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T
 o właśnie jemu w 1922 roku, po 

odzyskaniu przez Polskę części 

Górnego Śląska, zostało powierzone 

zadanie przejęcia oraz jak najszybszego 

odbudowania i uruchomienia zakła-

dów azotowych w Chorzowie. Uważano je za 

zakłady dające początek Polskiemu Przemy-

słowi Chemicznemu. To również z inicjatywy 

Prezydenta w 1927 roku rozpoczęto budowę 

Państwowej Fabryki Związków Azotowych 

w Mościcach. 

Ignacy Mościcki był jednym z największych 

budowniczych polskiego przemysłu chemiczne-

go. Ten wybitny chemik zapisał na swoim koncie 

60 prac i 45 patentów. Był autorem nowator-

skiej metody pozyskiwania kwasu azotowego 

z powietrza. Opracował ponadto kondensator 

wysokiego napięcia, po raz pierwszy użyty 

przy budowie wieży Eiffla. Urządzenie to przez 

ćwierć wieku nie miało sobie równych. Po 

wyborze na Prezydenta RP przekazał wszystkie 

swoje patenty nieodpłatnie państwu polskiemu.

Najbardziej zaufanym współpracownikiem 

Ignacego Mościckiego była kolejna wybitna 

postać w historii – Eugeniusz Kwiatkowski, 

którego mianował na dyrektora technicznego 

w Państwowej Fabryce Związków Azotowych. 

Obaj poznali się na Politechnice Lwowskiej, 

z którą także byli związani. Przyszły Prezydent 

RP piastował tam funkcję Dziekana Wydziału 

Chemicznego, a później Rektora. Eugeniusz 

Kwiatkowski z kolei studiował na Wydziale 

Chemii Technicznej. 

Wielu badaczy twierdzi, że Ignacy Mościcki do-

skonale znał prace Eugeniusza Kwiatkowskiego, 

którego słowa chętnie przytaczał. W efekcie 

postanowił powierzyć mu odpowiedzialną 

funkcję.

– W kwietniu 1923 r. udało mi się pozyskać dla 

wytwórni chorzowskiej inżyniera Eugeniusza Kwiat-

kowskiego jako dyrektora technicznego. Swoją 

współpracą tak mnie odciążył, że już po niedługim 

czasie mogłem swoje zajęcia dzielić po połowie 

z Chorzowem i Politechniką Lwowską – mówił.

Ignacy Mościcki zapamiętany został również 

jako wybitny mąż stanu i człowiek renesansu  

II RP, któremu dwukrotnie powierzano funkcję 

Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziś jest pa-

tronem wielu szkół, instytucji, ulic i skwerów 

w całej Polsce. Nie inaczej jest w Tarnowie. 

To jego imieniem i nazwiskiem mianowano ulicę 

dojazdową do Grupy Azoty.

W tym roku będziemy 
świętować 95. rocznicę 

powstania Grupy Azoty oraz 
100-lecie Polskiego Przemysłu 

Chemicznego.

Ile zawdzięczamy   
Ignacemu Mościckiemu?
Gdyby nie postać Prezydenta RP Ignacego Mościckiego,  
bez wątpienia nie moglibyśmy dziś mówić o Grupie Azoty. 

Wpis Ignacego Mościckiego do 
księgi pamiątkowej tarnowskich 
zakładów

Ignacy Mościcki (siedzący w środku) 
podczas otwarcia fabryki w Tarnowie

Paweł Kwiek, Piotr Środawa✍
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W związku z rekordowymi cenami gazu ziemnego, głównego surowca wykorzystywanego 
przy produkcji nawozów azotowych w Grupie Azoty, w dniu 22 sierpnia 2022 r. niektóre Spółki 
Grupy Kapitałowej podjęły decyzję o czasowym zatrzymaniu z dniem 23 sierpnia 2022 roku 
instalacji m.in. do produkcji nawozów.

Grupa Azoty  

Biuro Komunikacji 
Grupy Azoty S.A.
✍

W 
wyniku agresji Rosji na Ukrainę, 

od 24 lutego 2022 r. obserwujemy 

na europejskich giełdach nadzwy-

czajne, historycznie wysokie ceny 

gazu ziemnego. Notowania gazu 

w okresie ostatniego półrocza wzrosły z pozio-

mu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 r., do po-

ziomu 276 EUR/MWh w dniu 22.08.2022 r.

Należy zaznaczyć, że do 22 sierpnia br. Grupa 

Azoty utrzymywała produkcję nawozów 

na maksymalnych możliwych mocach, nawet 

w obliczu znaczących ograniczeń lub całkowi-

tego wstrzymywania produkcji przez najwięk-

szych europejskich producentów. Dostawy 

nawozów na rynek krajowy są priorytetowe 

dla Grupy Azoty i w pierwszych 7 miesiącach 

2022 roku były znacząco wyższe, wskutek 

ograniczenia eksportu, niż w analogicznym 

okresie roku ubiegłego oraz latach poprzed-

nich. Dotychczas wyprodukowane nawozy 

Grupy Azoty są dostępne w ogólnopolskiej, 

autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, której listę 

można znaleźć na naszej stronie internetowej. 

O całkowitym poziomie dostępności nawozów 

w danym czasie, na rynku krajowym decyduje – 

obok produkcji z Grupy Azoty – również podaż 

od naszych krajowych konkurentów rynko-

wych oraz import. 

Z całej Grupy Kapitałowej decyzję o ograni-

czeniu produkcji podjęły: Grupa Azoty Puławy, 

Grupa Azoty Tarnów i Grupa Azoty ZAK. 

Pozostałe spółki, tj. Grupa Azoty Police, Grupa 

Azoty Fosfory, Grupa Azoty Chorzów, Grupa 

Azoty Siarkopol produkują na zaplanowanych 

mocach.

Istotne jest, że ograniczenie produkcji nawo-

zów zostało zaplanowane w sposób zapewnia-

jący dostępność newralgicznych produktów, 

w tym m. in. ciekłego CO
2
 oraz suchego lodu. 

Jednocześnie informujemy, że produkcja i do-

stawy CO
2
 do klientów Grupy Azoty Puławy 

i Grupy Azoty ZAK realizowane są zgodnie 

z harmonogramem i zakontraktowanymi 

wolumenami.

czasowo zatrzymuje instalacje 
m.in. do produkcji nawozów

Grupa Azoty stale 
monitoruje poziom cen 
wszystkich surowców 

oraz rentowność 
procesów produkcyjnych 
i na tej podstawie będzie 

podejmowała dalsze 
decyzje dotyczące poziomu 

produkcji. 

Szanowni Państwo,

Decyzja o czasowym ograniczeniu produkcji w spółkach Grupy Azoty 
na części instalacji wynika wprost z rekordowo wysokich poziomów 
i dużej dynamiki zmian cen gazu ziemnego. To skokowy, czterokrotny 
wzrost ceny naszego najważniejszego surowca w produkcji w okresie 
ostatnich sześciu miesięcy.

Przy aktualnych, giełdowych cenach gazu ziemnego w Europie oraz 
poziomach cen nawozów azotowych utrzymywanie pełnej produkcji 
w aktualnych warunkach rynkowych byłoby nierentowne. 

W okresie ograniczenia produkcji w Spółkach realizowane są prace 
remontowe, modernizacyjne i porządkowe.

Najważniejsze sprawy pracownicze oraz sytuacja załogi 
są zabezpieczone i nie uległy zmianie. Dzięki dobrym wynikom 
wypracowanym przez nasze Spółki w mijających kwartałach sytuacja 
Grupy Kapitałowej jest stabilna i bezpieczna.

Grupa Azoty S.A. prowadzi intensywne działania umożliwiające powrót 
do pełnej produkcji na wszystkich instalacjach Grupy Kapitałowej.

Zarząd Grupy Azoty S.A.

55w naszych spółkach magazyn
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W dniach 19-22 sierpnia nasza firma obecna 
była podczas Międzynarodowych Targów 
Potato Poland 2022. Wydarzenie odbywało 
się w miejscowości Zamarte.

20 sierpnia w Zbylitowskiej Górze odbyły się dożynki Gminy Tarnów. Podczas wydarzenia, 
którego sponsorem była Grupa Azoty, można było spotkać naszych pracowników 
i ekspertów na specjalnie przygotowanym stoisku.

Potato Poland

Dożynki 
Gminy Tarnów

G
rupa Azoty uczestniczyła w Targach 

w roli Partnera Strategicznego. To 

efekt m.in. rozwoju portfolio spółki 

w obszarze skrobi termoplastycznej. 

Odwiedzający Targi mogli sprawdzić 

działanie drukarki 3D, do której wykorzysty-

wane są produkty z linii granulatów polimero-

wych biodegradowalnych i kompostowalnych 

Grupy Azoty pod marką envifill®.

P
 rawdziwe tłumy pojawiły się na lokal-

nym stadionie, aby podziękować za 

tegoroczne plony. Były ludowe pieśni 

i tańce oraz degustacja lokalnych po-

traw. Nie zabrakło również corocznego 

konkursu na najładniejszy dożynkowy wieniec. 

Święto Plonów zainaugurowała uroczysta 

Msza św. w intencji rolników.

„Potato Poland” to impreza 
o charakterze wystawowo-

konferencyjnym, mająca na 
celu integrację polskiej branży 

ziemniaczanej, otwieranie polskiego 
rynku na świat, transfer wiedzy 
i technologii do producentów 

rolnych oraz wzrost samooceny 
uczestników branży i jej partnerów.

2022
Paweł Kwiek✍

w naszych spółkach magazyn

Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty zawarła umowę z generalnym wykonawcą 
Laboratorium Paliw Alternatywnych. Inwestycja jest elementem realizacji Strategii Grupy 
Azoty na lata 2021–2030, w tym projektu „Zielone Azoty”.

W Grupie Azoty ZAK odbyło się spotkanie członków zarządu Spółki z Radą 
Platformy Przemysłu Przyszłości oraz przedstawicielami Opolskiej Izby 
Gospodarczej. Jego celem było nawiązanie współpracy w nowych obszarach 
i przedstawienie oferty każdej ze stron. Spółkę reprezentowali Wiceprezes 
Bogdan Tomaszek oraz Członek Zarządu Bolesław Goranczewski. 

Rozpoczynamy 

Stawiamy na innowacyjność 
i rozwój kompetencji kadr

W
 zakresie umowy z generalnym 

wykonawcą, opiewającej na kwotę 

19,5 mln zł, mieści się budowa 

laboratorium o powierzchni użyt-

kowej ponad 900 m2. W obiekcie, 

obok laboratorium analityki wodoru z pracow-

nią fizykochemiczną, powstanie również pra-

cownia analiz metali oraz niezbędne zaplecze 

dla obu działów.

– Laboratorium Paliw Alternatywnych to kolej-

ny projekt realizowany w ramach ogłoszonej 

w zeszłym roku strategii Grupy Azoty S.A. do roku 

2030, w tym naszego sztandarowego projektu 

„Zielone Azoty”. Rozwój technologii wodorowych 

jest jednym z kluczowych procesów umożliwia-

jących przeprowadzenie procesu transformacji 

gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym, 

dlatego Grupa Azoty chce aktywnie w nim uczest-

T
ematyka spotkania wpisała się w bie-

żącą działalność Spółki – Grupa Azoty 

ZAK stawia na innowacyjność. Obecnie 

jest realizowanych 20 doktoratów 

wdrożeniowych, co świadczy o wzmac-

nianiu potencjału kadrowego.

Goście mieli okazję zwiedzić Centrum Ba-

dawczo-Rozwojowe oraz Elektrociepłownię. 

Spotkanie przebiegało w atmosferze wymia-

ny doświadczeń i analizy bieżącej sytuacji 

rynkowej.

Monika Darnobyt

Biuro Komunikacji 
Grupy Azoty ZAK

✍

✍

Platforma Przemysłu 
Przyszłości to 

inicjatywa, której celem 
jest wzmacnianie 

kompetencji 
i konkurencyjności 

przedsiębiorstw 
prowadzących 

działalność na terenie 
Polski. Preferowanym 

kierunkiem transformacji 
przedsiębiorstw 
jest przemysł 4.0, 
ze szczególnym 

uwzględnieniem 
wzmacniania 

kompetencji kadr.

niczyć – mówił Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, 

Grupa Azoty S.A.

– Utworzenie Laboratorium Paliw Alternatyw-

nych pozwoli nam na rozpoczęcie działalności 

w zakresie oznaczania jakości wodoru, przezna-

czonego do stosowania w ogniwach paliwowych. 

To ważny z biznesowego punktu widzenia projekt 

dla całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, która 

jest największym producentem wodoru w Polsce – 

podkreślał Paweł Stańczyk, Prezes Zarządu 

Grupy Azoty ZAK.

Realizacja zadania wpisuje się 
w strategiczny projekt korporacyjny 

„Zielone Azoty”, którego założeniem 
jest aktywność Grupy Azoty 

w rozwoju europejskiego rynku 
wodorowego. Zakończenie budowy 

obiektu nastąpi w 2023 r.

budowę Laboratorium Paliw 
Alternatywnych East Europe
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Wodór 
– pierwiastek 
  przyszłości

Rozmowa ze Sławomirem Sobkiewiczem, dyrektorem Jednostki 
Biznesowej Energetyka w Grupie Azoty ZAK oraz Prezesem Dolnośląskiej 
Doliny Wodorowej.

✍Fabian Pszon
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J
 ak istotna Pana zdaniem będzie rola 

wodoru w transformacji w kierunku 

nisko- i zeroemisyjnej gospodarki kra-

jowej oraz strategii Grupy Azoty? 

Strategia jasno określa główne cele 

związane z szeroko pojętą transformacją 

i przejściem z emisyjnej gospodarki na 

nisko- i zeroemisyjną. Wodór wpisuje się w te 

działania. Jesteśmy na początku drogi, jednak 

kierunek działań jest jak najbardziej wła-

ściwy. Wodór, jako pierwiastek-paliwo, jest 

bezemisyjny.

Grupa Azoty powinna dążyć do bycia 

wytwórcą „zielonego wodoru”, ale też być 

otwarta na nowe kierunki, z których „zielony 

wodór” można pozyskać. Mamy świadomość, 

że produkcja „zielonego wodoru” na potrzeby 

własne, biorąc pod uwagę potencjał regionu 

pod względem „zielonej energii”, może okazać 

się niewystarczająca. Technologia obecnie po-

chłania ogromne środki finansowe i wymaga 

coraz większych nakładów. Część przepisów, 

które dziś regulują powstawanie instalacji 

wodorowych, również wymaga głębokiej 

analizy. Oczywiście tworzenie takich instalacji 

jest możliwe, natomiast pozostaje kwestia 

wskazania stabilnego źródła finansowania. 

Sprawny system finansowy będzie miał 

przełożenie na koszty wytwarzania surowca. 

Sposobem na zorganizowanie sprawnie dzia-

łającego łańcucha finasowania dla produkcji 

mogą być doliny wodorowe, w tym Dolnoślą-

ska Dolina Wodorowa, do której należy Grupa 

Azoty ZAK.

Jakie wyzwania stoją w najbliższym czasie 

przed Dolnośląską Doliną Wodorową?

20 maja stowarzyszenie zostało wpisane do 

KRS i jest to moment, w którym Dolina roz-

poczyna oficjalnie swoją działalność. Zarząd 

DDW pracował oczywiście już wcześniej. Na-

sze działania skupiały się na budowaniu kom-

petencji, kreowaniu kierunków działań oraz 

szukaniu nowych możliwości rozwojowych. 

Jesteśmy na etapie budowania wewnętrznej 

struktury organizacyjnej, której zadaniem 

będzie zarządzanie wszystkimi projektami 

realizowanymi na terenie doliny. Członkowie 

stowarzyszenia widzą ogromny potencjał 

w gospodarce wodorowej. Część z nich ma 

już swoje projekty, które są na różnym etapie 

realizacji. Będą oni chcieli wykorzystać 

potencjał doliny do ich realizacji i zdobycia 

finansowania. Warto podkreślić, że w tym 

gronie to Grupa Azoty ZAK ma największe 

kompetencje do pracy z wodorem.

Zatem jaką Pana zdaniem pozycję powinna 

mieć Grupa Azoty w DDW?

W Dolnośląskiej Dolinie Wodorowej Grupa 

Azoty ZAK jest jednym z 4 najważniejszych 

podmiotów, obok takich marek jak np. KGHM. 

Firmy te mają spore doświadczenie i wiedzę 

w obszarach przydatnych do wspierania 

projektów powstających w ramach doliny. 

Widzimy szansę, że Spółka będzie liderem 

w regionie, jeśli chodzi o prace nad wodorem. 

