
 Podsumowanie Programu 

Ósme posiedzenie Komitetu Sterującego odbyło się w uroczystej formule – dokonano podsumowania 

Programu za rok 2015 oraz zaprezentowano status inicjatyw realizowanych w ramach Programu.

Do udziału w wydarzeniu oprócz liderów inicjatyw zostały zaproszone Zarządy spółek córek Grupy Azoty.

Taka formuła dała możliwość przedstawienia działań podejmowanych w ramach Programu Azoty PRO

 szerokiemu gronu najwyższej kadry zarządzającej Grupy Azoty. 

 Azoty Pro 2015

Po 18 miesiącach od wdrożenia 
programu doskonałości operacyj-

nej przynosi on wymierne efekty. 

W roku 2015 cel aspiracyjny za-

kładał realizację efektów EBIDTA 

na poziomie 65 milionów złotych. 

Oszczędności wynikające z reali-

zacji programu Azoty PRO w 2015 

roku wyniosły ponad czterokrot-

nie  więcej niż zakładano pierwot-

nie. To efekt głównie optymali-

zacji zakupów i logistyki, a także 

poprawy efektywności procesów, 

które realizowane są w spółkach. 

- Z zadowoleniem stwierdzam, 
że rezultaty programu Azoty PRO 
już dziś zdecydowanie przekro-
czyły nasze założenia – podkreślił 

Krzysztof Jałosiński, Wiceprezes 

Zarządu Grupy Azoty S.A., Spon-

sor Programu. – Dzięki realizacji 
inicjatyw i podejmowaniu działań 
optymalizacyjnych generujemy 
pokaźne oszczędności. Oszczęd-
ności te, to wymierne środki fi nan-
sowe, które umożliwiają realiza-
cję dalszych inwestycji. Co ważne 
- doskonałość operacyjna staje się 

trwałym elementem kultury kor-
poracyjnej we wszystkich spółkach 
Grupy oraz skutecznym wsparciem 
realizacji celów strategicznych. 

Grupa Azoty usprawnia procesy, 

traktując doskonałość operacyjną 

jako fundament strategii. Realiza-

cja Programu Azoty PRO wzmac-

nia współpracę między spółkami 

w Grupie i przynosi wymierne, 

liczone w  milionach efekty. Pro-

gram ma od 2017 roku przynieść 

Grupie Azoty ponad 300 milio-

nów złotych oszczędności rocznie, 

co pozwoli jej nie tylko utrzymać, 

ale również znacznie wzmocnić 

swoją pozycję na rynku. Już dziś 

wiadomo, że do 2017 roku uda się 

zyskać ok. 30 proc. więcej, niż za-

kładano w strategii - cel progra-

mu na 2017 rok to 300 mln zł, ale 

wszystko wskazuje na to, że efek-

ty te mogą być znacznie większe.

Program Azoty PRO realizowany 

jest na poziomie grupy kapitałowej 

i obejmuje pięć obszarów: produk-

cja, remonty, zakupy i logistyka, 

efektywność energetyczna oraz 

funkcje wsparcia.  Każdy z nich 

obejmuje konkretne inicjatywy 

realizowane w poszczególnych 

spółkach do końca 2017 roku. 

Synergia prowadzonych dzia-

łań napędza rozwój Grupy Azo-

ty i przynosi wymierne efekty.

Podczas uroczystego Pod-

sumowania Programu za 2015 

rok najbardziej efektywni Lide-

rzy zostali uhonorowani tytu-

łem Lider Efektywności 2015. 

Ten prestiżowy tytuł oraz sym-

boliczne statuetki trafi ły do:

- Krzysztofa Nowosielskiego – Li-

dera inicjatywy: Zmniejszenie kosz-

tów zużycia gazu w Grupie Azoty 

- Artura Rzempały – Lidera inicja-

tywy TPM oraz Preventive Mainte-

nance

- Adama Mrozickiego - Lidera 

inicjatywy: Optymalizacja funkcji 

logistycznej w Grupie Azoty, któ-

rzy zostali docenieni za wzorową 

realizację prowadzonych inicjatyw 

oraz wygenerowanie największych 

efektów fi nansowych. W tym roku 

spośród uczestników programu 

Azoty PRO zostali wyłonieni Lide-

rzy Kreatywności – nagrody w tej 

kategorii zostały wręczone Rado-

sławie John, Andrzejowi Skórze 

oraz Januszowi Kucharskiemu. 

Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy!

 Efekty przerosły oczekiwania

 Grupa Azoty POLICE
 inwestuje w przyszłych pracowników 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zawarła porozumienie w sprawie utwo-

rzenia nowych kierunków kształcenia z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technolo-

gicznym w Szczecinie oraz Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach. 

Otwarcie nowej specjalizacji na 

ZUT jest bezpośrednio związane 

z realizacją największej inwestycji 

w historii polskiej chemii ciężkiej 

– budową w Policach instalacji do 

produkcji propylenu metodą PDH.

Rezultatem porozumień jedno-

stek naukowych z Grupą Azoty 

POLICE, największym pracodawcą  

w województwie zachodniopomor-

skim jest otwarcie dwóch kierunków 

kształcenia. Inżynieria Procesów 

Wytwarzania Olefi n to nowa spe-

cjalizacja dostępna dla studentów 

Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie na kierunku Inżynie-

ria Chemiczna i Procesowa. Nato-

miast uczniowie polickiego Zespo-

łu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

będą mogli kształcić się w kierunku 

technik technologii chemicznej. 

– Rozwój przedsiębiorstwa wią-
że się m.in. z potrzebą zatrudnia-
nia wykwalifi kowanych pracow-
ników. To właśnie ludzie stanowią 
największą wartość naszej fi rmy. 
Jestem przekonany, że dzięki za-
wartym porozumieniom pomo-
żemy wykształcić nową generację 
wysokiej klasy specjalistów, z któ-
rych umiejętności będziemy mogli 
korzystać w przyszłości. To także 

ogromna korzyść dla całej polskiej 
nauki – powiedział Krzysztof Jało-

siński, Prezes Zarządu Grupy Azo-

ty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Otwarcie nowej specjalizacji na 

Zachodniopomorskim Uniwersy-

tecie Technologicznym jest bezpo-

średnio związane z fl agową inwe-

stycją „Polic” – budową instalacji 

do produkcji propylenu metodą 

PDH. Wart 1,7 mld złotych pro-

jekt nie tylko wzmocni pozycję 

Grupy Azoty POLICE na polskim 

i międzynarodowym rynku nawo-

zowym i chemicznym, ale także 

stworzy nowe miejsca pracy w re-

gionie. Spółka PDH Polska, odpo-

wiedzialna za realizację inwesty-

cji, sfi nansuje wraz z Grupą Azoty 

POLICE wyposażenie laboratoriów 

Wydziału Technologii i Inżynie-

rii Chemicznej ZUT w Szczecinie. 

Studenci nowej specjalizacji 

będą mieli również możliwość 

odbycia praktyk zawodowych 

w Zakładach Chemicznych „Police”.

– Instalacja PDH to gigantycz-
ny projekt, największa inwestycja 
w historii polskiej chemii ciężkiej. 
Dzięki niej wzmocnimy swoją po-
zycję na rynku i poprawimy wyniki 
fi nansowe. Przy budowie instalacji 
pracować będzie około 1000 osób. 
Po uruchomieniu produkcji na stałe 
zatrudnimy około 200 osób. Dzięki 
porozumieniu z ZUT będziemy mo-
gli przyjmować do pracy młodych 
ludzi kształconych specjalnie pod 
kątem tej inwestycji, co na pewno 
ułatwi pełne wykorzystanie jej moż-
liwości – dodał Krzysztof Jałosiński.

Na mocy porozumienia, ucznio-

wie technikum będą mieli możli-

wość odbycia praktyk zawodowych 

w polickich Zakładach.


