
 Biznes chce z gminami zarabiać 

Współpraca biznesu z samorządami jest niezbędna do rozwoju zarówno fi rm, jak i samych 
samorządów – to wniosek z debaty dotyczącej wzajemnych relacji administracji samorządowej 
i przedsiębiorstw, zorganizowanej w ramach 8. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie.

a nie tylko je sponsorować

Grupa Azoty Inwestorem Roku 2015 

Forum już po raz kolejny stało się 
miejscem wymiany doświadczeń 
i dyskusji na temat rozwoju inwestycji 
w naszym kraju, a Grupa Azoty jest part-
nerem strategicznym tego wydarzenia 
od jego pierwszej edycji. Przedsiębior-
cy coraz częściej dają do zrozumienia 
samorządom lokalnym, że nie chcą być 
postrzegani wyłącznie jako sponsorzy 
wydarzeń kulturalnych i sportowych. 
Oczekują, że oprócz sponsoringu będą 
robić też interesy z gminami. Te z kolei 
w większości przypadków nie są przy-
gotowane na robienie wspólnych bizne-
sów. Dlatego, w ocenie ekspertów dys-
kusji o roli biznesu i jego znaczeniu dla 
lokalnej społeczności podczas Forum 
Inwestycyjnego w Tarnowie, projekty 
w ramach partnerstwa prywatno-pu-
blicznego w Polsce, to wciąż kropla 
w morzu na tle skali inwestycji zre-
alizowanych w tej formule w innych 
krajach Europy. Przedsiębiorcy pod-
powiadali włodarzom, aby na począ-
tek zaczęli współpracę z lokalnymi 
zakładami przemysłowymi przy opty-
malizacji wykorzystania infrastruk-
tury energetycznej i wodociągowej.

Jak podkreślał w trakcie dyskusji 
Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu 
i dyrektor generalny Grupy Azoty, roz-
mowa z samorządami na temat współ-
pracy biznesowej to wciąż jeszcze temat 
otwarty.  – Na tym polu, nie wypracowa-
liśmy jeszcze modelowego wzorca. Na 
razie nasza współpraca to przede wszyst-
kim sponsoring. Na pewno dobre wyniki 
gospodarcze, jakie osiągamy pozwalają 
nam więcej wydawać środków na cie-
kawe i interesujące projekty – zaznaczał 
prezes Szczypiński. Zdaniem Wojcie-
cha Żurawskiego, dziennikarza agencji 
Reuters, relację pomiędzy biznesem 
a społecznością lokalną najlepiej jest 
mierzyć poprzez inwestycje. – W regio-
nach, w których są inwestycje, ocena ak-
tywności samorządów jest wysoka. Tam, 
gdzie inwestycji nie ma oznacza to, że 
samorządy nie mają wiedzy i umiejętno-
ści, aby biznes przyciągać – podkreślał.

Przedstawiciele samorządów dekla-
rują, że współpraca z działającymi na 
ich terenie przedsiębiorstwami jest 
konieczna – Żyjemy z inwestorami 
w jednym środowisku. Staramy się, aby 
relacje pomiędzy administracją samo-

Nagroda Inwestora Roku 2015 to docenienie przyjętego w zeszłym roku przez spółkę progra-
mu inwestycyjnego. Grupa Azoty w ciągu najbliższych 5 lat na inwestycje zamierza przeznaczyć 
7 miliardów złotych.

Jak podkreśliła w swojej laudacji ka-
pituła tarnowskiej nagrody, przyznanie 
Grupie Azoty tytułu Inwestora Roku to 
docenienie odważnych decyzji podej-
mowanych przez spółkę i jej zarząd. 
Kapituła jest przekonana, że realizacja 
wszystkich zaplanowanych zadań inwe-
stycyjnych, zapewni dalszy dynamiczny 
rozwój Grupy Azoty nie tylko w kraju, 

rządową a biznesem były partnerskie. 
Grupa Azoty w Tarnowie to kluczowy 
dla nas partner. To fi rma, która od lat 
jest identyfi kowana z tym miastem. 
Grupa Azoty zatrudnia około 4 tys. pra-
cowników na 60 tys. ogółem osób pra-
cujących w mieście. Przy projektach in-
westycyjnych współpracujemy ze sobą 
i dbamy o to, aby były korzystne dla 
mieszkańców i środowiska – podkreślał 
prezydent miasta Tarnowa Roman Cie-
piela. Także starosta kędzierzyńsko ko-
zielski Małgorzata Tudaj przekonywała, 
że symbioza zakładów przemysłowych 
i samorządu, na którego terenie dzia-
ła taka fi rma jest niezbędna i przynosi 
korzyści obu stronom: – Jestem prze-
konana, że dzięki temu, poprzez wspie-
ranie szkolnictwa i kultury wspólnie 
budujemy tożsamość naszego regionu.