Dzięki Laboratorium Paliw Alternatywnych, 

które właśnie powstaje, ale też dzięki wiedzy 

i doświadczeniu naszej kadry mamy mocną 

pozycję. Nasi inżynierowie potrafią pracować 

z wodorem. Jesteśmy przedsiębiorstwem 

chemicznym, więc możemy patrzeć na rynek 

bardzo szeroko, kreować pewne trendy 

i kierunki, w jakimi powinno pójść dalsze 

zagospodarowanie wodoru. Nie powinniśmy 

się ograniczać jedynie do tych najbardziej 

popularnych, takich jak np. automotive.

Jak istotna będzie rola Laboratorium Paliw 

Alternatywnych dla Spółki?

Laboratorium Paliw Alternatywnych jest po-

czątkiem drogi i członkowie Dolnośląskiej Do-

liny Wodorowej liczą na to laboratorium. Jeśli 

zaczną powstawać małe wytwórnie wodo-

ru – bo od tego prawdopodobnie się zacznie – 

jakość wodoru trzeba będzie zbadać. Sytuacją 

wręcz idealną jest, kiedy duża firma będąca 

członkiem stowarzyszenia będzie mogła tego 

typu usługi świadczyć. Dodatkowo rodzi się 

tu możliwość sprzedaży usług badawczych nie 

tylko na terenie doliny, ale też poza. Obszar 

20 maja stowarzyszenie zostało 
wpisane do KRS i jest to moment, 

w którym Dolina rozpoczyna 
oficjalnie swoją działalność. Jesteśmy 

na etapie budowania wewnętrznej 
struktury organizacyjnej, której 
zadaniem będzie zarządzanie 

wszystkimi projektami 
realizowanymi na terenie doliny.

Obszar doliny ma duży potencjał, 
jest regionem na pograniczu 

państw i być może w przyszłości 
będziemy mogli współpracować 
z podmiotami z Niemiec i Czech. 
Kiedy laboratorium zacznie już 

funkcjonować, nasze doświadczenie, 
jeśli chodzi o łańcuch wykorzystania 
wodoru oraz możliwości stworzenia 

odpowiedniej analityki, będzie 
bardzo atrakcyjne na rynku  

tego surowca.

doliny ma duży potencjał, jest regionem na 

pograniczu państw i być może w przyszłości 

będziemy mogli współpracować z podmiotami 

z Niemiec i Czech. Kiedy laboratorium zacznie 

już funkcjonować, nasze doświadczenie, jeśli 

chodzi o łańcuch wykorzystania wodoru oraz 

możliwości stworzenia odpowiedniej analityki, 

będzie bardzo atrakcyjne na rynku tego 

surowca.

Jak długo musimy poczekać na „zielony wo-

dór” i jakie wyzwania stoją przed nami w tym 

zakresie? Ile mamy słynnych „dziewiątek”?

Analizy, które były wykonywane, potwier-

dzają cztery „dziewiątki” (liczba dziewiątek 

oznacza zawartość procentową H2 w wodo-

rze. Obecnie jest to 99,99% – przyp. red.) Dla 

spełnienia norm jakości dla ogniw paliwowych 

jest to wystarczające. Natomiast nie mając 

do tej pory odpowiedniego wyposażenia, nie 

mieliśmy możliwości oznaczania wymaganych 

normą zanieczyszczeń na bardzo niskich 

poziomach. Dzięki Laboratorium Paliw Alter-

natywnych będziemy mogli stale analizować 

nowe próbki i oceniać czystość wodoru. 

Warto dobudować w ZAK moduł doczysz-

czania wodoru powstającego na istniejących 

instalacjach. 

Dziękuję za rozmowę.
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Oprócz gazu wpływ na cenę ma 
również wzrost cen pozostałych 

surowców, które wykorzystywane 
są bezpośrednio w naszej 

produkcji. Wzrosty te obserwujemy 
już od drugiego półrocza 2021 roku. 

Niepokojące jest również nowe 
zjawisko widoczne w ostatnim 

roku. Ceny surowców z kwartału 
na kwartał potrafią wzrosnąć 

o 100–150%.

Ewa Góra, dyrektor 
Departamentu 
Zakupów 
Strategicznych 
w Grupie Azoty Police, 
opowiada o sytuacji 
na rynku surowców.

Wspólne negocjacje  
cen surowców

P
ani Dyrektor, w ostatnich miesią-

cach często słyszymy informacje 

o bardzo wysokich podwyżkach cen 

gazu, co przekłada się na wysokie 

ceny nawozów azotowych. Czy jest 

to także problem dla produktów Grupy Azo-

ty Police, czyli przede wszystkim nawozów 

wieloskładnikowych?  

Niestety, nie tylko gaz determinuje ceny 

nawozów wieloskładnikowych. Oprócz gazu 

wpływ na cenę ma również wzrost cen pozo-

stałych surowców, które wykorzystywane 

są bezpośrednio w naszej produkcji. Wzrosty 

te obserwujemy już od drugiego półrocza 

2021 roku. Niepokojące jest również nowe zja-

wisko widoczne w ostatnim roku. Ceny surow-

ców z kwartału na kwartał potrafią wzrosnąć 

o 100–150%. Rynek jest niestabilny, często 

benchmarki światowych analityków nie nadą-

żają za cenami rynkowymi, co mocno utrudnia 

planowanie oraz podnosi ryzyko podejmowa-

nych decyzji. Drugim aspektem, który obser-

wujemy w okresie od początku 2021 roku, jest 

wzrost cen na absolutnie wszystkich surow-

cach, zarówno tych kupowanych masowo 

w setkach tysięcy ton, poprzez drobne dodatki 

do produkcji nawozów, kończąc na paletach 

czy opakowaniach. W skali Spółki generuje to 

bardzo duże koszty bez możliwości zbilan-

sowania wzrostów cen jednych materiałów 

spadającymi cenami innych. 

Czy możemy określić w dużym uproszczeniu, 

z czego produkujemy nasze Polifoski?

Strategicznymi surowcami do produkcji 

naszych sztandarowych nawozów Polifoska są 

fosforyty, sól potasowa oraz siarczan amonu 

i magnezyty. Spółka kupuje rocznie ok. 1 mln 

ton fosforytów oraz 370 tys. ton soli potasowej. 

Natomiast siarczan amonu zarówno zakupuje-

my, jak i produkujemy. Nietrudno zatem poli-

czyć, jaką skalę kosztową dla Spółki powodują 

wzrosty na surowcu o 100% lub 150% za tonę 

w każdym kwartale. 

Kiedy pojawił się problem z dostępnością 

i wysokimi cenami surowców? Z początkiem 

wojny w Ukrainie? Czy nakładane sankcje 

na Białoruś w związku z atakiem na polską 

granicę uderzyły także w naszą Spółkę? 

Rynek soli potasowej przez cały 2021 rok 

utrzymywał się w wyraźnym trendzie wzro-

stowym. Początkowo ceny były napędzane 

dobrą koniunkturą na rynku nawozowym, 

ograniczoną podażą oraz silnym popytem, 

głównie ze strony rynku brazylijskiego oraz 

USA. Wyraźne odbicie nastąpiło po pierwszej 

informacji o nałożeniu sankcji na Białoruś 

i zanim doszło do wyklarowania, że sankcje te 

nie obejmą soli potasowej przeznaczonej do 

produkcji nawozów, to w okresie oczekiwania 

strach przed ograniczoną dostępnością soli 

spowodował wzmożenie zakupów soli głównie 

ze strony Brazylii. Przy mocno ograniczonej 

podaży doszło do gwałtownego wzrostu cen 

na wszystkich rynkach. Nie należy zapomi-

nać, że Białoruś jest trzecim co do wielkości 

dostawcą soli potasowej na świecie z udziałem 

rynkowym na poziomie ok. 18%. Każde ogra-

niczenie w dostawach soli potasowej będzie 

miało przełożenie na utrzymywanie wysokich 

cen – zwłaszcza w sytuacji dość mocnego 

rynku nawozowego.

W momencie inwazji Rosji na Ukrainę sytuacja 

stała się jeszcze trudniejsza, gdyż zostały 

zaostrzone sankcje nałożone na Białoruś, która 

straciła dostęp do portu morskiego w Kłaj-

pedzie i musiała zaprzestać wysyłek surowca 

również do klientów spoza Europy, a także 

zostały wprowadzone sankcje na podmioty 

rosyjskie. Globalnie rynek soli potasowej 

uległ panice, głównie przez dużego importera, 

jakim jest Brazylia, gotowa płacić za surowiec 

każdą cenę, aby utrzymać produkcję nawozów. 

Niestety ceny te bardzo szybko znalazły swoje 

odzwierciedlenie na europejskim rynku soli. 

Dla Spółki oznaczało to, iż w krótkim czasie 

ponad 50% dostaw soli potasowej dostarcza-

nej z Europy Wschodniej zostało zastąpionych 

dostawami soli z Ameryki Północnej. 

Z jakich kierunków świata zakupujemy strate-

giczne surowce? 

Fosforyty głównie pochodzą z Afryki Północ-

nej, Afryki Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu. 

Głównym kierunkiem dostaw soli potasowej 

do roku 2021 była Europa Wschodnia, czyli 

Rosja i Białoruś, które pokrywały 50–60% 

zapotrzebowania Spółki na sól. Ze względu na 

bliskie sąsiedztwo tych krajów, a tym samym 

dogodną logistykę dostaw, gwarantującą bez-

pieczny transport, dostosowany do wymagań 

portu barkowego w Policach, kierunek ten 

był ekonomicznie uzasadniony. Od roku 2021 

wprowadzane kolejne sankcje na ten kraj 

wymusiły na Spółce dostosowanie strategii 

zakupów do istniejącego rynku. Obecnie do-

stawy soli potasowej realizowane są z Kanady 

i z Niemiec. 

Zatrzymajmy się na chwilę przy fosforytach – 

kluczowym surowcu w nawozach wieloskład-

nikowych. Czy jest to produkt, który możemy 

sprowadzać z dowolnych źródeł? Inaczej mó-

wiąc, czy skład fosforytów z każdej kopalni 

jest taki sam i szukamy po prostu najtańszego 

dostawcy? 

Teoretycznie możemy sprowadzać fosforyt 

z dowolnych źródeł, w praktyce jednak Spółka 

kieruje się ekonomiką i optymalnym wykorzy-

staniem instalacji, a to wymaga dostosowania 

surowca do produkcji określonych nawozów. 

Fosforyt, jako surowiec występujący w złożach 

naturalnych, w zależności od pochodzenia 

różni się strukturą fizyczną i chemiczną. Krótko 

mówiąc, ma jakość lepszą i gorszą, a co za tym 

idzie – cena jest uzależniona od jakości fosfo-

rytów. W doborze fosforytów Spółka kieruje 

się w szczególności jakością, która wpływa na 

finalną jakość nawozu, jego wymogami środo-

wiskowymi zgodnymi z procedurami unijnymi, 

wymaganiami danego klienta oraz ekonomiką 

biznesu. Kupując najtańszy surowiec, nie 

bylibyśmy wstanie wyprodukować większo-

ści formuł nawozowych oferowanych przez 

Spółkę. Stąd w naszym przypadku, stosujemy 

mieszankę różnych fosforytów, która daje 

optymalne wyniki – zarówno jakości nawozów, 

jak i kosztowe dla Spółki. 

Jak wygląda sytuacja z surowcami do produk-

cji bieli tytanowej, której jesteśmy w Polsce 

jedynym producentem?

Rynek bieli tytanowej jest to zupełnie inny 

rynek od nawozowego. Do produkcji bieli 

jako surowiec podstawowy wykorzystujemy 

ilmenit oraz szlakę tytanową. Pomimo iż na 

rynku polskim jesteśmy jedynym producentem, 

to w skali globalnego rynku bieli nie jesteśmy 

dużym graczem. Ceny surowca są tu mocno 

powiązane z cenami produktu i zarówno 

pandemia, jak i sankcje nałożone na Rosję nie 

wpłynęły znacząco na dostawy surowca. 

Wiemy już, że właściwie wszystkie klu-

czowe surowce znacząco zdrożały. A co 

z opakowaniami?

Na ogólny wzrost kosztów zakupów w 2021 

roku duży wpływ miały surowce pozostałe, 

czyli w większości chemia specjalistyczna. 

W tym obszarze wzrosty cen również były 

dwu lub trzykrotne, a dodatkowo w pierwszym 

półroczu dostawcy mieli sporo problemów 

z dostawami. Zakłócenia w łańcuchu dostaw, 

intensywny eksport do Chin spowodowały, 

że z dnia na dzień brakowało komponentów 

do produkcji chemii specjalistycznej, w tym 

również opakowań. W naszej Spółce opako-

wania stanowią bardzo ważny obszar zakupów, 

gdyż równocześnie muszą spełniać wymagania 

jakościowe Spółki, kontrahenta, procedur 

narzucanych przez regulacje norm unijnych. 

Opakowania to obszar zakupów, który bardziej 

niż sankcje na Rosję i Białoruś odczuł skutki 

pandemii. Po pierwsze – ze względu na brak 

✍Kornelia Przygoda
dostępu do surowców do produkcji opako-

wań, po drugie – czasowy brak siły roboczej. 

Opakowania to nie tylko folie, to również worki, 

które są szyte na zamówienie Spółki przez 

szwalnie i niezbędna jest do tego jest praca 

ludzka. W okresie pandemii braki kadrowe 

były na tyle istotne, że zaburzały nam procesy 

w dostawach części opakowań. Spółka bardzo 

precyzyjnie musiała planować dostawy. 

Na cenę produktów składa się także koszt 

transportu. Czy ta gałąź gospodarki także 

pozostaje pod silnym wpływem sytuacji geo-

politycznej i odnotowywane są wyższe koszty 

frachtów? 

Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to okres, 

kiedy trudno znaleźć gałąź gospodarki, która 

nie odczuła wzrostu cen surowców. W przy-

padku transportu zarówno ceny surowców 

energetycznych, jak i braki kadrowe przełoży-

ły się mocno na wzrost cen kosztów transpor-

tu. 80% wolumenu surowców Spółka kupuje 

drogą morską. Żadna Spółka Grupy Kapita-

łowej Grupy Azoty nie korzysta w takiej skali 

z transportu morskiego. Ograniczona podaż 

floty spowodowana dużym popytem Chin do-

prowadziła do sytuacji, w której cały 2021 rok 

był okresem wysokich wzrostów cen zarówno 

na kosztach transportu, jak i cenach kontene-

rów. Podwyżki frachtów sięgały nawet 200%, 

a i tak należało planować dostawy z dużym 

wyprzedzeniem, gdyż dostępność statków 

była ograniczona. Sytuacja po wprowadzeniu 

sankcji na Rosję jeszcze bardziej skompliko-

wała rynek, gdyż statki rosyjskie nie mogą 

wpływać do portów europejskich. Spółka 

wciąż szuka alternatywnych przewozów dla 

części surowców. 

Czy spółki w ramach grupy kapitałowej 

korzystają z efektów synergii wspólnych 

zakupów?  

Od wielu lat w Grupie Azoty funkcjonuje Kor-

poracyjny Departament Zakupów, w ramach 

którego współpracują wszystkie Departamen-

ty Zakupów poszczególnych spółek. Zasada 

synergii polega na tym, iż spółka z Grupy, 

która kupuje największy wolumen surowca, 

negocjuje ceny w ramach zespołów nego-

cjacyjnych dla pozostałych spółek, tak aby 

uzyskać efekt synergii. W przypadku wielu 

surowców kupowanych przez Police są realizo-

wane takie zakupy. 

Jako że skupiamy się tu na fosforytach i soli 

potasowej, warto zaznaczyć, iż fosforyty 

negocjujemy dla Polic, Grupy Azoty Fosfory 

oraz Compo Expert, a sól potasową – dla Polic 

i „Fosforów”. Ale prowadzimy również wspólne 

negocjacje takich surowców jak siarka, kwas 

fosforowy, wapno, ług sodowy czy opakowania. 

Dziękuję za rozmowę.
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W dobie postępującej automatyzacji i cyfryzacji procesów, rosną 
potrzeby związane z ochroną informacji podczas pracy w systemie 
teleinformatycznym. Funkcjonując w korporacji mamy do czynienia 
z rosnącą liczbą zabezpieczeń i warto wiedzieć, w jaki sposób 
umiejętnie z nich korzystać. Z myślą o tym powstał poniższy 
poradnik – na najczęściej zadawane pytania odpowiada Tomasz 
Staudt, Kierownik Biura Administrowania Bezpieczeństwem 
Informacji w Grupie Azoty ZAK.

Jak się ustrzec   incydentu?   

osoby, której nie ma w pracy. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi 

uregulowaniami wszelkie istotne dane po-

winny być zapisywane na zasobach siecio-

wych, a zasoby te powinny być skonfigurowa-

ne w sposób zapewniający system zastępstw 

na wypadek naszej nieobecności w pracy.

