C Z N A  P R O D U K C J A

Gwarancja jakości naszych produktów

Nasze wyroby trafiają m.in.  do producentów żywności oraz  rolników. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie ich najwyższej

jakości, która  ma bezpośredni wpływ na  bezpieczeństwo i  zdrowie konsumentów produktów wytwarzanych z  roślin

uprawianych przez klientów grupy. 

Bezpieczeństwo żywnościowe jest naszym priorytetem. Jego zapewnieniu ma służyć realizacja zadań, wytyczonych

w odniesieniu do procesu opracowywania nowych i rynkowej kontroli obecnie produkowanych wyrobów. Zadania te obejmują:

Nasza misja to „Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki”. Nie

bez powodu bezpieczeństwo wymieniono na  pierwszym miejscu – to  bezwzględny priorytet i  cel strategiczny wszystkich

aspektów naszej działalności. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo oraz wysoką jakość w całym cyklu życiowym produktów. 

[103-2] [413-2]
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W  2019 roku nie wystąpiły przypadki niezgodności z  regulacjami i  dobrowolnie przyjętymi kodeksami, dotyczącymi wpływu

produktów i usług, na zdrowie i bezpieczeństwo klientów. Wspólnie wypracowujemy wartość marki Grupy Azoty, a jakość oferty

jest wizytówką całej grupy oraz  każdego z  jej zakładów. Wierzymy, że  utrzymanie najwyższego poziomu produkcji gwarantuje

nam wykwalifikowana kadra, która  wykonuje swoje zadania w  oparciu o  dobrze funkcjonujące systemy zarządzania. Polityka

zarządzania przyjęta w grupie gwarantuje osiąganie celów strategicznych w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny

z międzynarodowymi standardami.

Dostarczanie nawozów

mineralnych, umożliwiających

efektywną, proekologiczną

uprawę, zapewniającą

dochodowość gospodarki

rolnej i przystępny poziom cen

żywności.

Przyczynianie się

do bezpieczeństwa dostaw

żywności, a co za tym idzie –

do eliminacji ubóstwa

i zwiększania możliwości

rozwoju w skali lokalnej.

Zapobieganie degradacji gleb

i przywracanie ich naturalnego

stanu, , w ramach realizacji

zadań proekologicznych,

takich jak zwalczanie zjawiska

pustynnienia.

W miarę możliwości –

eliminacja lub minimalizacja

negatywnego oddziaływania

nawożenia i produkcji rolnej

na środowisko naturalne.

[416-2]
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Priorytety działalności – wysoka jakość, dbałość o  bezpieczeństwo techniczne i  środowisko – są skutecznie nadzorowane.

Zintegrowany system zarządzania opiera się o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych

i  ryzyka zagrożeń oraz  ciągłego doskonalenia. Głównym dokumentem regulującym sposób zarządzania tym obszarem jest

„Polityka zarządzania bezpieczeństwem żywności Grupy Azoty” przyjęta przez całą grupę kapitałową i realizowana poprzez:

ZOBACZ WYBRANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NASZYCH SPÓŁEK

Jedną z podstawowych zasad naszego działania jest odpowiedzialność za wszelkie poczynania związane z produkcją wyrobów

w całym łańcuchu dostaw. Dlatego też w ramach członkostwa w Fertilizers Europe realizujemy w  jako grupa program „Opieka

nad produktem” (ang. Product Stewardship), którego podstawą są o międzynarodowe przepisy i standardy jakościowe. 

W  ramach realizacji tego programu wszystkie spółki Grupy Azoty muszą zagwarantować, że  wytwarzane przez nie nawozy

oraz  surowce i  półprodukty, wykorzystywane do  ich produkcji są przetwarzane, transportowane, magazynowane,

dystrybuowane i stosowane w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, nieszkodliwy dla człowieka i środowiska.

W roku 2019 wszystkie istotne kategorie produktów podlegały ocenie wpływu na zdrowie konsumentów i bezpieczeństwo dla

otoczenia. Certyfikat Product Stewardship zdobyty przez Grupę Azoty zachowuje ważność do 2020 roku.

W  roku 2018 na  żadną ze  spółek Grupy Kapitałowej Azoty nie nałożono kary z  tytułu niezgodności z  prawem i  regulacjami

dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów na każdym etapie cyklu życiowego. W 2019 roku wobec Grupy Azoty Kędzierzyn

prowadzono postępowanie administracyjne, w  wyniku którego  nałożono na  spółkę karę pieniężną w  kwocie 2000 złotych.

Postępowanie było prowadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który  orzekł, że  Grupa Azoty Kędzierzyn nie

przedłożyła informacji o realizacji umów dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za III kwartał 2016 r. oraz że przedłożyła

informację za I. kwartał 2017 r. po upływie określonego ustawą terminu.

bieżące monitorowanie parametrów wpływających na jakość i bezpieczeństwo produktów;

przestrzeganie wysokich norm higienicznych na etapie produkcji, magazynowania i dystrybucji;

stałe unowocześnianie i doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania;

podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego;

prowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej wymiany informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa produktów w łańcuchu

żywnościowym.

[416-1]
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N A S I  P R A C O W N I C Y

O naszej załodze

Staramy się, by nasza działalność przynosiła korzyści społeczności lokalnej. Tworzymy miejsca pracy w zakładach produkcyjnych,

współpracujemy z  samorządami, dajemy możliwości rozwoju lokalnym specjalistom i  staramy się realizować przedsięwzięcia

z korzyścią dla miast.

Naszym największym kapitałem są ludzie. Kompetencje i zaangażowanie ponad 15 tys. osób zatrudnionych w grupie kapitałowej

decydują o  naszych sukcesach rynkowych. Dążymy do  tego, by  wszyscy nasi pracownicy odczuwali satysfakcję z  wykonywanej

pracy, czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że gwarantujemy im możliwie najlepsze warunki pracy. Przyjmujemy odpowiedzialność

za naszych pracowników, dlatego też zwracamy uwagę na ich potrzeby. Cieszy nas ich wrażliwość na potrzeby innych i z dumą

wspieramy działania wolontariackie na poziomie lokalnym, w które się angażują.  

W całej Grupie Kapitałowej na koniec grudnia 2019 roku zatrudnionych było 15 609 pracowników (o 642 pracowników więcej niż

w  roku 2018), z  czego 63% zatrudnionych było w  czterech głównych spółkach. Zachowujemy niskie wskaźniki rotacji.

W  Kędzierzynie, Policach, Puławach oraz  Grupie Azoty S.A. 90% zatrudnionych ma umowy na  czas nieokreślony. Liczba

pracowników stale wzrasta, ponieważ w  Grupie Azoty zrezygnowano z  umów na  czas określony. Większą część pracowników

Poznaj nasz zespół

[103-2] [203-2]

[102-8] [102-41] [202-1] [401-1] [401-2] [405-1] [405-2]
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stanowią mężczyźni (75% w  2019 roku oraz  77% w  2018 roku) oraz  osoby w  wieku 30-50 lat (54% wszystkich zatrudnionych

w  czterech głównych spółkach w  2019 roku). Kobiety stanowią większość personelu laboratorium. Nasze plany na  przyszłość -

to  budowanie spójnej kultury organizacyjnej całej grupy kapitałowej, rozwój programów zwiększających kompetencje

pracowników i  promujących innowacje, zarządzanie różnorodnością z  perspektywy różnicy wieku pracowników oraz  rozwój

programów mentoringowych.

 

2018 2019

K M K M

Grupa Azoty Kędzierzyn

Na czas nieokreślony 415 998 412 1003

Na czas określony 59 98 52 80

Suma 474 1096 464 1083

Grupa Azoty Police Na czas nieokreślony 494 1828 508 1861

Podział pracowników na płeć i typ umowy – liczba osób

[102-8]

Święto Pracowników podczas Dni Chemika w Kędzierzynie-Koźlu. 

Dni Chemika - to  okazja do  podsumowania wspólnych i  indywidualnych osiągnięć 2019 roku. To  wyjątkowa
okazja, aby podziękować wyjątkowym osobom, bez których Grupa Azoty Kędzierzyn nie byłaby tą �rmą, którą jest
obecnie. W  2019 roku złote medale za  długoletni staż otrzymały 24 osoby. Złoty medal – to  odznaczenie
przyznawane za  wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z  pracy zawodowej
w  służbie Państwa po  30 latach pracy. Tytuł i  odznakę Zasłużonego Pracownika Grupy Azoty Kędzierzyn
otrzymało 21 osób. Odznaczenia wręczali: wojewoda opolski Adrian Czubak, prezes zarządu Grupy Azoty
dr Wojciech Wardacki oraz prezes zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn Sławomir Lipkowski.

DOBRA PRAKTYKA
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Na czas określony 47 159 40 126

Suma 541 1987 548 1987

Grupa Azoty Puławy

Na czas nieokreślony 720 2504 730 2538

Na czas określony 78 185 76 215

Suma 798 2689 806 2753

Grupa Azoty S.A.

Na czas nieokreślony 598 1387 635 1466

Na czas określony 49 166 23 68

Suma 647 1553 658 1534

Suma

2460 7325 2476 7357

9785 9833

 

 

2018 2019

K M K M

Grupa Azoty Kędzierzyn

Niepełny etat 1 2 1 0

Pełny etat 473 1094 463 1083

Suma 474 1096 464 1083

Grupa Azoty Police

Niepełny etat 2 1 2 1

Pełny etat 539 1986 546 1986

Suma 541 1987 548 1987

Grupa Azoty Puławy

Niepełny etat 1 0 2 2

Pełny etat 797 2689 804 2751

Suma 798 2689 806 2753

Grupa Azoty S.A.

Niepełny etat 1 3 1 4

Pełny etat 646 1550 657 1530

Suma 647 1553 658 1534

Suma 2460 7325 2476 7357

Liczba pracowników w podziale na płeć i wymiar zatrudnienia – w osobach

[102-8]
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 9785 9833

 

 

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie

pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności

Kategorie

pracowników

Grupa Azoty KĘDZIERZYN Grupa Azoty POLICE Grupa Azoty PUŁAWY Grupa A

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

K M K M K M K M K M K M K M

Aparatowi 39 659 34 650 9 1164 9 1169 16 1046 15 1050 45 736

Inne

robotnicze
23 103 21 109 74 354 76 345 115 875 110 912 52 327

Kierownicy 45 61 46 62 25 82 25 83 55 115 54 120 40 74

Laboranci 112 11 111 13 175 7 180 8 177 1 174 1 200 15

Mistrzowie 8 81 8 77 17 126 17 129 18 231 20 235 11 110

Samodzielni 97 43 95 37 4 3 7 0 119 47 114 46 161 101

Specjaliści 144 122 143 124 228 232 228 231 285 332 305 343 135 165

Wyższa kadra

menedżerska
6 16 6 11 9 19 6 22 13 42 14 46 3 25

Zarząd 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA

474 1101 464 1086 541 1987 548 1987 798 2689 806 2753 647 1553

 1575  1550  2528  2535  3487  3559  2200

Odsetek pracowników ze względu na płeć i strukturę zatrudnienia

 Grupa Azoty KĘDZIERZYN Grupa Azoty POLICE Grupa Azoty PUŁAWY

 2018 2019 2018 2019 2018 2019

 K M K M K M K M K M K M K

Aparatowi 2,48 41,84 2,19 41,94 0,36 46,04 0,36 46,11 0,46 30,00 0,42 29,50 2,0

[405-1]
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Inne

robotnicze

1,46 6,54 1,35 7,03 2,93 14,00 3,00 13,61 3,30 25,09 3,09 25,63 2,3

Kierownicy 2,86 3,87 2,97 4,00 0,99 3,24 0,99 3,27 1,58 3,30 1,52 3,37 1,8

Laboranci 7,11   1     7,16 0,84 6,92 0,28 7,10 0,32 5,08 0,03 4,89 0,03 9,0

Mistrzowie 0,51 5,14 0,52 4,97 0,67 4,98 0,67 5,09 0,52 6,62 0,56 6,60 0,5

Samodzielni 6,16 2,73 6,13 2,39 0,16 0,12 0,28 0,00 3,41 1,35 3,20 1,29 7,3

Specjaliści 9,14 7,75 9,23 8,00 9,02 9,18 8,99 9,11 8,17 9,52 8,57 9,64 6,1

Wyższa kadra

menedżerska
0,38 1,02 0,39 0,71 0,36 0,75 0,24 0,87 0,37 1,20 0,39 1,29 0,1

Zarząd 0,00 0,32 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Odsetek pracowników ze względu na wiek i strukturę zatrudnienia

 

Grupa Azoty KĘDZIERZYN Grupa Azoty POLICE

2018 2019 2018

<30 30-50 50+ <30 30-50 50+ <30 30-50 50+ <30

Aparatowi 2,67% 23,62% 18,03% 2,84% 21,61% 19,68% 8,47% 24,49% 13,45% 8,44%

Inne

robotnicze
0,38% 4,63% 2,98% 0,39% 4,26% 3,74% 1,46% 8,27% 7,20% 1,50%

Kierownicy 0,00% 3,81% 2,92% 0,06% 3,61% 3,29% 0,00% 2,65% 1,58% 0,00%

Laboranci 1,02% 3,81% 2,98% 1,22% 3,42% 3,35% 1,19% 3,48% 2,53% 1,30%

Mistrzowie 0,06% 2,54% 3,05% 0,00% 2,19% 3,29% 0,04% 3,24% 2,37% 0,04%

Samodzielni 2,03% 5,14% 1,71% 2,06% 4,58% 1,87% 0,00% 0,12% 0,16% 0,04%

Specjaliści 0,32% 10,54% 6,03% 0,06% 10,26% 6,90% 1,46% 10,13% 6,61% 1,50%

Wyższa kadra

menedżerska
0,00% 1,08% 0,32% 0,00% 0,84% 0,26% 0,04% 0,71% 0,36% 0,00%

Zarząd 0,00% 0,19% 0,13% 0,00% 0,06% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SUMA 6,48% 55,36% 38,15% 6,63% 50,83% 42,51% 12,66% 53,09% 34,26% 12,82%
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Pracownicy objęci układami zbiorowymi stanowią 100% zatrudnionych w czterech głównych spółkach.

 

Zatrudnienie w podziale na płeć i wiek - liczba osób:

 

Rok 2018 2019

Płeć K M K M

Grupa Azoty Kędzierzyn

<30 43 3% 59 4% 41 3% 62 4%

30–50 253 16% 616 39% 244 16% 592 38%

50+ 178 11% 421 27% 179 12% 429 28%

Suma 474 30% 1096 70% 464 30% 1083 70%

Grupa Azoty Police

<30 56 2% 264 10% 59 2% 266 10%

30–50 298 12% 1044 41% 312 12% 1058 42%

50+ 187 7% 679 27% 177 7% 663 26%

Suma 541 21% 1987 79% 548 22% 1987 78%

Grupa Azoty Puławy

<30 53 2% 258 7% 63 2% 316 9%

30–50 404 12% 1568 45% 428 12% 1612 45%

50+ 341 10% 863 25% 315 9% 825 23%

Suma 798 23% 2689 77% 806 23% 2753 77%

Grupa Azoty S.A.

<30 51 2% 186 8% 62 3% 183 8%

30–50 343 16% 797 36% 328 15% 756 34%

50+ 253 12% 570 26% 268 12% 595 27%

Suma 647 29% 1553 71% 658 30% 1534 70%

Suma <30 203 2% 767 8% 225 2% 827 8%

Suma 30–50 1298 13% 4025 41% 1312 13% 4018 41%

Suma 50+ 959 10% 2533 26% 939 10% 2512 26%

Suma 2460 25% 7325 75% 2476 25% 7357 75%

[102-41]

[401-1]
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Łączna liczba nowo zatrudnionych i wskaźnik nowo zatrudnionych pracowników

w podziale na płeć i wiek:

  

Rok 2018  2019

Płeć K M K M 

Grupa Azoty Kędzierzyn

<30 17 40% 12 20% 13 32% 21 34%

30–50 16 6% 27 4% 11 5% 20 3%

50+ 0 0% 4 1% 0 0% 3 1%

Suma 33 8% 43 4% 24 5% 44 4%

Grupa Azoty Police

<30 19 34% 61 23% 14 24% 70 26%

30–50 21 7% 61 6% 14 4% 38 4%

50+ 0 0% 2 0% 2 1% 4 1%

Suma 40 8% 124 7% 30 5% 112 6%

Grupa Azoty Puławy

<30 6 11% 32 12% 9 14% 62 20%

30–50 10 2% 37 2% 20 5% 50 3%

50+ 0 0% 4 0% 0 0% 2 0%

Suma 16 2% 73 3% 29 4% 114 4%

Grupa Azoty S.A.

<30 14 27% 38 20% 21 34% 35 19%

30–50 25 7% 53 7% 17 5% 52 7%

50+ 0 0% 7 1% 0 0% 7 1%

Suma 39 7% 98 7% 38 6% 94 6%

Suma <30 56 28% 143 19% 57 25% 188 23%

Suma 30–50 72 6% 178 4% 62 5% 160 4%

Suma 50+ 0 0% 17 1% 2 0% 16 1%

Suma 128 5% 338 5% 121 5% 364 5%

Łączna liczba odejść pracowników oraz wskaźnik rotacji w podziale na płeć

i wiek:
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Świadczenia dla pracowników pełnoetatowych niedostępne dla zatrudnionych czasowo lub na niepełny etat

Ważnym elementem wspierania pracowników jest szeroki wachlarz świadczeń oferowanych przez spółki Grupy Azoty w ramach

pracowniczego pakietu socjalnego. Nie posiadamy jednolitego standardu świadczeń dla wszystkich spółek wchodzących w skład

grupy kapitałowej, które kształtują swoją ofertę w zależności od oczekiwań i własnych możliwości.

  

Rok 2018 2019

Płeć K  M  K  M  

Grupa Azoty Kędzierzyn

<30 3 7% 2 3% 4 10% 3 5%

30–50 7 3% 12 2% 9 4% 17 3%

50+ 27 15% 32 8% 18 10% 37 9%

Suma 37 9% 46 4% 31 7% 57 5%

Grupa Azoty Police

<30 2 4% 19 7% 4 7% 25 9%

30–50 3 1% 33 4% 6 2% 43 4%

50+ 23 12% 64 9% 16 9% 54 8%

Suma 28 6% 116 7% 26 5% 122 6%

Grupa Azoty Puławy

<30 2 4% 10 4% 1 2% 8 3%

30–50 7 2% 11 1% 4 1% 10 1%

50+ 29 9% 52 6% 27 9% 41 5%

Suma 38 5% 73 3% 32 4% 59 2%

Grupa Azoty S.A.

<30 4 8% 4 2% 0 0% 18 10%

30–50 8 2% 19 2% 5 2% 55 7%

50+ 15 6% 37 6% 17 6% 46 8%

Suma 27 5% 60 4% 22 3% 119 8%

Suma <30 11 5% 35 5% 9 4% 54 7%

Suma 30–50 25 2% 75 2% 24 2% 125 3%

Suma 50+ 94 10% 185 7% 78 8% 178 7%

SUMA 130 5% 295 4% 111 4% 357 5%

[401-2]
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Przykłady świadczeń dla pracowników:

W ramach rozbudowanego pakietu świadczeń socjalnych pracownicy Grupy Azoty mogą korzystać dodatkowo z:

opieka medyczna,

okulary korekcyjne,

odzież ochronna i robocza,

ubezpieczenie zdrowotne i na życie,

świadczenia emerytalne,

fundusz socjalny,

nagroda jubileuszowa, nagroda roczna,

szkolenia, kursy,

urlopy macierzyńskie/rodzicielskie/ojcowskie,

dofinansowanie wczasów i innych form rekreacji.

pracowniczego programu emerytalnego,

programów prozdrowotnych i zabiegów rehabilitacyjnych,

dofinansowania studiów,

dopłat do różnych form wypoczynku.

