
O tym, że trwa kolejny etap wdrożenia TPM w Jednostce Biznesowej Nawozy 
i Nitro niedawno pisaliśmy. Przypominamy, że TPM to program nakierowany 
na zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń w zakładach, 
w których występują procesy ciągłe. Celem TPM jest dążenie do poziomu trzech 
zer: zero awarii, zero braków, zero wypadków przy pracy.
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Trenerzy: zero awarii, 
zero braków, zero 
wypadków przy pracy

Trzy kwartały 
na plusie

Grupa Azoty zakończyła okres 9 miesięcy 2013 roku z wynikiem 7,5 mld zł przy-
chodów ze sprzedaży (5,5 mld zł za 3Q 2012), 778 mln zł na działalności ope-
racyjnej EBIT(374 mln zł za 3 kwartał 2012) i zyskiem netto na poziomie 771 
mln zł (293 mln zł za 3 kwartał2012). Powyższe wyniki finansowe w porównaniu 
z rokiem ubiegłym uległy znaczącej poprawie m.in. wskutek realizacji transakcji 
nabycia przez Grupę Azoty ZA Puławy S.A i rozpoznania zysku z okazyjnego na-
bycia w wysokości 446 mln. 

Podstawą zaś jest zaangażowanie 
i motywowanie wszystkich, którzy pracu-
ją w przedsiębiorstwie. 

Aby to osiągnąć prowadzone są 
specjalistyczne szkolenia przekazujące 
wiedzę i umiejętności, które pozwolą le-
piej zorganizować swoje miejsce pracy, 
efektywnie pracować w zespole i samo-
dzielnie analizować i rozwiązywać nie-
które z pojawiających się problemów. 

O korzyściach wynikających z udziału 
w szkoleniu na trenera TPM rozmawiamy 
z Zenonem Nalewajko z JB Nitro, Wy-
dział APM, posiadaczem certyfikatu 
trenerskiego.

- Czy przejście przez proces 
szkolenia i certyfikacji na Trenera TPM 
wpłynął  na to, jak Pan pracuje? 

Zenon Nalewajko: - Przejście przez 
szkolenie i certyfikację z zakresu TPM  
pozwoliło mi inaczej spojrzeć na pracę, 
którą wykonuję. Kiedyś czynności, jak-
ie są w codziennej pracy, były wykony-
wane automatycznie bez zbytniego 
zastanawiania się. Obecnie zmieniło 
się moje podejście do tych spraw. 
Wokół wielu zagadnień przechodziło 
się obojętnie, nie widząc problemu lub 
bałaganu. Obecnie  zauważam więcej  
niedociągnięć, rzeczy i spraw, które 
można poprawić. 

- Jak w Pana ocenie Program TPM 
wpłynie na rozwój firmy?

Z.N.: - Myślę, że TPM nie jest 
czymś nowym, przecież kiedyś również 
sprawy i problemy były rozwiązywane 
,bo musiały być rozwiązywane, lecz 
działo się to w sposób niezbyt zor-
ganizowany i sformalizowany. Teraz 
dzięki TPM będzie można działać 
w sposób bardziej usystematyzowany 
i sprawy będą bardziej „poukładane”. 
Większą uwagę zwracam na prewencję 
i staram się  przeciwdziałać „gaszeniu 
pożarów”, również staram się wpajać 
to kolegom, z którymi współpracuję, co 
w dalszym czasie musi przynieść 
korzyści w postaci krótszych postojów 
lub też zapobiec potencjalnym awar-
iom. I tu można powiedzieć, że jak sys-
tem TPM zostanie wdrożony w życie, to 
może mieć wielki wpływ na funkcjono-
wanie naszej firmy. Jeżeli standaryzuje 
się pewne sprawy, to może spowodować 
to ułatwienie pracy działów utrzymania 
ruchu, a także obniżyć koszty zakupu 
części zamiennych. Ograniczy to także 
przestoje maszyn czy urządzeń, które 
zamiast pracować, będą musiały stać 
i być remontowane. Same stanowiska 
pracy również staną się bezpieczniej-
sze dla pracowników oraz osób z firm 
współpracujących z naszym wydziałem. 
Myślę, że również wizerunek firmy 
będzie wyglądał inaczej. Ale zanim 
tak się stanie, trzeba przeszkolić całą 
załogę, która będzie pracować zgod-
nie z założeniami programu TPM, by 
osiągnąć postawione cele.

- Jak przebiegały dotychczasowe 
szkolenia oraz jak program odebrali 
Pana pracownicy?

Z.N.: - Pierwsze szkolenia już się 
odbyły. Każdą brygadę (zespół) trzeba 

było przeszkolić oddzielnie, ponieważ 
nie można było przerywać normal-
nej pracy, a tym samym produkcji. 
Do tego celu wykorzystywane były 
tzw. „Erki”. Część szkoleń odbyła się 
w zakładowych  salach szkoleniowych, 
a część bezpośrednio na wydziałach. 
Mogę śmiało powiedzieć, że załoga 
niezbyt chętnie przyjęła samą ideę TPM, 
lecz z upływem czasu i ilością szkoleń 
opór maleje. Oczywiście wszystko 
i tak zależy od samego człowieka, jego 
charakteru, czy też podejścia do pracy. 
Niektórzy widzą w TPM wiele pozyty-
wnych aspektów, a niektórzy same 
negatywne. Staramy się na szkole-
niach dyskutować o wątpliwościach 
i w jakiś sposób zbliżać się do wspól-
nego zdania. Myślę, że dalsze szkole-
nia i już samo działanie w zespołach 
uzmysłowi  każdemu oportuniście, że 
TPM to całkiem ciekawy sposób pracy, 
a w dodatku przynoszący w dłuższym 
okresie wymierne efekty – może i fi-
nansowe.