W tarnowskim Forum Inwestycyjnym 
wzięło udział około 300 gości: inwe-
storów z Polski i z Europy Środkowo-
-Wschodniej, a także przedstawicieli 
rządów i parlamentów, którzy są odpo-
wiedzialni za przebieg procesów pry-
watyzacyjnych w Europie Środkowej.

ale także na rynkach zagranicznych.
 – Jest mi niezmiernie miło, że to wła-

śnie tu w Tarnowie, tu gdzie bije serce 
naszej grupy dostrzeżono nasz wysiłek. 
Ta nagroda to potwierdzenie obrane-
go przez nas kierunku rozwoju – mówił 
w czasie gali wręczenia nagrody Paweł 
Jarczewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

Po zakończonym sukcesem pro-
cesie konsolidacji polskiej chemii, 
Grupa Azoty rokrocznie zwiększa 
swoje przychody, równocześnie po-
szerzając własną bazę surowcową 
oraz paletę produktów. Od 2010 r. do 
chwili obecnej jej przychody wzrosły 
z 1,9 mld zł do blisko 10 mld złotych.

 Z Grupakami na piórniku   
w nowy rok szkolny

Grupa Azoty POLICE wsparła 
uczniów Szkoły Podstawowej
w Dębicach. Dzięki kolejnej 
edycji programu  „Lider Polskiej 
Dystrybucji” uczniowie otrzy-
mali wyprawki z przyborami 
szkolnymi.

Grupa Azoty w ramach akcji „Lider 
Polskiej Dystrybucji“ przekazuje dzie-
ciom szkół wiejskich wyprawki szkolne. 
Celem akcji jest wsparcie przez najwięk-
szego polskiego producenta nawozów 
Grupę Azoty, środowisk rolniczych 
w naszym kraju. Grupa Azoty, jako lider 
w branży nawozowej, w której głów-
ną grupę odbiorców stanowi polskie 
rolnictwo, pragnie podkreślić istot-
ną rolę rolnictwa w naszym kraju, 

a także w zintegrowanej Europie. Jego 
znaczenie zależy w dużej mierze nie 
tylko od tego, w jakim stopniu dosto-
suje się ono do dyrektyw unijnych, 
ale przede wszystkim jak będą wy-
kształceni mieszkańcy polskiej wsi. 

W celu wsparcia dzieci ze środowisk 
wiejskich Grupa Azoty wykorzysta-
ła kontakt ze swoimi dystrybutorami 
nawozowymi i zwróciła się do nich 
z prośbą o wskazanie szkół z ich otocze-
nia biznesowego, do których powinny 
zostać przekazane wyprawki szkolne.

Szkołę w Dębicach wybrał partner 
handlowy polickiej Spółki- Agroskład 
Nowakowski. Firma już trzeci raz wzię-
ła udział w ogólnopolskiej akcji orga-
nizowanej przez spółki Grupy Azoty.

- Nawozy z Polic sprzedajemy od wielu 
lat – mówi Wioleta Nowakowska. – Jeste-
śmy stąd, a więc cieszymy się podwójnie, 

bo do tej szkoły chodzą dzieci wielu na-
szych klientów, naszych pracowników. 
Fajnie, że możemy w tym uczestniczyć.

Grupa Azoty jako lider branży na-
wozowej w Polsce kładzie duży nacisk 
na dobre stosunki z kontrahentami 
i odbiorcami. Program wspiera pla-
cówki edukacyjne ze świadomością 
wagi wykształcenia na polskich wsiach.

- Cieszymy się bardzo, że nasze dzieci 
zostały wytypowane i wybrane - mówi 
Monika Jóźwik, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dębicach. – Inwestycja 
w dzieci to zawsze trafi ona inwestycja.

Wszystkie artykuły szkolne opa-
trzone zostały Grupakami - PULEK, 
SALEK, FOSEK, ZAKSAN oraz POLI sta-
nowią uzupełnienie systemu identyfi -
kacji wizualnej Grupy Azoty. Wyprawki 
przeznaczone są dla dzieci z klas I-III.