Czas zadbać o zdrowie. 

Każdego roku pracownicy Grupy Azoty Kędzierzyn mogą korzystać z bogatej oferty pro�laktycznych programów
prozdrowotnych realizowanych przez Centrum Medyczne Falck. Pakiety są współ�nansowane przez spółkę i dzięki
temu każdy pracownik, za niewielkie pieniądze, może wykonać kompleksowe badania diagnostyczne. W ramach
programów prozdrowotnych można wykonać m.in. badania dotyczące jaskry, chorób nowotworowych skóry, raka
żołądka, raka węzłów chłonnych, chorób układu szkieletowego i osteoporozy. Program prozdrowotny cieszy się
sporym zainteresowaniem pracowników.

DOBRA PRAKTYKA
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Każda z  kluczowych spółek Grupy Azoty jest znaczącym i  cenionym pracodawcą w  regionie, w  którym działa. Poniższa tabela

przedstawia wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej w Polsce w 2019 roku. 

 
Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu

kobiet do płacy minimalnej

Stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu

mężczyzn do płacy minimalnej

 2018 2019 2018 2019

Grupa Azoty

Kędzierzyn
1,93 2,18 2,35 2,52

Grupa Azoty

Police
2,42 2,20 2,76 2,55

Grupa Azoty

Puławy
1,13 1,31 1,46 2,01

Grupa Azoty

S.A.
2,52 2,45 2,34 2,17

 

* Wskaźnik liczony jako średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla w odniesieniu do płacy minimalnej

 

Kategorie pracowników
Grupa Azoty

S.A.

Grupa Azoty

KĘDZIERZYN

Grupa Azoty

PUŁAWY

Grupa Azoty

POLICE

Aparatowi 105.32 103.48 109.12 109.66

Inne robotnicze 99.53 86.5 84.91 77.51

Kierownicy 94.45 93.02 95.13 93.54

Laboranci 106.5 112.08 107.24 89.55

Mistrzowie 95.53 77.08 87.89 82.78

Samodzielni 92.19 99.4 86.27 64.54

Specjaliści 92.07 88.42 86.65 85.83

Wyższa kadra menedżerska 100.67 104.84 113.62 118.22

Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci

w stosunku do płacy minimalnej: *

Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiet brutto do przeciętnego

wynagrodzenia mężczyzn brutto według zajmowanego stanowiska w 2019 r.

[202-1]

[405-2]
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PRZECZYTAJ O WOLONTARIACIE PRACOWNICOWNIKÓW GRUPY AZOTY

Niska rotacja pracowników zawsze była dla nas powodem do dumy. Każda z kluczowych spółek grupy jest znaczącym i cenionym

pracodawcą w  regionie, w  którym działa. Dbamy o  najwyższe standardy na  wszystkich płaszczyznach swojej działalności.

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenia, szkolenia oraz  bogaty pakiet świadczeń socjalnych, ponieważ chcemy budować kulturę

organizacyjną nastawioną na kreatywność i jak najlepsze wykorzystanie wiedzy, kompetencji i umiejętności zatrudnionych osób.

Wybrane świadczenia pracownicze w Grupie Azoty:

Mając świadomość, że  o  sukcesie przedsiębiorstwa decydują jego pracownicy, zarząd po  raz kolejny zaprosił
na  uroczyste spotkania tych, którzy  w  2019 roku przeszli na  emeryturę. Inicjatywa ta byłą doskonałą okazją
do podziękowania wieloletnim pracownikom za ich zaangażowanie w i osiągnięcie wyznaczonych celów.
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Wiedza, doświadczenie, motywacja i umiejętność współpracy w miejscu pracy kształtują nasze wyniki i przekładają się na sukcesy

doceniane przez rynek i  inwestorów. Dlatego w  Grupie Azoty dbamy o  rozwój naszej kadry oferując system szkoleń

oraz  wspierając dokształcanie na  uczelniach wyższych w  trybie indywidualnym. Nowo przyjmowani pracownicy przechodzą

szkolenia adaptacyjne, kadrę menedżerską szkoli się w  zakresie szeroko rozumianego zarządzania, rozwija się wiedzę fachową

i  umiejętności miękkie specjalistów różnych branż. Większości wdrożeń nowych rozwiązań organizacyjnych i  technicznych

towarzyszą kursy dla pracowników. Wszelkie szkolenia wymagane przepisami i  egzaminy na  uprawnienia państwowe są

finansowane przez grupę.

Ambasadorzy marki

Wiemy, że szybko zmieniająca się i rozwijająca grupa kapitałowa musi znaleźć ludzi, którzy będą stanowili o sile
marki – zarówno w  bliższej, jak i  dalszej przyszłości. Chcemy, aby pracowali dla nas najlepsi z  najlepszych.
Jednym ze  sposobów na  ich pozyskiwanie jest nasz program „Ambasador Marki Grupa Azoty”. Jego celem jest
promocja marki w  środowiskach akademickich. Dynamiczny, kreatywny ambasador, reprezentujący nas
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Przeczytaj więcej o szkoleniach dla naszych pracowników [404-1] [404-3]

na uczelni, ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie działaniami Grupy Azoty, a także budować jej wizerunek
jako pożądanego pracodawcy. 

Ambasadorzy Marki Grupy Azoty mają być łącznikami pomiędzy grupą a  środowiskiem akademickim. Do  ich
zadań należeć będą między innymi bieżące  śledzenie działań grupy w  mediach branżowych, przekazywanie
informacji oraz  wsparcie przy organizacji spotkań, seminariów, warsztatów i  wydarzeń o  charakterze
promocyjnym. Ambasadorzy Marki będą uczestniczyli w organizacji stoisk podczas uczelnianych targów pracy.
Staną się podstawowym źródłem wiedzy o  Grupie Azoty dla koleżanek i  kolegów z  uczelni. W  zamian
za współpracę z studenci otrzymają świadczenia - m.in. miesięczne stypendia ambasadorskie, bilety komunikacji
miejskiej i możliwość zwiedzania zakładów. 

Nabór do  programu odbywa się na  podstawie wypełnionego formularza rekrutacyjnego, dostępnego na  stronie
grupaazoty.com. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną. 

Grupa Azoty Kędzierzyn bierze udział w programie doktoratów wdrożeniowych. W ramach doktoratu twórca ma
za  zadanie określić problem, zaproponować sposób jego rozwiązania, przeprowadzić badania naukowe,
a  następnie go wdrożyć. Program jest realizowany w  ramach długoletniej współpracy z  uczelniami, przy
współudziale Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy piszą prace doktorskie i prowadzą badania,
jednocześnie kontynuując pracę zawodową. Ponadto jeśli promotor uzna, że plan badań jest właściwy i doktorant
jest dobrym kandydatem na  pracownika naukowego, występuje do  Ministerstwa o  przyznanie stypendium
wysokości minimalnej pensji asystenta na uczelni – około 2,5 tys. zł. Tym samym doktorant otrzymuje podwójne
wynagrodzenie – pensję wypłacaną przez pracodawcę i stypendium. 

Ze  względu na  specy�kę naszej branży największe znaczenie ma chemia. Większość doktoratów powinna być
ukierunkowana na  rozwój oferty i  procesów produkcyjnych. Niemniej w  tegorocznej edycji programu
postanowiliśmy wejść w  nowe dyscypliny naukowe, takie jak energetyka i  biznes (�nanse, ekonomia czy
zarządzanie). 
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Proces szkolenia pracowników jest elementem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

W szkoleniach uczestniczą wszystkie grupy zawodowe. Wiele kursów finansuje się z inicjatywy pracowników – mają oni możliwość

wyboru tematu, formy szkolenia, odpowiadającego im terminu. Warunkiem jest przydatność szkolenia w  pracy (związek

z zakresem obowiązków wykonywanych obecnie lub planowanych) i dostępność środków w budżecie szkoleniowym.

Umiejętności pracowników rozwija się na  podstawie zatwierdzonego planu szkoleń Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police

na dany rok kalendarzowy, stanowiący podstawę programu podnoszenia kwalifikacji oraz nabywania nowych umiejętności.

Prowadzimy też programy wspierania ciągłości zatrudnienia pracowników zwalnianych / przechodzących na emeryturę:

Najważniejsze szkolenia pracownicze w głównych spółkach Grupy Azoty:

Grupa Azoty S.A.

Szkolenia BHP. 

Szkolenia ISO.

Szkolenia stanowiskowe. 

Dofinansowanie studiów. 

Kurs języka angielskiego dla pracowników.

Grupa Azoty Kędzierzyn

W roku 2019 podpisano 13 porozumień dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników przy jednoczesnej realizacji

zobowiązań z tytułu dwóch umów tego rodzaju zawartych   z pracownikami w poprzednim okresie. 

Grupa Azoty Puławy

Dofinansowanie kursów językowych.

Dofinansowanie studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

Uczestnictwo w otwartych szkoleniach oraz konferencjach specjalistycznych i branżowych.

Uczestnictwo w kursach i szkoleniach zamkniętych oraz egzaminach na uprawnienia państwowe.

Dla pracowników na stanowiskach robotniczych – Program Doskonalenia Umiejętności Zawodowych w Grupie Azoty Puławy.

Program ten opisuje zasady szkolenia przez mentorów i zasady szkolenia dotyczące każdego stanowiska. Jego wprowadzeniu

towarzyszyło wdrożenie modułu Zarządzanie Kwalifikacjami w SAP, gdzie przeniesiono informacje o wszystkich kwalifikacjach

posiadanych przez pracowników na stanowiskach robotniczych.

Dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych – program doskonalenia kompetencji w ramach Akademii Umiejętności

Grupy Azoty Puławy, którego celem jest promowanie dzielenia się wiedzą przez pracowników w formie systemu szkoleń

wewnętrznych oraz doskonalenie kompetencji społecznych i menedżerskich, takich jak komunikacja, współpraca

i zarządzanie zespołem.

Grupa Azoty Police

podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w formach szkolnych,

projekt stażowy „Zielona kuźnia”, którego celem jest stworzenie elastycznych możliwości poszukiwania najlepszych

kandydatów do pracy w spółce,

projekt „Ścieżki sukcesji”, mający na celu ograniczenie ryzyka utraty ciągłości procesu kierowania spółką, rozwój kadry

menedżerskiej, podnoszenie kompetencji wyróżniających się pracowników,

projekt Multi-Skill, którego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności pracowników, tworzenie elastycznych możliwości

dostępu do wykwalifikowanej kadry,

W  roku 2019 przewód doktorski otwarto dla piętnastu osób, z  czego dwanaście prac będzie dotyczyć nauk
chemicznych i  technicznych. Doktoraty z  dziedziny chemii będą realizowane przy współpracy z  Politechniką
Śląską, zaś dotyczące biznesu - z Uniwersytetem Jagiellońskim.
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2018 2019

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Grupa Azoty Kędzierzyn 5,75 8,78 4,92 8,36

Grupa Azoty Police 5,05 10,66 7,37 14,1

Grupa Azoty Puławy 15,8 14,4 8,22 7

Grupa Azoty S.A. 7,21 7,21 8,87 8,34

Średnia 8,45 10,26 7,35 9,45

 

W  Grupie Azoty Kędzierzyn zmniejszenie liczby godzin szkoleniowych w  2019 roku w  stosunku do  roku poprzedniego wynika

z  wdrożenia programu oszczędnościowego i  realizacji szkoleń wewnętrznych – bezpłatnych - z  zakresu bezpieczeństwa

i ochrony informacji oraz zasad rozliczania czasu pracy.

W Grupie Azoty Puławy również zredukowano godzinowy wymiar szkoleń (łącznie 25 891) w porównaniu z rokiem 2018 (łącznie

51 320). Budżet na szkolenia (budżet centralny) zaplanowany na rok 2018 w ramach Akademii Umiejętności był dużo wyższy (500

tys. zł i w ciągu roku został zredukowany do kwoty 220 tys.) Budżet zaplanowany na ten sam cel na 2019 rok wyniósł  40 tys. zł.

W  przypadku Grupy Azoty Police wzrost liczby godzin szkoleniowych w  2019  r. wiąże się z  dużą liczbą kursów zawodowych,

szkoleń specjalistycznych oraz szkoleń bezpłatnych.

porozumienie w sprawie współpracy podpisane z Powiatem Polickim, określające zasady współpracy przy realizacji zadań

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach na rzecz podnoszenia i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych,

podpisanie porozumienia dotyczącego zniżek opłat za studia dla pracowników Spółki.

Patronat nad specjalnościami:

technik technologii chemicznej - zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla Grupy Azoty,

technik mechatronik, technik automatyk - zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla Grupy Azoty,

inżynieria produkcji wytwarzania olefin - przygotowania wysoko kwalifikowanej kadry specjalistów.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale

na strukturę zatrudnienia w 2019 r.

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika w podziale

na strukturę zatrudnienia

 

 Grupa Azoty Kędzierzyn Grupa Azoty Police Grupa Azoty Puławy Grupa Azoty S.A.

Rok 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Aparatowi 7,48 8,18 11,61 15,5 8,32 5,85 3,78 7,02

Inne robotnicze 17,13 8,83 9,09 9,73 16,79 4,34 1,09 5,06

Kierownicy 10,94 11,3 13,05 15,16 21,83 15,43 38,74 19,8

Laboranci 3,54 2,34 5,05 6,01 9,03 2,56 1,03 1,99

[404-1]
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Rok 2018 2019

Płeć Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Grupa Azoty Kędzierzyn 100% 100% 100% 100%

Grupa Azoty Police 100% 100% 100% 100%

Grupa Azoty S.A. 100% 100% 100% 100%

 

* Grupa Azoty Kędzierzyn oraz  Grupa Azoty S.A. obejmuje oceną roczną wszystkich pracowników danej spółki z  wyłączeniem

pracowników ze  stażem pracy krótszym niż 1 rok, członków zarządu spółki, osób oddelegowanych do  pełnienia funkcji w  organizacjach

związkowych oraz  Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Grupa Azoty Police obejmuje oceną kwartalną wszystkich pracowników

spółki z  wyłączeniem Członków Zarządu Spółki, osób oddelegowanych do  pełnienia funkcji w  organizacjach związkowych

oraz  pracowników zatrudnionych na  umowę o  pracę - kontrakt kierowniczy. W  Grupie Azoty Puławy nie funkcjonuje tradycyjny system

okresowych ocen pracowniczych.

Mistrzowie 3,48 4,64 6,69 11,73 12,16 5,27 7,43 19,55

Samodzielni 5,21 4,82 0 3,57 11,64 5,03 9,09 10,76

Specjaliści 7,19 6,13 5,88 9,89 21,11 12,26 15,01 10,63

Wyższa kadra menedżerska 19 24,82 12,93 22,96 46,13 33,3 2 4,27

Zarząd n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Średnia 8,22 8,88 7,14 11,82 16,33 10,51 8,68 9,89

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy

i rozwoju zawodowego w podziale na płeć *

[404-3]
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N A S I  P R A C O W N I C Y

Bezpieczeństwo pracowników

Monitoring stanu BHP jest wielopoziomowy i opiera się między innymi na:

Działalność, którą prowadzimy, wymaga od  nas zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezwzględne

bezpieczeństwo załogi stawiamy na  pierwszym miejscu – w  Grupie Azoty obowiązuje zakaz pracy bez odpowiednich

zabezpieczeń i szkoleń z zakresu BHP.

Podstawą bezpieczeństwa pracy jest wymóg ścisłego przestrzegania przyjętych procedur . Dbamy o najwyższe standardy BHP,

a  pracownicy Grupy Azoty przechodzą obowiązkowe szkolenia i  regularnie przystępują do  egzaminów, które weryfikują ich

wiedzę z  tej dziedziny. Oprócz rozwiązań wspólnych dla całej grupy każda ze  spółek wdraża dodatkowo rozwiązania mające

na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki branży.

W Grupie Azoty w 2019 roku nie odnotowano wypadków śmiertelnych związanych

z pracą ani występowania chorób zawodowych.

stałym monitoringu parametrów procesu ważnych dla bezpieczeństwa,

przypisaniu zadań w zakresie nadzoru BHP osobom odpowiedzialnym na wszystkich szczeblach organizacyjnych,

okresowych kontrolach,

okresowych ocenach stanu BHP, prowadzonych przez komisje BHP.

[103-2] [403-2]
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W  2019 roku kontynuowaliśmy prace nad  systemem angażującym pracowników w  proces poprawy bezpieczeństwa pracy,

między innymi poprzez wdrożenie procedur ułatwiających zgłaszanie nieprawidłowości.

 płeć K M

Grupa Azoty KĘDZIERZYN 1 6

Grupa Azoty POLICE 3 24

Grupa Azoty PUŁAWY 6 30

Grupa Azoty S.A. 3 12

 

Wszystkie wypadki w 2019 roku, poza jednym wypadkiem ciężkim w Grupie Puławy, zostały zakwalifikowane jako lekkie. 

We wszystkich naszych największych spółkach działają komisje BHP reprezentujące zatrudnionych. Składy komisji oraz ich zadania

są bardzo podobne. Zasiadają w nich zarówno przedstawiciele pracodawcy (komórek personalnych, komórek BHP oraz lekarze

sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami), jak i przedstawiciele pracowników (przedstawiciele związków

zawodowych, społeczni inspektorzy pracy). Kwestie bezpieczeństwa i  higieny pracy uwzględnione są kompleksowo

w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi na poziomie grupy. 

W    Grupie Azoty S.A. funkcjonują systemowe rozwiązania w  zakresie bezpieczeństwa oparte na  przepisach prawa,

międzynarodowych normach (BS OHSAS 18001 oraz PN-N-18001) i wieloletnich doświadczeniach. System ten obejmuje nie tylko

kwestie związane z  zapewnieniem bezpieczeństwa i  higieny pracy, ale  także działania na  styku z  innymi podmiotami, w  tym

ze  społecznością lokalną, spełnianie wymogów ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wymogów dotyczących bezpieczeństwa

produktów (przepisy rozporządzeń   REACh i  CLP) czy określenie zasad bezpieczeństwa we  współpracy z  podwykonawcami.

W Grupie Azoty S.A. problemy BHP są regulowane w „Regulaminie pracy”. Tematy te są na bieżąco konsultowane z zakładowym

społecznym inspektorem pracy oraz cyklicznie, raz na kwartał, omawiane na posiedzeniu komisji BHP. 

W  Grupie Azoty Kędzierzyn wdrożono Program Obserwacji Bezpieczeństwa Zachowań STOP™, którego  celem jest włączenie

bezpiecznych zachowań i  warunków pracy do  kultury organizacji, oparty na  systemie zarządzania bezpieczeństwem i  silnej

kulturze bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest eliminowanie niebezpiecznych działań i zachowań pracowników. Stosowne zapisy

dotyczące zasad BHP zostały uwzględnione również w zintegrowanym systemie zarządzania. Konsultacje zarządu ze związkami

zawodowymi odbywają się cyklicznie, raz w  miesiącu. Ponadto poszczególni członkowie zarządu konsultują konkretne sprawy

z organizacjami zawodowymi. 

