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Ukierunkowanie 
na wzrost efektywności

System BSC pozwala na zaprezen-
towanie strategii w formie mapy 
celów, którą tworzy się poczynając 
od celów finansowych, następnie 
celów związanych z rynkiem, w dal-
szej kolejności określa się cele 
związane z kluczowymi procesami, 
zapewniającymi dostarczanie wartości 
dla klientów, ostatecznie wyznaczane 
są cele związane z zasobami niema-
terialnymi, niezbędnymi do sprawnej 
realizacji tych procesów.  Cele z ma-
py strategii spółki są przenoszone 
odpowiednio (kaskadowane) na jed-
nostki biznesowe, centra wsparcia 
i departamenty.  O funkcjonowaniu 
BSC i efektach, jakie przynosi strate-
gia rozmawiamy z Arturem Rzempałą, 
dyrektorem Centrum Infrastruktury 
w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A.

„Police” S.A. - Jakie główne cele 
do zrealizowania zostały założone 
w kierowanej przez Pana jednostce or-
ganizacyjnej?

Artur Rzempała: - Cele nałożone 
na Centrum Infrastruktury wynikają ze 
specyfiki działania Centrum, które pełni 
funkcję usługową wobec Jednostek 
Biznesowych. Główna grupa tych ce-
lów dotyczy ciągłości pracy, dostę-
pności i dotrzymania wymaganych 
parametrów zgodnie z wymogami 
klientów wewnętrznych.

„Police” S.A. - Czy w określaniu 
celów bierze Pan pod uwagę zdanie 
pracowników?

A. Rz. - Planowanie celów odbywa 
się w uzgodnieniu z przedstawicielami 
Biura Strategii i Programowania Roz-

Trwa kampania informacyjna dotycząca istoty strategii BSC (Balanced score-
card) oraz systemu premiowania w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 
S.A. BSC to system zarządzania, który wspiera proces opracowania, adaptacji 
i wdrażania strategii, jest narzędziem, którego stosowanie zapewnia rozwój, 
a także dostosowanie przedsiębiorstwa do  dynamicznie zmieniających się 
warunków otoczenia.

Konkursy bhp
nowa edycja 

Podobnie jak w roku ubiegłym – w styczniu powołana przez dyrektora Depar-
tamentu Bezpieczeństwa Technicznego komisja konkursowa rozpoczęła prace 
nad wyłonieniem laureatów konkursu „Wydział bezpiecznej pracy” i „Lider 
bezpieczeństwa” za rok 2013.

woju z uwzględnieniem sugestii 
i uwag poszczególnych kierowników 
odpowiedzialnych za realizację celów. 
Przyjęte do realizacji cele zwykle 
są pochodną wymiany stanowisk 
z udziałem ww. osób.

„Police” S.A. - W jakim stopniu 
w minionym kwartale zostały zrea-
lizowane założone cele?

A. Rz. - Cele, które zostały zało-
żone w 3Q 2013 r. zostały w zdecy-
dowanej większości zrealizowane, 
w szczególności w zakresie kosztów 
zarówno na poziomie stałym oraz 
zmiennym w obszarze niezwykle istot-
nym z punktu widzenia wyników Cen-
trum Infrastruktury i Grupy Azoty Police.

„Police” S.A. - Jak prowadzona 
jest kontrola zaawansowania realizacji 
zadań?

A. Rz. - Kontrola zaawansowania re-
alizacji zadań prowadzona jest na 
bieżąco, w szczególności w formie 
cyklicznych spotkań z udziałem kiero-
wników bezpośrednio odpowiedzialnych 
za realizację celów. Podstawową formą 
jest raportowanie ze stopnia realizacji 
celów, określenie ewentualnych przy-
czyn odchyleń oraz propozycje działań 
naprawczych. Od strony procedural-
nej zasady kontroli zostały określone 
w Zarządzeniu nr 15/2013 Dyrektora 
Generalnego z dnia 09.08.2013 r. w spra-
wie zasad monitoringu realizacji celów 
strategicznych oraz projektów zmian 
wynikających ze strategii Spółki.

„Police” S.A. - W jaki sposób pro-
wadzona jest komunikacja z pracowni-
kami w sprawie realizacji celów?

A. Rz. - Cele dla poszczegól-
nych obszarów Centrum Infrastru-
ktury wyznaczone zostały w układzie 
kwartalnym. Kierownicy bezpośrednio 
po ich otrzymaniu zapoznają z nimi 
podległych im pracowników. Komu-
nikacja w sprawie realizacji celów 
odbywa się na bieżąco. Dzięki temu 
pracownicy identyfikują się z nimi 
i angażują w ich realizację.

„Police” S.A. - Ile i jakie cele zostały 
założone w Pana jednostce organiza-
cyjnej na najbliższy kwartał?