Podobnie sprawa wygląda z systemem pocz-

ty elektronicznej – pamiętajmy o obowiązku 

stosowania autoodpowiedzi informującej 

o naszej nieobecności i osobie zastępującej 

lub przekierowaniu poczty oraz stosowaniu 

zastępstw w systemach IT typu SAP, Delega-

cje itp. W razie nagłej nieobecności pracow-

nika, autoodpowiedź, przekierowanie poczty 

czy zastępstwo mogą ustawić służby IT na 

wniosek przełożonego użytkownika.

Dlaczego kwestia zakazu przekazywania 

hasła do systemu IT jest tak ważna? W przy-

padku, gdy dostęp do danych (np. osobowych) 

uzyska nieuprawniona osoba, Spółce grożą 

bardzo wysokie kary finansowe, które mogą 

zostać nałożone przez organy odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo danych. W skrajnym przy-

padku mogą one sięgać nawet do 4% rocznego 

obrotu korporacji lub sumy 20 mln. euro.

Czy będąc pracownikiem mogę robić zdjęcia 

na terenie zakładu? Czy mogę je publikować?

Teren naszego zakładu, jako przedsiębior-

stwa o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

-obronnym, objęty jest całkowitym zakazem 

fotografowania, filmowania, sporządzania 

szkiców i rysunków bez odpowiednich ze-

zwoleń. W sytuacjach uzasadnionych potrze-

bami służbowymi, zezwolenia na wykony-

wanie fotografii, filmów, szkiców i rysunków 

wydawane są zarówno pracownikom ZAK, 

jak i podmiotów zewnętrznych, na podstawie 

odpowiednich uregulowań nadzorowanych 

przez Biuro Bezpieczeństwa Fizycznego 

i Spraw Obronnych.

Często spotykam się z argumentacją, że po-

wyższy zakaz nie ma większego sensu w do-

bie smartfonów z doskonałymi aparatami 

fotograficznymi, które posiada niemal każda 

osoba poruszająca się po terenie Spółki. 

Pamiętajmy jednak, że posiadanie sprzętu do 

fotografowania czy filmowania nie zwalnia 

nas z obowiązku przestrzegania obowiązu-

jących uregulowań. Podobnie ma się sprawa 

z przepisami kodeksu ruchu drogowego – 

większość z nas posiada samochód mogący 

znacznie przekroczyć dozwoloną prędkość, 

obowiązują jednak stosowne ograniczenia, 

których należy przestrzegać. Publikacja 

filmów i zdjęć obiektów ZAK, które zostały 

wykonane przez osoby posiadające stosow-

ne zezwolenie, wymaga dodatkowo zgody 

udzielonej przez obszar komunikacji.

Czy na służbowym telefonie komórkowym 

mogę używać komunikatorów, takich jak 

Whatsapp?

Jeśli komunikator służy do komunikacji 

służbowej, nie widzę przeciwwskazań do 

jego instalacji. Pamiętajmy jednak o zgło-

szeniu konieczności instalacji dodatkowego 

oprogramowania na służbowym telefonie za 

pośrednictwem HelpDesk. 

Chciałbym udostępnić w intranecie zdjęcie 

jako ilustrację do drobnego ogłoszenia. W jaki 

sposób przesłać je do obszaru komunikacji, by 

nie naruszyć zasad bezpieczeństwa?

Przede wszystkim pamiętajmy, aby wyko-

nując zdjęcie do ogłoszenia nie naruszyć 

obowiązujących uregulowań. Nie widzę 

przeszkód, by pracownik, który np. chce 

przekazać krzesło czy meble do innej jed-

nostki organizacyjnej wykonał ich fotografię, 

a następnie przesłał ją za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do obszaru komuni-

kacji celem publikacji drobnego ogłoszenia 

w zakładowym Intranecie. Najlepiej w tym 

celu wykorzystać służbowy telefon komór-

kowy i służbowy adres poczty elektronicznej.

Posiadam dokumenty firmowe na pendrivie, 

którego mój komputer nie odczytuje. W jaki 

sposób uzyskać dostęp do danych?

Powinniśmy tu rozróżnić kilka przypad-

ków. Gdy mamy pendrive’a służbowego, 

którego chcemy użytkować, zgłaszamy 

tę potrzebę na Helpdesk. Nasze służby 

IT rejestrują nośnik i instalują na nim 

oprogramowanie do zabezpieczania 

kryptograficznego gromadzonych plików. 

Takie zgłoszenie należy zrealizować także 

w przypadku pendrivów, których używa-

liśmy wcześniej. W ZAK wprowadzono 

domyślną blokadę portów USB, tak więc 

bez rejestracji korzystanie z nośników 

zewnętrznych nie jest możliwe.

Inny przypadek to taki, w którym otrzy-

maliśmy pendrive od firmy czy instytucji 

zewnętrznej, której musimy udostępnić dane. 

Możemy to zrobić, jeśli z umowy zawartej 

z tym podmiotem lub z przepisów prawa 

wynika obowiązek udostępniania jakiegoś 

materiału. Wtedy również zgłaszamy tę 

potrzebę na Helpdesk.

Jeśli otrzymaliśmy pendrive’a z materiałami 

szkoleniowymi od zewnętrznej firmy, nale-

żałoby zgłosić się z nim do Biura Bezpieczeń-

stwa Teleinformatycznego w celu weryfikacji 

zawartości pod kątem bezpieczeństwa 

antywirusowego.

Absolutnie nie korzystamy w pracy z pendri-

vów prywatnych czy znalezionych, których 

zawartość nie jest nam znana.

Powyższe zasady dotyczą również innych 

nośników, np. dysków zewnętrznych posiada-

jących złącze USB.

Jak mogę przesyłać duże pliki innym pra-

cownikom Grupy Azoty i kontrahentom?

W ramach wewnętrznej wymiany plików, 

najlepszym rozwiązaniem jest dedykowany 

zasób sieciowy ze skonfigurowanymi upraw-

nieniami dostępu dla użytkowników.

W przypadku konieczności wymiany plików 

z kontrahentami zewnętrznymi, mamy nasze 

firmowe rozwiązanie - rekomendowanym 

narzędziem jest NextCloud Grupy Azoty do-

stępny pod adresem https://gapliki.grupaazo-

ty.com. Absolutnie nie powinniśmy korzystać 

z komercyjnych serwisów zewnętrznych 

typu Dropbox, Dysku Google czy iCloud. 

Gdy koresponduję z użytkownikiem ze-

wnętrznym, jakie dane i pliki powinienem 

szyfrować, a które tego nie wymagają?

Zdecydowanie polecam konfigurację domyśl-

nego szyfrowania wszystkich wiadomości 

wysyłanych w ramach Grupy Azoty. Jest 

to transparentne rozwiązanie zarówno dla 

nadawcy, jak i odbiorcy e-maila. Mamy wtedy 

również gwarancję, że nie naruszymy zasad 

poufności przy przekazywaniu informacji. 

W dodatku w momencie, gdy próbujemy 

W ramach Grupy Azoty stosujemy 
wewnętrzny certyfikat szyfrowania. 

W przypadku odbiorców spoza 
naszej domeny – grupaazoty.com, 

zabezpieczamy pliki oprogramowaniem 
7-Zip, które służy do kompresji plików, 
umożliwiając jednocześnie nadanie 

hasła dostępu do pliku. 

W przypadku konieczności 
wymiany plików z kontrahentami 

zewnętrznymi, mamy nasze firmowe 
rozwiązanie - rekomendowanym 
narzędziem jest NextCloud Grupy 

Azoty dostępny pod adresem  
https://gapliki.grupaazoty.com. 

Absolutnie nie powinniśmy 
korzystać z komercyjnych serwisów 
zewnętrznych typu Dropbox, Dysku 

Google czy iCloud.

C
zy, gdy jestem nieobecna w pracy, 

mogę przekazać swoje hasło do 

komputera innemu pracownikowi, 

np. przełożonemu?  

Nigdy, pod żadnym pozorem nie na-

leży przekazywać hasła dostępu do systemu 

teleinformatycznego innej osobie. Dotyczy 

to zarówno danych dostępowych do kompu-

tera (domeny) jak i systemów wymagających 

osobnego uwierzytelnienia (podania loginu 

i hasła), np. systemu SAP.

Pamiętajmy, że wszelkie działania, jakie 

zalogowany użytkownik podejmuje w syste-

mie IT, obciążają wyłącznie jego. Login i hasło 

do systemu IT to nasz osobisty klucz, którym 

z nikim nie powinniśmy się dzielić – podob-

nie jak nie dzielimy się hasłem do banko-

wości elektronicznej czy numerem PIN do 

karty bankowej. Uprawniony do dostępu do 

naszych danych logowania nie jest również 

przełożony.

Częstym argumentem, którym posługiwały 

się osoby nieświadome zakazu udostęp-

niania danych logowania do systemu IT 

(a mam nadzieję, że prowadzone przez nasze 

biuro szeroko zakrojone akcje informacyjne 

przyniosły pożądany skutek i takich osób 

w naszym przedsiębiorstwie już nie ma) jest 

konieczność dostępu do danych zapisanych 

w komputerze lub na poczcie elektronicznej 

Q&A w zakresie zasad ochrony informacji w firmie
✍Anna Pietrzak



Grupa Azoty ostatnio wprowadziła 
do portfolio dla druku 3D linię 
Tarfuse® envi, czyli filamenty 

biodegradowalne i ekologiczne, 
które dzięki swojej budowie ulegają 

procesowi szybkiej biodegradacji. 
Receptura Tarfuse® envi 1 została 
opracowana z myślą o ochronie 

środowiska – podczas degradacji 
wydziela mniej CO2 do atmosfery.

POWRÓT – SPIS TREŚCI

✍Monika Darnobyt

Rozszerzamy ofertę 
materiałów do druku 3D 
o filamenty z recyklingu

Nowa linia produktowa Tarfuse® rPLA to filamenty powstające 
z granulatu będącego w 100 proc. recyklatem przemysłowym, 
powstającym w wyniku ponownego wykorzystania strumienia 
odpadów resztkowych. Wprowadzona linia jest odpowiedzią 
Grupy Azoty na proekologiczne oczekiwania użytkowników 
druku 3D. 

żamy GOZ w naszych technologiach – powiedział 

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Tarfuse® rPLA charakteryzuje się bardzo dobrą 

wytrzymałością mechaniczną, elastycznością 

oraz doskonałą przyczepnością międzywar-

stwową, a także niskim skurczem liniowym. Po-

lilaktyd (PLA) to polimer należący do poliestrów 

alifatycznych, otrzymywany z surowców od-

nawialnych. PLA jest w pełni biodegradowalny, 

co oznacza, że ulega rozkładowi w środowisku 

naturalnym w obecności mikroorganizmów. Po 

zakończeniu procesu biodegradacji pozostają 

tylko naturalne i nieszkodliwe substancje, takie 

jak woda, CO
2
 i materia organiczna. Oprócz 

kompostowania PLA poddaje się również recy-

klingowi mechanicznemu i chemicznemu.

– Wprowadzona linia z recyklatu to już kolejna 

modyfikacja pierwotnej linii Tarfuse®. Dostrze-

gamy, że coraz większa liczba naszych klientów 

zwraca uwagę już nie tylko na jakość produktów, 

ale również na sposób ich wytworzenia i kwe-

stie wpływu na środowisko. Mamy technologie 

i doświadczenie, które pozwalają nam odpowie-

dzieć na wszystkie te wymagania – powiedział 

Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu 

Grupy Azoty S.A.

G
rupa Azoty rozpoczęła komercyjną 

sprzedaż produktów do technologii 

FDM pod marką Tarfuse® w marcu 

2020 roku. Podstawowym surow-

cem do produkcji wprowadzonej 

w 2020 roku linii filamentów jest produkowany 

w Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości poliamid 6 

i jego modyfikowane odmiany. Co istotne, wpro-

wadzona linia filamentów z recyklingu swoimi 

właściwościami mechanicznymi i użytkowymi 

nie odbiega od podstawowej linii Tarfuse®. 

Produkty przeznaczone dla druku 3D powstają 

w Centrum Materiałów do Druku 3D Grupy 

Azoty, zlokalizowanym w Centrum Badawczo-

-Rozwojowym w Tarnowie.

– W Grupie Azoty konsekwentnie modyfikujemy 

nasze portfolio produktowe, zgodnie z ideą zrów-

noważonego rozwoju. Stale poszukujemy rozwią-

zań, dzięki którym możemy wprowadzać produkty 

odpowiadające m.in. na wyzwania, jakie stawia 

przed nami gospodarka o obiegu zamkniętym. 

Nowa linia filamentów powstających z granulatu, 

który jest w 100 proc. recyklatem przemysłowym, 

to doskonały przykład tego, w jaki sposób wdra-
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coś wysłać do użytkownika spoza domeny, 

pojawia nam się komunikat, że wiadomości 

nie można zaszyfrować, bo odbiorca nie dys-

ponuje odpowiednim certyfikatem. Podejmu-

jemy wtedy świadomą decyzję, czy rzeczy-

wiście powinniśmy tego maila zabezpieczyć 

zewnętrznym oprogramowaniem, czy nie ma 

takiej konieczności.

Podkreślam, że to nie jest tak, że musimy szy-

frować wszystko, co wysyłamy na zewnątrz. 

Przykładem są treści i materiały, które są już 

przedmiotem ogólnodostępnej publikacji – 

szyfrowanie ich nie ma najmniejszego sensu.

Powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, 

czy informacje, które przekazujemy stanowią 

dane osobowe, tajemnicę przedsiębiorstwa 

lub są zdefiniowane jako materiał wewnętrz-

ny. Informacje mieszczące się w powyższych 

trzech kategoriach powinniśmy zabezpieczać 

kryptograficznie.

Pracownicy czasem zadają mi pytanie, czy 

dany materiał stanowi tajemnicę przedsię-

biorstwa. Nie potrafię na nie odpowiedzieć – 

to osoba odpowiadająca merytorycznie za 

temat powinna oszacować, czy nieuprawione 

ujawienie informacji, np. schematu techno-

logicznego, może spowodować szkodę dla 

spółki, czy ten schemat np. jest publikowany 

w podręcznikach do chemii.

Należy pamiętać, że w przypadku nieupraw-

nionego ujawnienia, zwłaszcza informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 

jako spółka możemy dochodzić swoich 

praw wyłącznie wtedy, gdy podjęliśmy 

środki zabezpieczające tę informację, czyli 

np. wdrożyliśmy szyfrowanie czy zawarli-

śmy stosowne porozumienie o zachowaniu 

poufności.

W jaki sposób szyfrować wysyłane wiado-

mości i pliki?

W ramach Grupy Azoty stosujemy wewnętrzny 

certyfikat szyfrowania. W przypadku odbior-

ców spoza naszej domeny – grupaazoty.com, 

zabezpieczamy pliki oprogramowaniem 7-Zip, 

które służy do kompresji plików, umożliwiając 

jednocześnie nadanie hasła dostępu do pliku. 

Możemy również korzystać z oprogramowania 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

by założyć hasło do pliku. Pliki PDF możemy 

zabezpieczać kryptograficznie za pomocą pro-

gramu PDFCreator. Tu należy pamiętać, że jeśli 

plik wymaga podpisu elektronicznego, podpis 

ten należy złożyć po zaszyfrowaniu pliku.

Hasło do pliku przekazujemy innym niż 

e-mail kanałem transmisji, np. w rozmowie 

telefonicznej lub za pomocą SMS (nigdy 

w tym samym lub kolejnym mailu).   

W ostatnim czasie gdy wysyłam maila, po-

jawia się okienko z wyborem jego kategorii. 

W jaki sposób klasyfikować wiadomości?

Informacje ogólne to takie, które nie podle-

gają żadnym ograniczeniom dystrybucyjnym. 

np. newsletter.

Informacje wewnętrzne są specyficzne 

dla organizacji i stanowią nasze know-how, 

w związku z czym niekoniecznie chcielibyśmy 

dzielić się nimi ze światem zewnętrznym, są 

to np. dokumenty Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania. To wszelkie dane, które są war-

tością dla przedsiębiorstwa, a nie stanowią 

tajemnicy przedsiębiorstwa ani informacji 

poufnych w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

Co do kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, 

jej definicja jest określona w Polityce Bezpie-

czeństwa Informacji. Należy przede wszyst-

kim każdorazowo zadać sobie pytanie, czy nie-

uprawnione ujawnienie danej informacji może 

narazić prawnie chroniony interes spółki.

Ostatnia kategoria to informacje pouf-

ne w rozumieniu Rozporządzenia MAR, 

których specyfika również została opisana 

w Polityce Bezpieczeństwa Informacji. Do-

tyczy to m.in. tematów związanych z giełdą 

i handlem uprawnieniami do emisji.

Spróbujmy zatem na przykładzie – czy 

zlecenie na niewielką kwotę to tajemnica 

przedsiębiorstwa, czy korespondencja 

wewnętrzna z kontrahentem?