Zobacz nasze wyniki dotyczące bezpieczeństwa pracy

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach w podziale na płeć

[403-1] [403-7] [403-9]

[403-9]

[403-1; 403-7]
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Inicjatywy związane z  bezpieczeństwem pracy zyskały uznanie niezależnych ekspertów. W  2019 roku Grupa Azoty Police

otrzymała Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Jest to nagroda wręczana przedsiębiorstwom, które wdrożyły efektywne systemy

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz prowadzą skuteczne działania profilaktyczne.

W  Grupie Azoty Puławy kwestie BHP poruszane są podczas posiedzeń komisji BHP oraz  podczas comiesięcznych spotkań

związków zawodowych z  zarządem. W  dwóch spółkach tej  grupy kapitałowej zapisy dotyczące bezpieczeństwa pracy ujęto

w zintegrowanym systemie zarządzania, a w pozostałych spółkach wdrożona została „Polityka bezpieczeństwa”

W Grupie Azoty Police działania związane z redukcją zagrożeń i poprawą warunków pracy mają wieloletnią historię. Praktycznie

na  wszystkich instalacjach produkcyjnych oraz  związanych z  wytwarzaniem mediów energetycznych były i  są prowadzone

inwestycje i  modernizacje, ukierunkowane na  zmniejszenie zagrożeń, uciążliwości i  poprawę warunków BHP. W  ramach

modernizacji instalacji wprowadzane są sukcesywnie nowoczesne techniki sterowania procesami, oparte o  systemy

komputerowe pozwalające obsłudze lepiej sterować, monitorować i  reagować na  występujące zakłócenia. Podnosi to  jakość

wyrobów, zmniejsza oddziaływanie na środowisko, uciążliwość i poprawia warunki BHP. Ogólne zasady dotyczące BHP są ujęte

w  „Zakładowym układzie zbiorowym pracy”, a  bardziej szczegółowe uregulowania - w  wewnętrznych aktach normatywnych.

Konsultacje odbywają się na  forum komisji BHP nie rzadziej niż raz na kwartał. Dodatkowo wdrożyliśmy System Zarządzania BE

OHSAS: 18001 wraz z  Księgą Bezpieczeństwa oraz  licznymi procedurami obejmującymi m.in.  monitorowanie BHP, identyfikację

zagrożeń i  ocenę ryzyka zawodowego, badanie i  pomiary środowiska pracy. Zgodnie umową ramową ze  spółką matką spółki

z Grupy Kapitałowej Azoty Police nie są zobowiązane do wdrażania Systemu Zarządzania BE OHSAS: 18001, choć elementy tego

systemu wdraża się na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznie opracowanych procedur.

Działanie systemów związanych z BHP podlega systematycznej ocenie w ramach audytów zewnętrznych, a zgodność z normami

potwierdzają odpowiednie certyfikaty poaudytowe. W  2019 roku w  Grupie Azoty S.A. przeprowadzono niezależny audyt

zewnętrzny, który  zakończył się wynikiem pozytywnym. Została przedłużona certyfikacja systemu zarządzania OHSAS 18001.

Grupa Azoty Kędzierzyn zaczęła wdrażać pierwszą międzynarodową normę ISO 45001.

 2016 2017

Grupa Azoty Kędzierzyn 100% 100%

Grupa Azoty Police 100% 100%

Grupa Azoty Puławy 100% 100%

Grupa Azoty S.A. 100% 100%

 

Wszystkie największe spółki grupy posiadają system monitoringu, zabezpieczenia oraz  procedury służące zapobieganiu

wystąpieniu groźnych dla zdrowia i  życia pracowników awarii. Zakłady utrzymują też znakomicie wyszkolone zakładowe straże

pożarne, zdolne do  podjęcia skutecznych działań ratowniczych, wspierane dodatkowo przez nieetatowych ratowników

chemicznych i technicznych, pracujących w systemie ciągłym.

Odsetek pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach BHP
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Nasz raport

Raport opracowany został w wersji podstawowej (Core). W niniejszym dokumencie przedstawiono dane za 2019 rok.

Raport opisuje działania i wyniki pozafinansowe czterech kluczowych spółek Grupy Kapitałowej:

Poza wymienionymi spółkami skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jeszcze siedem podmiotów (spółki zależne

Grupy Azoty S.A.): COMPO EXPERT Holding GmbH, Grupę Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupę Azoty Polskie

Przekazujemy w Państwa ręce raport zintegrowany, prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za rok 2019. Przy

jego przygotowywaniu skorzystaliśmy z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting

Initiative (GRI Standards). Treść i  układ raportu oparte są również na  zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania

Zintegrowanego (IIRC).

Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

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

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Grupa Azoty Kędzierzyn; ZAK),

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (Grupa Azoty Puławy),

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach (Grupa Azoty Police).

[102-50]

[102-52] [102-54]

[102-45] 
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Konsorcjum Chemiczne Sp. z  o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Koltar Sp. z  o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Kopalnie i  Zakłady Chemiczne

Siarki Siarkopol S.A. (Grzybów), Grupę Azoty Folie Sp. z o.o. w likwidacji oraz Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o.

Źródło: Opracowanie własne

Dane finansowe zaprezentowane w raporcie pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Azoty S.A.

Dla potrzeb zapewnienia najwyższej staranności przygotowanie treści raportu wspomagał Zespół Sustainability Consulting

Central Europe firmy doradczej Deloitte. Raport nie został poddany niezależnej weryfikacji.

W procesie zbierania danych uczestniczyło ok. 70 osób z czterech głównych spółek Grupy.

 

Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym zmianom. 

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie,

w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji grupy. W 2018 roku przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników

anonimową ankietę oraz sesję dialogową z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi Grupy m.in. z  instytucjami społecznymi,

partnerami biznesowymi, rolnikami, czy publicznymi ośrodkami kultury. W  2019 roku przeprowadziliśmy dodatkowe badania

interesariuszy oraz poddaliśmy wewnętrznej analizie raporty opracowane przez międzynarodowe agencje ratingowe.

W  toku dialogu określono aspekty o  niskiej, średniej i  wysokiej istotności. Te pierwsze, jako nietworzące wymiernej wartości

dodanej dla organizacji i odbiorców raportu, zostały pominięte.

W tegorocznym raporcie uwzględniono następujące aspekty niefinansowe:

Aspekty kluczowe:

Innowacje i wyzwania przyszłości

Jednostka dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2019 roku

Proces powstawania raportu

Istotne aspekty sprawozdawcze GRI dla Grupy Azoty

[102-56]

[102-49] 

[102-46]

[102-47] [103-1]
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Aspekty kluczowe:

Oferowanie bezpiecznych produktów o najlepszej jakości

Wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa Grupy Azoty 

Zarządzanie emisjami i efektywność energetyczna 

Etyka i przeciwdziałanie korupcji 

Efektywność zużycia zasobów, w tym m.in. zarządzanie zużyciem wody 

Bezpieczeństwo pracowników 

Aspekty ważne:

Rozwój kapitału intelektualnego 

Różnorodność i równość szans 

Podejmowanie współpracy ze szkołami i uczelniami, działalność edukacyjna 
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N A S Z  R A P O R T

Tabela GRI

Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

ZAŁOŻENIA I PODSTAWY RAPORTOWANIA [2016]

GRI 101  Założenia i podstawy raportowania

WSKAŹNIKI PROFILOWE

PROFIL ORGANIZACJI [2016]

GRI 102 102-1 Nazwa organizacji

GRI 102 102-2
Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub

usługi

Tabela GRI - Indeks treści GRI Standard

[102-55]
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

GRI 102 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji

GRI 102 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej

GRI 102 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji

GRI 102 102-6 Obsługiwane rynki

GRI 102 102-7 Skala działalności

GRI 102 102-8
Dane dotyczące pracowników oraz innych osób

świadczących pracę na rzecz organizacji

GRI 102 102-9 Opis łańcucha dostaw

GRI 102 102-10
Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące

rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

GRI 102 102-11
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę

ostrożności

GRI 102 102-12

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady

i inne inicjatywy

GRI 102 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

STRATEGIA

GRI 102 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla

GRI 102 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyka

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ

GRI 102 102-16
Wartości organizacji, Kodeks etyczny, zasady i normy

zachowań

ŁAD ORGANIZACYJNY

GRI 102 102-18
Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami

podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu 

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

GRI 102 102-40
Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

raportującą

GRI 102 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi

GRI 102 102-42
Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy

angażowanych przez organizację
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

GRI 102 102-43

Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem

częstotliwości angażowania według typu i grupy

interesariuszy

GRI 102 102-44

Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy

oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich

zaraportowanie

PRAKTYKA RAPORTOWANIA

GRI 102 102-45
Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

GRI 102 102-46 Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

GRI 102 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy

GRI 102 102-48

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) 

 

komentarz: Nie miały miejsca jakiekolwiek korekty informacji

publikowanych w poprzednim raporcie.

GRI 102 102-49

Zmiany w raportowaniu 

 

komentarz: Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak

zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym

zmianom.

GRI 102 102-50

Okres raportowania 

 

komentarz: Okres raportowania: 1.01.2019-31.12.2019

GRI 102 102-51

Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) 

 

komentarz: Ostatni raport zintegrowany za 2018 rok

opublikowano w marcu 2019 roku.

GRI 102 102-52

Cykl raportowania 

 

komentarz: W niniejszym dokumencie zostały przedstawione

dane za rok 2019; poprzedni raport dotyczył roku 2018. 
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

GRI 102 102-53

Dane kontaktowe 

 

komentarz: Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią

na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie

chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji. W tej

sprawie, a także w sprawie zamówienia egzemplarza

raportu, prosimy pisać na adres 

pawel.piwowarczyk@grupaazoty.com  

 

Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Azoty

rzecznik@grupaazoty.com  

Kontakt dla inwestorów: Zespół relacji inwestorskich

ir.tarnow@grupaazoty.com 

GRI 102 102-54

Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze standardem

GRI w opcji Core lub Comprehensive 

 

komentarz: Raport opracowany został zgodnie

z międzynarodowymi wytycznymi raportowania

niefinansowego Global Reporting Initiative w wersji

podstawowej (Core). 

GRI 102 102-55 Indeks GRI

GRI 102 102-56
Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji

raportu

PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA

GRI 103 103-1
Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz

ze wskazaniem ograniczeń

GRI 103 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy

GRI 103 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania 

 

komentarz:  Brak zmian

WSKAŹNIKI TEMATYCZNE

ZAGADNIENIA EKONOMICZNE

WYNIKI EKONOMICZNE [2016]

GRI 201 201-2

Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań

organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 

 

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo 

GRI 201 201-4 Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

OBECNOŚĆ NA RYNKU [2016]

GRI 202 202-1
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla

według płci w stosunku do płacy minimalnej
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY [2016]

GRI 203 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi

GRI 203 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [2016]

GRI 205 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI [2016]

GRI 206 206-1

Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące

przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk

monopolistycznych 

TEMATY ŚRODOWISKOWE

MATERIAŁY [2016]

GRI 301 301-1

Wykorzystane surowce, materiały według wagi i objętości 

 

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo

GRI 301 301-3
Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych

produktów i ich opakowań według kategorii materiału 

ENERGIA

GRI 302 302-1
Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju

surowców

GRI 302 302-3 Intensywność zużycia energii

GRI 302 302-4 Redukcja zużycia energii

WODA [GRI Standards 2018]

GRI 303 303-3 Łączny pobór wody w podziale na źródła

BIORÓŻNORODNOŚĆ [2016]

GRI 304 304-1

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 

GRI 304 304-2 Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność

EMISJE [2016]

GRI 305 305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

GRI 305 305-4 Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych

GRI 305 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych

GRI 305 305-7
Emisja związków NO , SO  i innych istotnych związków

emitowanych do powietrza

ŚCIEKI I ODPADY [2016]

GRI 306 306-1
Całkowita objętość ścieków według docelowego miejsca

przeznaczenia

GRI 306 306-2
Całkowita waga odpadów według rodzaju oraz metody

unieszkodliwiania

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI [2016]

GRI 307 307-1

Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji

pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub

regulacji dotyczących ochrony środowiska 

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

ZATRUDNIENIE [2016]

GRI 401 401-1 Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia

GRI 401 401-2

Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom

pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników

czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [GRI Standards 2018]

GRI 403 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

GRI 403 403-7

Zapobieganie negatywnym wpływom na zdrowie

i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz łagodzenie ich

bezpośrednio związane z relacjami biznesowymi 

GRI 403 403-9 Urazy związane z pracą

EDUKACJA I SZKOLENIA [2016]

GRI 404 404-1
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających

na pracownika

GRI 404 404-2

Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia

ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia

pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę

GRI 404 404-3

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom

jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej,

według płci i kategorii zatrudnienia

x x
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS [2016]

GRI 405 405-1

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale

na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych

wskaźników różnorodności

GRI 405 405-2
Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn

do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI [2016]

GRI 406 406-1
Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania

naprawcze podjęte w tej kwestii

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [2016]

GRI 413 413-1

Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające

zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy

rozwojowe

GRI 413 413-2
Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ

na społeczność lokalną

UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM [2016]

GRI 415 415-1

Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz

partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym

charakterze, według krajów 

 

komentarz:  W okresie objętym sprawozdaniem, zgodnie

z „Polityką darowizn Grupy Azoty”, nie przekazywano

darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji

o podobnym charakterze.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA [2016]

GRI 416 416-1
Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług

na zdrowie i bezpieczeństwo

GRI 416 416-2

Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi

kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług

na zdrowie i bezpieczeństwo 

MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG [2016]

GRI 417 417-1
Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów

i usług oraz informacji na ich temat

GRI 417 417-2

Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi

kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług

oraz informacji na ich temat

GRI 417 417-3
Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi

kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej
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Numer GRI Standard Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI [2016]

GRI 419 419-1
Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-

ekonomicznymi

 

Wskaźniki własne

ASPEKT: PRODUKTY I USŁUGI

A300-1
Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko i zakres ograniczenia

tego wpływu 
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O  G R U P I E  A Z O T Y

Podstawowe informacje o Grupie Azoty

Jesteśmy dominującym w  Polsce przedsiębiorstwem chemicznym i  mamy znaczącą pozycję w  Unii Europejskiej. Działalność

operacyjną prowadzimy w Polsce i w Niemczech. Siedziba główna Grupy Azoty mieści się w Tarnowie.

Grupa Azoty to marka o najwyższych standardach. Im szersza staje się paleta naszych produktów i usług, tym bardziej troszczymy

się o  otaczający nas świat i  o  jakość ludzkiego życia. Dążąc do  perfekcji w  każdym obszarze działalności, mamy na  względzie

zarówno budowanie wartości firmy, jak i  satysfakcję wszystkich użytkowników naszych produktów. Stworzyliśmy nowoczesną,

silną grupę kapitałową i wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na przyszłość.

[102-1] [102-3] [102-4] [IR-Profil firmy i opis otoczenia]

[102-7]
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15
Blisko 15 tys. pracowników

5
Segmentów

Nawozy-Agro,

Tworzywa,

Chemia,

Energetyka,

Pozostałe

 

5
Lokalizacje głównych zakładów

produkcyjnych

Tarnów

Puławy

Police

Kędzierzyn-Koźle

Münster w Niemczech

10
kluczowych surowców

amoniak

benzen

fenol

fosforyty

gaz ziemny

poliamid 6 (PA 6)

propylen

siarka

sól potasowa

węgiel

5
obszarów dystrybucji

produktów

Unia Europejska
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Grupa Azoty jest największym krajowym producentem chemikaliów.

Jesteśmy pierwszą środkowoeuropejską firmą na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów rynku chemicznego ICIS TOP 40

Power Players 2015. Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych.

Ameryka Południowa

Azja

Afryka

Ameryka Północna

Lider w Polsce

TOP 1 wśród:

producentów nawozów mineralnych

producentów poliamidów

producentów alkoholi OXO i plastyfikatorów

producentów bieli tytanowej i melaminy

Wiodący producent w UE

Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych i Poliamidu

6 będąc jednocześnie w elitarnym gronie producentów w pełni zintegrowanych

surowcowo.

TOP 2 wśród:

producentów nawozów azotowych

TOP 3 wśród:

producentów melaminy

producentów nawozów wieloskładnikowych
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. naszą grupę – obok jednostki dominującej Grupa Azoty S.A. – tworzyło pięćdziesiąt siedem spółek

zależnych. Trzy spółki – Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy i  Grupa Azoty Police – są notowane na  Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie. 

Ogromna większość naszej produkcji zlokalizowana jest w  kraju, a  siedziba jednostki dominującej znajduje się w  Tarnowie.

W  ciągu ostatnich pięciu lat skonsolidowaliśmy największe zakłady chemiczne w  Polsce – pod  jedną marką Grupy Azoty

zgromadziliśmy komplementarne spółki o  różnych tradycjach i  specjalizacjach. Stworzyliśmy największy w  Polsce, a  zarazem

jeden z największych w Europie koncern chemiczny. Aktywnie współtworzymy branże, w których działamy – nasi eksperci dzielą

się swoją wiedzą w kilkudziesięciu stowarzyszeniach i organizacjach, do których należymy.

W roku 2019 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty należała do następujących organizacji i stowarzyszeń:

Zobacz, do jakich należymy organizacji

 Polska Izba

Przemysłu

Chemicznego 

Strona www

Fertilizers Europe

(Europejskie

Stowarzyszenie

Producentów

Nawozów) 

Strona www

IFA –

International

Fertilizer

Industry

Association 

Strona www

Europejskie

Stowarzyszenie

Nawozów

Fosforowych 

Strona www

 

 

 Izba

Energetyki

Przemysłowej

i Odbiorców

Energii 

Strona www

 Stowarzyszenie

Emitentów

Giełdowych 

Strona www

 

 

Członkostwo w organizacjach w 2019 roku

[102-5]

[102-13]

[102-13]
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EPCA The European

Petrochemical

Association

(Europejskie

Stowarzyszenie

Petrochemiczne) 

Strona www

Stowarzyszenie

Eksporterów

Polskich 

Strona www

 Instytut

Audytorów

Wewnętrznych

IIa Polska 

Strona www

Międzynarodowe

Stowarzyszenie

Kontrolerów

(Internationaler

Controller Verein) 

Strona www

 Transparency

Register

Strona www

 

 System pomocy

w transporcie

materiałów

niebezpiecznych

SPOT 

Strona www

 Forum Liderów

Bezpiecznej Pracy 

Strona www

 Konsorcjum

Bezpieczeństwo

Gospodarcze

Polski 

Strona www

Związek

Przedsiębiorców

i Pracodawców 

Strona www

Członkostwo w organizacjach w 2019 roku

Towarowa Giełda Energii

S.A oraz Komitet Rynku

Gazu, Komitet Rynku

Energii Elektrycznej

działające przy TGE 

Strona www

Polsko-Brazylijska

Izba Gospodarcza 

Strona www

 Stowarzyszenie

Elektryków

Polskich

Oddział

Tarnowski 

Strona www

 

 

Izba

Przemysłowo-

Handlowa

w Tarnowie 

Strona www

Polskie

Forum ISO

9000 

Strona www

 Stowarzyszenie

Inżynierów

i Techników

Przemysłu

Chemicznego 

Strona www

Grupa Azoty S.A.
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Izba Rzemieślnicza

oraz Małej i Średniej

Przedsiębiorczości

w Tarnowie

Strona www

 

Klub Polskich

Laboratoriów

Badawczych

POLLAB 

Strona www

 Stowarzyszenie

Księgowych

w Polsce

Oddział

Kraków 

Strona www

 Stowarzyszenie

Polskich

Skarbników

Korporacyjnych 

Strona www

 Polska Izba

Rzeczników

Patentowych 

Strona www

Komitet Chemii

Polskiej

Akademii Nauk

Strona www

Centrum Zaawansowanych

Technologii przy Instytucie

Chemii Przemysłowej

Strona www

Polska Platforma

Technologiczna -

Bezpieczeństwo

Pracy

w Przemyśle

Naczelna

Organizacja

Techniczna 

Strona www

 

Grupa Azoty S.A.

