
 Kolejny Raport Zintegrowany

Grupa Azoty opublikowała Raport Zintegrowany za 2014 r., opracowany zgodnie z najnowszymi 
standardami Global Reporting Initiative G4. Jest to już drugi raport zintegrowany, a jego 
przygotowanie wg międzynarodowych wskaźników GRI stanowi dowód, iż spełnia on najwyższe 
światowe standardy. 

Grupy Azoty

Rok 2014 był bardzo ważnym 
okresem dla Grupy Azoty. Obfi to-
wał on w wiele ważnych dla niej 
wydarzeń. Sukcesywna budowa 
wartości grupy kapitałowej, de-
cyzje o nowych inwestycjach, 
wdrożenie nowego modelu za-
rządzania, opracowanie progra-
mu operacjonalizacji strategii, 
aktywność na forach międzyna-
rodowych organizacji branżo-
wych, przyjęcie kodeksu etycz-
nego, decyzja Ministerstwa 
Skarbu Państwa, które w sierp-
niu 2014 r. włączyło Grupę Azo-
ty S.A. w poczet podmiotów 
strategicznych, to najważniej-
sze z wydarzeń ubiegłego roku. 

O tych i wielu innych opowia-
damy w najnowszym raporcie 
zintegrowanym Grupy Azoty. 

Tegoroczny raport jest dru-
gim raportem zintegrowanym 
Grupy Azoty. Wydawnictwo 
w sposób rzetelny i wieloaspek-
towy prezentuje wyniki czterech 
największych spółek grupy kapi-
tałowej, którymi są: Grupa Azo-
ty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, 
Grupa Azoty POLICE oraz Grupa 
Azoty KĘDZIERZYN. Podmioty 
te zostały szczegółowo przed-
stawione w raporcie, ponieważ 
generują znaczną większość 
przychodów ze sprzedaży Grupy 
Azoty.

O wysokim poziomie raportu 
świadczy fakt, że został on opra-
cowany zgodnie z wytycznymi 
GRI G4. W celu zachowania 
najwyższej staranności doku-
ment został poddany niezależ-
nej weryfi kacji audytorów, któ-
rzy sprawdzili oraz potwierdzili 
prawdziwość zamieszczonych 
w raporcie danych fi nansowych 
oraz informacji o kwestiach 
społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych. Weryfi kacja 
została przeprowadzona przez 
Deloitte Advisory sp. z o.o. oraz 
KPMG Audyt sp. z o.o. Podobnie 
jak w roku ubiegłym raport zo-

stał przygotowany przez zespół 
złożony z przedstawicieli czte-
rech największych spółek pod 
nadzorem Biura Korporacyjne-
go Public Relations Grupy Azoty.

Raport zintegrowany ma wyjąt-
kowy charakter. Szczegółowo pre-
zentuje wszystkie najważniejsze 
wydarzenia, jakie miały miejsce 
w Grupie Azoty w 2014 r. uwzględ-
niając jednocześnie wszelkie 
istotne elementy oddziaływa-
nia Grupy Azoty na otoczenie. 

Szczególny nacisk jest położony 
na przestrzeganie zasad odpo-
wiedzialności i zrównoważonego 
rozwoju. Każdy z projektów, każ-
da ze spółek, każdy z produktów 
ma potencjalny wpływ na środo-
wisko naturalne, na zdrowie i per-
spektywy życiowe mieszkańców 
regionów, w których działają spół-
ki, na bezpieczeństwo pracowni-
ków i klientów. Dlatego już drugi 
raz Grupa Azoty opowiada o swo-
im biznesie według standardów 
Global Reporting Initiative G4. 
W tym roku zrobiła to po raz kolej-
ny w przekonaniu, że dzięki temu 
przedstawia swój pełny obraz.

Zachęcamy do lektury drugiego 
zintegrowanego raportu roczne-
go Grupy Azoty, który dostępny 
jest pod adresem http://grupaazo-
ty.com/pl/media/publikacje/37,0

Grupa Azoty 
 nadal Głównym Partnerem 

Grupa Azoty, największa polska fi rma chemiczna i jeden z największych mecenasów polskiego 
sportu, zacieśnia swoją współpracę z Polskim Związkiem Narciarstwa.