Jeżeli cena zamawianego towaru czy usługi 

jest rynkowa, to nie powinniśmy traktować 

tej sprawy jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Inaczej, gdy w transakcji występują warunki 

specyficzne dla spółki – wtedy powinniśmy 

bardziej się zabezpieczyć.

Moja praca wymaga możliwości wcho-

dzenia na strony internetowe, które są 

domyślnie blokowane. W jaki sposób mogę 

odblokować dostęp?

Jeśli w związku z realizacją obowiązków 

służbowych potrzebujemy dostępu np. do 

strony Allegro lub serwisów społeczno-

ściowych typu Facebook, nasz przełożony 

powinien zgłosić taką potrzebę na Helpdesk.

Czy pracownik podczas przerwy śniada-

niowej może wejść na serwis plotkarski, by 

poczytać newsy?

Sprzęt służbowy służy wyłącznie do użytku 

służbowego, zatem jeśli pracownik ma prze-

rwę i taką potrzebę, może poczytać wiado-

mości np. na prywatnym smartfonie.

Dziękuję za rozmowę.

Teren naszego zakładu, jako 
przedsiębiorstwa o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym, 
objęty jest całkowitym zakazem 

fotografowania, filmowania, 
sporządzania szkiców i rysunków 

bez odpowiednich zezwoleń. 
W sytuacjach uzasadnionych 

potrzebami służbowymi, zezwolenia 
na wykonywanie fotografii, filmów, 

szkiców i rysunków wydawane 
są zarówno pracownikom ZAK, 
jak i podmiotów zewnętrznych, 

na podstawie odpowiednich 
uregulowań nadzorowanych przez 
Biuro Bezpieczeństwa Fizycznego 

i Spraw Obronnych.
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PLA jest w pełni biodegradowalny, 
co oznacza, że ulega rozkładowi 

w środowisku naturalnym 
w obecności mikroorganizmów. Po 
zakończeniu procesu biodegradacji 

pozostają tylko naturalne 
i nieszkodliwe substancje, takie jak 

woda, CO2 i materia organiczna.
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Przedstawiając nasze 
produkty, zabieramy Was 
na Wydział Produkcji 
Opakowań, który 
znajduje się w Grupie 
Azoty Puławy. Wydział 
produkcji opakowań 
w strukturze umieszczony 
jest w Centrum Logistyki. 
W wydziale zatrudnionych 
jest 43 pracowników. 
Kierownikiem Wydziału 
Produkcji Opakowań jest 
Michał Głos. 

Tajniki produkcji 
opakowań

✍Piotr Górecki 
Fot. Sławomir Kłak

folii „stretch hood” lub wstęgi drukowanie jest 

ostatnim etapem produkcji. Natomiast folia typu 

FFS jest w kolejnej fazie poddawana procesowi 

fałdowania i moletowania. Na życzenie klienta 

wykonujemy perforację i zgrzewamy pojedyncze 

worki. Wyroby gotowe są odpowiednio pakowa-

ne – w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz warunkami atmosferyczny-

mi. Do każdej partii produkcyjnej dołączane jest 

świadectwo jakości.

Rodzaje materiałów do produkcji worków 

i opakowań 

Do pakowania sypkich materiałów, m.in. na-

wozów sztucznych i materiałów budowlanych, 

wykorzystuje się rękaw foliowy wykonany z mie-

szaniny LDPE i LLDPE. Parametry mechaniczne 

folii zależą od zawartości polietylenu. Jakość 

rękawa foliowego rzutuje na sprawność procesu 

pakowania, zabezpieczenie ładunku w transpor-

cie oraz jakość użytkowania. 

Do produkcji folii elastycznych 
stosuje się 4 podstawowe rodzaje 
polietylenów:
• HDPE 

• LDPE 

• LLDPE – kopolimery etylenu i α-olefiny (C6)

• EVA – kopolimety etylenu i octanu winylu 

Poza głównymi surowcami, do produkcji używa-

my szeregu dodatków zmieniających właściwości 

folii. Są to środki antyblokingowe, środki po-

ślizgowe, stabilizatory i absorbery UV, barw-

niki, środki ułatwiające przetwórstwo. Jakość 

wszystkich surowców używanych do produkcji 

folii potwierdzona jest Certyfikatami Jakości, 

deklaracjami zgodności oraz badaniami laborato-

ryjnymi wykonywanymi w ramach kontroli przed 

przyjęciem dostaw.

Kontrola jakoścI 

Wiele osób często pyta nas, w jaki sposób spraw-

dzana jest trwałość worków na nawozy. Otóż 

przy współpracy z Laboratorium Kaprolaktamu 

wykonywany jest szereg badań potwierdzających 

jakość wytwarzanych produktów – od najprost-

szych badań szerokości i grubości folii czy testów 

napięcia powierzchniowego po bardziej złożone 

badania wytrzymałościowe, czy oznaczania 

współczynnika tarcia wymagające specjali-

stycznych urządzeń. Standardowym badaniem 

opakowań foliowych, worków – jest badanie 

odporności na uderzenia przy swobodnym spad-

ku. Aby wykonać badanie, worek należy wypełnić 

produktem, do którego jest przeznaczony (bądź 

materiałem podobnym, dającym to samo wy-

pełnienie). Masa materiału wypełniającego musi 

odpowiadać przewidzianej nominalnej masie.  

Za pomocą odpowiedniego urządzenia worek 

podnosi się ponad płaską powierzchnię, a na-

stępnie powoduje jego swobodny spadek, aż 

do zderzenia się z płytą. Worek uznaje się za pęk-

nięty, gdy wysypie się jego zawartość. Wszystkie 

badania są wykonywane na bieżąco, równolegle 

z prowadzonym procesem produkcji w celu 

zapewnienia jak najwyższej jakości opakowań 

i wyeliminowania potencjalnych niezgodności. 

Wytwarzane w Wydziale Produkcji Opakowań 

folie są sprawdzane na obecność metali ciężkich, 

potwierdzając tym samym spełnienie wyma-

gań zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 888). Zgodność z powyższym potwierdzają 

badania laboratoryjne w akredytowanym labo-

ratorium oraz deklaracje zgodności dostawców 

surowców, z których wytworzono opakowanie.

Jesteśmy producentem opakowań do pakowania 

saletry amonowej (Pulan, Zaksan, Zaksan 33,5), 

w związku z tym posiadamy niezbędne certyfika-

ty uprawniające do transportu sypkich materia-

łów niebezpiecznych. Raz w roku przeprowa-

dzana jest kontrola prawidłowości stosowania 

Wydział dawniej i dziś
W 2007 roku wydział produkcji opakowań oraz wydziały pakowni przeszły 

w nowo utworzone struktury logistyki w pionie handlowym. Od tego 
czasu zarówno wydział produkcji opakowań, jak i wydziały pakowni 
są stale modernizowane i unowocześniane, aby sprostać wymaganiom 

rynkowym. Jeszcze w 2007 roku nawozy były pakowane w worki otwarte 
50 kg. Załadunek odbywał się ręcznie do wagonów lub samochodów. 

Produkcją worków zajmował się wydział produkcji opakowań (WPO).
Wraz z modernizacją pakowni i wprowadzeniem paletyzacji, zmienił się 

także asortyment produktowy wydziału produkcji opakowań. W miejsce 
worka 50 kg został wprowadzony rękaw FFS (Form-Fill-Seal) oraz 

rękaw „stretch hood” – do obkurczania palet. W związku z rosnącym 
zapotrzebowaniem na rękaw foliowy w latach 2014–2016 wydział 
produkcji opakowań przeszedł gruntowną modernizację. Zostały 

zakupione dwie nowe wytłaczarki trójwarstwowe oraz drukarnia 
dziesięciokolorowa. Dzięki zwiększeniu mocy produkcyjnych Wydział może 

zaopatrywać w rękaw foliowy całą Grupę Azoty, spółki zależne oraz 
prowadzić sprzedaż folii na rynki zewnętrzne.

certyfikatów UN, w trakcie której pobierane 

są próbki opakowań do badań laboratoryjnych 

w Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań 

COBRO (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz). 

Pozytywne wyniki kontroli i badań skutkują 

przedłużeniem certyfikatów na opakowania 

materiałów niebezpiecznych. Mamy pewność, 

że nasze opakowania zapewniają bezpieczny 

transport ładunku.

Produkujemy nie tylko dla Grupy Azoty 

Nasz Wydział zajmuje się produkcją opakowań 

polietylenowych dla odbiorców z całej Grupy 

Azoty, w tym 100% pokrywa zapotrzebowanie 

dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puła-

wy” S.A oraz Gdańskich Zakładów Nawozów 

Fosforowych „Fosfory”. Ponadto wydział produ-

kuje asortyment dla odbiorców zewnętrznych, 

zwiększając rok do roku wolumen sprzedaży 

na tym rynku. Są to worki i rękaw do pakowania 

ekogroszku, folia „stretch hood”, worki śmie-

ciowe i folia zabezpieczająca. Od lipca 2022 

produkujemy worki dla ZUK Puławy oraz ZUK 

Ryki, wykorzystując do tego celu własną folię 

„z przerobu”, czyli regranulat.

Wydział o dużych możliwościach  

produkcyjnych 

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszy-

nowym, dostosowanym do potrzeb przemysłu 

nawozowego, jednakże nasze możliwości to nie 

tylko grube – bo nawet 180 µm – folie technicz-

ne, lecz także produkty o grubości 20–30 µm 

(worki śmieciowe). Tak szeroki zakres pracy 

umożliwiają specjalistyczne maszyny i surowce 

pierwszej generacji stosowane do produkcji fo-

lii. Instalacja została wyposażona w 2016 roku 

w dwie wytłaczarki Hosocawa Alpine i dru-

karnię Telia. Urządzenia te osiągają wydajność 

od 300 do 450 kg/h. 

Prace nad folią biodegradowalną z Siecią Ba-

dawczą Łukasiewicz 

Prace nad folią biodegradowalną prowadzone 

są w warunkach laboratoryjnych w Instytucie 

Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. 

Z uwagi na wysoką higroskopijność nawozów 

pakowanych w rękaw foliowy, zastosowanie 

folii biodegradowalnych może być znacznie 

ograniczone.

J
esteście ciekawi jak wygląda powstawanie 

worków i opakowań na produkty Grupy 

Azoty krok po kroku? Poznajcie nasz wy-

dział i ciekawostki z nim związane.

Produkcja opakowań jest procesem wieloeta-

powym. Liczba etapów zależy od zastosowania 

opakowania oraz od wymagań Odbiorcy. Pierw-

szym etapem jest produkcja rękawa foliowego 

w technologii wytłaczania z rozdmuchem. 

Produkujemy folię trójwarstwową transpa-

rentną lub barwioną w masie na dowolny kolor. 

Na etapie wytłaczania modyfikujemy powierzch-

nię folii, na której ma zostać naniesiony nadruk. 

To właśnie drukowanie jest kolejnym etapem 

w procesie produkcyjnym. Dysponujemy dru-

karnią fleksograficzną z dwustronną drukarką 

dziesięciokolorową. Możemy również drukować 

w jakości druku fotograficznego – wszystko 

w szerokim zakresie raportów. W przypadku 
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Dbamy 
o bezpieczeństwo 
naszych urządzeń
Rozmowa ze Szczepanem Jarkiem, kierownikiem 
Zakładowego Dozoru Technicznego w Grupie Azoty Police. 

P
anie Szczepanie, Zakładowy Dozór 

Techniczny – brzmi groźnie i tajemni-

czo. Jak w kilku słowach można przy-

bliżyć, na czym polega Pana praca? 

Faktycznie, sama nazwa może brzmi 

trochę tajemniczo, ale myślę, że już nieko-

niecznie groźnie. Zakładowy Dozór Techniczny 

w skali całej firmy zajmuje się urządzeniami 

technicznymi, które mogą stwarzać zagrożenie 

dla życia lub zdrowia ludzkiego, ale także mie-

nia i środowiska wskutek rozprężenia cieczy 

lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem 

różnym od atmosferycznego, bądź wyzwolenia 

energii potencjalnej lub kinetycznej przy prze-

mieszczaniu ludzi albo ładunków w ograniczo-

nym zasięgu. 

Przekładając to na język bardziej zrozumia-

ły – dotyczy to urządzeń ciśnieniowych, takich 

jak np. zbiorniki, rurociągi, oraz urządzeń 

transportu bliskiego, takich jak żurawie, suw-

nice, wciągniki, dźwigi. Urządzenia te, z racji 

tego, że mogą stwarzać zagrożenie, muszą 

być cyklicznie badane dla potwierdzenia ich 

stanu technicznego. Cały ten proces wymaga 

wielu uzgodnień i przygotowań, aby takie 

badania mogły się odbyć i aby została wydana 

pozytywna decyzja na eksploatację badanego 

urządzenia. W tym zakresie współpracuję 

ze wszystkimi użytkownikami urządzeń na 

terenie zakładu oraz jednostkami zewnętrz-

nymi, takimi jak: Urząd Dozoru Technicznego, 

Transportowy Dozór Techniczny, Centralne 

Laboratorium Dozoru Technicznego oraz 

Państwowa Agencja Atomistyki. Przed tymi 

właśnie urzędami reprezentuję stanowisko 

Grupy Azoty Police zgodnie z pełnomocnic-

twem nadanym mi przez Zarząd Spółki.

Jakie wykształcenie i odbyte szkolenia Pan 

posiada? Jakie kwalifikacje musi posiadać pra-

cownik zajmujący się dozorem technicznym? 

W moim przypadku jest to wykształcenie, które 

określiłbym jako mieszane (śmiech), bo jest to 

wykształcenie techniczne, ekonomiczno-in-

formatyczne, studia podyplomowe z zakresu 

zarządzania BHP oraz wiele szkoleń stricte 

związanych z technicznymi urządzeniami pod-

dozorowymi i wymaganiami prawnymi w tym 

zakresie. Specjaliści pracujący w Zakładowym 

Dozorze Technicznym i preferowani kandydaci 

do pracy w tej komórce to: mechanicy, auto-

matycy, energetycy, generalnie inżynierowie 

z „otwartą głową”, którzy są skłonni do współ-

pracy i pomocy innym w rozwiązywaniu pro-

blemów. Wskazane byłoby również posiadanie 

tak zwanej wiedzy interdyscyplinarnej, która 

nierzadko jest bardzo przydatna przy zajmowa-

niu się zagadnieniami dozoru technicznego.

Jakie cechy charakteru są pomocne przy 

wykonywaniu tego zajęcia? 

Można wymienić wiele cech, które byłyby 

pomocne przy wykonywaniu czynności 

związanych z dozorem technicznym. W mo-

jej ocenie na pewno są to: konsekwencja, 

odpowiedzialność, rzetelność, dociekliwość, 

myślenie przyczynowo-skutkowe oraz inne po-

krewne do tych wymienionych. To cechy, które 

pozwalają m.in. definiować zalecenia i dopilno-

wać ich realizacji, rzetelnie i odpowiedzialnie 

wykonywać swoje zadania, mając na uwadze, 

✍Norbert Masełko
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że mamy do czynienia z urządzeniami, które 

mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego. Osoby obsługujące, pracujące przy 

takich urządzeniach, mają prawo oczekiwać, 

że są to urządzenia sprawne technicznie i bez-

pieczne, że nadzór nad urządzeniami sprawo-

wany jest przez osoby odpowiedzialne. W tym 

kontekście należy podkreślać ważność tych 

cech charakteru i posiadanie ich przez osoby 

sprawujące ten nadzór, kontrolę.

Czy jest to dziedzina, w której trzeba być cią-

gle na bieżąco z nowinkami technologicznymi? 

Jeżeli chodzi o to zagadnienie, to oczywiście – 

lepiej być na bieżąco z nowinkami i wiedzieć, 

co się „w branży” dzieje, niż pozostawać z tyłu 

(śmiech). Kto nie idzie do przodu, nie śledzi 

zmian, ten się nie rozwija. Pojawiające się 

problemy, kierowanie różnych pytań na spo-

tkaniach, bezpośrednia współpraca z użytkow-

nikami urządzeń i jednostkami zewnętrznymi, 

wymagają często natychmiastowej odpowiedzi 

na zadawane pytania lub zasugerowania moż-

liwych rozwiązań. Wtedy taka aktualna wiedza 

jest bardzo przydatna.

Z jakimi urządzeniami i narzędziami na co 

dzień ma Pan do czynienia?

Pracownicy Zakładowego Dozoru tech-

nicznego mają do czynienia z urządzeniami 

technicznymi wskazanymi w ustawie o do-

zorze technicznym, w której ustawodawca 

określił działania zmierzające do zapewnienia 

bezpiecznego funkcjonowania tych urządzeń, 

a w aktach wykonawczych do tej ustawy szcze-

gółowo zdefiniował warunki dla tych działań. 