 

Zachodniopomorski

Klaster Chemiczny

„Zielona Chemia” 

Strona www

 

CEFIC – Grupa

sektorowa EMPA;

Grupa sektorowa

AGU

Strona www

 

Polskie Forum

ISO 9000 

Strona www

 

Klub Polskich

Laboratoriów

Badawczych

POLLAB 

Strona www

Stowarzyszenie

Księgowych

w Polsce Oddział

Lubin 

Strona www

 

 

ISSA – Organizacja

ds. Bezpieczeństwa

Systemów

Informacyjnych 

Strona www

Stowarzyszenie

Polskich

Skarbników

Korporacyjnych 

Strona www

 

 Towarowa Giełda

Energii S.A 

Strona www

 

 

Stowarzyszenie

EASEE-gas 

Strona www

Klub

Sportowy

Azoty –

Puławy

Strona www

Lubelski Klaster

Biotechnologiczny

Strona www

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
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Polskie

Forum ISO

9000 

Strona www

 

Klub Polskich Laboratoriów

Badawczych POLLAB 

Strona www

 

 

Polska Izba Odzysku

i Recyklingu Opakowań 

Strona www

 

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

Strona www

 

 

Opolska Izba

Gospodarcza 

Strona www

 

 

Krajowa Sieć Informatyczna

Europejskiej 

Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia

w pracy 

Strona www

 

 

Polska Izba Gospodarcza

Elektrotechniki 

Strona www

 

European

Plasticizers 

Strona www

 

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Nagrody i wyróżnienia 2019

Dobry biznes

Wyróżnienie w kategorii Najbardziej Wiarygodny w Sektorze Paliwowym i Chemicznym

otrzymała Grupa Azoty Police za rozpoczęcie realizacji projektu Polimery Police. Konkurs

Najbardziej Wiarygodny W Polskiej Gospodarce organizowany jest przez agencję ISBnews.

Złoty Listek CSR „POLITYKI” - spółka Grupa Azoty Puławy znalazła się w gronie 13 liderów CSR

w Polsce.

Drugie miejsce w kategorii „Firmy produkcyjne” w XIII edycji „Rankingu odpowiedzialnych

firm” (Grupa Azoty Puławy).

Grupa Azoty została wyróżniona złotym medalem „Industry Stewardship Champion” przez

International Fertilizer Association, największe na świecie stowarzyszenie nawozowe. Nagroda

została przyznana na podstawie testów wydajności IFA, które potwierdziły wiodącą pozycję

grupy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska.

Grupa Azoty została laureatem rankingu „Złota Setka Polskiego Rolnictwa” tygodnika Wprost

oraz zajęła 1. miejsce w Platynowej Piątce w kategorii Producenci Nawozów.

Innowacje
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Wyróżnienie w konkursie Perły Biznesu dla Grupy Azoty Polyolefins S.A. w kategorii

Wydarzenie Gospodarcze 2019 roku za rozpoczęcie projektu Polimery Police.

Grupa Azoty została otrzymała wyróżnienie „Za zasługi w dziedzinie wynalazczości” podczas

Międzynarodowego Sympozjum „Własność Przemysłowa w Innowacyjnej Gospodarce”

w Krakowie.

Grupa Azoty otrzymała wyróżnienie w finale konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI

Wieku organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa

Materialnego za budowę centrum badawczo-rozwojowego w Tarnowie.

Zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój otoczenia

Statuetka „Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego” i nagroda za osiągnięcia w dziedzinie

wolontariatu wręczone podczas pierwszego Powiatowego Dnia Wolontariatu dla Grupy Azoty

Puławy.

Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za ciągłą i wysoką jakość komunikacji z inwestorami

indywidualnymi na konferencji inwestorskiej „Wall Street” zorganizowanej przez

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Warunki pracy

Trzydziestu pracowników Grupy Azoty Police otrzymało Medale Za Długoletnią Służbę,

przyznawane przez Prezydenta RP. Odznaczenia, podobnie jak w roku 2018, zostały

wręczone podczas Gali Zasłużonych Pracowników, organizowanej przy okazji Dnia Chemika.

Nagroda w Konkursie Dobrych Praktyk organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony

Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB), który jako Krajowy Punkt Centralny

Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA) nagrodził firmy

w polskiej edycji tego konkursu, realizowanego w ramach europejskiej kampanii „Substancje

niebezpieczne pod kontrolą". Grupa Azoty Puławy zajęła trzecie miejsce w konkursie

za specjalny system szkolenia zakładowej straży pożarnej.

Nagroda Rzetelny Pracodawca 2019 przyznana podczas Polskiego Kongresu

Przedsiębiorczości.
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O  G R U P I E  A Z O T Y

Struktura Grupy Kapitałowej

Nasza grupa buduje wartość, działając jako jedna zintegrowana marka. Temu strategicznemu celowi służy model zarządzania.

Zakłada on centralizację obszarów zapewniających najwyższe efekty synergiczne oraz  zarządzanie głównymi procesami

gospodarczymi na poziomie całej grupy. Podmiotowość i samodzielność prawna spółek zależnych zostały jednak zachowane.

Jednostka dominująca i podmioty zależne na dzień 31 grudnia 2019 roku

[IR - Ład korporacyjny]
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Najważniejsze informacje o spółkach:

Grupa Azoty S.A. - jednostka

dominująca w Grupie Kapitałowej

Grupa Azoty, notowana na Giełdzie

Papierów Wartościowych

od 30 czerwca 2008 roku. Jest

również obecna w indeksach

zagranicznych: MSCI Emerging Markets

oraz FTSE Russel. Spółka znajduje się

w gronie spółek raportujących ESG

(zaangażowanych środowiskowo,

zarządzanych korporacyjnie

oraz odpowiedzialnych społecznie) -

FTSE4Good Emerging Index oraz MSCI

ESG. 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Tarnów 

 

Grupa Azoty Puławy - to największy

dostawca nawozów azotowych dla

polskiego rolnictwa i drugi co

do wielkości uczestnik unijnego rynku

nawozów - mocznika granulowanego

(Pulrea ), saletry amonowej (Pulan ),

siarczanu amonu (Pulsar ) i roztworu

saletrzanomocznikowego RSM. 

 

Zakłady w Puławach są też jedynym

w Polsce i trzecim co do wielkości

w Europie producentem melaminy,

jedynym w Polsce producentem

nadtlenku wodoru i znaczącym

producentem kaprolaktamu. 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Puławy 

 

Grupa Azoty Police - zajmuje miejsce

w ścisłej czołówce na polskim

i międzynarodowym rynku

chemicznym i jest liderem

w segmencie produkcji nawozów

sztucznych i bieli tytanowej. 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Police 

Grupa Azoty Kędzierzyn -

to producent nawozów azotowych,

odznaczających się wyjątkowymi

parametrami wysiewnymi oraz alkoholi

OXO i plastyfikatorów, w tym

pierwszego polskiego plastyfikatora

nieftalanowego. 

 

Obszary działalności:

COMPO EXPERT Holding 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Münster (Niemcy) 

 

Grupa Azoty ATT Polymers 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Guben (Niemcy) 

 

Produkcja, usługi i handel

w zakresie tworzyw inżynieryjnych,

półproduktów do ich wytwarzania

oraz nawozów azotowych.

® ®

®

produkcja nawozów azotowych,

produkcja melaminy,

produkcja kaprolaktamu.

produkcja nawozów azotowych,

Produkcja nawozów

wieloskładnikowych,

produkcja bieli tytanowej.

produkcja nawozów azotowych,

produkcja OXO (alkohole OXO

i plastyfikatory).

produkcja nawozów

specjalistycznych.

Produkcja poliamidu 6 (PA6).
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Siedziba: Kędzierzyn-Koźle 

Grupa Azoty Polskie Konsorcjum

Chemiczne 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Tarnów 

 

Grupa Azoty Koltar 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Tarnów 

 

Grupa Azoty Compounding  

 

Obszary działalności:

Siedziba: Tarnów 

 

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady

Chemiczne Siarki Siarkopol 

 

Obszary działalności:

Siedziba: Grzybów 

 

Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.

w likwidacji 

W dniu 31 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników podjęło uchwały

o rozwiązaniu spółki Grupa Azoty

„Folie” Sp. z o.o. oraz o postawieniu

spółki w stan likwidacji, odwołaniu jej

zarządu i ustanowieniu likwidatora. 

 

 

 

usługi projektowe związane

z pełną obsługą projektową

procesów inwestycyjnych

w przemyśle chemicznym.

usługi z branży kolejowej,

naprawy podwozi kolejowych

oraz zbiorników cystern

dostosowanych do przewozu

materiałów niebezpiecznych.

produkcja wyspecjalizowanych

tworzyw inżynieryjnych,

powstałych w wyniku

uszlachetniania tworzyw

sztucznych przy zastosowaniu

innowacyjnych rozwiązań

technologicznych.

wydobycie i przetwórstwo siarki,

produkcja siarki płynnej,

granulowanej, nierozpuszczalnej,

mielonej, pastylkowanej,

płatkowanej.

Zobacz strukturę grupy oraz akcjonariat spółek giełdowych

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2019

[102-18] [102-10] [102-5]

[102-18]
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W  dniu 2  stycznia  2019 roku w  Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie Grupy Azoty Puławy

oraz  Elektrowni Puławy Sp. z  o.o. Połączenie nastąpiło w  trybie uproszczonym, tj.  w  formie przeniesienia całego majątku

Elektrowni Puławy Sp. z o. o. do Grupy Azoty Puławy.

Najważniejsze zmiany dotyczące rozmiaru, struktury oraz formy własności

Rejestracja połączenia Grupy Azoty Puławy oraz spółki Elektrownia Puławy Sp. z o.o.

[102-10]
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Uchwałami Wspólników z dnia 13 czerwca 2019 roku dokonano zmiany brzmienia nazwy firm:

W dniu 10 lipca 2019 roku dokonano rejestracji powyższych zmian w niemieckim rejestrze handlowym (HRB).

Przeprowadzono proces połączenia Goat TopCo GmbH z  COMPO EXPERT Holding GmbH – jako spółką przejmującą. W  dniu

29  lipca  2019 roku podpisany został Akt Połączenia COMPO EXPERT Holding GmbH (wcześniej Goat HoldCo GmbH) z  Goat

TopCo GmbH. Spółka przejmowana (Goat TopCo GmbH) przekazała całość swoich aktywów wraz ze  wszystkimi prawami

i  zobowiązaniami w  drodze rozwiązania bez likwidacji spółce przejmującej. Z  chwilą rejestracji połączenia Goat TopCo GmbH

została wykreślona z rejestru.

W  dniu 18  lipca  2019 roku, po  zakończeniu wszystkich czynności likwidacyjnych, likwidatorzy Infrapark Police S.A. w  likwidacji

złożyli w  Sądzie Rejonowym wniosek o  wykreślenie spółki z  Rejestru Przedsiębiorców. W  dniu 18  listopada  2019 roku Sąd

Rejonowy podjął decyzję o  wykreśleniu spółki z  KRS, która  uprawomocniła się w  dniu 4  grudnia  2019 roku. Datą wykreślenia

z rejestru jest dzień 9 stycznia 2020 roku.

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany nazwy spółki „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe

Sp. z o.o. na Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. (zgodnie z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników).

W dniu 30 sierpnia 2019 roku zarządy spółek Koncept Sp. z o.o. oraz Prozap Sp. z o.o. uzgodniły i podpisały plan ich połączenia,

które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 stycznia 2020 roku. W wyniku połączenia Grupa Azoty

Police, w zamian za 1.023 udziały Koncept Sp. z o.o., uzyskała 131 udziałów Prozap Sp. z o.o. Grupa Azoty Puławy posiada 78,46%

udziałów w spółce Prozap Sp. z o.o., a Grupa Azoty Police – 7,35%.

W  dniu 8  października  2019 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany nazwy PDH Polska S.A. Zgodnie z  uchwałą

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 30 września 2019 roku nowa nazwa spółki brzmi: Grupa Azoty Polyolefins

Spółka Akcyjna.

Pozostałe zmiany dotyczyły m.in. rejestracji podwyższenia kapitału Grupy Azoty Koltar Sp. z o.o.; zmiany udziału głosów w Prozap

Sp. z  o. o.; podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police, nabycia akcji Grupa Azoty Polyolefins czy podwyższenia

kapitału zakładowego Grupy Azoty „Compounding” Sp. z o.o.

 

 

Zmiana nazw spółek z grupy COMPO EXPERT

Goat HoldCo GmbH na COMPO EXPERT Holding GmbH,

Goat BidCo GmbH na COMPO EXPERT International GmbH.

Połączenie spółek z grupy COMPO EXPERT

Likwidacja Infrapark Police S.A.

Zmiana nazwy „Transtech” Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o.

Połączenie Koncept Sp. z o.o. i Prozap Sp. z o.o.

Zmiana nazwy PDH Polska S.A. na Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Forma własności i struktura prawna organizacji w 2019 roku

Akcjonariat Grupy Azoty
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* Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l. 

* Pośrednio: 19,82% 

 

Akcjonariat Grupy Azoty Police
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Akcjonariat Grupy Puławy
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Akcjonariat Grupy Azoty Kędzierzyn
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Zarząd Grupy Azoty S.A. pełni funkcję zarządu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Prezes zarządu sprawuje całościowy nadzór

nad Grupą Kapitałową. Główne obszary działalności to:

W dniu 19 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu

przedstawia się następująco:

Zobacz naszą strukturę nadzorczą

finanse,

strategia i rozwój,

inwestycje,

integracja produkcji,

tworzywa i syntezy organiczne,

zarządzanie łańcuchem dostaw,

dialog społeczny,

bezpieczeństwo techniczne i ochrona środowiska.

Kompetencje Zarządu

dr Wojciech Wardacki sprawuje całościowy nadzór oraz zarządzanie Grupą Kapitałową, odpowiada za strategię, zarządzanie

korporacyjne, w tym nadzór właścicielski, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikację i wizerunek (w tym public relations

i CSR);

Witold Szczypiński jest odpowiedzialny za obszar integracji produkcji, Segment Agro, Segment Tworzyw oraz Segment Syntez

Organicznych;

Mariusz Grab jest odpowiedzialny za formułowanie i realizację strategii zakupowej, integrację surowcową i produktową,

nadzór nad IT, zarządzanie obszarem cyberbezpieczeństwa;

Tomasz Hryniewicz jest odpowiedzialny za kontroling, zarządzanie logistyką, gospodarką magazynową, nadzór

nad gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych;

dr Grzegorz Kądzielawski jest odpowiedzialny za realizację programów badawczo-rozwojowych, nadzór na jednostkami

badawczo-rozwojowymi, koordynowanie obszaru innowacji technologicznych;

Paweł Łapiński jest odpowiedzialny za finanse oraz relacje inwestorskie, zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym

oraz polityką kredytową;

Artur Kopeć jest odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo techniczne, ochronę środowiska, infrastrukturę

krytyczną oraz dialog społeczny.

[102-18]
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Zarząd Grupy Azoty na dzień 31.12.2019 roku:
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Aktualny skład zarządu, biogramy oraz  informacje o  doświadczeniu zawodowym członków zarządu są

dostępne na stronach korporacyjnych Grupy Azoty

dr Wojciech Wardacki -

prezes zarządu,

Witold Szczypiński -

wiceprezes zarządu,

Mariusz Grab -

wiceprezes zarządu,

Tomasz Hryniewicz –

wiceprezes zarządu,

dr Grzegorz Kądzielawski

- wiceprezes zarządu,

Paweł Łapiński -

wiceprezes zarządu,

Artur Kopeć - członek

zarządu.
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dostępne na stronach korporacyjnych Grupy Azoty.

Zarząd korzysta ze wsparcia Rady Grupy. Ma ona charakter stały, a do jej podstawowych zadań należy doradzanie, opiniowanie

i  inicjowanie działań usprawniających zarządzanie oraz  zmian w  sektorach funkcjonalnych i  biznesowych (w  szczególności

w strategicznym planie rozwoju i marketingowym), jak również opiniowanie propozycji założeń planistycznych budżetów spółek

Grupy Azoty oraz  założeń planów wieloletnich. Rada służy również jako platforma usprawniająca komunikację, współpracę

i wymianę informacji w grupie.

W skład Rady wchodzą prezesi i członkowie zarządów wszystkich spółek skonsolidowanych w ramach Grupy Azoty oraz dyrektor

zarządzający jednostki dominującej.

Stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty S.A. sprawuje rada nadzorcza.

Jej kompetencje zostały opisane w § 32 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. i obejmują m.in.:

Na dzień 31 grudnia 2019 roku rada nadzorcza funkcjonowała w składzie:

Podział kompetencji członków zarządu na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Prezes Zarządu dr Wojciech Wardacki

Strategia

Zarządzanie i polityka personalna

Polityka informacyjna i komunikacja

CSR

Prezes zarządu Grupy Azoty POLICE

Wiceprezes Zarządu Witold Szczypiński

dyrektor generalny Grupa Azoty S.A.

Segment Biznesowy Agro

Segment Biznesowy Tworzywa

Segment Biznesowy Syntez Organicznych

Integracja produkcji

Wiceprezes Zarządu Mariusz Grab

Strategia zakupowa

Integracja surowcowo-produktowa

IT

Wiceprezes Zarządu Tomasz Hryniewicz

Kontroling

Realizacja inwestycji

Infrastruktura

Logistyka

Wiceprezes Zarządu dr Grzegorz

Kądzielawski

Realizacja innowacji

Programy badawczo-rozwojowe

Wiceprezes Zarządu Paweł Łapiński

Finanse

Relacje inwestorskie

Członek Zarządu Artur Kopeć

Majątek produkcyjny

Bezpieczeństwo techniczne

Ochrona środowiska

Rada Grupy

Rada nadzorcza

powoływanie i odwoływanie członków zarządu;

ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

ocena sprawozdania zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty;

zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich spółki;

opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez zarząd do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu;

udzielanie zarządowi zgody na dokonanie istotnych czynności prawnych.

Marcin Pawlicki – przewodniczący,

Michał Gabryel wiceprzewodniczący
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Aktualny skład rady nadzorczej oraz  biogramy i  informacje o  doświadczeniu zawodowym jej członków są dostępne

Michał Gabryel – wiceprzewodniczący,

Zbigniew Paprocki – sekretarz,

Paweł Bielski – członek,

Piotr Czajkowski – członek,

Monika Fill – członek,

Robert Kapka – członek,

Bartłomiej Litwińczuk – członek,

Roman Romaniszyn – członek.
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O  G R U P I E  A Z O T Y

Nasze produkty

 

 

Czytaj więcej

 

 

Czytaj więcej

 

 

Czytaj więcej

 

 

Czytaj więcej

Zobacz, co produkujemy Zobacz, gdzie produkujemy

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze produkty Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze produkty

Zobacz, co produkujemy

[102-2]
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Największy udział w naszej sprzedaży mają nawozy mineralne. Grupa jest liderem na rynku polskim i drugim co do wielkości ich

producentem w  Unii Europejskiej. Oferujemy nawozy azotowe, wieloskładnikowe oraz  nawozy specjalistyczne. Dodatkowo

segmencie segment obejmuje amoniak i  inne półprodukty wytwarzane na  bazie azotu. Nawozy wytwarzamy w  spółkach

w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie, Policach, Gdańsku, Chorzowie, a także w Niemczech i Hiszpanii.

