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Najlepsi po raz drugi

Konkurs ma na celu wyróżnienie 
najlepszych pracowników Spółki, 
cechujących się dużym zaanga-
żowaniem w pracę zawodową, cie-
szących się ogólnym uznaniem i au-
torytetem oraz przejawiających zacho-
wania wyróżniające, którzy w zna-
czący sposób wpływają na budowanie 
pozytywnego wizerunku w Grupie Azo-
ty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Kandydatów do tytułu zgłaszają 
jego koledzy ze stanowiska pracy. 

Zwycięzcami drugiej edycji zostali: 

W obszarze Jednostek Biznesowych:
Marian Rudniak - Aparatowy Pro-
cesów Chemicznych, Wydział Kwasu 
Fosforowego, Jednostka Biznesowa 
Nawozy

W obszarze Centrum Wsparcia:
Dariusz Jurek - Starszy Mistrz, Wydział 
Pakowni LP2, Centrum Logistyki 
i Zakupów

W obszarze Departamentów:
Tomasz Szerszeń - Specjalista, Biuro 
Zarządu, Departament Zasobów Ludz-
kich i Zarządzania

Ponadto Komisja postanowiła przyznać 
dwa wyróżnienia dla pracowników:

Wiesław Głowacki - Mistrz, Wydział 
Części Czarnej, Jednostka Biznesowa 
Pigmenty

Marcin Żurek - Technolog, Dział Tech-
niczny, Jednostka Biznesowa
Pigmenty

- Wyróżnienia zawsze cieszą i mo-
bilizują – mówi Tomasz Szerszeń, Spec-
jalista, Biuro Zarządu, Departament 
Zasobów Ludzkich i Zarządzania. - Od 
wielu lat jestem pracownikiem Grupy 
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. i nie ukrywam, że jestem bardzo 
związany z Firmą. Każdy, kto poważnie 
traktuje pracę, ma na względzie nie 
tylko dzień dzisiejszy, ale również 
przyszłość. Tym cenniejsze jest to dla 
mnie to wyróżnienie, iż do nagrody 
zostałem zgłoszony i wytypowany przez 

Police. Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu na „Najlepszego Pracownika” 
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  Plebiscyt realizowany jest w ra-
mach Programu Kształtowania Zaangażowania Pracowników.

samych pracowników. Cieszę się więc, 
że moja praca została doceniona przez 
współpracowników.

Druga edycja potwierdziła, że warto 
kontynuować konkurs, aby wyłaniać 
i promować pracowników, którzy cieszą 
się ogólnym uznaniem wśród pra-
cowników Spółki, cechują się dużym 
zaangażowaniem w pracę zawodową, 
zerową absencją oraz przejawiają za-
chowania, które w znaczący sposób 
wpływają na budowanie pozytyw-
nego wizerunku Grupy Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A. Organiza-
torzy ogłosili z dniem 01 stycznia 2014 
r. kolejną, trzecią już edycję konkursu 
„Najlepszy pracownik”. 

- Pracowników Spółki, którzy 
chcieliby zgłosić swoich kolegów lub 
koleżanki do konkursu (niekoniecznie 
z tej samej komórki organizacyjnej) 
zapraszamy do składania zgłoszeń do 
30 marca 2014 r – zachęcają organi-
zatorzy. 

Laureatom gratulujemy!

Jest bardziej 
bezpiecznie

Higiena w pracy i bezpieczeństwo stanowią o nowoczesności zakładu pracy. 
O tym, jaki pod tym względem był rok ubiegły rozmawiamy z Andrzejem Ro-
gowskim, Społecznym Inspektorem Pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A.

„Police” S.A.: - Jaki pod względem 
bhp był rok 2013? 

Andrzej Rogowski: - Z całą 
pewnością lepszy niż rok wcześniejszy. 
Widać, że poprawiają się warunki pracy. 
Sygnały zgłaszane od Wydziałowych 
Społecznych Inspektorów Pracy, re-
alizowane są, oczywiście w miarę 
możliwości finansowych. 

„Police” S.A.: - Co udało się poprawić? 

A.R.: - Wprowadziliśmy zmianę 
terminu przeprowadzenia przeglądu 
warunków pracy na miesiąc wrzesień, 
aby kierownictwo poszczególnych 
komórek organizacyjnych mogło 
ewentualnie dokonać korekty planu re-
montów i uzupełnić je, wprowadzając 
pozycje z przeglądu. 

Najważniejsze jednak, co udało 
się poprawić, to wypadkowość – zna-
cznie zmniejszyła się  liczba wypadków 
w pracy. Wypadkowość w naszej spółce 
zmniejsza się, co jest zauważalne, 
z roku na rok. W roku 2011 miały miej-

sce 33 wypadki, w kolejnym roku tj. 
2012 było ich 18, natomiast w roku 
ubiegłym 12. To cieszy, ale ciągle nie 
pozwala być w pełni zadowolonym. 
W przypadku gdy zagrożone może być 
zdrowie lub nawet życie ludzkie należy 
bezwzględnie dążyć do stanu zerowego.

„Police” S.A.: - Czy wzrosła świa-
domość bezpieczeństwa i higieny 
pracy wśród pracowników? 

A.R.: - Świadomość pracowników 
dotyczącą potrzeby dbania o własne 
bezpieczeństwo o zapewnienie sobie 
i innym bezpiecznych warunków pracy 
stale zwyżkuje. Coraz więcej widzimy 
postaw, które pokazują dojrzałość 
w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa 
i higieny pracy nie tylko na własnym 
stanowisku, ale również w oto-
czeniu. Pracownicy wykazują się 
prospołecznym postrzeganiem miej-
sca pracy.

„Police” S.A.: - Jakie działania na 

Andrzej Rogowski

rok 2014 przewiduje Społeczny In-
spektor Pracy?

A.R.: - Na rok 2014 mamy am-
bitny plan działania. Chcę wspólnie 
z Wydziałowymi Społecznymi Inspek-
torami Pracy przeprowadzić między 
innymi wiosenny przegląd warunków 
pracy, aby stwierdzić jaki, jest stan 
obiektów i terenów przyległych po 
okresie zimowym. Należy pamiętać, że 
ważnym elementem naszej działalności 
jest jesienny przegląd warunków pracy, 
pokazujący jakich napraw, remontów 
należy dokonać w przyszłym roku. 
Ponadto w trosce o rzetelne wyko-
nywanie powierzonych obowiązków 
Społecznego Inspektora Pracy za-
planowałem szkolenia i warsztaty na 
temat systematycznego pogłębiania 
wiedzy w zakresie społecznej inspekcji 
pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy jak również w celu doskonalenia 
z zakresu metodyki zagadnień prawnej 
ochrony pracy, podstawy komunikacji 
społecznej.

foto: K. Zajdel

foto: K. Zajdel

Najlepsi pracownicy drugiej edycji konkursu

Gratulacje najlepszym składał R.Kuźmiczonek, wiceprezes spółki



 




