
Znamy już laureatów II edycji projektu „Ranking najbardziej produktywnej zmia-
ny”, który został przeprowadzony w Jednostce Biznesowej Nawozy. 
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Produktywność 
doceniona 

Zaangażowanie 
we wdrażanie 
technik TPM 
nagrodzone

Płynna, bezawaryjna praca instalacji przekłada się na wydajną produkcję, 
a co za tym idzie – dobre wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Awarie, przestoje 
i nierównomierna praca to straty dla jednostki biznesowej i firmy, a także kłopoty 
i stres dla pracowników.

TPM – całkowite produktywne 
utrzymanie ruchu jest aktualnie 
wdrażane w Grupie Azoty Zakłady 
Chemiczne “Police” S.A. w celu zape-
wnienia wydajnej produkcji i pracy na 
miarę światowych standardów. TPM 
rozumiemy również jako Today Peo-
ple Matter – Teraz to ludzie są ważni. 
Podkreśla to fakt, że nie można mówić 
o programie TPM bez zaangażowania 
pracowników. W pierwszym ob-
szarze („człowiek”) zadaniem TPM 
jest zwiększanie efektywności pra-
cowników poprzez poszerzanie ich 
umiejętności i wiedzy – zwiększanie 
odpowiedzialności i szersze delego-
wanie uprawnień. Z perspektywy 
„maszyn” działania koncentrują się 
na poprawie efektywności procesów 
produkcyjnych, w szczególności op-
tymalizacji systemu utrzymania ruchu 
oraz poprawie, a następnie utrzyma-
niu wysokiej dostępności i wydajności. 
Służby utrzymania ruchu ewoluują 
od stanu „gaszenia pożarów” w kie-
runku prewencyjnego utrzymania ru-
chu, dzięki czemu rośnie dostępność 
maszyn oraz ich niezawodność, co po-
zwala zwiększyć produkcję i zmniejszyć 
koszty wytwarzania. Program TPM jest 
ściśle powiązany z innymi inicjatywami 
w przedsiębiorstwie: pracami nad Zin-
tegrowanym Systemem Zarządzania 
Remontami, wdrożeniem CMMS, pro-
gramami „Mam pomysł” i „Stop wy-
padkom”. Podstawą TPM jest jed-
nak zaangażowanie pracowników. 

Z przyjemnością informujemy, że 
panowie Franciszek Grabowski i An-

„Ranking najbardziej produkty-
wnej zmiany” to konkurs, który w opar-
ciu o ustalone kryteria pozwala wy-
łaniać i nagradzać najlepszą brygadę. 

Jego celem jest premiowanie brygad, 
których członkowie w największym 
stopniu są zaangażowani, realizują 
cele, prezentują zachowania i posta-
wy istotne z punktu widzenia re-
alizacji celów wydziałowych, a tym 
samym celów Spółki.

Praca w brygadzie ma charakter 
zespołowy, a każdy pracownik ma 
bezpośredni wpływ na efekty działań 
zespołu. Jakość pracy brygady 
zależy od frekwencji, skupienia 
i unikania wypadków podczas wyko-
nywania obowiązków. Ważna jest 
również kreatywność. Istotnym ele-
mentem mającym wpływ na ocenę 
jest efektywność brygad. Mając na 
uwadze specyfikę każdego wydziału 
oraz to, że w obrębie samego wydziału 
również występują różnice w zada-
niach stawianych brygadom kierown-
icy opracowują wskaźniki efektywności 
brygad i organizują proces ich moni-
toringu.

- Laureatom każdej edycji rankingu 
serdecznie gratulujemy osiągniętego 
sukcesu – mówią organizatorzy ini-
cjatywy z Działu Zasobów Ludzkich 
i Zarządzania.

Kolejna edycja projektu już trwa. Tym 
razem do starań o tytuł „Najbardziej 
produktywnej zmiany” dołączyli także 
pracownicy z Jednostki Biznesowej 
Pigmenty. Wszystkim brygadom ży-
czymy powodzenia.

Najlepsi II edycji „Rankingu najbardziej produktywnej zmiany” przyjmowali gratulacje 
od Rafała Kuźmiczonka, wiceprezesa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

drzej Golgin zostali laureatami na-
gród za szczególne zaangażowanie 
we wdrażanie technik TPM. 
Dostrzeżona została ich aktywna 
postawa i skuteczność w działaniu, co 
pozwoliło usprawnić realizację zadań 
w ramach tego ważnego dla firmy 
przedsięwzięcia. Na uwagę zasłużyła 
także dobrze zorganizowana praca 

zespołowa we wdrażaniu poszczegól-
nych etapów programu, czego efek-
tem jest dzisiejszy stan czystości in-
stalacji produkcyjnej nawozów PN3. 
Rezultat pracy laureatów i całych 
zespołów, został uznany za wzór 
do powielenia w innych obszarach.

Serdecznie gratulujemy!

Andrzej Golgin odbiera gratulacje z rąk Moniki Zienkiewicz,, dyrektora Jednostki 
Biznesowej Nawozy. W uroczystości uczestniczył także Rafał Kuźmiczonek, 
wiceprezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
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