Udział w dochodach Grupy Azoty w 2019 roku:

Podstawowe obszary naszej działalności to:

Nawozy-Agro

W rolnikach i przedsiębiorstwach rolniczych nie widzimy klientów – widzimy partnerów dążeniu do zapewnienia jak najwyższych

plonów, zdrowej żywności oraz  czystości środowiska. Dostarczamy sztucznych nawozów, które umożliwiają efektywną

i  prawidłową ekologicznie uprawę, zapewniając dochodowość gospodarki rolnej i  przystępność cen żywności. W  toku prac

Zobacz, jakie nawozy oferujemy

[102-2]
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badawczych i  rozwojowych szczególny nacisk kładziemy na  rozwój nowych specjalistycznych nawozów, m.in.  zwiększających

efektywność wykorzystania składników pokarmowych dzięki spowalnianiu ich niepożądanych przemian w warunkach glebowych.

Bierzemy pod  uwagę wymogi nowych odmian roślin, zmiany zasobności gleb, wysokość i  jakość płodów oraz  przeznaczenie

upraw.
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W grupie nawozów azotowych efektywny azot

występuje w trzech formach: jednej szybko

działającej – azotanowej, oraz dwóch o wolniejszym

działaniu – amonowej i amidowej. Grupa Azoty

oferuje wybór nawozów saletrzano-amonowych

o uniwersalnym działaniu i szerokim, powszechnym

zastosowaniu. Szybko działające ZAKsan®

(Kędzierzyńska Saletra Amonowa) i Pulan®

oraz nieco wolniej działające, wzbogacone w inne

deficytowe składniki pokarmowe Saletrzak 27

Standard i Salmag®.

Przeczytaj więcej o naszym strategicznym projekcie

dotyczącym budowy nowego kompleksu

nawozowego.

 

Nawozy azotowe

W grupie nawozów azotowych z siarką oferujemy

produkty o dużym, trwałym i wyrównanym

granulacie – Saletrosan®, Polifoska® 21 i Salmag

z siarką® oraz znany, od wielu lat produkowany

w Tarnowie siarczan amonu AS 21 i wytwarzany

Puławach Pulsar®. 

Budowa chemiczna granulek nawozów azotowych

i azotowych z siarką zabezpiecza je przed zbyt

szybkim wypłukiwaniem azotu, a tym samym jego

stratami w glebie. Wyjątkowo wyrównana geometria

granulek, wytrzymałość mechaniczna i twardość

zabezpieczają je przed zbrylaniem, kruszeniem,

ścieraniem w trakcie transportu czy magazynowania.

Można je również wyjątkowo równomiernie

rozsiewać na znaczne odległości (nawet 42 m).

Nawozy azotowe z siarką

W tej grupie nawozów oferujemy Polidap®

i Polidap® Light, które mogą być stosowane

pod wszystkie rośliny uprawne – zboża ozime i jare,

rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach

zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Polidap® i Polidap® Light zaleca się stosować

w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor.

W tej grupie nawozów znajduje się również

uniwersalny, skoncentrowany nawóz fosforowy

Super FOS DAR 40™, przeznaczony dla roślin

Nawozy azotowo-fosforowe

Grupa nawozów wieloskładnikowych - to między

innymi marki Polifoska® i Polimag®

oraz Amofoska®. Nawozy z Polic wyróżnia

jednorodny skład oraz wysoki poziom koncentracji

czystych składników, natomiast o ich uniwersalności

decyduje wyjątkowo dobra przyswajalność. Nawozy

te działają bardzo efektywnie przy stosowaniu

wiosną i jesienią oraz przedsiewnie i pogłównie.

Nawozy marki Amofoska z Gdańska skuteczniej

działają po wymieszaniu z glebą. By ułatwić

zbilansowane nawożenia, Grupa Azoty oferuje

Nawozy wieloskładnikowe
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Drugim co do  wielkości segmentem sprzedaży są tworzywa. W  ofercie mamy m.in.  Tarnamid® i  Alphalon® (nazwy handlowe

poliamidu 6), Tarnoform® (nazwa handlowa poliacetalu – POM) oraz  inne tworzywa modyfikowane. Tworzywa Grupy Azoty są

wytwarzane w spółkach w Tarnowie, Puławach oraz Guben (w Niemczech). Grupa jest liderem w produkcji poliamidu 6 w Polsce,

a wśród wytwórców w Unii Europejskiej zajmuje trzecią pozycję.

(Więcej o naszych nawozach w strefie klienta na stronach: https://nawozy.eu/ oraz http://nawozy.grupaazoty.com/pl/main.html )

wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń

i siarkę.

nawozy o różnych formułach, w których na 1 kg

fosforu przypada od 1 do 3 kg potasu.

To nawozy dostosowane do wymagań stawianych

w szczególności przez sektory: owocowo-warzywny,

ogrodniczy i utrzymania terenów zielonych. Oprócz

podstawowych składników: azotu (N), fosforu (P)

i potasu (K) nawozy te zawierają drugorzędne

składniki pokarmowe i mikroelementy. Mogą one

także zawierać inhibitory, ograniczające wymywanie

składników pokarmowych do gleby. Występują one

w formach: stałej (otoczkowanej bądź nie) i ciekłej

i są sprzedawane pod licznymi nazwami

handlowymi, między innymi jako Blaukorn®,

NovaTec®, Hakaphos®, Basfoliar®, Easygreen®,

DuraTec®, Basacote®, Floranid®Twin.

Nawozy specjalistyczne

Tworzywa
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W  tym segmencie wytwarzamy produkty OXO (alkohole OXO, plastyfikatory), pigmenty (biel tytanową), melaminę, a  także

mniejsze grupy produktów, między innymi mocznik do  celów technicznych, siarkę czy katalizatory. Główne produkty tego

segmentu powstają w spółkach w Kędzierzynie, Puławach, Policach oraz Grzybowie.

200

 

Chemia
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Wprowadziliśmy do oferty plastyfikatory specjalistyczne Adoflex® i Oxovilen®.

Adoflex® ze  względu na  bezpieczny profil toksykologiczny jest rekomendowany do  produkcji materiałów

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także węży ogrodowych, kabli i tkanin powlekanych. Może być też

stosowany jako rozpuszczalnik w branży kosmetycznej i przy produkcji lakierów.

Oxovilen® znajdzie zastosowanie m.in.  w  produkcji wykładzin z  PCW, klejów, uszczelniaczy, tuszów

i atramentów.

Nowe plastyfikatory w ofercie Grupy Azoty Kędzierzyn
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Wprowadzenie nowych produktów - to  kolejny etap rozwoju kędzierzyńskiego segmentu OXO,

ukierunkowanego na produkcję różnorodnych specjalistycznych wyrobów nieftalanowych.

Nasze główne zakłady mają własne instalacje wytwarzające energię elektryczną i  cieplną, którą przesyłamy swoimi sieciami

dystrybucyjnymi – najczęściej do  poszczególnych spółek Grupy. Dostarczamy też energię elektryczną i  wodę grzewczą

odbiorcom lokalnym, znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu Spółek.

Obszar funkcjonowania naszej Grupy dopełniają usługi, głównie serwisowe (automatyka, projektowanie, remonty itp.),

logistyczne (przewozy samochodowe, kolejowe, porty) oraz  produkcja katalizatorów. W  ramach tego segmentu prowadzimy

również szereg działań w zakresie ochrony środowiska, administrowania, usług badawczych oraz zarządzania infrastrukturą.

Energetyka

Pozostałe

Zobacz, gdzie produkujemy

Grupa Azoty - główne obszary działalności

Dążymy do  zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych. Chcemy mieć pewność zachowania ciągłości

procesów produkcyjnych, a także maksymalnego wykorzystania zdolności wytwórczych. Dywersyfikujemy źródła zaopatrzenia –

w  tym celu poszukujemy nowych i  alternatywnych dostawców. Nie wykluczamy również możliwości budowania powiązań

kapitałowych z dostawcami surowców.

Zabezpieczenie dostępu do surowców
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Dzięki integracji struktur zaopatrzenia minimalizujemy koszty zakupu surowców.

W  Grupie Azoty kluczowymi surowcami do  produkcji nawozów są: amoniak, fenol, siarka, gaz ziemny i  węgiel. W  pozostałych

spółkach Grupy są to dodatkowo: benzen, propylen, fosforyty i sól potasowa.

W  znaczną część materiałów do  produkcji oraz  towarów i  usług zaopatrujemy się na  rynku krajowym
oraz w krajach Unii Europejskiej. Niektóre surowce (fosforyty, sól potasową) kupujemy od dostawców spoza Unii
Europejskiej.

Amoniak: jesteśmy największym w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem.

Benzen: pochodzi głównie ze źródeł krajowych oraz z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Fenol: bazujemy głównie na  dostawach z  rynku krajowego i  krajów Unii Europejskiej oraz  transportach
uzupełniających spoza Europy.

Fosforyty: pochodzą przede wszystkim z rejonu Afryki Północnej.

Gaz ziemny: dostawy gazu wysokometanowego oraz gazu ze źródeł lokalnych realizuje PGNiG S.A. na podstawie
umów wieloletnich.

Propylen: przyjmujemy dostawy głównie z krajów Unii Europejskiej oraz z kierunków wschodnich.

Siarka: jesteśmy największym producentem oraz konsumentem siarki płynnej w Polsce i w regionie.

Sól potasowa: podstawowymi dostawcami są producenci z regionu WNP (Rosja, Białoruś). Okresowo korzystamy
z dostaw uzupełniających z Europy Zachodniej.

Węgiel: zaopatrujemy się głównie na rynku krajowym.

WARTO WIEDZIEĆ
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Tworzymy nowoczesne produkty najwyższej jakości, które sprzedajemy głównie w Polsce. Eksport kierujemy przede wszystkim

do krajów Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii, a także do Azji i Ameryki

Południowej.

Zobacz, gdzie sprzedajemy nasze

produkty

[102-6]

Skroplony dwutlenek węgla w produktach spożywczych

Grupa Azoty Puławy rozbudowuje ofertę dwutlenku węgla sprzedawanego pod marką ONECON, wykorzystywanego
przez przemysł spożywczy. Dzięki zakończonej inwestycji o  wartości 35,3 mln zł produkcja technicznego
dwutlenku węgla została zwiększona o 150 t/dobę i osiągnęła poziom 370 ton/dobę.

Przemysł spożywczy wykorzystuje dwutlenek węgla przede wszystkim w  napojach. Znajduje on również
zastosowanie w procesie mrożenia oraz w nowoczesnej technologii pakowania żywności metodą MAP.

Uzyskiwany z  dwutlenku węgla tzw. suchy lód (nazwa handlowa – Coolant) służy m.in.  do transportu szybko
psujących się artykułów spożywczych.

W spółce działa zaplecze laboratoryjno-analityczne, składające się dwóch urządzeń badających produkt „online”
oraz  tradycyjne laboratorium, w  którym poza parametrami �zyko-chemicznymi analizowane są parametry
organoleptyczne i mikrobiologiczne, istotne z punktu widzenia przemysłu spożywczego. 

Od  2007  r. dwutlenek węgla pochodzący z  Grupy Azoty Puławy podlega certy�kacji w  ramach systemu
bezpieczeństwa żywności – obecnie jest to Food Safety System Certi�cation 22000.
Spółka posiada też autoryzację takich koncernów jak Coca Cola, Pepsi Co., Nestle Waters,
Heineken i wielu innych. 

DOBRA PRAKTYKA
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Kierunki sprzedaży Grupy Azoty w rozbiciu na regiony (wg przychodów

ze sprzedaży)

Kierunki sprzedaży Jednostki Dominującej w rozbiciu na regiony (wg przychodów

ze sprzedaży)

Zobacz, gdzie wykorzystywane są nasze

produkty
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Stosowanie nawozów produkowanych przez Grupę wpływa na  wykorzystanie zasobów mineralnych i  wody przez rośliny,

podnosząc tym samym efektywność przyrodniczą i ekonomiczną procesu nawożenia.

Z  produkowanych w  zakładach Grupy Azoty granulatów wytwarzane są m.in.  osłonki poliamidowe stosowane jako opakowania

wędlin. Wśród innych współcześnie ważnych komponentów dostarczanych przez naszą Grupę są m.in.  plastyfikatory

bezftalanowe wytwarzane z surowców pochodzenia biologicznego wykorzystywane również jako produkty mające zastosowanie

w bezpośrednim kontakcie z żywnością.

Rolnictwo

Przemysł spożywczy
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Produkowany przez nas poliamid 6 oraz  POM są szeroko wykorzystywane w  przemyśle motoryzacyjnym. Ich niezwykłe

właściwości – m.in. wysoka wytrzymałość, zdolność tłumienia drgań, odporność cieplna i chemiczna oraz odporność na uderzenia

- sprawiają, że  używa się ich w  częściach zlokalizowanych w  sąsiedztwie silników, w  samochodowych instalacjach elektrycznych

oraz w wewnętrznym i zewnętrznym wyposażeniu pojazdów. 

 

Własności elektroizolacyjne oraz  samogasnące powodują, że  produkowany przez nas poliamid 6 idealnie nadaje się

do  stosowania w  elektrotechnice. Wykorzystywany jest do  produkcji obudów skrzynek rozdzielczych, wtyczek, złącz, wtyków,

wyłączników i gniazd elektrycznych.

Części do mebli, płyty, wkręty, kołki, części krzeseł, rolki, klamki i uchwyty - wszystkie te elementy zawierają związki produkowane

przez Grupę Azoty mocznik techniczny, melaminę oraz poliamid 6.

Z tworzyw produkowanych w Grupie Azoty powstają części lodówek, zamrażarek, wirówek, pralek i urządzeń kuchennych.

Przemysł motoryzacyjny

Przemysł elektrotechniczny

Przemysł meblarski

Artykuły AGD
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Sprzęt wędkarski, części do  nart, snowboardów, deskorolek, łyżworolek, kasków i  rowerów zawieraja produkowany przez nas

poliamid 6.

Fabryki farb i  lakierów potrzebują rozpuszczalników. W  tej roli idealnie sprawdzają się alkohole OXO produkowane w  naszych

zakładach.

Kluczowym dokumentem związanym z  bezpieczeństwem produkcji w  Grupie Azoty jest rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ściśle przestrzegamy obowiązku rejestracji

wytwarzanych lub importowanych substancji chemicznych oraz  oceny ich bezpieczeństwa dla ludzi i  środowiska.

Rozporządzenie nakłada na  nasze przedsiębiorstwa obowiązek informowania dalszych użytkowników o  warunkach

bezpiecznego stosowania substancji oddzielnie i jako składnika innych produktów, narzucając szczegółowy wzór odpowiedniego

dokumentu (karta charakterystyki).

Sport

Farby i lakiery

Bezpieczeństwo naszych produktów

[102-11] [413-2] [304-2]

Jak sporządzamy kartę charakterystyki?

Grupa Azoty opracowuje karty produktu, w  skład których  wchodzą następujące dokumenty: specy�kacja, karta
charakterystyki i scenariusze narażenia. Karty charakterystyki sporządza się dla każdej substancji oraz mieszaniny
na podstawie danych z „Raportu bezpieczeństwa chemicznego substancji” (RBCh) oraz bazując na informacjach

DOBRA PRAKTYKA
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Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Azoty dopełniają obowiązku rejestracji wytwarzanych substancji oraz  opracowały

i  opublikowały karty charakterystyki (lub równoważne dokumenty) zgodne z  wymaganiami REACH dla wszystkich produktów

wprowadzanych do  obrotu. W  2019 roku prowadziliśmy bieżącą aktualizację tych dokumentów oraz  kontynuowaliśmy proces

konsolidacji i ściślejszej współpracy działań REACH w naszych spółkach.

Przepisy Rozporządzenia (WE) REACH stosowane są wprost. Za ich stosowanie na poziomie spółki odpowiada główny technolog,

co uwzględniają zakresy czynności Biura Rozwoju Technologii i  jego poszczególnych pracowników. Oceny bezpieczeństwa

chemicznego wszystkich wytwarzanych substancji dokonuje się na  etapie rejestracji wg  REACH w  postaci Raportu

Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR), stanowiącego załącznik do  dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z  przyjętą strategią

dokonywania rejestracji substancji poprzez udział w odpowiednich konsorcjach rejestracyjnych, CSR opracowuje się i aktualizuje

w  toku prac tych konsorcjów. Oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszanin dokonuje się w  formie ich klasyfikacji zgodnie

z  przepisami Rozporządzenia (WE) CLP. Wyniki oceny bezpieczeństwa substancji i  mieszanin wprowadzane są do  kart

charakterystyki substancji i mieszanin.

dodatkowych z innych obszarów działalności, w tym z zakresu wymagań BHP, ochrony środowiska, ratownictwa
chemicznego, transportu itp. Karta charakterystyki jest zgodna z  obowiązkowym formatem narzuconym przez
Rozporządzenie REACH. Scenariusze narażenia sporządza się dla wszystkich substancji stwarzających zagrożenie
i przekazuje w formie elektronicznej klientom spółki. Spółka informacje wzdłuż łańcucha dostaw z wykorzystaniem
kart charakterystyki, aktualizowanych w przypadku pozyskania nowych informacji. 

Grupa Azoty Puławy została zobowiązana do dostarczenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) kluczowych
informacji 
dotyczących produkowanych przez siebie substancji. Informacje dotyczyły właściwości, klasy�kacji i oznakowania
tych substancji, a  także oceny stwarzanego przez nie potencjalnego zagrożenia. Zostały one złożone w  ECHA
m.in.  dla potrzeb utworzenia scentralizowanej europejskiej bazy danych chemikaliów, która  podaje informacje
do  wiadomości publicznej oraz  udostępnia je stosownym organom (Komisji Europejskiej, właściwym organom
państw członkowskich i organom kontrolnym).

Grupa Azoty Puławy przeklasy�kowała także wszystkie wdrażane do obrotu substancje niebezpieczne na formułę
określoną kryteriami GHS i  znowelizowała występujące na  etykietach elementy oznakowania substancji
niebezpiecznych. Karty charakterystyki zostały dostosowane do  nowego formatu, zgodnie z  rozporządzeniem
REACH.

DOBRA PRAKTYKA
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Szczególną wagę przywiązujemy do  zapewnienia bezpieczeństwa transportu wyprodukowanych materiałów i  wyrobów.

Przewożąc materiały szczególnie niebezpieczne, kierujemy się przepisami międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego

przewozu towarów i  ładunków niebezpiecznych ADR (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises

dangereuses par route) w transporcie samochodowym, RID (z fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des

marchandisesdangereuses) w  transporcie kolejowym oraz  kodeksem IMDG   (International Maritime Dangerous Goods )

w  transporcie morskim. Dbając o  bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz  środowiska naturalnego, spółki naszej grupy

wspierają partnerów biznesowych w  przypadku wystąpienia ewentualnych awarii związanych z  transportem materiałów

niebezpiecznych. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty Puławy są członkami Stowarzyszenia System Pomocy

w  Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). System został powołany w  celu poprawy bezpieczeństwa przewozu

materiałów niebezpiecznych na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia umożliwia skuteczne usunięcie

jego skutków dzięki połączeniu sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz podmiotów wchodzących w skład

systemu SPOT.

