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Stażystki OPCW pracowały w „Azotach”
W dniach od 4 do 23 września br. praktykantki OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical
Weapon).
W dniach od 4 do 23 września br. praktykantki OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons –
Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej) – Linda Palm z Ghany i Natalia Smyk z Ukrainy – odbywały staż
w Grupie Azoty S.A. Dzień przed jego zakończeniem spotkał się z nimi dyrektor Biura Korporacyjnego
Zarządzania Personelem Rafał Bednarczyk, by podziękować za trzytygodniową współpracę i wyrazić nadzieję na
jej kontynuowanie w przyszłości.
– Bardzo mi miło – powiedział dyrektor Rafał Bednarczyk – jeszcze raz się z paniami spotkać. Mam nadzieję, że
cele, które panie założyły podczas stażu u nas zostały zrealizowane. Poznały panie nie tylko technologie, które
w naszej firmie funkcjonują, ale także kawałek Małopolski, Kraków, Wieliczkę. Myślę, że ten czas u nas spędzony
w przyszłości zaprocentuje i może okazać się, że pracując już w swoich krajach przyczynicie się panie do tego, że
nasze firmy będą ze sobą współpracować. Zatem dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy.Linda
Palm, dziękując za możliwość odbycia praktyki na terenie Grupy Azoty S.A. mówiła: – Bardzo się cieszymy, że
zobaczyłyśmy wszystko to, czym się Państwo zajmujecie. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem, organizacja jest
bardzo duża. Bardzo dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym stażu.– Podpisuję się pod tym – dodała
Natalia Smyk – co powiedziała moja koleżanka. Fabryka jest rzeczywiście bardzo duża, robi ogromne wrażenie.
Polska jest również bardzo pięknym krajem. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy tutaj być i bardzo Państwu za
wszystko dziękujemy.Podczas pobytu w Grupie Azoty S.A. praktykantki zapoznały się z technologią produkcji
tworzyw w Jednostce Produkcyjnej w Tarnowie, technologią produkcji amoniaku i nawozów w Jednostce
Biznesowej Nawozy oraz metodami badawczymi stosownymi w laboratoriach Centrum Badań i Analiz. Ponadto
miały okazję poznać działalność Grupy Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego.Za przebieg praktyk
w naszej Spółce w roku bieżącym od strony organizacyjnej, jak również za kontakt z przedstawicielami OPCW,
odpowiedzialny był Szef Produkcji Segmentu Biznesowego Tworzyw Mateusz Gruszka. Powiedział on m.in. –
Praktykantki, które odbyły u nas staż –uczestniczyły w programie szkoleniowym Associate Programme,
prowadzonym w ramach działań Sekretariatu Technicznego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW),
a realizowanym przez Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej (ICB). Cały program trwa 10 tygodni i obejmuje
praktyki przemysłowe w zakładzie chemicznym jak również zajęcia i wykłady z zakresu działalności OPCW i
wszystkich aspektów z tym związanych, inżynierii i technologii chemicznej oraz bezpieczeństwa procesów
przemysłowych. Program prowadzony jest corocznie dla osób związanych z sektorem chemicznym,
pochodzących z krajów rozwijających się i tych, których gospodarki są w okresie przejściowym. Przedsięwzięcie
zaprojektowane w celu przyczynienia się do rozwoju chemii i inżynierii chemicznej w krajach członkowskich
OPCW, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa chemicznego, zapewnia uczestnikom również
doskonałą okazję do odbycia praktyk w nowoczesnych zakładach chemicznych rozlokowanych w różnych
miejscach na całym świecieDodajmy, iż od 2009 r. Grupa Azoty S.A. współpracuje z OPCW przy realizacji
praktycznej części programu Associate Programme, organizując zajęcia na swoim terenie. OPCW zaś w 2013 r. za

swoją działalność i propagowane idee otrzymało pokojową Nagrodę Nobla.