- Jakie działania na Pana wydziale 
związane z wdrożeniem programu 
TPM zostały już podjęte?

Z.N.: - Szkolenia są jednym z eta-
pów wdrażania systemu TPM w moim 
wydziale. Oprócz tego zostały zaku-
pione i zamontowane tablice zespo-
łów. Rozpoczęto także szkolenia 
i wdrażanie praktyki 5S na stanowi-
skach pracy. Wszyscy dopiero uczy-
my się jak to powinno wyglądać 
i z każdym dniem będziemy nabierać 
wprawy i poprawiać niedociągnięcia, 
aż do doskonałości bo nigdy nie jest 
tak dobrze żeby nie mogło być je-
szcze lepiej.

Zenon Nalewajko

- Analiza wyników narastająco wska-
zuje na znaczący wzrost przychodów 
ze sprzedaży zewnętrznej zrealizowany 
w segmencie nawozowym, głównie na 
skutek konsolidacji z Puławami. Efekt 
skali działalności wsparty poprawiającą 
się sytuacją cenową głównych su-
rowców produkcyjnych w nawozach 
wieloskładnikowych (spadek cen fos-
forytów o 26% i soli potasowej 
o 9%) pozwoliły zrealizować, pomimo 
wzrastającej presji cenowej w nawo-
zach saletrzanych w IIIQ wyższą marże 
EBITDA na poziomie 14% (w sto-
sunku do 12% za analogiczny okres 
ubiegłego roku) – komentuje wyniki 
Segmentu Nawozowego Andrzej Skol-
mowski, Wiceprezes odpowiedzialny 
za finanse i IT.

Segment Chemia zrealizował przy-
chody wyższe o blisko 88% r/r. Oprócz 
przyrostu z tyt. akwizycji należy zwrócić 
uwagę na kontynuacje korzystnych 
trendów cenowych w produktach 
melaminy (wzrost cen r/r o ponad 
30%), która wespół z poprawiającą się 
sytuacja w sprzedaży alkoholi OXO 
za III kwartał (przyrost wolumenów 
o ok 28% kwartał do kwartału roku 
ubiegłego) przyczynił się do powrotu 
poziomów realizowanych marż EBIT-

DA roku ubiegłego osiągając poziom 
rentowności 5% (w stosunku do po-
ziomu 6% za analogiczny okres roku 
ubiegłego).

W obszarze Pigmentów zrealizo-
wana marża na wyniku EBITDA 
osiągnęła poziom 3%, co jest zna-
cząco gorszym wynikiem w sto-
sunku do roku ubiegłego, kiedy ren-
towność biznesu oscylowała w oko-
licy 19%. Należy jednak podkreślić 
poprawiającą się sytuację w III kwar-
tale, w którym zwyżki cenowe oraz 
znaczące spadki głównych surowców 
pozwoliły zrealizować dodatnie wyniki 
w stosunku do ujemnego wyniku za 
I półrocze 2013.

Wyniki Grupa Azoty Police

Pomimo trudniejszych warunków 
w otoczeniu zewnętrznym Spółka 
wypracowała w III kwartale zysk netto 
na poziomie 7 mln złotych, przy przy-
chodach w wysokości 511 mln złotych. 
Kluczową decyzją Spółki w tym okre-
sie było nabycie 55% udziałów w 
spółce African Investment Group S.A., 
dzięki której Zakłady zyskały dostęp 
do własnych surowców.     

- Wypracowaliśmy po trzech 
kwartałach zysk netto na poziomie 63 
milionów złotych i ponad 1 964 mln zł 
przychodów ze sprzedaży, co stanowi 
bardzo dobry wynik, w trudnym oto-
czeniu zewnętrznym, w którym główni 
konkurenci Grupy Azoty osiągnęli 
słabsze wyniki niż w roku ubiegłym, 
a Acron zanotował wręcz stratę – 
powiedział Krzysztof Jałosiński, Prez-
es Zarządu Grupy Azoty Police, Wice-
prezes Grupy Azoty.

Program inwestycyjny Grupy Azoty

- W raportowanym okresie łączne 
wydatki na inwestycje w Grupie 
Azoty wyniosły blisko 600 mln zł 
przy zaplanowanym budżecie na 

ten rok przekraczającym 900 mln zł. 
Z ważniejszych zadań inwestycyjnych 
oddanych do użytku w ostatnim kwar-
tale należy wymienić instalację stearyny 
w chorzowskiej Spółce. W najbliższych 
tygodniach zaś zakończymy moder-
nizację instalacji kwasu siarkowego 
w tarnowskiej Spółce. We wszystkich 
podmiotach w Grupie intensywnie 
pracujemy też nad zadaniami energety-
cznymi obniżającymi emisyjność insta-
lacji – powiedział Marian Rybak, Wice-
prezes odpowiedziany za inwestycje 
i Prezes Zarządu Puław.