Wszystkie spółki Grupy Azoty mają systemy monitoringu, zabezpieczeń oraz  procedur służących zapobieganiu awariom

oraz  ograniczeniu ich skutków. Są to  m.in. plany prewencyjne, sterowanie procesem produkcyjnym, wykonywanie prac

szczególnie niebezpiecznych, postępowanie reagowania na  awarię/wypadek, monitorowanie bezpieczeństwa i  higieny pracy,

sterowanie operacyjne, ocena zgodności celów bezpieczeństwa ze standardami, magazynowanie.

W  Grupie Azoty przy wyborze dostawców usług transportowych wprowadziliśmy jako jedno z  kryteriów ograniczenie emisji

spalin. Do  udziału w  przetargu dopuszczamy tylko firmy przewozowe posiadające pojazdy ciężarowe o  minimalnym

współczynniku emisji spalin EURO 5. 

Wprowadzone do  systemów IT w  spółkach Grupy Azoty tzw. „okna czasowe” pozwalają na  szczegółowe planowanie liczby

środków transportu w  określonym czasie i  miejscu, zwiększając tym samym efektywność funkcjonowania dzięki redukcji

nadwyżek zaplanowanych do załadunku pojazdów. 

Dodatkowo wymagamy od  przewoźników podejmowania wszelkich możliwych działań i  stosowania praktyk zapewniających

minimalizację szkodliwego wpływu transportu na środowisko, między innymi przewozu towarów możliwie najkrótszymi trasami.

[A300-2]

Ze  względu na  ilość przetwarzanych substancji niebezpiecznych Grupa Azoty Puławy podlega przepisom
o  przeciwdziałaniu awariom przemysłowym, dotyczącym zakładów o  dużym ryzyku ich wystąpienia.
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Przestrzegamy jednolitych zasad oznaczania i  pełnego opisu produktów wytwarzanych we  wszystkich segmentach naszej

działalności. Informacje o  produkcie (nazwa handlowa), producencie (dane adresowe) i  masie produktu znajdują się

na wszystkich opakowaniach. W przypadku nawozów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) w sprawie nawozów , podaje się rodzaj

i  typ nawozu, określenie „Nawóz WE” (jeśli dotyczy), zawartość składników pokarmowych i  ich formy, instrukcje stosowania

oraz podstawowe środki ostrożności. Opakowania produktów (substancji i mieszanin) niebezpiecznych wyposażone są w etykiety

ostrzegawcze zgodnie z  wymaganiami Rozporządzenia (WE) CLP (Classification, Labelling and Packaging). Jeśli nawóz

sprzedawany jest bez opakowania, sporządzamy dokument towarzyszący, zawierający wszystkie wymagane elementy etykiety.

Opakowania dodatków paszowych są ponadto wyposażane w  etykietę zgodną z  wymaganiami dotyczącymi pasz i  dodatków

paszowych zawierającą informacje o dawkach żywieniowych i okresie przechowywania.

Opakowania do nawozów, etykiety i/lub dokumenty towarzyszące mają następujące oznakowania:

Substancje lub mieszaniny zaklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie i  sprzedawane w  opakowaniu są opatrzone etykietą

zawierającą m.in. następujące informacje:

Etykiety sporządza się w  języku urzędowym państwa członkowskiego, w  którym substancja lub mieszanina wprowadzana jest

do obrotu.

1

słowa „NAWÓZ WE” pisane wielkimi literami;

określenie typu nawozu, o ile istnieje;

oznakowania dodatkowe określone w art. 19, 21 lub 23 Rozporządzenia WE 2003/2003;

składniki pokarmowe wyrażone zarówno słownie, jak i odpowiednimi symbolami chemicznymi;

masa netto lub brutto i, ewentualnie, objętość dla nawozów płynnych;

nazwa lub znak fabryczny oraz adres producenta.

nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;

identyfikator produktu dla substancji / mieszaniny szczegółowo określony w art. 18 Rozporządzenia CLP;

piktogramy określające rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 19 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

hasła ostrzegawcze zgodnie z art. 20 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia zgodnie z art. 21 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy;

odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności zgodnie z art. 22 Rozporządzenia CLP – jeżeli dotyczy.

[417-1]

Bezpieczeństwo ludzi, ich mienia i środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dlatego systematycznie podejmujemy
działania, mające na  celu minimalizację ryzyka. Stosuje się różnorodne środki bezpieczeństwa, które mają
zapobiec wystąpieniu poważnych awarii lub ograniczyć ich skutki. W przypadku wystąpienia awarii przewiduje się
uruchomienie procedur i podjęcie działań, określonych w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym. Zgodnie
z  obowiązującymi przepisami działania poza terenem zakładu organizowane są w  oparciu o  zewnętrzny plan
operacyjno-ratowniczy, opracowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. 

Z  Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej uzgodniono również zasady i  sposoby
ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożenia. Przyjęte przez spółkę
sposoby alarmowania mają na celu ostrzeżenie okolicznej ludności i umożliwienie ewakuacji lub schronienia się
w zamkniętych pomieszczeniach.
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 Rozporządzenie (WE) NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

W  2019 roku w  Grupie Azoty nie stwierdzono przypadków niezgodności z  regulacjami oraz  dobrowolnymi kodeksami

dotyczącymi oznakowania produktów. 

program zapobiegania awariom oraz zgłoszenia zakładu dużego ryzyka;

system zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących);

system zarządzania jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009;

standard zarządzania zgodny z wymaganiami programu Product Stewardship (Fertilizers Europe).

W  celu zachowania wysokich standardów oraz  spełnienia wymogów bezpieczeństwa produktów we  wszystkich spółkach

posiadających instalacje produkujące wyroby dla przemysłu spożywczego wdrażamy i  utrzymujemy system zgodny

z wymaganiami kodeksu żywnościowego, normy ISO 22000 i przepisów prawa.

Grupa Azoty Puławy otrzymała kolejny certyfikat FSSC (Food Safety System Certification) 22000 wydany na  lata 2018 – 2020.

Audytorzy sprawdzali cały proces produkcji dwutlenku węgla dla celów spożywczych. Nasza linia produkcyjna została

skontrolowana od  momentu wejścia surowego dwutlenku węgla do  instalacji, poprzez cały proces oczyszczania, do  momentu

napełnienia cysterny i  wypuszczenia jej do  klienta po  potwierdzeniu parametrów jakościowych. Po  raz kolejny okazało się,

że dwutlenek węgla wytwarzany w Puławach jest produktem najwyższej jakości.

1

[417-2]

W spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Grupa Azoty

obowiązuje m.in.:
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O  G R U P I E  A Z O T Y

Logistyka i łańcuch dostaw

W  naszej grupie zabezpieczeniem dostaw surowców i  dystrybucją produktów w  kraju i  za granicą zajmuje się Departament

Korporacyjny Zakupów we  współpracy z  Departamentem Korporacyjnym Logistyki. Wspólnie nadzorują one również procesy

związane z  gospodarką magazynową, konfekcjonowaniem produktów i  koordynacją transportu. Do  ich zadań należy ponadto

określanie strategicznych celów w obszarze logistyki oraz zarządzanie ryzykiem w związanych z nią procesach.

Zarządzanie łańcuchem dostaw surowców i  produktów do  i  ze  spółek rozlokowanych w  całej Polsce - to  dla nas ogromne

wyzwanie logistyczne. Co roku transportujemy miliony ton nawozów, produktów chemicznych i surowców do ich wytworzenia.

Zaawansowana logistyka pozwala optymalizować przewozy, co oznacza oszczędności finansowe i  środowiskowe. Najbardziej

opłacalny jest transport kolejowy, który  prowadzimy również z  wykorzystaniem własnej spółki - Grupy Azoty Koltar. Transport

morski jest szczególnie zyskowny w Grupie Azoty Police ze względu na lokalizację zakładów w okolicach Szczecina. 

Grupa Azoty jest pierwszą polską firmą chemiczną, która wdrożyła nowoczesny system TMS SOOT i za jego pomocą usprawniła

procesy związane z transportem. Standardowe rozwiązania SOOT zostały rozszerzone o kolejne funkcjonalności: komunikowanie

się z  przewoźnikami, zgłaszanie zdarzeń transportowych, awizację transportu z  wykorzystaniem tzw. „linku awizacyjnego”,

powiadamianie odbiorcy ładunku o rozpoczęciu transportu. W planach są kolejne rozwiązania i rozszerzenia.

[102-9, 103-2]
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Ze  względu na  dużą liczbę produktów importowanych i  eksportowanych przez grupę nadaje się szczególne znaczenie

logistyczne portom morskim. Posiadamy własne aktywa portowe w  Gdyni, Gdańsku i  Policach, dostosowane do  potrzeb

magazynowych i  przeładunkowych grupy. W  skali roku terminale morskie Grupy Azoty obsługują ponad 3 mln ton ładunków,

dodatkowo realizujemy przeładunki ponad 500 tys. ton dla podmiotów spoza grupy kapitałowej. 

Wysyłka produktów Grupy Azoty drogą morską ma przede wszystkim formę ładunków całostatkowych w  masowcach

i  chemikaliowcach, a  także dużych transportów intermodalnych w  kontenerach. Nasze ładunki obsługiwane są przez terminale

kontenerowe Gdyni i Gdańska oraz przez większość działających na rynku armatorów. Transport drogą morską dotyczy zarówno

nawozów, jak i produktów chemicznych podlegających dalszemu przetwarzaniu przez odbiorców. 

Posiadamy bazy magazynowe w  całej Polsce, a  dodatkowo podpisaliśmy umowy z  ponad 80 dystrybutorami, posiadającymi

magazyny na  terenie całego kraju. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych produktów z  zachowaniem

norm bezpieczeństwa, określonych w kartach charakterystyki produktów.

Obszar zakupów został skonsolidowany na  poziomie grupy, w  związku z  czym wszyscy kluczowi dostawcy są weryfikowani

pod kątem kryteriów społecznych.

Logistyka morska

Grupa Azoty Kędzierzyn – Modernizacja i rozbudowa wag samochodowych

W Grupie Azoty Kędzierzyn trwają przygotowania do modernizacji i rozbudowy wag samochodowych przy bramie
głównej zakładu.  Inwestycja planowana jest na  lata 2019-2020 i  obejmuje budowę nowej, trzeciej już wagi
samochodowej oraz wymianę dwóch obecnie eksploatowanych. Dzięki temu znacząco wzrośnie tempo i komfort
obsługi klientów przybywających samochodami po odbiór produktów.

Przebudowa ciągu obsługi przy bramie głównej jest konieczna, ponieważ od kilku lat dynamicznie wzrasta liczba
ważeń samochodów na terenie spółki.

Planowana realizacja pozwoli zmniejszyć średni czas oczekiwania kierowców na ważenie oraz usprawni i poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

DOBRA PRAKTYKA
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W 2017 roku podjęliśmy decyzję o konsolidacji naszych aktywów kolejowych. Połączenia usług kolejowych w czterech głównych

zakładach podjęła się Grupa Azoty Koltar, dotychczasowy operator bocznicy kolejowej w Tarnowie. Proces zakończył się w 2018

roku. 

Koltar ma duże doświadczenie w  organizacji transportu kolejowego, a  ponadto jest właścicielem nowoczesnej hali napraw

i przeglądów technicznych lokomotyw. Hala wyposażona jest w kanał serwisowy, podnośniki oraz 20-tonową suwnicę. To w niej

lokomotywy posiadane przez naszą grupę przechodzą przeglądy i naprawy. 

Aktywa kolejowe

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz budowa Kanału Śląskiego

Rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej i  budowa Kanału Śląskiego - to  już nie tylko idea, ale  bardzo
zaawansowane przedsięwzięcie, którego celem na obecnym etapie jest stworzenie pełnej dokumentacji technicznej,
tak by od 2023 roku podjąć szeroko zakrojone inwestycje na rzece i wokół niej.

Projekt ten, realizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz  Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A., jest współ�nansowany przez Grupę Azoty.

Droga Wodna na  całej długości od  Kędzierzyna-Koźla do  Szczecina i  Polic ma uzyskać co najmniej trzecią,
a docelowo najwyższą, piątą klasę żeglowności. Projekt ma przyczynić się do intensy�kacji przewozu ładunków,
a w konsekwencji do rozwoju zarówno portów położonych wzdłuż Odry, jak i u jej ujścia.

DOBRA PRAKTYKA
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Dialog z interesariuszami

Prowadzenie dialogu z  interesariuszami jest naszym priorytetem. Zdajemy sobie sprawę z  faktu, że  w  zmiennym otoczeniu

regularna i uczciwa wymiana informacji jest podstawą wzajemnego zrozumienia. To zaś przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.

Formę i częstotliwość dialogu z interesariuszami uzależniamy od specyfiki danej grupy oraz oczekiwań i problemów ważnych dla

obu stron. Za  dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w  spółkach, którzy  najlepiej

znają oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy.

Mapa interesariuszy

Grupa

interesariuszy
Oczekiwania informacyjne 

Sposób zaangażowania grupy 

interesariuszy

Częstotliwość

zaangażowania

interesariuszy

wg typu

[102-40] [102-42] [102-43]
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Grupa

interesariuszy
Oczekiwania informacyjne 

Sposób zaangażowania grupy 

interesariuszy

Częstotliwość

zaangażowania

interesariuszy

wg typu

Akcjonariusze,

inwestorzy,

domy

maklerskie,

analitycy,

agencje

ratingowe 

 

Zgodnie z wymogami

wynikającymi

z obecności spółki

na GPW:

Instytucje

i stowarzyszenia

rynku

kapitałowego

dywidenda, cena akcji,

strategia rozwoju grupy,

plany inwestycyjne

i akwizycyjne,

stan realizacji

najważniejszych

projektów

inwestycyjnych,

wyzwania i szanse

rynkowe, m.in. z zakresu

cyfryzacji

i innowacyjności,

sposób zarządzania

ryzykiem,

ze szczególnym

uwzględnieniem kwestii

ESG, ryzyka

klimatycznego

oraz operacyjnego,

wyniki i plany zarządzania

ochroną środowiska,

procedury w przypadku

przeniesienia własności

akcji

walne zgromadzenia,

konferencje wynikowe,

spotkania indywidualne,

newsletter,

konferencje inwestorskie,

cykliczne spotkania w formie wizyt w terenie,

spotkania okolicznościowe,

konferencja Stowarzyszenia Inwestorów

Indywidualnych Wall Street,

czaty inwestorskie,

obecność w programie „10 na 10”, którego celem

jest kreowanie wysokich standardów w zakresie

komunikacji rynkowej spółek giełdowych

z inwestorami indywidualnymi oraz promowanie

spółek, które je stosują,

raporty MSCI i Sustainalytics, przekazywane

mailowo

sprawozdawczość

finansowa raz

na kwartał,

bieżąca

komunikacja,

walne

zgromadzenia

akcjonariuszy co

najmniej raz

w roku,

dialog i spotkania -

zależnie

od potrzeb

podejście do wdrażania

nowych wymogów

regulacyjnych związanych

z pakietem TCFD,

sposób zarządzania

ryzykiem,

ze szczególnym

uwzględnieniem kwestii

ESG oraz ryzyka

klimatycznego,

zapytania składane

w związku

z wykonywaniem

obowiązków

informacyjnych,

pytania sondażowe przy

planowanych zmianach

przepisów

linki kontaktowe zamieszczone na stronie

internetowej

bieżąca

komunikacja

wynikająca

z obowiązków

Informacyjnych

kwartalne

konferencje

wynikowe
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Grupa

interesariuszy
Oczekiwania informacyjne 

Sposób zaangażowania grupy 

interesariuszy

Częstotliwość

zaangażowania

interesariuszy

wg typu

Media

zajmujące się

rynkiem

kapitałowym

Społeczności

lokalne

Dostawcy

 

Klienci

prośby o komentarz

Grupy Azoty

do wydarzeń bieżących

oraz ustosunkowanie się

do informacji medialnych

czy gospodarczych,

wpływ Grupy Azoty

na rozwój gospodarczo-

społeczny

współpraca z portalami inwestorskimi,

konferencje prasowe

kwartalne

konferencje

wynikowe,

bieżąca

komunikacja,

śniadania

prasowe

oczekiwania dotyczące

kontynuacji działalności

społecznej,

pytania dotyczące

nowych form działalności

w ramach partnerstwa

z rolnikami/wsią,

pytania o udział

w konferencjach

i wydarzeniach,

konsultacje w przypadku

zmian regulacji prawnych

spotkania z przedstawicielami społeczności

lokalnej (m.in. środowiska artystyczne,

nauczycielskie, sportowe i biznesowe),

spotkania w terenie, udział w lokalnych

wydarzeniach,

raport zintegrowany,

udział pracowników Grupy Azoty w działaniach

na rzecz społeczności lokalnych w ramach

wolontariatu pracowniczego

sesja dialogowa

spotkania

w terenie

w zależności

od potrzeb,

imprezy

plenerowe

zmiany konsolidacyjne

w przedsiębiorstwie i ich

konsekwencje dla

jednostek

współpracujących z firmą

komunikacja bezpośrednia z osobami

wyznaczonymi do współpracy przez spółki

z grupy,

strona internetowa,

spotkania branżowe, targi,

raport zintegrowany

w zależności

od potrzeb –

na bieżąco

i cyklicznie

programy lojalnościowe

oraz dostosowanie oferty

do oczekiwań szerokiego

grona klientów,

nowe kanały i sposoby

informowania

o produktach

wytwarzanych przez

grupę,

wdrażanie nowych,

innowacyjnych

produktów i technologii

strona internetowa oraz media społecznościowe,

badania wizerunku Grupy Azoty,

raport zintegrowany

na bieżąco –

działania ciągłe,

badania

opinii/badania

satysfakcji raz

w roku
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Model biznesowy i nasze wartości

Grupa Azoty będzie wdrażać w  branży chemicznej nowoczesne, kompleksowe rozwiązania, spełniające oczekiwania naszych

interesariuszy.

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

Nasza wizja:

Nasza misja:

Naszą markę budujemy w oparciu o:

innowacyjność,

wiedzę,

odpowiedzialność,

profesjonalizm,

harmonię.

[IR - Model biznesowy]
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Nasz model biznesowy:

Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie. Angażujemy zasoby w  rozwój kompetencji i  budowanie środowiska pracy

sprzyjającego innowacjom dotyczącym procesów produkcji oraz tworzeniu nowych produktów. Nasze wyroby podnoszą jakość

życia, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i promują zrównoważoną produkcję rolną. 

Koncentrujemy się na osiąganiu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami

niefinansowymi (ESG). Skala naszej działalności ułatwia wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie gospodarcze i społeczne.

Zarządzamy grupą świadomie – nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści:

Poznaj nasz model działania/tworzenia wartości
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Bezpieczna chemia

Nasze nakłady: Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:

wzrost kapitału finansowego,

wzrost kapitału produkcyjnego

 w postaci oferowanych produktów, usług i wysokiej jakości ich dostarczania,

wzrost jakości kapitału ludzkiego,

wzrost kapitału intelektualnego organizacji,

wzrost kapitału naturalnego,

wzrost kapitału społecznego i relacyjnego.
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Bezpieczna chemia

 

Chemia użyteczna użytkowa

 Zapewniamy bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów - 100% istotnych

kategorii produktów podlega ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo

otoczenia i konsumentów.

Zarządzamy jakością, wpływem na środowisko naturalne i BHP w oparciu

o uznane normy i systemy ISO, m.in. ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.