Grupa Azoty przedłużyła o kolejne trzy lata umowę sponsorską z Reprezentacją Polski Skocz-
ków Narciarskich, ale także stała się Partnerem Strategicznym Polskiego Narciarstwa Biegowego 
i głównym partnerem Reprezentacji Polski w Biegach Narciarskich.

 Polskiego Związku Narciarstwa

- Jesteśmy dumni, że możemy 
jako Grupa Azoty z korzyścią dla 
wszystkich kibiców wspomagać 
nasze dobro narodowe, jakim 
bez wątpienia są nasi narciarze 
i biegacze. Polski sport, a w szcze-
gólności polskie narciarstwo 
dają Polakom wiele powodów 
do wzruszeń i radości. Cieszymy 
się, że choć w tej części możemy 
za tę radość czuć się współod-
powiedzialni – podkreśla Paweł 
Jarczewski, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty współpracuje 
z Polskim Związkiem Narciar-
skim już od 3 lat. Oprócz umowy 
z PZN Grupa Azoty jest indywi-
dualnym sponsorem skoczków 
narciarskich – Piotra Żyły, Jakuba 
Wolnego, Aleksandra Zniszczoła 
oraz biegaczki Sylwii Jaśkowiec.

- W Grupie 
Azoty od lat 
wspieramy pol-
skich sportow-
ców, także tych, 
którzy są na po-
czątku drogi. 
I n w e s t u j e m y 
w młodych ludzi. 
Każda wygrana
to nie tylko indy-
widualne zwy-

cięstwo zawodnika, ale także mo-
tywacja dla wielu tysięcy osób do 
tego, by w przyszłości pójść w śla-
dy mistrza – mówi Witold Szczy-
piński, wiceprezes Grupy Azoty. 

Grupa Azoty jako Sponsor Ty-
tularny i Główny Partner Na-
rodowego Programu Rozwoju 
Biegów Narciarskich „Bieg na 
Igrzyska”, aktywnie uczestniczy 
w rozwoju polskiego narciar-
stwa i wyszukiwaniu uzdolnio-
nej narciarsko młodzieży. Nowa 
umowa z Polskim Związkiem 
Narciarskim jeszcze w więk-
szym stopniu kładzie nacisk wła-
śnie na te aspekty współpracy.

- Cieszę się, że Grupa Azo-
ty nie tylko chce kontynuować 
z nami współpracę, ale ją rozsze-
rza. Osobiście dużą satysfakcję 

czerpię z faktu, że Grupa Azo-
ty tak chętnie wspiera młodych 
zawodników, którzy za kilka lat 
będą źródłem niezapomnia-
nych sportowych emocji dla 
milionów Polaków – podkreśla 
Prezes Polskiego Związku Nar-
ciarskiego Apoloniusz Tajner. 

Grupa Azoty w ramach umo-
wy będzie także partnerem Let-
niego Grand Prix w Skokach 
Narciarskich i Świątecznego 
Turnieju Skoków Narciarskich 
– zawodów będących często
pierwszymi poważnymi spraw-
dzianami dla młodych zawod-
ników.

W uroczystości podpisania 
umowy uczestniczył Adam Korol, 
Minister Sportu i Turystyki, który nie 
krył zadowolenia z faktu podpisa-
nia umowy i zaangażowania spon-
sorów w rozwój polskiego sportu. 

Narciarstwo to nie jedyna dys-
cyplina sportu, w którą angażuje 
się Grupa Azoty. Spółki wchodzą-
ce w skład Grupy Azoty wspie-
rają między innymi: zespoły siat-
karskie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle 
i Chemika Police, szczypiorni-
stów z Puławskich Azotów, żuż-
lową Unię Tarnów, piłkarzy z Po-
goni Szczecin, koszykarzy z AZS 
Koszalin a także Roberta Kubicę.