Czy pracownicy zakładu mają obawy, gdy 

pojawia się Pan na jakimś wydziale? 

Mam nadzieję, że się nie boją, i nie ma takiej 

potrzeby, żeby się bali. Z uwagi na wieloletni 

staż pracy w firmie, duże grono ludzi mnie zna 

i wie, że jestem człowiekiem łagodnym, ale 

konsekwentnym. Staram się wszystkich trakto-

wać jako partnerów do współpracy, z którymi 

rozwiązuje się problemy czy omawia nowe 

wdrożenia, a nie ich zastrasza (śmiech). Tak jak 

każda jednostka kontrolna, w tym przypadku 

weryfikująca stan techniczny urządzeń, eks-

ploatację, naprawy, modernizację, opieramy 

się m.in. na aktach prawnych, takich jak ustawy 

czy rozporządzenia. W tym przypadku, nie-

stety, wymogi prawa są jednoznaczne i muszą 

być bezwzględnie respektowane, a urządzenia 

właściwie eksploatowane. Patrząc pod tym 

kątem, osoby nierespektujące tych wymagań 

mogą się trochę bać, zwłaszcza że przepisy 

definiują różne sankcje, w tym za niewłaściwą 

eksploatację lub postępowanie wbrew wyda-

nym decyzjom. Większość użytkowników to 

jednak osoby świadome, które wiedzą o wyma-

ganiach obowiązujących w tym zakresie, gdyż 

jednostki dozoru technicznego wiele takich 

szkoleń przeprowadziły i wielu użytkowników 

z nich skorzystało. 

Jak oceniłby Pan stres przy wykonywaniu 

swojej pracy? 

Każda praca związana jest z wykonywaniem 

jakichś działań, a więc także podejmowaniem 

decyzji w tym zakresie. Przeważnie powodują 

one pojawienie się jakiegoś stresu. W moim 

przypadku jest on uzależniony od zdarzeń, z któ-

rymi trzeba się zmierzyć, oraz działań pod presją 

czasu. W sytuacjach awaryjnych ta presja jest 

duża, a co za tym idzie – stres z tego wynikający 

czasami jest bardzo duży. Jak wiadomo, stres 

na każdego może różnie oddziaływać – jednych 

paraliżuje, innych pobudza do działania. W ta-

kich okolicznościach wiedza i doświadczenie są 

bardzo przydatne, bo pomagają zredukować 

stres, ale przede wszystkim szybko i sprawnie 

poradzić sobie z powstałą sytuacją. 

Co jest najtrudniejsze w Pana pracy? 

Trudności, jakie się pojawiają, występują najczę-

ściej w sytuacji badań awaryjnych, zwłaszcza 

w godzinach popołudniowych i dniach wolnych 

od pracy. W tych okresach utrudnione jest 

skorelowanie wszystkich działań polegających 

na przygotowaniu urządzenia do badania, 

przygotowaniu właściwych dokumentów po za-

kończonej naprawie, udziału przy badaniu służb 

eksploatacji i naprawiających, a także jednostek 

Zakładowy Dozór Techniczny 
w skali całej firmy zajmuje się 

urządzeniami technicznymi, które 
mogą stwarzać zagrożenie dla 
życia lub zdrowia ludzkiego, ale 

także mienia i środowiska wskutek 
rozprężenia cieczy lub gazów 

znajdujących się pod ciśnieniem 
różnym od atmosferycznego, 

bądź wyzwolenia energii 
potencjalnej lub kinetycznej 

przy przemieszczaniu ludzi albo 
ładunków w ograniczonym zasięgu. 

zewnętrznych Urzędu Dozoru Technicznego czy 

Transportowego Dozoru Technicznego. Jednak, 

mimo pojawiających się trudności, dzięki 

profesjonalizmowi wszystkich zaangażowanych 

w taki proces, działania kończą się rozwiąza-

niem problemu i pozytywną decyzją.

Z jakimi najciekawszymi sytuacjami w pracy 

miał Pan do czynienia, albo jakie było najcie-

kawsze urządzenie, które Pan badał? 

Każde badanie urządzenia może być cieka-

we. Podyktowane jest to między innymi jego 

konstrukcją, warunkami zabudowy na instalacji, 

parametrami pracy, sposobem przygotowania 

do badania. Choć badania danego urządzenia cy-

klicznie się powtarzają, to różnego rodzaju zda-

rzenia i zespół ludzi uczestniczący przy badaniu 

powodują, że to badanie może być ciekawe ze 

względu na zaistniałe okoliczności i sytuacje, 

w których jest ono przeprowadzane. 

Aktualnie większość badań przeprowadzana jest 

przy współudziale Specjalistów ZDT i ja osobiście 

bardzo rzadko przy nich uczestniczę. Zdarza 

się jednak, że jestem obecny w trakcie badań, 

które wynikają z sytuacji awaryjnych lub badań 

urządzeń, które są przygotowywane w godzi-

nach popołudniowych lub weekendowych, kiedy 

to z różnych względów trudno znaleźć chętnych 

do pracy. We wcześniejszych okresach mojej 

pracy jako Specjalista ZDT uczestniczyłem przy 

badaniu wielu urządzeń, o istnieniu których 

wiele osób nie ma pojęcia. Można do nich zaliczyć 

m.in. wywrotnicę wagonów, zapadnię wagonów 

kolejowych, gros urządzeń energetycznych, jak 

choćby kotły czy wymienniki ciepła. Niezapo-

mnianym dla mnie badaniem w zakresie wyko-

nania naprawy i nadzoru był udział w pracach 

prowadzonych na terenie stoczni w Hamburgu. 

Wykonywana tam była konstrukcja dźwigara no-

śnego dla suwnicy bramowej, aby zwiększyć jej 

rozstaw ze 100 m do 112 m rozpiętości, a dźwigar 

był montowany na wysokości 90 m. Potężna 

robota opisywana nawet w prasie niemieckiej, 

której wycinki gdzieś w swoich szpargałach 

jeszcze posiadam (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.
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P
odczas tzydniowych zmagań widzowie 

mogli zobaczyć kilka lotów zawodni-

czych, nocny pokaz balonów w Parku 

Zdrojowym Termy Pałacowe, a także 

wystawę statyczną Muzeum Sił 

Powietrznych i Lotniczej Akademii Wojskowej 

w Dęblinie. Ponadto zaprezentowano kolekcję 

modeli Marka Ławrynowicza oraz wysłuchano 

koncertu Olek Orkiestra.

Zawody balonowe
Od 4 do 7 sierpnia w Nałęczowie 
odbywały się 17. Międzynarodowe 
Zawody Balonowe. Ich Sponsorem 
Specjalnym była po raz kolejny 
Grupa Azoty Puławy.

W otwarciu zawodów udział wziął 
Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu 

Grupy Azoty Puławy.

W pierwszy weekend lipca miasto 
Gniew w województwie pomorskim 
zamieniło się w XVII- wieczną osadę. 
Miejscowi kowale prezentowali 
swój kunszt podczas Pokazu Sztuki 
Kowalskiej. Grupa Azoty była 
mecenasem Festiwalu. 

Festiwal historyczny 
VIVAT VASA

G
łównym wydarzeniem Festiwalu 

było widowisko historyczno-batali-

styczne „Bitwa pod Gniewem 1626”. 

Rekonstrukcja rozegrała się na 

łąkach nadwiślańskich. Na koniec 

gniewskimi uliczkami przeszła wyjątkowa 

parada z pochodniami w towarzystwie hu-

sarzy na koniach. W trakcie festiwalu można 

było podziwiać musztry i tańce, wysłuchać 

koncertów oraz wziąć udział w warsztatach 

rzemieślniczych.  

✍Piotr Środawa
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Podczas otwarcia imprezy obecny był Wiceprezes 
Zarządu Grupy Azoty Puławy Jacek Janiszek. 
Fot. Rafał Bieliński

Fot. Rafał Bieliński

Puławy przez dwa tygodnie były stolicą dwóch gatunków muzycznych. Już po raz 
kolejny młodzi artyści z całego świata spotkali się w mieście nad Wisłą podczas 
Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych sPOKo Jazz (lipiec) oraz Międzynarodowych 
Warsztatach Bluesowych (sierpień). Adepci szkolili się pod okiem wybitnych 
specjalistów w „Domu Chemika”. 

Dźwięki Jazzu i Bluesa
✍Piotr Górecki

Gwiazdą festiwalu byli z pewnością najpopularniejsi 
polscy wykonawcy bluesa - Sławek Wierzcholski 

i Nocna Zmiana Bluesa. Ponadto sympatycy tego 
gatunku muzycznego mogli wysłuchać koncertów 
Vanesy Harbek z Argentyny - gitarzystki, wokalistki 

i trębaczki; Leszka Cichońskiego polskiego gitarzysty 
i kompozytora, który wspólnie z Markiem Radulim zagrali 

autorskie wersje standardów bluesowo-rockowych jak 
i jazzowych, utworów B.B. Kinga, Robbena Forda, Jimiego 

Hendrixa i Tadeusza Nalepy, a także kompozycje z płyty 
Cichońskiego pt. „Sobą gram”. Wydarzenie zwieńczył 

koncert finałowy uczestników warsztatów przy wsparciu 
pedagogów i muzyków.

Równie ciekawe były koncerty, które odbyły się 

podczas warsztatów bluesowych.

- Międzynarodowe warsztaty jazzowe oraz 

bluesowe to jedne z najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych organizowanych w Puławskim 

Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, którego jeste-

śmy mecenasem. To również szansa dla młodych 

ludzi mieszkających w Puławach i okolicy, często 

dzieci naszych pracowników, na kształtowanie 

swoich talentów pod okiem znakomitej kadry pe-

dagogicznej. Wpisuje się to znakomicie w nasze 

działania społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Rozwój kultury jest jednym z priorytetów Grupy 

Azoty Puławy w tym obszarze – powiedział 

Tomasz Hryniewicz, Wiceprezes Zarządu 

Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty 

Puławy.

Kolejna edycja warsztatów już za rok.

T
radycyjnie zajęciom towarzyszyły wy-

stępy artystyczne dla mieszkańców. W 

ramach warsztatów jazzowych wystąpili 

między innymi: Sitkowski Band – Two 

Generations, wykonując repertuar The 

Beatles w wersji jazzowej; zespół z Czech – Katka 

& Jazz Banda, który zaprezentował ponadcza-

sowe standardy mistrzów jazzu, swingu i bluesa. 

Nie zabrakło także koncertów kadry oraz finali-

stów warsztatów, występujących przy wsparciu 

pedagogów i muzyków.
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Po raz piąty Grupa Azoty Siarkopol S.A. wspólnie 
z Fundacją Farma realizuje program Działaj Lokalnie!

Działaj Lokalnie!
Wykaz 
projektów

P
rzez ten czas mieszkańcy powiatu sta-

szowskiego zrealizowali 123 inicjatywy 

na kwotę ponad 477 600 zł. W działa-

niach uczestniczyło 20 500 osób, a za-

angażowanych w realizację było ponad 

300  wolontariuszy. Obecnie trwa 10. edycja 

projektu, w której swoje zamierzenia, pomysły 

i inicjatywy będzie realizowało 15 grup. Budżet 

projektu w tej edycji wynosi 77 078,00 zł!

To jedyny taki program w powiecie staszowskim, 

gdzie w małych miejscowościach inicjowana 

jest aktywność społeczna. Mieszkańcy, którzy 

pozyskują grant z Działaj Lokalnie, realizują swo-

je marzenia i pomysły, budują miejsca spotkań, 

organizują warsztaty, spotkania tematyczne, 

promują zdrowy styl życia oraz ekologię. Poprzez 

program „Działaj Lokalnie” wspólnie z Fundacją 

Farma wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą 

wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Inauguracja Jubileuszowej 10. edycji programu 

odbyła się w malowniczej miejscowości w Brze-

zinach, w gminie Szydłów, gdzie Koło Gospo-

dyń Wiejskich Betulanki ugościło wszystkich 

grantobiorców oraz zaproszonych gości w swojej 

siedzibie po starym sklepie GS w Brzezinach. 

Jest to miejsce wyjątkowe, ponieważ powstało 

w ramach programu „Działaj Lokalnie” podczas 

wcześniejszych edycji. Teraz Betulanki będą 

realizować Dom Talentów. To miejsce ma klimat 

i duszę, a przede wszystkim ludzi o dobrych 

i chętnych do działania sercach. 

Projekty z tej edycji są tak różnorodne, jak różni 

są ludzie. Od organizacji warsztatów wokalnych, 

tanecznych, teatralno-kabaretowych po działa-

nia proekologiczne, prozdrowotne czy działania 

międzykulturowe z Ukrainą. 

Ten program jest zapalnikiem dalszych działań, 

bo to tylko początek przygody z projektami, dzię-

ki którym zmienia się powiat staszowski.  

To zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy, 

dlatego w takie inicjatywy warto inwestować 

i aktywnie w nich uczestniczyć.

1.  „Dom Talentów” – Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach – 

Betulanki  

Opis: Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży, impreza – 

Andrzejkowy zawrót głowy – pokaz taneczny dla rodziców 

i przyjaciół, zabawa andrzejkowa dla dzieci, międzypokoleniowe 

warsztaty wokalne i kulinarne.

2.  „Międzypokoleniowe spotkania kulinarno-kulturowe” – Koło 

Gospodyń Wiejskich „Szydłowianki” w Szydłowie 

Opis: Projekt będzie polegał na cyklu spotkań i warsztatów dla 

mieszkańców Szydłowa. Organizacja ogniska, warsztaty dla 

seniorów: tradycyjne kiszenie kapusty, śpiewy i opowieści ludo-

we, spotkania z przedszkolakami, przedświąteczne wypiekanie 

pierników czy robienie ozdób choinkowych to jedne z wielu 

aktywności realizowanych w ramach projektu.

3.  „Historia Żywa – cykl wydarzeń i rekonstrukcji historycznych” – 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „AVITO VIVIT 

HONORE” 

Opis: Projekt będzie się składał z czterech wydarzeń: 

a) Turniej w konwencji współzawodnictwa rekonstruktorów 

z grup z całego kraju w oparciu o źródła historyczne 

b) Happening pt. „Wspomnienia SIERPNIOWYCH DNI 1944” 

c) Festyn historyczny „Polaków drogi do Niepodległej” 

d) Upamiętnienie miejsc spoczynku na naszym terenie żołnierzy, 

którzy zginęli w wojnie obronnej w 1939 r.

4.  „Wirtualna rzeczywistość w powiecie staszowskim” – Staszow-

ski Klub Gier Fabularnych „Arcanum”  

Opis: W ramach projektu będzie zakupiony sprzęt do wirtual-

nej rzeczywistości wraz z zestawem gier symulacyjnych oraz 

programów. Za ich pomocą najmłodsi będą mogli poznawać 

różne zawody, zobaczyć miejsca, do których normalnie nie mają 

dostępu (muzea, oceanaria, znane miejsca) oraz rozwijać swoją 

koncentrację oraz refleks i spostrzegawczość. 

5.  „Czas na Wieś” – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym: Klub Aktywnych 

Kobiet 

Opis: Wszystkie działania w projekcie ukierunkowane są na roz-

wijanie tradycji ludowych i wzmocnienie statusu działań miesz-

kańców wsi.

6.  „Rytwiańskie Księżniczki” – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rytwianach  

Opis: To projekt kilku działań stwarzający członkom społeczności 

możliwość bliższego kontaktu z dobrą książką poza biblioteką.

7.  „Zadbaj o zdrowie seniorze – ruch i siarka Ci w tym pomoże” – 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Bez Granic” w Połańcu  

Opis: Projekt polega na poprawieniu kondycji zdrowotnej 

seniorów poprzez uczestnictwo w warsztatach prozdrowotnych, 

takich jak: gimnastyka ogólnoruchowa, nordic walking, warsztaty 

dietetyczne, warsztaty psychologiczne, plastyczne i teatralno-ka-

baretowe, kąpiel w wodach siarczkowych w Solcu Zdroju.

8.  „Bez Granic integrujemy się w mieście Połaniec” – Stowarzy-

szenie Aktywności Lokalnej „Bez Granic” w Połańcu 

✍Biuro Marketingu i Komunikacji GA Siarkopol

Opis: Projekt polega na integracji międzynarodowej i międzykul-

turowej mieszkańców Połańca z dziećmi z Ukrainy. Założeniem 

jest wyzbycie się uprzedzeń i stereotypów dotyczących migran-

tów i osób schorowanych, niepełnosprawnych. 