 Nasze procesy są zgodne z międzynarodowym programem Product

Stewardship (Fertilizers Europe).

 Prowadzimy inwestycje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko,

w tym m.in. w zakresie odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków

przemysłowych.

Brak przypadków niezgodności

z regulacjami oraz dobrowolnie

przyjętymi kodeksami oznakowania

i informacji o produktach.

Brak wypadków śmiertelnych

 Obniżenie emisji N O w produkcji

kwasu azotowego w wyniku

modernizacji siatek katalitycznych

i wychwytujących. W 2019 r. wskaźnik

wynosił 0,54 kg N O/t HNO

w Grupie Azoty S.A., 0,68 kg

N O/tHNO  w Grupie Azoty

Kędzierzyn oraz 0,86 kg N O/tHNO

w Grupie Azoty Puławy przy

benchmarku 1.

2

2 3

2 3

2 3

Zmniejszenie zużycia energii

względem 2018 roku: w Grupie

Azoty S.A. o ok. 9%; w Grupie Azoty

Puławy o ok. 15%, w Grupie Azoty

Kędzierzyn o ok. 35%.

Budowa bloku energetycznego

w oparciu o paliwo węglowe

w Puławach. Zastąpi dotychczasowe

dwa wyeksploatowane bloki

węglowe z lat 60. Nowoczesny blok

energetyczny zapewni 100 MW

energii elektrycznej i 300 MW ciepła.

Nowa Koncepcja Energetyczna

w Kędzierzynie- to projekt

prezentujący innowacyjne spojrzenie

na zakładową energetykę,

umożliwiające wykorzystanie energii

cieplnej pochodzącej z procesu

produkcji amoniaku do wytwarzania

mediów energetycznych i energii

elektrycznej. Umożliwi to rezygnację

z budowy kolejnego kotła

węglowego, co pozwoli zaoszczędzić

blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące

koszty operacyjne o około 30 mln zł

w skali roku.
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Chemia użyteczna użytkowa

Nasze nakłady: Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:

 

Rozwój oparty o innowacje

Nasze nakłady: Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:

 Mimo niekorzystnych warunków rynkowych segment Oxoplast

z powodzeniem rozwijał bezpośredni kanał sprzedaży swoich produktów,

umacniając relacje „producent-producent”. Zgodnie z przyjętymi

założeniami wprowadziliśmy do oferty dwa nowe, specjalistyczne

plastyfikatory nieftalanowe Adoflex® i Oxovilen®.

 Zwiększyliśmy moce produkcyjne

naszego głównego plastyfikatora

Oxovilex® (DOTP) o 15 tys. ton na rok,

umacniając się na pozycji

największego producenta DOTP

w UE.

Projekt badawczo-rozwojowy

o dużym potencjale wdrożeniowym -

to zakończone w 2019 roku

przedsięwzięcie dotyczące

innowacyjnych, przyjaznych dla

środowiska pigmentów do produkcji

farb. Zakończono realizację drugiej

fazy projektu badawczo-

rozwojowego i udało się otrzymać

w fazie pilotażowej kompozycje

fosforanowych pigmentów

antykorozyjnych o zróżnicowanym

składzie.

Prowadzimy wyjątkowy program

„Grunt - to wiedza”. W ramach jego

VII edycji w 2019 r. zebraliśmy ponad

11 tys. próbek gleby z blisko 1000

gospodarstw, dzięki czemu rolnicy

mogą poznać zapotrzebowanie

swoich gleb na składniki odżywcze

i zaplanować właściwą strategię

nawożenia.

Technologia SatAgro umożliwia

rolnikom dostęp do narzędzi

satelitarnych, co pozwala na zdalne

monitorowanie upraw.
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Rozwój oparty o innowacje

 

 Nawiązywanie współpracy z instytutami naukowymi dla potrzeb

opracowania „inteligentnych nawozów”, dostosowanych do poszczególnych

roślin i warunków glebowych (wysokomarżowych, niskotonażowych

produktów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnych upraw

i odbiorców) – współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Instytutem

Nowych Syntez Chemicznych (patrz: projekt dotyczący biodegradowalnej

otoczki polimerowej dla nawozów azotowych oraz odzysku fosforanów

z odcieków ze składowiska fosfogipsu)

 Do 2020 roku wydatki na B+R+I osiągną poziom 1% przychodów Grupy

Azoty S.A.

 Praca oraz badania prowadzone przez dwa własne Centra Badawczo-

Rozwojowe.

 Debiutujemy na rynku materiałów

do druku 3D. Wypuściliśmy na rynek

produkt o nazwie handlowej Tarfuse,

czyli filament do druku produkowany

z poliamidu 6.

Prowadzimy nowatorski program

akceleracyjny Idea4Azoty

Prowadzimy działania akceleracyjne

w ramach programu Scale Up,

realizowanego w dwóch konsorcjach

projektowych,

których koordynatorami są firmy

FundingBox Sp. z o.o. (patrz: projekt

IMPACT_POLAND 2.0.) i Krakowski

Park Technologiczny (KPT Scale Up).

Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki

Nasze nakłady: Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:

L
Ę
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 Znaczący wzrost dotacji uzyskanych na  środki trwałe wynikał z  przyznanych Grupie Azoty Kędzierzyn oraz  Grupie Azoty Puławy

darmowych uprawnień CO2 oraz wzrostu ich ceny. 

 W  2019 roku znaczący wzrost pomocy związanej z  działalnością w  strefie ekonomicznej wynikał z  osiągniętych lepszych wyników

finansowych na terenie strefy ekonomicznej przez Grupę Azoty Puławy. 

 W  2019 roku znaczący wzrost dotacji państwowych uzyskanych przez Grupę Azoty związany był ze  wzrostem cen otrzymanych dotacji

z tytułu darmowych praw do emisji CO2 przez Grupę Azoty Kędzierzyn i Grupę Azoty Puławy.

Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki

 Grupa jest jednym z największych konsumentów surowców

w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2018 roku na zakupy

surowców potrzebnych do produkcji wydaliśmy w skali grupy

ponad 6 mld zł.

 Grupa jest jednym z kluczowych pracodawców – tworzymy ponad

15 tys. miejsc pracy.

 Budujemy relacje z sąsiadami m.in. poprzez organizację „Dni

otwartych”, sesje dialogowe, wolontariat pracowniczy, stypendia

oferowane uczniom.

Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

(w PLN):

 2018 2019

Dotacje na środki trwałe 48 222 436 71 606 394  

Pomoc publiczna związana

z działalnością w strefie

ekonomicznej

16 130 972 37 703 959  

Pozostałe dotacje państwowe 92 658 561 257 095 444  

Ulgi na działalność badawczo-

rozwojową (ulga podatkowa)

1 483 168 1 159 400 

2

3

4

 Wzrost wyników operacyjnych Grupy Azoty: 

· Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

wyniosły 9 998 967 mln zł (4,0% r./r.) 

· EBITDA osiągnęła poziom 764,442 mln zł

(-35,6% r./r.) 

· Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej

Azoty wyniósł 7,650 mln zł (-98,4% r./r.) 

· Grupa odnotowała korzystny wskaźnik

zadłużenia ze wskazaniem na dług

netto/EBITDA na poziomie 0,3

  Należności budżetowe

odprowadzane do gospodarki dzięki

działalności kluczowych spółek Grupy Azoty: 

 2018 2019

Podatek

od nieruchomości

112 017 307 115 011 987 

Podatek leśny 3 366 3 241

Podatek

od środków

transportowych

32 665 32 943 

Podatek rolny 3 636 3 823

2

3

4
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N A S Z E  O T O C Z E N I E

Udostępnianie know-how

Czujemy się współodpowiedzialni za  przyszłość naszej branży oraz  za jakość i  warunki życia społeczności, w  których

funkcjonujemy. Tworzymy nowe produkty, kształtujemy nowe trendy, wpływamy na rynek i jego otoczenie. Dlatego angażujemy

się w działalność wielu organizacji o zasięgu globalnym, krajowym i lokalnym. Nasi przedstawiciele uczestniczą w podejmowaniu

wielu ważnych decyzji. Bierzemy udział m.in. w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, tematycznych forach regionalnych,

a także - jako pierwszy przedstawiciel Europy Środkowej - w najważniejszym think tanku w Europie, Królewskim Instytucie Spraw

Międzynarodowych Chatham House w Londynie.

Najwyższa specjalizacja w  różnych obszarach chemii - to  jeden z  naszych największych atutów. Zatrudniamy wielu najlepszych

w  kraju i  Europie specjalistów w  różnych dziedzinach. Posiadaną wiedzą i  doświadczeniem dzielimy się z  naukowcami

z czołowych instytucji i ośrodków chemicznych w Polsce. 

Naszym głównym partnerem badawczym jest Instytut Nowych Syntez Chemicznych, prestiżowa placówka, która  od lat stanowi

naturalne zaplecze badawcze wielu spółek Grupy Azoty. Współpraca zakłada m.in.  uczestnictwo w  krajowych

i  międzynarodowych projektach badawczych, rozwojowych i  wdrożeniowych, wspólne opracowywanie nowych produktów

i technologii oraz  ich wdrożenia w skali pilotażowej. Wspólnie z  INSC eksperci Grupy Azoty pracują również nad nową formułą

tzw. inteligentnych nawozów, dostosowanych do  wymagań poszczególnych gatunków roślin i  zasobności gleb w  składniki

pokarmowe. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O PROJEKCIE PROWADZONYM WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

[IR – Prezentacja wyników][103-2]
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Od  lat jesteśmy partnerem strategicznym jednego z  najważniejszych wydarzeń polskiej branży chemicznej – Kongresu Polska

Chemia. Jest on najważniejszą platformą dyskusji oraz  wymiany doświadczeń dotyczących stosowanych rozwiązań

technologicznych, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii, prowadzenia procesów inwestycyjnych, bezpieczeństwa

procesowego, innowacji oraz wpływu otoczenia prawnego i ekonomicznego na funkcjonowanie branży chemicznej. W 2019 roku

ponownie wzięliśmy udział m.in. w debacie strategicznej „Chemia przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora

gospodarki”. 

Rozumiemy, jak ważny jest transfer wiedzy pomiędzy Grupą Azoty a  producentami żywności. Dzielimy się wiedzą z  rolnikami

i  doradcami rolniczymi. Prowadzimy wielopłaszczyznową edukację w  zakresie zrównoważonego rolnictwa – wykorzystujemy

tradycyjne, sprawdzone kanały szkoleniowe, równocześnie sięgając po  najnowsze technologie umożliwiające przekazywanie

wiedzy. 

Współczesna gospodarka uwarunkowana postępem technologicznym potrzebuje kompleksowej obsługi. Właściwe

wykorzystanie efektów postępu w  rolnictwie wymaga coraz większej wiedzy specjalistycznej, uwzględniającej ekonomiczny

wzrost plonów, jak również zapewniającej właściwą jakość wytwarzanych produktów rolnych oraz bezpieczeństwo środowiska.

W Grupie Azoty rolnikom i doradcom rolniczym chcemy służyć pomocą w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

Regularnie wraz z  naszymi partnerami handlowymi organizujemy darmowe szkolenia dla rolników. Nasi eksperci dzielą się

wiedzą związaną z  nawożeniem i  uprawami. Wyjaśniamy wymagania konkretnych rodzajów gleb oraz  roślin. Jesteśmy zawsze

otwarci na pytania i cieszy nas wysoka frekwencja podczas spotkań. 

Uzupełnieniem szkoleń jest stworzony przez nas internetowy leksykon nawożenia. To  prawdziwa skarbnica wiedzy, w  której

znaleźć można w przystępnej formie praktyczne informacje dotyczące nie tylko charakterystyki nawozów, ale również składników

pokarmowych oraz gleby. Na stronie znajdują się ponadto bieżące informacje o cenach produktów rolniczych oraz przygotowane

przez specjalistów Grupy Azoty harmonogramy prac gospodarskich.

Szkolimy również naszych przedstawicieli regionalnych. Cyklicznie organizujemy dla nich Agroakademie – spotkania w  różnych

miastach Polski, których  celem jest teoretyczna i  praktyczna edukacja związana z  nawozami i  nawożeniem. Agroakademie -

to także okazja do wymiany doświadczeń z różnych regionów kraju oraz przekazania przez naszych przedstawicieli handlowych

opinii na temat produktów i prowadzonych działań promocyjnych, zebranych wśród rolników. 

Zobacz, jak wspieramy rolników

Prowadzimy szkolenia

DOBRA PRAKTYKA
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Od 2015 roku prowadzimy wyjątkowy program „Grunt to wiedza” (https://nawozy.eu/grunt-to-wiedza.html), w którym bezpłatnie

badamy glebę pod względem zasobności w składniki odżywcze. Każdy zakwalifikowany do programu rolnik może liczyć m.in. na

bezpłatne przebadanie 15 próbek gleby (liczba wystarczająca na ok. 50 ha gruntu). Od początku programu przebadaliśmy ponad

50 tys. próbek gleby w  3,8 tys. gospodarstw rolnych, na  powierzchni ok. 127 tys. ha użytków rolnych. Dzięki temu właściciele

zgłoszonych gospodarstw mogą poznać realne zapotrzebowanie swoich gleb na  składniki odżywcze i  zaplanować właściwą

strategię nawożenia. Podczas realizacji VII edycji w roku 2019, badaniami objęto ponad 28 tys. ha użytków rolnych w około 1000

gospodarstw, w których przebadano 11 205 próbek gleby. 

Projekt „Grunt to  wiedza” cieszy się dużą popularnością wśród rolników, ale  doceniają go również niezależni eksperci z  tego

sektora. 

Prowadzimy badania

O bezpiecznym i efektywnym rolnictwie. 

Grupa Azoty Kędzierzyn zorganizowała cykl spotkań dla przedstawicieli branży rolniczej, w  ramach
których  odbyły się prelekcje w  jedenastu powiatach województwa opolskiego. Spotkania koncentrowały się
na  bieżących tematach i  problemach, z  którymi stykają się użytkownicy nawozów. Nasi eksperci doradzali
m.in.  w  sprawie sposobów nawożenia oraz  zagadnień związanych ze  stosowaniem różnych nawozów
pod  konkretne gatunki upraw i  bezpiecznego stosowania środków chemicznych w  uprawach. Poruszano także
aspekty związane z bezpieczeństwem i zmniejszaniem wypadkowości w rolnictwie. Dodatkowo wraz z uczestnikami
przyjrzeliśmy się nowym unijnym przepisom skierowanym do branży rolnej.

Skanery doglebowe dla precyzyjnego rolnictwa 

Rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez
naszych klientów. W  2019 roku w  Łodzi odbyło się szkolenie i  przekazanie pierwszych sześciu skanerów
doglebowych przedstawicielom terenowym grupy. Skanery te umożliwiają szybką, przeprowadzaną na  miejscu
analizę gleby obejmująca zawartość podstawowych pierwiastków, na  podstawie której  wydaje się zalecenia
dotyczące nawożenia.
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Chcemy być przedsiębiorstwem otwartym. Regularnie organizujemy dni otwarte dla tych, którzy chcą bliżej zapoznać się z naszą

działalnością. Wspieramy edukację – do  naszych spółek przyjmujemy studentów na  staże i  praktyki, najlepszym oferujemy

stypendia, a w trosce o przyszłość naszych kadr współorganizujemy wraz ze szkołami i uczelniami specjalistyczne klasy i wydziały

o profilu chemicznym.

ZOBACZ, NASZE DZIAŁANIA SPOŁECZNE I SPONSORINGOWE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Skaner w  czasie rzeczywistym bada próbkę gleby i  za pośrednictwem specjalnej aplikacji przesyła informacje
z zaleceniami dotyczącymi nawożenia. Generowany raport zawiera informacje o stanie żyzności gleby takie jak:
współczynnik pH, zawartość materii organicznej (w procentach), azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny,
zawartość gliny i zdolność wymiany kationów.

Użycie skanerów jest uzupełnieniem naszej obecnej oferty handlowej, która  oprócz nawozów, od  ponad roku
oferuje usługę polegającą na  analizie danych satelitarnych, umożliwiającą optymalizację zużycia nawozów.
Dzięki tej  usłudze, rozwijanej wspólnie z  polskim startupem SatAgro, rolnicy otrzymują poprzez specjalną
aplikację aktualną i  precyzyjną informację o  stanie gleby na  poszczególnych uprawach, co pozwala
na racjonalizację użycia nawozów i uzyskiwanie jak najwyższych plonów. Korzystają na tym nie tylko producenci
rolni, ale także środowisko naturalne. .

Grupa Azoty Police zorganizowała warsztaty poświęcone prowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej, pisaniu CV
oraz  autoprezentacji przed  kamerą dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Ponadto, w  odpowiedzi na  zapotrzebowanie studentów, udostępniała im wybrane informacje, które zostały
wykorzystane w wielu pracach dyplomowych. Studenci i uczniowie mieli także okazję zwiedzić fabrykę.
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N A S Z E  O T O C Z E N I E

Działania na rzecz lokalnej społeczności

Jednym z  istotnych elementów przyczyniających się do  realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są działania

o charakterze społeczno-sponsoringowym. Prowadząc tego rodzaju działalność chcemy budować nasz wizerunek nie tylko jako

podmiotu osiągającego dobre wyniki ekonomiczne, ale  również jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Korzystając z  zasobów

środowiska naturalnego, podejmujemy działania społeczno-sponsoringowe uwzględniające przede wszystkim lokalne inicjatywy

i potrzeby mieszkańców regionu. Działając na rzecz społeczności lokalnej w dbamy szczególności o rozwój regionów, w których

działają spółki grupy kapitałowej. 

Zarządy spółek należących do  Grupy Azoty prowadzą działalność społeczno-sponsoringową w  oparciu „Plan prowadzenia

działalności społeczno – sponsoringowej”, obejmujący wszystkie środki przekazywane interesariuszom. Zatwierdzony przez

zarząd plan podlega monitorowaniu i zatwierdzeniu przez radę nadzorczą danej spółki.

Choć produkty naszych spółek są używane na  całym świecie, nie zapominamy, gdzie są wytwarzane i  jak duży wpływ ma

obecność naszych zakładów na lokalne społeczności. 

Zależy nam, aby ten wpływ był w  maksymalnym stopniu pozytywny i  by mieszkańcy i  samorządy traktowali nas jak dobrego

sąsiada, wspierającego rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny.

[103-2]

167



Spółki Grupy Azoty kontynuują wieloletnią tradycję wspierania sportu i aktywności fizycznej – inwestujemy w rozwój tej dziedziny

zarówno na  poziomie lokalnym, jak i  ogólnopolskim. Wierzymy, że  aktywność sportowa umacnia najlepsze postawy i  wartości,

Zobacz, jakie działania na rzecz lokalnych społeczności prowadziliśmy w 2019 roku:

[203-1] [413-1]

Grupa Azoty realizuje liczne projekty lokalne, których  celem jest zaangażowanie interesariuszy we  wspólne
działania. Do najważniejszych należą Dni Chemika. Jest to wydarzenie o charakterze lokalnym, integrujące Grupę
Azoty z  lokalną społecznością, między innymi dzięki prezentacji wpływu �rmy na  lokalną społeczność. Oprócz
udziału w koncertach mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze sportowcami wspieranymi przez Grupę Azoty,
uczestniczenia w zawodach sportowych oraz skorzystania z cateringu. Oczywiście co roku w Dniu Chemika licznie
uczestniczą pracownicy Grupy Azoty.

