
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „Najlepszy pracownik”. Zwycięzcami 
tej edycji zostali: Ewa Stodolna w obszarze Centrum Wsparcia,  Piotr Skalik 
w obszarze Departamentów oraz Andrzej Ratajczyk w obszarze Jednostek Biz-
nesowych. Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych pracowni-
ków Spółki, zaangażowanych w pracę zawodową, cieszących się ogólnym uz-
naniem i autorytetem oraz przejawiających zachowania wyróżniające, którzy 
w znaczący sposób wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku Spółki. 

Koledzy zgłosili najlepszych, 
jury wybrało najlepszych 
z najlepszych

Grupa Azoty - największy polski producent uznanych i sprawdzonych na rynku 
marek nawozowych - kolejny raz wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów 
i zaprasza do korzystania z nowoczesnego doradczego serwisu WWW.

Już działa 
nowoczesny 
serwis doradczy 
Grupy Azoty - nawozy.eu 

To miejsce o łatwym i szerokim do-
stępie, gdzie będzie można zapoznać 
się z szeroką ofertą produktową Grupy 
Azoty, sprawdzić szczegółowe infor-
macje dotyczące każdego z oferowa-
nych przez nią nawozów. 

Fachowe artykuły i wspólne dys-
kusje pozwalają na zdobywanie 
wiedzy oraz pogłębianie własnych 
doświadczeń. Znaczącą wartością 
serwisu jest stała współpraca z fa-
chowcami, którzy odpowiedzą na 
pytania i udzielą profesjonalnych po-
rad zainteresowanym producentom 
rolnym. Obok możliwości zweryfiko-
wania i pogłębienia posiadanej wiedzy, 

goście serwisu będą mogli skorzystać 
z poradnika nawożenia upraw oraz 
poznać interaktywne harmonogramy 
nawożenia. Pełna prezentacja sieci 
dystrybucyjnej i regionalnych przed-
stawicieli handlowych ułatwi zakupy 
i wskaże najbliżej położone punkty 
sprzedaży. W serwisie, zamieszczane 
są aktualne notowania cen płodów 
rolnych, rolnicza prognoza pogody 
i aktualności wiele więcej. 

Serwis można przeglądać na du-
żych i małych ekranach – jego przy-
gotowanie w oparciu Responsive Web 
Design, umożliwia automatyczne ska-
lowanie i dostosowanie do urządzenia, 

na którym będzie wyświetlany. Dlate-
go też, na smartfonie, tablecie czy 
komputerze można będzie w pełni 
skorzystać z tego profesjonalnego, 
nowoczesnego i łatwego w użyciu 
narzędzia.

Budowanie zaufania i lojalności 
klientów, pozyskiwanie ich zadowo-
lenia z oferowanych produktów, 
a przede wszystkim z udanych upraw 
wpisana jest w działalność wszystkich 
spółek Grupy Azoty. Proponowany ser-
wis jest kolejnym narzędziem oferowa-
nym producentom rolnym , które poz-
woli w każdym miejscu i czasie zadbać 
o swoje plony.

Społeczni Inspektorzy Pracy wiedzą więcej
Przestrzeganie przepisów prawa 

pracy, podstawy funkcjonowania 
Społecznej Inspekcji Pracy, regu-
lacje prawne z zakresu ochrony pra-
cy, wymagań bhp dotyczących oce-
ny stanu budynków, pomieszczeń, 
maszyn i urządzeń to tematy szko-
lenia, które odbyli Wydziałowi Spo-
łeczni Inspektorzy Pracy.

Dwudziestu Wydziałowych Spo-
łecznych Inspektorów Pracy ucze-
stniczyło w szkoleniu, zorganizowa-
nym przez Centrum Doradztwa 
i Szkolenia, Biuro Promocji Ochrony 
PPOŻ i BHP w Warszawie. Tematyka 
szkolenia obejmowała przede wszyst-
kim przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, podstawy funkcjonowania 

Społecznej Inspekcji Pracy, ale także 
regulacje prawne z zakresu ochrony 
pracy, wymagań bhp dotyczących 
oceny stanu budynków, pomieszczeń, 
maszyn i urządzeń. Omawiano także 
kwestie dotyczące wypadkowości. 
- Doświadczony instruktor dzielił się 
swoją wiedzą na ten temat – mówi An-
drzej Rogowski, Zakładowy Społeczny 
Inspektor Pracy. - Podawał kon-
kretne przykłady i przeprowadzał ich 
dokładną analizę.

W zakresie podstawowych wyma-
gań z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej i ochrony środowiska naturalnego, 
organizator przygotował prezentację 
wraz z pokazem nowoczesnego sprzętu 
ratunkowego i gaśniczego. 