A. Rz. - Na pierwszy kwartał zostało 
nałożonych w karcie głównej łącznie 
9 celów, z czego w komponencie 
Spółki są 3, a w komponencie Centrum 
jest 6. Oprócz karty głównej dla Cen-
trum Infrastruktury nałożono również 
8 kart z komponentem wydziałowym, 
w którym jest łącznie 18 celów.
Część z tych celów związana jest z:
1) uzyskiwanym poziomem  przy-
chodów i rentowności w Grupie Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,  
2) poziomem kosztów i rentowności 
w Centrum Infrastruktury, 
3) kosztami zarówno na poziomie 
stałym, zmiennym jak i jednostkowym  
poszczególnych komórek organiza-
cyjnych funkcjonujących w ramach 
Centrum Infrastruktury ,
4) dostępnością usług świadczonych 
przez poszczególne komórki organiza-
cyjne Centrum Infrastruktury mających 
w szczególności wpływ na poziom 
zdolności produkcyjnych poszczegól-
nych Jednostek Biznesowych.
Wymienione cele ukierunkowane są 
na podnoszenie poziomu efektywno-
ści Centrum Infrastruktury.

W skład komisji powołano 8 osób, 
w tym przedstawiciela pracowników – 
Zakładowego Społecznego Inspektora 
Pracy oraz reprezentantów Zespołu 
Dyspozytora Zakładów, Zakładowej 
Straży Pożarnej, Zakładowego Do-
zoru Technicznego, Biura Ochrony 
Środowiska oraz Biura BHP i Prewencji.    

  
Ustalono, że ocenie podlegać 

będzie ogółem 37 jednostek, w tym 
wydziały, wyodrębnione poszczególne 
instalacje, laboratoria jednostek bizne-
sowych oraz  centrów wsparcia.

Wstępna selekcja polegała na 
wyłączeniu z dalszych eliminacji 
komórek, w których w 2013 r. noto-
wano wypadki przy pracy, pożary, 
częste awarie techniczne będące 

zdarzeniami potencjalnie wypadko-
wymi, liczne uchybienia stwierdzały  
zewnętrzne instytucje kontrolne oraz 
nieprawidłowości ujawniała służba 
prewencji p.poż. 

Poszczególnych jednostek nie róż-
nicowały wyniki jesiennego przeglą-
du warunków pracy. Stwierdzono, że 
wszelkie drobne nieprawidłowości 
z lat ubiegłych zostały przez komórki 
te usunięte, a na wykonanie kosz-
towniejszych przedsięwzięć często nie 
wystarczało środków finansowych, co 
nie może dyskwalifikować zaangażowa-
nia tych załóg w sprawy bhp.  

Do ostatniej fazy eliminacji zakwa-
lifikowano 15 jednostek, w których 
zostaną przeprowadzone przeglądy. 

W trakcie obchodów komisja oceni 
stan porządków wokół obiektów i  wew-
nątrz pomieszczeń produkcyjnych 
oraz higieniczno – sanitarnych (jadal-
nie, szatnie, łaźnie) wyposażenie 
pracowników podczas czynności 
służbowych w odzież, obuwie robocze 
oraz środki ochrony indywidualnej, 
a także narzędzie i sprzęt pomocniczy.  

Ocenie poddane zostaną również 
tablice informacyjne, zawartość za-
mieszczonych materiałów informa-
cyjnych, ich aktualność oraz promo-
wanie zagadnień bhp. 

Uczestnikom finału (lista najlep-
szych na razie do wiedzy członków 
Komisji) życzymy powodzenia.

Kolejny certyfikat 
dla polickiej Spółki

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. otrzymała Certyfikat dla 
systemu zarządzania energią wg EN 
ISO 50001:2011. Poszukiwanie źródeł 
oszczędności w korzystaniu z zasobów 
energetycznych, możliwości w zakre-
sie efektywnego wykorzystania energii 
w procesach produkcyjnych i pomoc-
niczych oraz związanych z wytwarza-
niem i przesyłaniem energii, było przy-
czynkiem do rozpoczęcia wdrażania 
systemu zarządzania energią (SZE) 
zgodnego z normą EN ISO 50001.

SZE dotyczy nie tylko spełniania 
obowiązków prawnych wynikających 
np. z ustawy o efektywności ener-
getycznej, ale także uruchamianych 
zadań i realizacji celów w zakresie 

zwiększenia efektywnego korzystania 
z zasobów energetycznych jakie stawia 
sobie organizacja. Efektem jest zmniej-
szone oddziaływanie na środowisko, 
zwiększenie konkurencyjności ofero-
wanych produktów na rynku oraz pop-
rawa wizerunku Spółki. 

W grudniu 2013 roku przedsta-
wiciele firmy certyfikującej TÜV NORD 
Polska przeprowadzili audity cer-
tyfikujące systemu zarządzania 
energią zgodnego z EN ISO 
50001:2011. Weryfikacja wdrożenia 
SZE zakończyła się wynikiem pozy-
tywnym, a uzyskany certyfikat po-
świadcza, że świadomie dążymy 
do podniesienia efektywności ener-
getycznej.



 