Podczas tegorocznych Dni Chemika odbył się bieg - Sztafeta Górska „Grupa Azoty na  szczytach” - wyjątkowy
i  ambitny projekt zrealizowany przez pracowników Grupy Azoty. Ich zadaniem było przebiegnięcie 1800
kilometrowej trasy, głównymi szlakami 27 pasm górskich w  Polsce oraz  zdobycie ich najwyższych szczytów.
Biegacze pokonali trasę w 12 dni. Uczestnikami sztafety byli pracownicy Grupy Azoty S.A., Grupy Azoty Puławy,
Grupy Azoty Kędzierzyn, Grupa Azoty Police, Grupy Azoty Koltar, Grupy Azoty Automatyka, Grupy Azoty Police
Serwis.

Oprócz oczywistych celów przedsięwzięcia, jakimi są promocja aktywności �zycznej, zdrowego trybu życia i próba
zmierzenia się z własnymi słabościami, chodziło nam o podkreślenie aspektu relacji międzyludzkich w procesie
integracji spółek wchodzących w skład Grupy Azoty. 
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które korzystnie wpływają na kapitał społeczny i kondycję kolejnych pokoleń Polaków.

Kontynuacja współpracy z:

Na wsparcie Grupy Azoty w 2019 r. mogli liczyć m.in.:

W 2019 roku Grupa Azoty ponownie została sponsorem tytularnym V edycji Triathlonu Radłów.

Ponadto na wsparcie Grupy Azoty w roku 2019 mogły liczyć, sekcje sportowe zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży m.in.:

Grupa Azoty Puławy

klubem piłki ręcznej „Azoty-Puławy”, który w 2019 roku walczył o czołowe miejsca w najwyższej klasie rozgrywek w kraju

oraz reprezentował polską piłkę ręczną w pucharach europejskich,

klubem sportowym „Wisła” Puławy - jest to klub wielosekcyjny,

klubem żużlowym Motor Lublin, który to po zaciętej walce utrzymał się w Ekstralidze żużlowej, uważanej za najlepszą ligę

w tej dyscyplinie sportu na świecie,

MKS Padwa Zamość, który walczy w I lidze piłki ręcznej i po udanym sezonie utrzymał się w I lidze,

Malwiną Kopron, zawodniczką specjalizującą się w rzucie młotem, która w 2019 roku zdobyła Mistrzostwo Polski, srebrny

medal na Uniwersjadzie w Neapolu oraz brązowy medal na Wojskowych Igrzyskach Sportowych,

dodatkowo w 2019 roku Spółka sponsorowała również imprezy biegowe, wśród których znalazł się organizowany przez

PTKKF XXX jubileuszowy Ogólnopolski Bieg Niepodległości – Puławy 2019, jak również organizowany przez Fundację BezMiar

Bieg Mikołajowy, który jest imprezą charytatywną, a jej beneficjentami są osoby bezdomne.

Grupa Azoty Police

Kontynuujemy współpracę z Marcinem Lewandowskim, jednym na najlepszych biegaczy średniodystansowych w Europie,

który w 2019 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata w biegu na 1500 metrów.

Grupa została Partnerem Głównym Zachodniopomorskiego Związku Szermierczego, który w 2019 roku zorganizował Puchar

Polski Seniorów w szpadzie, Puchar Ziem Północnych dla dzieci i młodzieży we florecie i szpadzie.

Od wielu lat wspieramy klub piłkarski Pogoń Szczecin oraz klub siatkarski Chemik Police.

Sponsorujemy zmagania biegaczy m.in. w biegach „Dziki weekend”, Bieg Mikołajkowy oraz Bieg Korczaka.

Grupa Azoty S.A.

Unia Tarnów Żużlowa Sportowa Spółka Akcyjna;

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów;

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 1811 (koszykówka);

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Tarnowie (siatkówka);

Miejsko-Ludowy Klub Sportowy Dąbrovia (łucznictwo).

szkółka piłkarska Ludowego Klubu Sportowego „Jutrzenka” (piłka nożna);

Szkółka Pałacu Młodzieży (piłka ręczna);

Uczniowski Klub Sportowy Jaskółki (żużel).
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Kultura jest integralnym systemem procesu edukacji, kształtującym wyobraźnię, wrażliwość i  kreatywność kolejnych pokoleń

oraz  odgrywającym znaczącą rolę w  formowaniu tożsamości - zarówno indywidualnej, jak i  narodowej. W  związku z  tym

podejmowaliśmy szereg inicjatyw na rzecz: 

Grupa Azoty Kędzierzyn

Od wielu lat Grupa Azoty Kędzierzyn jest głównym sponsorem ekstraligowej drużyny siatkarskiej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,

promującej nie tylko firmę, ale też miasto, region i województwo.

Grupa wspiera również rozwój sportowy utalentowanego parabadmintonisty Bartłomieja Mroza, wielokrotnego medalisty

Mistrzostw Świata i Europy, który najbliższe lata podporządkował jednemu celowi: startowi na igrzyskach paraolimpijskich

w Tokio w 2020 roku. Droga do Japonii prowadzi przez serię turniejów, rozgrywanych na różnych kontynentach.

Wspiera również wiele regionalnych inicjatyw o charakterze amatorskim, w tym Towarzystwo Sportowe „Chemik” – sekcję

akademii piłkarskiej i sekcję boksu, Ludowy Klub Jeździecki Lewada oraz drobne inicjatywy w ramach pojedynczych

wydarzeń sportowych, organizowanych przez Klub Sportowy Koziołek („VI Charytatywny Biegu Mikołajkowy”) czy Miejski

Międzyszkolny Klub Sportowy (Koziołki Pływackie), Mikołajkowy Turniej Koszyków w Prudniku.

organizacji imprez artystycznych i zajęć propagujących poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej,

wspierania projektów i programów kulturalnych promujących region,

wspierania projektów poświęconych kulturze narodowej.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Wsparcie poszukiwań eksponatów historycznych w regionie opolskim, prowadzonych przez Stowarzyszenie BLECHHAMMER-

1944.

Remont pomieszczenia sakralnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Nowym Świętowie i Rzymskokatolickiej

Parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Grobnikach.

Grupa Azoty Puławy

Kolejny rok współpracowaliśmy z Puławskim Ośrodkiem Kultury „Dom Chemika” oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie.

Odnowiliśmy współpracę z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

W 2019 roku spółka była również mecenasem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Dzięki otrzymanemu

wsparciu muzeum pozyskało do zbiorów wartościowe rękopisy oraz mnóstwo osobistych przedmiotów należących

do pisarza.

W roku 2019 zorganizowano wydarzenia kulturalne dla rolników, uczestnictwo w których pozwoliło na promocję spółki jako

marki zaangażowanej w rozwój polskiej wsi. Podczas „Dożynek Wojewódzkich 2019” nawiązaliśmy współpracę
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Na wsparcie Grupy Azoty S.A. w 2019 roku mogły liczyć:

z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Gminnym Ośrodkiem Kultury

w Wąwolnicy i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wojciechowie.

Grupa Azoty Police

Spółka została Partnerem Głównym wystawy malarskiej Maggie Piu. Wernisaż artystki odbył się w gmachu filharmonii

im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Otwarcie wystawy uświetnił występ muzyków szczecińskiej Filharmonii.

Podjęliśmy współpracę z Radiem Szczecin, w ramach której spółka została partnerem dwóch koncertów z cyklu Blackout

oraz audiobooka „Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji” Jerzego Kurcyusza, emitowanego

na antenie radia.

Wspomagaliśmy Fundację Polskich Wartości, organizatora akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Inicjatywa ta jest

wyrazem wdzięczności naszym Rodakom na Kresach za kultywowanie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trudy życia

poza granicami kraju. To hołd dla naszych współczesnych bohaterów zachowujących polskość w najczystszej postaci.

Grupa Azoty S.A.

Centrum Sztuki Mościce,

Tarnowskie Stowarzyszenie Artystyczne ArtContest (Grupa Azoty International Jazz Contest),

BWA Galeria Miejska w Tarnowie,

Muzeum Okręgowe w Tarnowie,

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.

Grupa Azoty Puławy

Kontynuowaliśmy współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach).

Nauczanie na kierunku „Chemia Techniczna” zostało sprofilowane w taki sposób, by zapewnić kompetencje potrzebne

w przemyśle chemicznym. Współpraca z UMCS pozwoli absolwentom puławskiego Zespołu Szkół Technicznych kontynuować

naukę na studiach kierunkowych, a pracownikom – uzupełniać wykształcenie w ramach studiów zaocznych.

Działania spółki obejmują również najmłodszych mieszkańców powiatu puławskiego. Wspólnie z Puławskim Parkiem

Naukowo-Technologicznym w ramach Dnia Małego Chemika oraz Lubelskiego Festiwalu Nauki zorganizowaliśmy wydarzenia,

których głównym założeniem była popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Grupa Azoty Police
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Dostrzegając potrzebę uczestnictwa w  działaniach na  rzecz ochrony zdrowia i  życia ludzkiego, niesienia pomocy osobom

cierpiącym, chorym i  umierającym, a  także pozbawionym przez los zdolności do  samodzielnego rozwoju i  funkcjonowania

społecznego, Grupa Azoty w minionym roku szczególną opieką otoczyła te podmioty, które troszczą się o rozwój innych.

W 2019 roku Grupa Azoty S.A. współpracowała ze szkołami z regionu tarnowskiego, wśród których znajdują się m.in.: 

Chcemy, by  współpraca ta miała charakter długoterminowy. W  ramach porozumienia z  Zespołem Szkół Technicznych

im. Ignacego Mościckiego spółka przewiduje zatrudnienie każdego roku do 10 uczniów, a także organizację praktyk zawodowych,

współpracę w  przygotowywaniu zajęć dydaktycznych, pomoc w  organizacji wyjazdów naukowo-dydaktycznych oraz  wsparcie

w ubieganiu się o środki unijne.

Grupa Azoty Kędzierzyn wspiera uzdolnionych uczniów i  dba o  to, aby jej przyszłą kadrę stanowili najlepsi z  najlepszych

przedstawicieli młodego pokolenia.

Spółka kolejny raz przyznała stypendia dla najzdolniejszych uczniów Technikum Technologii Chemicznej w Zespole Szkół

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – w klasie, którą Grupa Azoty Police objęła patronatem.

W grudniu 2019 roku podpisaliśmy umowę patronacką i porozumienie z Zespołem Szkół Elektryczno-Elektronicznych

w Szczecinie. W ramach współpracy Grupa Azoty Police zadeklarowała między innymi stypendia naukowe dla najlepszych

uczniów, praktyki zawodowe i organizację szkoleń branżowych dla nauczycieli. Nasz patronat obejmuje także klasy kształcące

w zawodzie technik mechatronik i technik automatyk.

Przekazaliśmy nagrody ufundowane w konkursie Talenty 2019 „Pasja-Profesja-Powołanie” organizowanym w ramach

Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj Swój Talent”.

Grupa Azoty S.A.

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,

Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Od 2013 roku fundujemy stypendia naukowe dla uczniów klas chemicznych Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Reja

w Kędzierzynie-Koźlu, a także dla młodzieży z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia

Rolniczego w Głubczycach. Łącznie we wszystkich trzech placówkach stypendystami w 2019 roku zostały 23 osoby.
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W roku 2019 wsparcie otrzymały między innymi następujące organizacje: 

Grupa Azoty S.A.

Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dwudniakach,

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA,

Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START,

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A.

Wspólna pomoc dla placówek ochrony zdrowia w związku z epidemią koronawirusa

W związku z ogłoszonym na początku roku 2020 stanem epidemii włączyliśmy się w pomoc dla placówek ochrony
zdrowia. Kluczowe spółki przekazały łącznie 3  mln  zł darowizn na  rzecz instytucji i  jednostek zwalczających
rozprzestrzenianie się korona wirusa zgodnie z obowiązującą „Polityką darowizn Grupy Azoty”.

Grupa Azoty Police przekazała 430 tys. zł Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Szczecinie
na  zakup urządzenia NIMBUS 4- probe IVD. To  specjalistyczny sprzęt analityczny, który  pozwoli w  ciągu 4,5
godziny przebadać aż 70 próbek. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie przekazaliśmy
dodatkowo ponad 250 tys. zł na  zakup materiałów zużywalnych lub niezbędnych do  przeprowadzenia analiz
na  wspomnianym urządzeniu. Ponadto przekażemy 500 sztuk maseczek ochronnych na  rzecz Wojewódzkiego
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie oraz kilkanaście litrów środka odkażającego, maseczki ochronne i okulary
ochronne dla Powiatowej Straży Pożarnej w  Policach. Darowizna rzeczowa w  postaci kombinezonów
jednorazowych oraz kombinezonów wielokrotnego użytku tra�ła do Szpitala Rehabilitacyjnego w Szczecinie.

Grupa Azoty S.A. przekazała 20.03.2020 r, szpitalowi w Dąbrowie Tarnowskiej:

DOBRA PRAKTYKA

300 szt. maseczek jednorazowych,

20 opakowań (po 100 szt./op.) rękawiczek ochronnych lateksowych, 

100 szt. rękawiczek ochronnych ambulansowych. 
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Grupa Azoty Police

Wspierane przez Grupę Azoty Police Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta w Policach

działa na terenie powiatu polickiego promując ideę honorowego krwiodawstwa. Kilka akcji krwiodawstwa przeprowadzono

na terenie spółki. Stowarzyszenie, działające od 2018 roku pod patronatem Grupy Azoty Police, obchodziło w roku 2019

swoje 45-lecie.

Grupa Azoty Kędzierzyn

Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP w Łosiowie.

Dofinansowanie zakupu systemu do kompresji klatki piersiowej LUCAS dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Dofinansowanie zakupu respiratora transportowego SH100 dla Namysłowskiego Centrum Zdrowia.

Grupa Azoty Kędzierzyn

W 2019 roku odbyła się VIII edycja wolontariatu pracowniczego „10 metrów słodkości”, której celem była zbiórka słodyczy

wśród pracowników i przekazanie ich na rzecz potrzebujących instytucji społecznych, działających w okolicy.

Dodatkowo wsparła Specjalistyczny Szpital im.  E. Szczeklika w  Tarnowie w  postaci darowizny w  kwocie
250 tys. zł.

Grupa Azoty Kędzierzyn przekazała 750 tys. zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie-Koźlu, który jest wyznaczony do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 oraz z podejrzeniem
zakażenia w ramach sieci zakaźnych szpitali jednoimiennych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup aparatury
do diagnostyki koronawirusa, kardiomonitorów oraz respiratorów. 

Grupa Azoty Puławy przekazała 750 tys. zł na zakup nowocześnie wyposażonego ambulansu
dla Szpitala Specjalistycznego w Puławach oraz specjalistycznych urządzeń diagnostycznych
i akcesoriów dla puławskiego Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego.
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Uwrażliwiając dzieci na potrzeby uboższych osób w trudnej sytuacji materialnej, Grupa Azoty Kędzierzyn umożliwiła im

włączenie się w akcję socjalną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu pn. „CzyściMY” podczas kolejnej

edycji „Balu Uśmiechu”. Dzieci przynosiły środki czystości, które następnie przekazano podpopiecznym MOPS: osobom

starszym, rodzinom z dziećmi objętym asystenturą i osobom bezdomnym.

Grupa Azoty Puławy

W 2019 roku przeprowadzono trzecią edycję wolontariatu pracowniczego. Wzięło w niej udział ponad 80 ochotników,

którzy zrealizowali dziesięć projektów o charakterze społecznym, ekologicznym, edukacyjnym, a także poświęconym

ochronie zdrowia i życia.

Trzy lata z wolontariatem w Puławach 

W ciągu trzech edycji programu wolontariusze Grupy Azoty Puławy zrealizowali 30 projektów
na rzecz lokalnej społeczności, wspólnie przepracowali ponad 6 tys. godzin. Grono
pracowników zaangażowanych w wolontariat liczy już ponad 200 osób. Wszystkie projekty
ochotnicy zrealizowali z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od pracy, nie otrzymując
dodatkowego wynagrodzenia. Kapituła konkursu wybiera 10 zwycięskich projektów.
Najważniejszym kryterium oceny wniosków jest wkład pracy własnej pracowników spółki.
Zwycięskie zespoły wolontariackie, składające się z minimum trzech pracowników, mają 5
miesięcy na realizację swoich pomysłów. 

5 grudnia 2019 roku, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w siedzibie
spółki miał miejsce uroczysty �nał programu, w trakcie którego zaprezentowano wszystkie
projekty. 

WARTO WIEDZEĆ
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Grupa Azoty Puławy

Grupa kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność

i Troska”. Po raz piętnasty włączyła się w ogólnopolską akcję zakładów chemicznych pod nazwą „Drzewko za butelkę”,

który polega na rywalizacji pomiędzy klasami szkolnymi w formie zabawy polegającej na uzbieraniu jak największej liczby

plastikowych pustych butelek. Zebrane przez dzieci butelki trafiają do powtórnego przerobu, a symbolem działań w ramach

tej akcji są posadzone na terenie placówek drzewka. W akcji wzięło udział 3 029 uczniów z 35 placówek oświatowych naszego

powiatu, którzy zebrali rekordową liczbę 1 401 tys. plastikowych butelek.

Wśród tegorocznych inicjatyw znalazło się kilka o charakterze remontowym i budowlanym.
Nasi wolontariusze gruntownie odnowili i ulepszyli pracownie logopedyczno-psychologiczne
dla dzieci z przedszkola nr 7 w Puławach i podopiecznych Fundacji Wspierania Rozwoju
„Krok po Kroku”. 

Pośród laureatów znalazł się też projekt Mali Aktorzy Wielkiego Serca z Przedszkola nr 18
w Puławach. Wolontariusze przygotowali scenogra�ę, uszyli kotary i stroje dla
przedszkolaków. Powstał mobilny teatr, który umożliwił przedszkolakom wystawienie cyklu
charytatywnych przedstawień wyjazdowych. 

Pasjonaci wędkarstwa i natury postanowili zająć się rewitalizacją rzeki Kurówki, która płynie
w bezpośrednim sąsiedztwie Grupy Azoty Puławy. Wolontariusze czyścili rzekę i poprawiali
naturalne tarliska w celu odbudowania populacji ryb i innych organizmów wodnych. 

Nasi wolontariusze - to także zapaleni biegacze, którzy zaprosili mieszkańców Puław
do wspólnej działalności sportowo- ekologicznej. Od wiosny do jesieni w Puławach dało się
zauważyć wolontariuszy w żółtych koszulkach, którzy biegali i spacerowali po okolicznych
lasach, a przy okazji zbierali śmieci. 

Grupa Azoty Puławy otrzymała statuetkę „Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego”
i nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie wolontariatu podczas I Powiatowego Dnia
Wolontariatu.
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Po raz trzynasty zorganizowano i przeprowadzono ogólnopolski konkurs fotograficzny „Złap zająca”. Do krajowego etapu

konkursu i rywalizacji w kategorii „Przyroda” zakwalifikowano 136 zdjęć (Złap zająca) oraz 41 (Złap zająca junior). Laureatami

konkursu zostali: pracownik oraz córka pracowników spółki.

Grupa Azoty Puławy

Podpisaliśmy list intencyjny, czym zainicjowaliśmy kolejną edycję programu „Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo”. W ramach

akcji wyposażono w zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności 28 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu

puławskiego. System ten, przeznaczony do zdalnego uruchomiania syren alarmowych, umożliwia szybkie powiadamianie

członków OSP o zaistniałym zagrożeniu.
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