Uczestnicy wzięli także udział 
w specjalistycznych warsztatach na 
temat kreowania sukcesu w trzecim 
tysiącleciu - psychologia zachowań 
i tworzenia efektywnych relacji w życiu 
osobistym i zawodowym. Organiza-
torzy zaprezentowali również metody 
i techniki radzenia sobie ze stresem 
oraz wypaleniem zawodowym.

- Uczestnictwo Wydziałowych Spo-
łecznych Inspektorów Pracy w takich 
szkoleniach jest niezbędnym elemen-
tem wspomagającym w wypełnianiu 
powierzonych obowiązków - dodaje 
Andrzej Rogowski. - Ponadto wiedza 
przekazana przez doświadczonych 
wykładowców oparta na faktach, wzma-
cnia postawę  inspektorów.

Konkurs „Najlepszy pracownik” 
jest autorskim projektem Grupy Azo-
ty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
realizowanym w ramach programu 
„Kształtowanie Zaangażowania Pra-
cowników”. Komórką odpowiedzialną 
za realizację konkursu jest Dział 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

- Zależy nam na promowaniu 
wyróżniających się pracowników, do-
cenienie ich zasług i zaangażowania 
w pracę zawodową, a także moty-
wowanie do osiągania jak najlepszych 
wyników w pracy zgodnie z przyjętą 
strategią Spółki – mówi Iwona Wo-
jnowska, kierownik Działu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi. – Kandydatów na 
najlepszych pracowników zgłaszali 
współpracownicy.

Do pierwszej edycji zgłoszono 26 
kandydatów – po 10 z Centrów i De-
partamentów oraz 6 z Jednostek Biz-
nesowych. 

W skład komisji konkursowej 
weszli przedstawiciele Działu ZZL oraz 
Biura Personalnego, a także trzech 
wyróżniających się pracowników Spół-
ki, po jednym z Departamentu, Jed-
nostki oraz Centrum.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 18 lipca 2013. W trakcie spotkania, 
które upłynęło w przyjemnej atmos-
ferze, wiceprezes Rafał Kuźmiczonek 
wraz z kierownikiem Działu Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi Iwoną 
Wojnowską złożyli gratulacje oraz 
wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy 
przygotowane dla wszystkich laure-
atów konkursu. Zwycięska trójka 
otrzymała czeki na 1000 złotych. 
Wiceprezes Kuźmiczonek dziękując za 
zaangażowanie pracowników, zachę-

cał do udziału w kolejnej edycji konkur-
su poprzez zgłaszanie kolegów, którzy 
wyróżniają się m.in. zaangażowaniem 
w pracę.

I edycja konkursu trwała od 1 marca 
2013 r. do 21 czerwca 2013 r. Kolejne 
edycje będą odbywały się co kwartał, 
począwszy od 1 lipca 2013 r.

Wymagania kwalifikacyjne, które były brane pod uwagę 
przez komisję konkursową dla zgłaszanych kandydatów:

1. Ocena pracownika z SOOP zdecydowanie powyżej oczekiwań 
 z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających udział w Konkursie.
2. Stopień realizacji celów wydziałowych wg karty celów premiowanych.
3. Brak kar porządkowych kandydata zgodnie z ZUZP.
4. Brak absencji chorobowej w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających udział w Konkursie.
5. Wysoka kultura osobista kandydata czyli zachowania mające pozytywny 
 wpływ na współpracowników.
6. Szczególne dokonania wykraczające poza obowiązki zawodowe 
 np. program „Mam pomysł”.

Zwycięzcy otrzymali nagrodę w wysokości 1000 zł, dla osób, które zajęły pozostałe miejsca 
przygotowano upominki rzeczowe. Każdy otrzymał pamiątkową statuetkę.

Zwycięzcami tej edycji Konkursu zostali: 
• Ewa Stodolna w obszarze Centrum Wsparcia 
• Piotr Skalik w obszarze Departamentów 
• Andrzej Ratajczyk w obszarze Jednostek Biznesowych. 

Na wyróżnienie zasługują również pracownicy, którzy zajęli miejsca od 2 do 3, tj.: 
w obszarze Centrów Wsparcia: 
• II miejsce – Zbigniew Garbicz i Marek Sobczak 
• III miejsce – Andrzej Krysztofik 

w obszarze Departamentów: 
• II miejsce – Agnieszka Cholewińska 
• III miejsce – Liliana Pecka 

w obszarze Jednostek Biznesowych: 
• II miejsce – Łukasz Pempuś 
• III miejsce – Piotr Lichwiarski 

Wszystkim zgłaszającym kandydatów serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
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