9.  „Wspólnie z Nadwiślankami i tradycją” – Stowarzyszenie 

„Koło Gospodyń Wiejskich Nadwiślanki z Maśnika” Realizator: 

Pozytywni  

Opis: Zorganizowanie warsztatów kulinarnych, międzypokole-

niowe warsztaty ozdób i stroików świątecznych oraz przygoto-

wanie wieczerzy wigilijnej z udziałem młodzieży, mieszkańców, 

przedstawicieli władz samorządowych, emerytów.
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10.  „Warsztaty edukacyjne – metody badania wczesnego wykry-

wania raka piersi” – Połaniecki Klub „Amazonki”  

Opis: Projekt dotyczy zakupu fantomów i laptopa stanowią-

cego komplet urządzeń do przeprowadzania warsztatów 

edukacyjnych. 

11.  „Wolność ocalić od zapomnienia” – Centrum Kultury i Sztuki 

w Połańcu, Realizator: Artystyczna Grupa Musicalowa  

Opis: Projekt polega na stworzeniu przestrzeni dla dyskusji 

słownej i artystycznej o wolności w szerokim znaczeniu tego 

słowa. Obraz wolności zostanie przedstawiony w formie wido-

wiska muzycznego. Będzie to połączenie żywej muzyki, słowa 

i teatru. 

12.  „Na tropie miodu i pszczół” – Stowarzyszenie Jak Nie My 

To Kto 

Opis: Zakup sadzonek i nasion roślin kwitnących, zapewnienie 

pszczołom dostępu do wody, promowanie wiedzy na temat 

pszczół, piknik dla dzieci, wycieczka w poszukiwaniu inspiracji 

do tworzenia na własnych podwórkach kompozycji przyjaznych 

pszczołom.

13.  „Pieśni Ludowe dla każdego i dużego i małego” – Koło Gospo-

dyń Wiejskich Czerwona Malina w Kiełczynie 

Opis: Realizowany projekt będzie polegał na organizacji cyklu 

warsztatów z folkloru obejmujących naukę śpiewu, organiza-

cja zabawy tanecznej, gdzie uczestnicy zaprezentują nabyte 

umiejętności. Kulminacją projektu będzie nagranie teledysku 

z pieśnią ludową w wykonaniu uczestników warsztatów. 

14.  „Rozwijamy skrzydła – międzypokoleniowa przygoda” – Sto-

warzyszenie Szczeglice – tradycja, kultura, rozwój, Realizator: 

Przyjaciele  

Opis: Wyjazd integracyjny o charakterze krajoznawczo-re-

kreacyjnym – Kazimierz Dolny nad Wisłą oraz cykl wyjazdów 

rowerowych poprzedzonych pogadanką na temat przepisów dro-

gowych wygłoszonych przez koordynatora ds. bezpieczeństwa .

15.  „Aktywnie Razem” – Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli  

Opis: Budowa miejsca pod ognisko oraz grilla, zamontowanie 

stołu, ławek, posadzenie drzew, krzewów i kwiatów ozdobnych. 

Powstanie miejsce, w którym wszyscy będą mogli znaleźć chwi-

lę wytchnienia, porozmawiać ze znajomymi oraz organizować 

różne spotkania kulturalno-integracyjne.  
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A
ktywnie, familijnie i na sportowo. 

Tak w pierwszy weekend sierpnia 

można było spędzić czas na Festy-

nie Rodzinnym odbywającym się 

na stadionie Dąbrovii w Dąbrowie 

Tarnowskiej. Impreza odbyła się w ramach 

obchodów 100-lecia tego klubu. Grupa 

Azoty jest Głównym Partnerem jego sekcji 

łuczniczej.

Wydarzenie obfitowało w liczne atrakcje, 

szczególnie dla najmłodszych. Każdy mógł 

także wziąć udział w loterii fantowej, z której 

dochód zostanie przeznaczony na organiza-

cję zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

20 
sierpnia w ramach podsumo-

wania kolejnej edycji festi-

walu, w kazimierskiej farze 

odbyły się aż cztery koncerty 

w których wystąpili: Mateusz 

Rzewuski (organy), Zbigniew Gach (organy), 

Małgorzata Bobińska (flet poprzeczny) Wojciech 

Trefon (harfa), Lucyna Bielska (śpiew), Tomasz 

Bielski (klawesyn), Roman Perucki (organy). Kon-

cert transmitowany był na żywo w TVP3 Lublin.

W
 ydarzenie miało na celu uczczenie 

pamięci o powstańcach warszaw-

skich i przybliżenie – zwłaszcza 

najmłodszym – ich bohaterskiego 

zrywu. Na przybyłych czekało 

wiele atrakcji, w tym między innymi: szycie 

opasek, drukarnia, pokaz sprzętu wojskowego 

oraz możliwość wspólnego śpiewania powstań-

czych piosenek. 

W
 ostatni weekend lipca w Trzebieży 

odbył się polsko-ukraiński festyn 

rodzinny. W programie imprezy 

znalazły się między innymi: pokaz 

ratownictwa wodnego, kącik 

fotograficzny, przejażdżka motocyklami, dmu-

chańce, żywa maskotka oraz biesiada grillowa. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 

była Partnerem wydarzenia. Organizatorem 

imprezy było Stowarzyszenie „Dzikie Anioły”.

Zwieńczeniem Festynu 
był mecz towarzyski 

MLKS Dąbrovia Dąbrowa 
Tarnowska z drużyną KTS 

WESZŁO.

Grupa Azoty Puławy od 
lat wspiera Kazimierski 

Festiwal Organowy.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. była Partnerem 

Głównym wydarzenia. 

✍Piotr Środawa

✍Paweł Kwiek

✍Paweł Kwiek
31 lipca w ogrodach Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 
odbył się Rodzinny Piknik Powstańczy – Cześć i chwała 
Bohaterom 1944. 

Festyn Rodzinny   
w Dąbrowie Tarnowskiej

Rodzinny Piknik 
Powstańczy – Cześć 
i chwała Bohaterom 1944

Polsko-ukraiński 
festyn rodzinny 

14 sierpnia w Janowie Lubelskim odbył się Festiwal 
Oręża Polskiego, którego jednym z głównych sponsorów 
była Grupa Azoty Puławy. W ramach wydarzenia można 
było zobaczyć między innymi rekonstrukcję bitwy pod 
Cedynią, pokazy grup rekonstrukcyjnych z różnych epok 
oraz posłuchać koncertu orkiestry wojskowej.

W sierpniu, w Kazimierzu Dolnym miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie z 50-letnią tradycją. Mowa 
o Kazimierskim Festiwalu Organowym, podczas 
którego można było wysłuchać brzmienia 
najstarszych organów w naszym kraju.

Festiwal Oręża 
Polskiego

Kazimierski 
Festiwal Organowy
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P
o Hali Widowiskowo-Sportowej 

„Azoty”, gdzie rozgrywane są mecze 

naszych siatkarskich mistrzów, Pre-

miera i towarzyszącego mu Ministra 

Sportu i Turystyki Kamila Bortniczu-

ka oprowadzali: prezes Paweł Stańczyk oraz 

zawodnicy: Tomasz Kalembka i Korneliusz 

Banach. Zaprezentowano najważniejsze trofea 

zdobyte przez ZAKSĘ, w tym potrójne złoto 

z sezonu 2021/2022 – Puchar Polski, puchar 

Mistrzów Polski i trofeum Ligi Mistrzów.

Premier Mateusz Morawiecki dołączył 

również do młodzieży odbywającej siatkarski 

trening w hali, zachęcając do podejmowania 

aktywności sportowej przez dzieci i młodzież.

Wizyta Premiera 
w Kędzierzynie-Koźlu
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwiedził Kędzierzyn-Koźle, 
gdzie między innymi spotkał się z przedstawicielami Grupy Azoty ZAK 
i Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

✍Biuro Marketingu i Komunikacji 
Grupy Azoty ZAK

✍Biuro Marketingu i Komunikacji 
Grupy Azoty ZAK

Grupa Azoty ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle 
gotowa na kolejne wyzwania

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle pełną parą wkracza w kolejny 
sezon. O cele, jakie stawia sobie 
drużyna z Miasta Koziołków, 
pytać nie trzeba – zawsze są one 
najwyższe. Podczas konferencji 
prasowej otwierającej sezon głos 
zabrał Prezes Zarządu Grupy Azoty 
ZAK Paweł Stańczyk.

Z
AKSA to klub, który jest istotną częścią 

Grupy Azoty. ZAKSA to już legenda, hi-

storia sukcesów klubu jest długa. ZAKSA 

jest nie tylko największym ambasa-

dorem Grupy Azoty na arenie ogólno-

polskiej i międzynarodowej, lecz także miasta, 

kibiców oraz całej ZAKSA Family. Ostatni sezon 

w wykonaniu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-

-Koźle na pewno był fenomenalny, kędzierzynia-

nie odnieśli sukcesy na każdym polu, kończąc 

sezon w potrójnej koronie. Jest dla nas dumą 

i zaszczytem, że możemy ich wspierać. Dzięku-

jemy osobom zarządzającym klubem – na czele 

z prezesem Piotrem Szpaczkiem, trenerem, za-

wodnikami oraz wszystkim pracującym na rzecz 

klubu – mówił prezes Paweł Stańczyk.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
Koźle w sezon wchodzi z nowym 

szkoleniowcem, Tuomasem 
Sammelvuo, oraz wielkimi 

oczekiwaniami. Emocji na pewno 
nie zabraknie zarówno na polskich 
parkietach, jak i w Lidze Mistrzów.

– Następnie otrzymał on od prezesa ZAKSY S.A. 

Piotra Szpaczka koszulkę z symbolicznym numerem 

jeden. – Przed nami kolejny sezon. Po ostatnich 

sukcesach nowy sezon będzie jeszcze trudniejszy. 

W myśl zasady „bij mistrza” każdy będzie przystępo-

wał do rywalizacji z nami z dodatkową motywacją, 

chcąc wygrać. Myślę, że zmiany personalne w szta-

bie oraz drużynie spowodują, że będziemy jeszcze 

silniejsi. Te sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia 

właściciela klubu – Grupy Azoty ZAK S.A., za co 

bardzo dziękuję – dodał Piotr Szpaczek.

Wizyta Premiera w Kędzierzynie-Koźlu 

Konferencja prasowa ZAKSY otwierająca 
sezon 2022–2023
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G
rupa Azoty Puławy kładzie duży 

nacisk na utrzymanie i pielęgnację 

terenów zielonych – zarówno w sa-

mym zakładzie, jak i w jego otocze-

niu. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 

na terenie fabryki posadzonych zostało bli-

sko 700 drzew oraz ponad 4 tysiące krzewów. 

Natomiast poza zakładem, ale na terenach 

należących do przedsiębiorstwa posadzono 

ponad 15 tysięcy drzew.

Dbamy   
o ekologię

Zielony projekt w ramach 
naszego Wolontariatu

W ramach tegorocznej 
edycji Wolontariatu 
Pracowniczego Grupy 
Azoty realizowany 
będzie projekt zgłoszony 
przez pracowników 
Grupy Azoty Puławy.

J
ego celem jest aranżacja zieleni wokół Willi Samotni. W sąsiedztwie 

tego zabytkowego budynku zostanie zasadzonych 5 dębów szypułko-

wych i 15 pnących róż, powstaną również drewniane pergole.

Nasadzenia będą realizowane zgodnie z wytycznymi projektu zago-

spodarowania terenu, który został uzgodniony i zaakceptowany przez 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Autorzy projektu podkreślają, że zależy im na podtrzymaniu tradycji 

zakładania i urządzania ogrodów, zapoczątkowanej przez księżną Izabelę 

Czartoryską.

✍Biuro Komunikacji Grupy Azoty Puławy

Widok na puławskie zakłady 
z zalesionych miejsc

Praca wre także w Tarnowie. Wolontariusze, 

a zarazem pracownicy Grupy Azoty S.A. już 

działają nad swoim projektem. Przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dwud-

niakach powstanie ogród sensoryczny. Teren 

wokół stajni terapeutyczno-sportowej zostanie 

zmieniony w zielony zakątek, gdzie podopiecz-

ni ośrodka będą mogli wszystkimi zmysłami 

doświadczać natury. W tworzeniu ogrodu będą 

Uśmiechy na twarzach i chęć do działania – 
pierwsze grupy wolontariackie Grupy Azoty 
już pracują nad swoimi projektami.

Pierwsze grupy wolontariackie  
Grupy Azoty już pracują

✍Piotr Środawa

P
racownicy naszych spółek z Puław 

i Kędzierzyna-Koźla rozpoczęli działania 

zaplanowane w ramach I Edycji Wolon-

tariatu Pracowniczego Grupy Azoty. 

Program, nawiązujący do strategicznego 

projektu „Zielone Azoty”, ma na celu głównie tro-

skę o klimat, środowisko, ale również najbliższe 

otoczenie zakładów, w których funkcjonują spółki 

naszej firmy.

Dzięki wolontariuszom z Grupy Azoty ZAK 

S.A. już niebawem powstanie stacja naprawy 

rowerów w Dziergowicach. 

Z kolei ochotnicy z Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. zadbają o zielony 

krajobraz wokół zabytkowego budynku 

„Willa Samotnia” w Puławach.    

uczestniczyć wychowankowie placówki, którzy 

później zajmą się także opieką nad roślinami.

Już nie możemy doczekać się efektów pracy 

naszych wolontariuszy. W ramach Wolonta-

riatu Pracowniczego do końca października 

br. powstanie 10 proekologicznych projektów. 

Już niebawem pokażemy kolejne aktywności 

naszych pracowników.



Zostaliśmy Partnerem
kierowcy kartingowego 

Macieja Gładysza

Malwina Kopron 
trzecia w Memoriale Kamili 
Skolimowskiej

P 
odczas wyścigów logotypy Grupy Azoty oraz 

marki NOXy są widoczne na stroju zawodni-

ka oraz na gokarcie. Zawodnik będzie także 

brał udział m.in. w akcjach reklamowych 

i marketingowych naszej firmy.

M 
alwina Kopron, młociarka wspierana 

przez Grupę Azoty, zajęła trzecie miej-

sce w Memoriale Kamili Skolimowskiej. 

Zawody zostały rozegrane w pierwszy 

weekend lipca w Chorzowie.

✍Biuro Komunikacji Grupy 
Azoty S.A.

✍Paweł Kwiek

Maciej pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach 
rajdowych i wyścigowych. Jego dziadek, Janusz, 

rywalizował na odcinkach specjalnych, a tata, Adam, 
jest wielokrotnym wyścigowym mistrzem Polski.

Czternastoletni sportowiec od kilku lat odnosi 
sukcesy na arenie międzynarodowej. W tym roku 
zdobył mistrzostwo Champions of the Future – 
Winter Series, a także stanął na podium World Series 
Karting Super Master Series w Lonato we Włoszech.
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Szósta 
na świecie
Rozmowa z Wiktorią Oko, zawodniczką KS Wisła 
Puławy, reprezentantką Polski, która podczas 
sierpniowych mistrzostw świata do lat 20 w Kolumbii 
została szóstą lekkoatletką na świecie w biegu na 
400 metrów przez płotki. 

✍Piotr Górecki

to świetne doświadczenie. Ze startu na start 

biegało mi się coraz lepiej, jednak nogi czuły 

już poprzednie biegi. Sam wynik nie do końca 

spełnia moje oczekiwania, bo planowałam 

i chciałam biegać dużo szybciej. To jednak wy-

starczyło na 6. miejsce na świecie, co i tak jest 

ogromnym sukcesem. Myślę, że mam jeszcze 

czas i kolejne sezony przede mną na jeszcze 

szybsze bieganie.

Jak w Twojej ocenie na przestrzeni kilku lat 

rozwinęłaś się jako lekkoatletka?  

Cieszy mnie to, że z roku na rok stopniowo się 

poprawiam. Hamują mnie jedynie kontuzje. Tak 

naprawdę w sezonach, gdy urazy mnie omijały, 

nigdy nie miałam regresu formy. Dodam, 

że nawet te, które biegałam z kontuzjami, były 

nieraz zakończone happy endem z medalami. 

Wszystko dzieje się po coś. Być może akurat 

musiałam to wszystko przejść, by znaleźć się 

tutaj, gdzie jestem teraz. Tak naprawdę każdy 

sezon i każda kontuzja czegoś uczy.

Jakie masz plany na resztę letniego sezonu 

lekkoatletycznego?  

Aktualnie rozpoczęłam wakacje. Wspól-

nie z trenerem uznaliśmy, że przyda mi się 

dłuższa chwila oddechu. W związku z tym 

postanowiliśmy nie startować już w żadnych 

zawodach. Jeśli będę miała ochotę, wówczas 

wystartuję 3 września na stadionie w Pu-

ławach, ale nie jest to nic pewnego, gdyż 

potrzebuję odpoczynku i zregenerowania po 

długim sezonie.

Czego wypada Ci życzyć na najbliższy 

czas? 

W moim wypadku zdrowia nigdy za wiele. 

Dbam bardzo o nie teraz, bo wiem, że jeśli ono 

będzie, to wszystko inne przyjdzie z czasem.

Dziękuję za rozmowę.

W
iktorio, można powiedzieć, 

że ten rok jest dla Ciebie jak sen. 

Najpierw zdobywasz złoty medal 

na mistrzostwach Polski do lat 

20 w biegu na 400 metrów przez 

płotki w Radomiu. Dzień później dokładacie 

do tego złoto w sztafecie na 4x100 metrów 

(Liwia Włoszczyk, Wiktoria Oko, Zuzanna 

Gozdera, Alicja Sielska), by finalnie znaleźć 

się w kadrze na mistrzostwa świata do lat 20 

w kolumbijskim Cali, gdzie zostałaś szóstą 

biegaczką na świecie w swoim roczniku. Jakie 

uczucia towarzyszyły Ci, począwszy od medali 

w Radomiu aż po start w Kolumbii?  

Medale z Radomia same w sobie smakowały wy-

śmienicie, zrobiłam bardzo duży krok naprzód, 

poprawa rekordu życiowego na 400 m przez 

płotki, uzyskanie wskaźnika na mistrzostwa 

świata, do tego złota sztafeta – razem z dziew-

czynami ,,wzięłyśmy’’ to, po co przyjechałyśmy 

do Radomia – uczucia nie do opisania, cudownie 

stać na najwyższym podium mistrzostw, a na-

stępnie założyć strój reprezentacyjny. Sezon 

w 101% udany i szczęśliwy dla mnie!

Spodziewałaś się aż takiego wsparcia 

ze strony Twoich sympatyków? Szczególnie 

było to dostrzegalne w Puławach, gdzie Klub 

i Urząd Miasta zachęcali do zaciskania kciu-

ków za Ciebie…

Muszę przyznać, że na bieżąco śledziłam 

media społecznościowe i na pewno nie 

spodziewałam się aż takiego zainteresowania. 

Otrzymałam wiele wiadomości, które tylko 

napędzały mnie do osiągnięcia w Kolumbii jak 

najlepszego wyniku. Jestem bardzo wdzięczna 

każdemu, kto wspierał mnie, czy to słowem, 

czy trzymając kciuki i zarywając noc, aby obej-

rzeć moje występy na mistrzostwach świata.

Każdy sukces rodzi się w bólach, w Twoim wy-

padku można powiedzieć, że było podobnie? 

Jeśliby wspominać poprzedni sezon i wiele 

łez spowodowanych kontuzjami, które mnie 

prześladowały, to na pewno. W tym roku ból 

doskwierał mi wyłącznie na hali w sezonie 

zimowym. Ciągnąca się od zeszłego roku kon-

tuzja mięśnia dwugłowego dała mi spokój pod 

koniec lutego, gdy trochę zregenerowałam 

mój organizm po startach halowych. Do sezo-

nu letniego, po dwóch latach ciągłych urazów, 

przystąpiłam bez żadnych przeciwwskazań, 

mogąc wykonać w 100% każdy trening. Myślę 

że, to dało taki efekt, że zaczęłam biegać to, co 

powinnam. Przepracowałam cały okres przy-

gotowań do sezonu na otwartym stadionie 

i dzięki temu dziś widać tego efekty.

Kiedy tak naprawdę uwierzyłaś w to, 

że to może być Twój rok?  

Uwierzyłam, gdy zobaczyłam, jak szybko ro-

bię progres z treningu na trening. Urazy omi-

jały mnie przez cały letni sezon, co sprawiło, 

że już po pierwszych sprawdzianach na trenin-

gu wiedzieliśmy z trenerem, że będzie ,,moc’’. 

Potem wystarczyło to tylko pokazać.

Jak wyglądał start na mistrzostwach świata? 

Czy spodziewałaś się, że będziesz w stanie 

osiągnąć tak znakomity wynik?  

Start w Cali to była dla mnie nagroda za tak 

owocny sezon. Wyjazd do Kolumbii wypraco-

wałam tak naprawdę razem z trenerem Mu-

ratem. Stadion w Cali to najpiękniejsza arena, 

jaką kiedykolwiek widziałam. Atmosfera tych 

mistrzostw i wszystko, co z nimi związane, 

sport magazyn

Stadion w Cali to najpiękniejsza arena, 
jaką kiedykolwiek widziałam. Atmosfera 

tych mistrzostw i wszystko, co z nimi 
związane, to świetne doświadczenie.

Wiktoria Oko podczas Mistrzostw Świata.  
Fot. World Athletics
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Nowy sezon 
i nowe nadzieje 
w Tarnowie

To już czwarta z rzędu kampania Grupy Azoty Unii Tarnów w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Do tej pory zespół nie sprostał jednak 
oczekiwaniom przede wszystkim kibiców. To ma się zmienić ze startem 
nowego sezonu. Klub zakontraktował nowego trenera, a zespół został 
odmłodzony dzięki kilku transferom. Jednym z nabytków, choć to już 
bardzo doświadczony gracz, jest Paweł Podsiadło, który kilka sezonów 
rozegrał już z jaskółką na koszulce. Jego były klub, KS Azoty-Puławy, 
podobnie jak tarnowska Unia, także jest wspierany przez Grupę Azoty. 
Przy okazji pierwszych meczów rozgrywek PGNiG Superligi rozmawiamy 
z nowym lewym rozgrywającym biało-niebieskiej ekipy.

✍Piotr Środawa
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C
o skłoniło Cię do przyjścia do tar-

nowskiego zespołu? 

Przede wszystkim projekt, który 

się tutaj tworzy. Cały jego zarys, 

który przedstawił mi prezes klubu, 

był bardzo interesujący. Mamy też świetną 

halę, cudownych kibiców, którzy są z drużyną 

nie tylko na meczach domowych, ale też 

praktycznie na każdym wyjeździe. Widać, 

że tarnowianie żyją piłką ręczną. Nie 

będę ukrywał, że na moją decyzję 

wpłynęły także względy logistyczne. 

Kielce to rodzinne miasto moje 

i mojej żony, więc z Tarnowa jest 

niedaleko. Byłoby dla mnie rów-

nież olbrzymią radością, gdybym 

mógł przyczynić się do roz-

woju szczypiorniaka właśnie 

w mieście spod Góry św. 

Marcina.

Lewe rozegranie jest chyba najliczniej 

obsadzoną formacją w tarnowskiej drużynie. 

Rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie 

widać już na treningach?  

To może nam wyjść tylko na plus. Wszyscy 

znajdą swoje miejsce na boisku. Kilku lewych 

rozgrywających sprawdzanych jest obecnie 

na innych pozycjach. Jeśli będzie taka potrzeba, 

to każdy może zagrać w innej formacji niż w tej, 

do której jest teoretycznie przypisany. Nie 

możemy zapominać o tym, że sezon jest długi 

i wymagający, a co za tym idzie – nietrudno 

w nim o kontuzje. Rotacja na rozegraniu będzie 

zatem większa, na co pozwala właśnie spora 

liczba zawodników. Trener będzie miał większą 

swobodę.

Na co stać tę ekipę w nowym sezonie? Kibice 

z Tarnowa są pełni nadziei na osiągnięcie 

przez was lepszych wyników niż w ostatnich 

sezonach. 

Ja sam chciałbym, żeby te wyniki były lepsze. 

W tej drużynie, w przerwie między sezona-

mi, sporo się pozmieniało. Przyszedł nowy 

szkoleniowiec, kilku nowych zawodników. Po 

pierwszych sparingach było już widać, że ta gra 

się zmieniła i zawsze graliśmy w nich do końca, 

nie odpuszczaliśmy. Tego też uczy nas trener, 

żeby mecz grać pełne 60 minut, a najważniejsze 

są zwłaszcza ostatnie momenty. Na starcie 

sezonu jestem pełen optymizmu. Liczę też, 

że razem z kibicami, którzy, mam nadzieję, jak 

najliczniej będą stawiać się w hali, stworzymy 

naszą twierdzę – twierdzę „Tarnów”.

Zespół ma także nowego pierwszego trenera. 

Od nowego sezonu drużyną będzie opiekował 

się Tomasz Strząbała. Szkoleniowiec nie-

zwykle doświadczony, który wiedzę czerpał 

od najlepszych – między innymi od Bogdana 

Wenty czy Tałanta Dujszebajewa. Jak Ty zapa-

trujesz się na tę współpracę?

Na początku chciałbym wspomnieć, że tre-

ner Strząbała wychował mnie jako piłkarza 

ręcznego. Zacząłem trenować pod jego okiem 

w wieku 12 lat. Razem zdobywaliśmy medale 

Mistrzostw Polski Juniorów. Na starcie mojej 

seniorskiej kariery grałem w drugiej lidze 

także pod skrzydłami trenera Strząbały, który 

później w drużynie z Kielc, gdy do niej przycho-

dziłem, był asystentem Bogdana Wenty. Razem 

spędziliśmy zatem około 10 lat. Nic się u niego 

nie zmieniło. Charakter pozostał. Dalej jest 

wymagający, oczekuje dużego zaangażowania 

podczas treningu i meczu. Ma bardzo dobrze 

rozwinięty warsztat. Poprzez ciężką pracę 

na pewno osiągniemy to, czego chcemy my 

i trener.

W Tarnowie, za sprawą miejscowej Unii, piłka 

ręczna przeżywa swój renesans. Jak Ty oce-

niasz szansę na dalszy rozwój tej dyscypliny 

w mieście generała Bema? 

Dużo zależy od nas, zawodników, bo jeśli my 

będziemy się dobrze prezentować, to więcej 

kibiców będzie przychodziło na halę nas do-

pingować. Być może dzięki temu, także więcej 

dzieci będzie chciało trenować piłkę ręczną. 

Możliwości w Tarnowie są bardzo duże. 

Czy jesteś w stanie wyróżnić jednego zawod-

nika, który może być zdecydowanym liderem 

waszego teamu? 

Za wynik powinna być odpowiedzialna cała 

drużyna, nie możemy bazować na jednym za-

wodniku. Samemu nie wygra się meczu. Trener 

powtarza nam, że musimy stanowić kolektyw 

i myślę, że gra zespołowa będzie naszym naj-

większym atutem.

Co według Ciebie musi zostać poprawione 

w pierwszej kolejności, żeby drużyna mogła 

znaleźć się w górnej części tabeli i poprawić 

wynik z poprzedniego sezonu? 

Poprzedni sezon to już przeszłość. Pracuje-

my ciężko nad nowym rozdziałem w historii 

tarnowskiego szczypiorniaka. Ulepszamy naszą 

grę zarówno w ataku, jak i w obronie. Trener 

Strząbała uczy nas nowej taktyki, która wyglą-

da coraz lepiej. Będziemy robić wszystko, aby 

rozstrzygać mecze na swoją korzyść.

Mamy świetną halę, cudownych 
kibiców, którzy są z drużyną nie tylko na 
meczach domowych, ale też praktycznie 

na każdym wyjeździe. Widać, że 
tarnowianie żyją piłką ręczną.

W przerwie między sezonami 
sporo się pozmieniało. Przyszedł 

nowy szkoleniowiec, kilku nowych 
zawodników. Po pierwszych sparingach 

było już widać, że ta gra się zmieniła 
i zawsze graliśmy w nich do końca, nie 

odpuszczaliśmy. Tego też uczy nas 
trener, żeby mecz grać pełne 60 minut, 
a najważniejsze są zwłaszcza ostatnie 

momenty.

Czy miałeś już okazję zwiedzić Tarnów? Co 

podoba Ci się w tym mieście najbardziej?

Niestety nie miałem jeszcze okazji pospace-

rować po Tarnowie. Okres przygotowawczy, 

który niedawno skończyliśmy, był bardzo wy-

magający. Udało mi się jedynie, razem z rodziną, 

odwiedzić tarnowski rynek. To bardzo urokliwe 

miejsce. Na pewno będzie jeszcze czas, żeby 

zobaczyć więcej atrakcji tego miasta. Z tego, co 

wiem, Tarnów ma wiele do zaoferowania. Mu-

szę tylko znaleźć czas, żeby tego doświadczyć.

Piłka ręczna to Twoja jedyna pasja, czy może 

znajdujesz czas na inne zainteresowania?

Oczywiście! Lubię sięgnąć po dobrą książkę. 

Szczególnie upodobałem sobie fantastykę, 

a jednym z moich ulubionych autorów jest 

Stephen King. Książka jest ze mną praktycznie 

podczas każdego wyjazdu na mecz. Jestem też 

kinomanem. Staram się zawsze być na bieżąco 

z nowościami filmowymi. Jeżeli tylko jest okazja 

i czas, to z żoną lubimy robić sobie małe seanse 

i nadrabiać zaległości.

Dziękuję za rozmowę.
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✍Kornelia Przygoda 

P
odstawowym celem działalności jest 

zapewnienie Jednostkom Bizneso-

wym rzetelnych usług badawczych 

w zakresie:

• laboratoryjnej analityki procesowej;

• kontroli jakości surowców, gotowego 

wyrobu i materiałów odpadowych;

• laboratoryjnej analityki obejmującej BHP 

i ochronę środowiska;

• laboratoryjnej analityki technicznej – ba-

dań dotyczących zakłóceń procesowych, 

awarii i badań o charakterze rozwojowym.

Struktura – z jakich komórek składa się Cen-

trum i czym się zajmują?

Dla zapewnienia skutecznego sterowania 

wszystkimi obszarami produkcyjnymi w Cen-

trum funkcjonują cztery Laboratoria, rozmiesz-

czone na terenie całego Zakładu, w pobliżu 

obsługiwanego fragmentu produkcji:

• I Dział Kontroli Jakości – obsługa tzw. 

POLIC I, czyli wytwórni produkcyjnych JB 

Nawozy i Wydziału Pakowni LP1

• II Dział Kontroli Jakości – obsługa tzw. 

POLIC II, czyli wytwórni produkcyjnych JB 

Nawozy, JB Nitro

• Dział Analiz Środowiskowych i Energe-

tycznych – obsługa Wydziału Gospodarki 

Wodnej i Wydziału Oczyszczalni Ścieków 

(Centrum Infrastruktury), Wydziału 

Elektrociepłowni Centrum Energetyki oraz 

całego przedsiębiorstwa w zakresie ana-

lityki chemicznej i pomiarów związanych 

z zagadnieniami ochrony środowiska oraz 

bezpieczeństwa i higieny pracy

• Laboratorium Bieli Tytanowej – obsługa JB 

Pigmenty.

W związku z zachowaniem ciągłości procesów 

produkcyjnych większość Laboratoriów (poza 

Laboratorium Ochrony Środowiska i Laborato-

rium Energetycznego) pracuje w systemie 5BOP, 

aby całodobowo sprawować nadzór i kon-

trolować powierzony odcinek produkcji. Nad 

całością prac czuwa Szef Operacyjny Centrum, 

który koordynuje i monitoruje pracę wszystkich 

Laboratoriów.

Centrum Analiz Laboratoryjnych jest nowoczesną jednostką 
laboratoryjną, działającą jako wsparcie dla procesów produkcyjnych 
w Grupie Azoty Police. Poznajmy cele, strukturę, pracowników…

Centrum Analiz 
Laboratoryjnych 
w Grupie Azoty Police

Ilu pracowników jest zatrudnionych w Cen-

trum Analiz Laboratoryjnych? Ilu mężczyzn 

pracuje w Centrum? Jakie stanowiska pracy 

występują w strukturze Centrum?

Spośród ponad dwustuosobowej załogi 

Centrum zdecydowaną większość stanowią 

kobiety. Jest to placówka sfeminizowana. Za-

ważyły o tym cechy osobowe kobiet, wybitnie 

potrzebne w pracy laboratoryjnej, których 

panie, jak się wydaje, mają nieco więcej niż 

panowie: zdolności manualne, precyzyjność 

ruchów, dokładność wykonywanych czynno-

ści i duża dawka staranności oraz cierpliwości. 

Panie zajmują przede wszystkim stanowiska 

laborant-próbobiorca. Są to pracownicy 

liniowi mający bezpośredni kontakt z wy-

twórniami produkcyjnymi. Na nich spoczywa 

duża część obowiązków wynikających z pracy 

w laboratorium:

• pobieranie i przygotowanie próbek do badań,

• prowadzenie wszelkiego typu badań labo-

ratoryjnych,

• dokumentowanie i przekazywanie wyników.

 

Centrum Analiz Laboratoryjnych dysponuje 

sporą liczbą zaangażowanych i zdeterminowa-

nych laborantów-próbobiorców, pragnących 

osiągnąć mistrzostwo w swoim zawodzie. 

Wsparciem dla nich są specjaliści techniczni, 

zatrudnieni prawie w każdym laboratorium. 

Sprawują nadzór nad wyposażeniem pomiaro-

wym, dokonują oceny jakości badań, przepro-

wadzają walidację metod analitycznych (spraw-

dzenie metody do konkretnego zastosowania).

Centrum Analiz Laboratoryjnych jest samowy-

starczalne, jeśli chodzi o zaplecze techniczne, 

konieczne do podstawowego funkcjonowania. 

Ekipa techniczna złożona z elektromechaników, 

ślusarza i dmuchacza szkła, poza wykonywa-

niem czynności wynikających z charakteru 

stanowiska, dodatkowo zajmuje się dystrybucją 

i transportem odczynników do znajdujących się 

w różnych lokalizacjach Laboratoriów, profi-

laktyką przeciwpożarową w ogólnym zakresie 

i jest wsparciem dla laborantek w przypadku 

wykonania cięższych prac w laboratorium.

Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko 

dmuchacza szkła laboratoryjnego. Jest to je-

den z zanikających zawodów, powoli odcho-

dzących w zapomnienie, głównie z powodu 

postępu technicznego. W naszym Centrum 

zatrudniony jest dmuchacz szkła laboratoryj-

nego z dużym doświadczeniem zawodowym. 

Wykonuje bieżące naprawy uszkodzonego 

szkła laboratoryjnego, które nie musi być 

zastępowane nowym asortymentem. Potrafi 

stworzyć zaprojektowane przez naszych 

technicznych specjalistów unikalne prototy-

py – szklane dodatki do aparatury pomiarowej. 

Często są to rzeczy trudno dostępne na rynku 

branżowym. 

Jakie usługi świadczy Centrum na zewnątrz?

Centrum Analiz Laboratoryjnych pełni 

kluczową funkcję we wspieraniu zakładowych 

procesów technologicznych. Poza podstawo-

wą działalnością, Centrum współpracuje rów-

nież z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 

świadczenia różnego rodzaju usług laborato-

ryjnych, realizacji badań kontraktowych m.in. 

dla Storage Partners, Silver Truck, Messera, 

Kemipolu, Transtechu. Usługi staramy się 

zawsze maksymalnie dostosować do indywi-

dualnych potrzeb naszych kontrahentów. 

Obecnie Centrum przygotowywane jest 

do obsługi analitycznej Grupie Azoty Polyole-

fins w zakresie wodno-ściekowym. Wymaga 

to od nas wzmożonego wysiłku i dopracowa-

nia szczegółów między stronami. Wdrożenie 

harmonogramów badań i przygotowanie 

nowych miejsc do ich wykonywania musi być 

gotowe wraz z uruchomieniem nowej fabryki 

w 2023 r. W trzecim kwartale br. przyjmiemy 

do siebie 12 osób zatrudnionych w Grupie 

Azoty Polyolefins na szkolenie analityczne, 

gdzie nasi pracownicy będą pełnić funkcję 

mentorów i zapoznawać „narybek” z najnow-

szymi trendami analitycznymi. Szkolenie ma 

trwać około trzech miesięcy i kończyć się 

egzaminem oraz wydaniem certyfikatu. 

Jakim sprzętem dysponuje Centrum?

Centrum Analiz Laboratoryjnych na bieżąco 

wzmacnia potencjał analityczny poprzez 

inwestowanie w infrastrukturę badawczą 

umożliwiającą dokładne i sprawne realizo-

wanie zobowiązań. W efekcie nasze Labora-

toria wyposażone są w najnowocześniejsze 

instrumentarium badawcze oferujące otwarty 

dostęp do technik spektroskopowych, chro-

matograficznych, rentgenometrycznych, 

innowacyjnych systemów roztwarzania 

próbek, automatycznego kompleksowego ba-

dania składu nawozowego. Dysponujemy też 

nowoczesnymi analizatorami do analiz paliw 

stałych i odpadów paleniskowych.

Na początku lat 90. ubiegłego wieku, jako jedno 

z nielicznych laboratoriów w Polsce, byliśmy 

użytkownikiem spektrometru ICP-OES. Meto-

dyki znormalizowane nie były jeszcze tak szeroko 

dostępne jak teraz, więc musieliśmy wspólnie 

z producentem na nasze potrzeby opracować we-

wnętrzne procedury badawcze, które znalazły 

odbicie w dużo później powstałych standardach 

europejskich. Dzisiaj tamtego aparatu już nie 

ma – odszedł na zasłużoną emeryturę – a baza 

spektrometrów rozbudowana jest do czterech 

urządzeń emisyjnych ICP-OES oraz jednego 

spektrometru absorpcji atomowej ASA.

W Laboratorium Bieli Tytanowej do kontroli 

jakości gotowego produktu służy nowocze-

sny zestaw aparatury rentgenowskiej – dwa 

dyfraktometry XRD do oznaczeń zawartości 

rutylu i spektrometr XRF do badań zawartości 

pierwiastków dodawanych w toku produkcji 

do gotowego wyrobu.

W II Dziale Kontroli Jakości zlokalizowana jest 

największa infrastruktura badawcza Centrum 

Analiz Laboratoryjnych. Nowoczesne wyposa-

żenie Laboratorium pozwala na wykonywanie 

szerokiego spektrum analiz, niezbędnych 

do kontrolowania procesów produkcyjnych 

od surowca po produkt gotowy. Bazę sprzęto-

wą laboratorium stanowią między innymi dwa 

spektrometry emisyjne do oznaczania ślado-

wych ilości pierwiastków oraz dwa analizatory 

przepływowe do oznaczania składu podsta-

wowego nawozów NPK. Poza tym bogatą in-

frastrukturę stanowią cztery chromatografy 

gazowe oraz chromatograf cieczowy (HPLC) 

do laboratoryjnej kontroli mocznika.

Czy są plany rozwoju Centrum? Wprowadze-

nie nowych usług, zakup nowego urządzenia?

W ostatnim czasie został podpisany list 

intencyjny dotyczący możliwości współpracy 

w zakresie usług laboratoryjnych w ramach 

projektu „POLIMERY POLICE”, w myśl które-

go GJ będzie świadczyło usługi laboratoryjne 

dla Grupy Azoty Polyolefins S.A. w zakresie 

badania wód i ścieków oraz środowiska pracy. 

W 2020 roku Centrum Analiz Laboratoryj-

nych zostało powołane do składu Zespołu 

Roboczego ds. wdrożenia nowego Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1009 w GA ZCH „Police” S.A. Rozporzą-

dzenie ustanawia nowe zasady wprowadzania 

do obrotu produktów nawozowych. Centrum 

Analiz Laboratoryjnych brało czynny udział 

w procesie wdrażania rozporządzenia po-

przez:

• udział w konsultacjach publicznych w spra-

wie wniosku normalizacyjnego dotyczące-

go metod zharmonizowanych;

• przygotowanie próbek nawozowych 

do certyfikacji według nowych zasad 

oceny zgodności produktów nawozowych 

przez Jednostkę Notyfikowaną.

• wypracowanie jednolitego sposobu 

działania w sprawie certyfikacji w ramach 

laboratoriów GA.

II Dział Kontroli Jakości

I Dział Kontroli Jakości

dr inż. Beata Wawrzyniak, dyrektor 
Centrum Analiz Laboratoryjnych

Laboratorium Bieli 
Tytanowej



Link do strony PZKaj: https://pzkaj.
pl/kajakarstwo-powszechne-

kalendarz-2022/

Jest dość dużo okazji do 
pływania w naszym regionie. 
Wystarczy skorzystać z oferty 

www.szkolakajakowa.pl. To tylko 
jedna z wielu propozycji, należy 

wpisać zapytanie w wyszukiwarkę. 
W okolicy Szczecina jest klika 

wypożyczalni, na przykład w Siadle 
Dolnym, gdzie można popływać 
po unikatowym obszarze Parku 
Krajobrazowego Międzyodrza.
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P
ani Ewo, jak zaczęła się Pani pasja 

i miłość do kajaków? 

Kiedy rozpoczęłam pracę w Zakła-

dach Chemicznych Police, istniał 

tu klub kajakowy Alchemik. Na po-

czątku lat 90. właśnie z tym klubem wybra-

łam się na swój pierwszy prawdziwy spływ 

kajakowy na rzekę Drawę. Codziennie płynę-

liśmy po kilkanaście kilometrów, zmieniając 

miejsca biwakowe. Wspaniali ludzie i fajna 

aktywność spowodowały, że „wsiąkłam”. 

W weekendy pływaliśmy po okolicznym 

akwenie, czyli rzece Łarpi, Roztoce Odrzań-

skiej oraz Jeziorze Dąbie. 

Ile lat i w jakich kajakach Pani pływa? Ma Pani 

swój ulubiony? 

W tym roku w lipcu minie 31 lat. Nie mam 

ulubionego kajaka. Zaczynałam w dwójkach, 

a gdy syn podrósł, zaczęliśmy pływać jedyn-

kami. Na początku lipca w tym roku pływa-

łam po rzece Pilicy kanadyjką i też bardzo mi 

się podobało. 

Jak dokładnie nazywa się dyscyplina, którą 

Pani uprawia?

Kajakarstwo. W Polskim Związku Kajakowym 

powstał ostatnio podział na kajakarstwo spor-

towe i kajakarstwo powszechne, czyli to, które 

Każdy akwen  
ma swój urok

Ewa Pospychała, specjalista z Biura ds. BSC 
w Grupie Azoty Police, opowiada o swojej 
wieloletniej pasji do kajakarstwa.

✍Kornelia Przygoda

uprawiamy wszyscy, począwszy od kajaków 

na plaży i spływów organizowanych przez Pol-

skie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

lub Polski Związek Kajakowy. 

Najciekawszy, ulubiony dystans, jaki Pani 

pokonała? 

Każda rzeka w zależności od pory roku może 

zmienić całkowicie swój charakter, np. Drawa 

latem – to tłum ludzi, jesienią piękna w kolorach 

z mnóstwem grzybów (śmiech), a zimą większa 

woda, szybka i naprawdę tylko dla wprawnych 

kajakarzy. 

Najdłuższy dystans, jaki Pani pokonała?

127 km w około 17 godzin na rzece Brdzie, w ra-

mach wyścigu kajakowego. Płynęłam w mikście, 

czyli w dwójce z kolegą. 

Najbardziej ekstremalny spływ lub przeżycie 

podczas spływu? 

Wyścig na Zalewie Wiślanym, duża fala i chociaż 

bardzo lubię takie bujanie, to po raz pierwszy 

miałam lekkie obawy, czy ukończę ten ponad 

60-kilometrowy bieg. Na kilkanaście osad wy-

ścig ukończyły tylko cztery, wśród nich ja z kole-

gą w mikście… To była ogromna satysfakcja. 

Zaraziła Pani pasją swoją rodzinę? 

Tak, pływa już trzecie pokolenie, czyli moje 

wnuki. Alicja w wieku 17 lat ma już pierwsze 

uprawnienia kajakowe, jest Asystentem Instruk-

tora. Klika razy w roku staramy się wziąć udział 

w spływie, by móc rodzinnie pływać. 

Jakimi rzekami lubi Pani spływać najbardziej? 

Każdy akwen ma swój urok… Wszystkie lubię. 

Roztoka Odrzańska lub Jezioro Dąbie to poczu-

cie wolności i spokoju, nawet gdy wieje i buja 

(śmiech). Z kolei rzeki tak zwane zwałkowe 

to wysiłek i zabawa, a górskie to skupienie i też 

zabawa, chociaż czasami bolesna przy wywrot-

ce (śmiech).

Co Pani myśli o kajakach pompowanych, które 

dostępne są w sprzedaży? Są bezpieczne?

Tak, są bezpieczne. Takim kajakiem można 

popłynąć turystycznie właściwie na każdym 

akwenie. Należy tylko uważać na drzewa 

i ostre kamienie.

Czy nasz region jest atrakcyjny dla kajakarzy? 

Oczywiście, tak dużej ilości wody wokół można 

nam tylko pozazdrościć (śmiech). 

Gdzie w takim razie w naszym regionie Pani 

poleci pływanie kajakiem? Jak i gdzie zorgani-

zować sobie taką atrakcję, nie mając kajaka? 

Jest dość dużo okazji do pływania w naszym 

regionie. Moja synowa i syn organizują dla swo-

ich współpracowników spotkania integracyjne 

na spływach kajakowych. Korzystają z oferty 

www.szkolakajakowa.pl. To tylko jedna z wielu 

propozycji, wystarczy wpisać zapytanie w wy-

szukiwarkę. W okolicy Szczecina jest klika wy-

pożyczalni, na przykład w Siadle Dolnym, gdzie 

można popływać po unikatowym obszarze 

Parku Krajobrazowego Międzyodrza.

Czy jest to sport bezpieczny i rodzinny ? 

Przy zachowaniu wszystkich zasad bezpie-

czeństwa jest bezpieczny. Jak każda forma 

uprawiania sportu lub wypoczynku niesie za 

sobą pewne ryzyko, ale trzeba uważać i zawsze 

mierzyć siły na zamiary.

Czy można pływać z dziećmi? A jeśli tak, 

to od jakiego wieku można zacząć? 

Tak, można pływać z dziećmi. Ale nie ma 

jakichś ograniczeń odnośnie do wieku, w jakim 

można zabrać swoje dziecko. Widziałam już, 

jak moi przyjaciele pływali z 2-latkiem, z kolei 

mój wnuk miał 5 lat, gdy rozpoczął przygodę 

z kajakami.

Czy umiejętność pływania wpław jest nie-

zbędna, aby pływać kajakiem? 

Powinna być, a przynajmniej nie powinno się 

mieć lęku przed wpadnięciem do wody. Pły-

wanie w założonej kamizelce asekuracyjnej 

jest obowiązkowe. Zawsze trzeba zachować 

wszystkie zasady bezpieczeństwa. 

Jak wygląda profesjonalnie zorganizowany 

spływ? 

Organizacja spływu wiąże się z bardzo dużą 

odpowiedzialnością, dlatego w zasadach PTTK 

i PZKaj jest wpisane, że może go zorganizować 

osoba posiadająca uprawnienia, czyli skoń-

czone szkolenia z organizacji i ratownictwa. 

Szkolenie polega na odbyciu kursu, podczas 

którego pływa się różnymi akwenami. Zdaje się 

egzamin praktyczny i teoretyczny. Organizacja 

to przede wszystkim regulamin, zasady i zobo-

wiązanie wobec uczestników, że są bezpieczni 

na danej imprezie. Komandor, sędziowie, 

ratownik tworzą zespól dbający o uczestnika 

nie tylko na wodzie, ale i na biwaku.

Na czym polegają i jak wyglądają zawody 

kajakowe?

Zawody kajakowe to zorganizowany etap, który 

ma swój start i metę. W określonym czasie 

sprawdza się, kto szybciej przepłynie w różnych 

kategoriach kajakowych: jedynki, dwójki męskie, 

dwójki damskie, miksty. Sędzia główny z sędzia-

mi liniowymi trzymają pieczę nad prawidłowym 

przebiegiem wyścigu kajakowego. 

Pani Ewo, wiem, że na przestrzeni ponad 30 lat 

robiła Pani różne szkolenia związane kajakar-

stwem. Jakie uprawnienia Pani posiada?

Uprawnienia, które posiadam, pomagają mi 

realizować moje hobby, czyli nie tylko być 

uczestnikiem spływu lub zawodów, ale móc 

organizować spływy i sędziować zawody. 

Posiadam uprawnienia Instruktora PZKaj 

i Przodownika PTTK oraz uprawnienia sędziego 

kajakarstwa kl. I. 

Jak zostać profesjonalnym sędzią kajakowym?

Należy z wynikiem pozytywnym ukończyć kurs 

orgaznizowany przez Polski Związek Kajakowy. 

Kandydat na sędziego musi również posiadać 

doświadczenie kajakowe, czyli na przykład 

uprawnienia instruktorskie lub przodownickie. 

Czy sędziowanie to dobrze płatna „fucha”?

Absolutnie nie. (śmiech) Jeśli chodzi o kajakarstwo 

powszechne, to jest w ogóle niepłatna. Czasami 

zdarza się, że organizator imprezy posiada środki, 

żeby wypłacić sędziemu zwrot kosztów dojazdu.

Czy na przestrzeni lat sport ten zyskuje wielu 

zwolenników?

Tak, powstaje coraz więcej wypożyczalni 

kajakowych, gdzie można wypożyczyć kajak 

i popływać, na przykład wzdłuż Szczecińskiej 

Wenecji, po Jeziorze Dąbie do Betonowca czy 

po Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, 

czyli Międzyodrza.

Ma Pani jakieś marzenie związane z kajakami? 

Udział w zawodach, spływ w jakimś odległym 

miejscu?

Właściwie cały czas realizuję swoje plany i ma-

rzenia. Czasami tylko z mniejszym lub większym 

opóźnieniem. Tak jest na przykład z wyprawą 

na Szkiery. Od kilku lat planuję wybrać się 

na to morskie pływanie. Moi znajomi wyjeżdżają 

tam na coroczną wyprawę kajakową. Mocno 

wierzę, że w końcu popływam wśród tych wspa-

niałych krajobrazów.

Dziękuję za rozmowę.
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