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Andrzej Rogowski
 naszym kandydatem do Rady Nadzorczej

 W dniach 20-24.05.2019 r. w 
Grupie Kapitałowej Z.Ch. „Po-
lice” SA odbędą się wybory  
przedstawiciela załogi w Radzie 
Nadzorczej Z.Ch. „Police” SA. 
 Po raz pierwszy w głosowa-
niu na kandydatów będą mogli 
wziąć udział pracownicy spółek 
zależnych tj.  Grupy Azoty Po-
lice Serwis, Transtechu, Kon-
ceptu, PDH oraz wrocławskiej 
spółki  Supra. Spośród czterech 
kandydatów do Rady nadzorczej 
Grupa Azoty Z.Ch. „Police” SA 
wejdą 2 osoby.
 Decyzją Międzyzakłado-
wej Komisji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” Z.Ch. „Police” 
SA naszym kandydatem został 
Andrzej Rogowski, pełniący 
obecnie funkcję Zakładowego 
Inspektora Pracy w Grupie Azo-
ty Zakładach Chemicznych „Po-
lice” SA. 

  

ANDRZEJ ROGOWSKI 
Kandydat na Członka Rady Nadzorczej  

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 

Proszę Państwa o udział w wyborach 
20 – 24 maja 2019 r. 

 

  

Imię i nazwisko: Andrzej Rogowski 
Wiek: 49 lat 
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne I i II stopnia w Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, 
studia podyplomowe z zakresu: 

 bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Politechnice 
Łódzkiej, 

 bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, 

kursy controlingu, negocjacji handlowych, PR, przebiegu procesu 
inwestycyjnego, nowelizacji prawa pracy, rozpoznawania przyczyn i 
okoliczności wypadków przy pracy, dyrektywy Seveso III – 
przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.   
 
Staż zawodowy: 34 lata 
 
Miejsca pracy: Zakłady Chemiczne w Policach, Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
 
Droga zawodowa: uczeń-praktykant Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 
Zakładów Chemicznych w Policach, aparatowy w Zakładzie 
Automatyki, Zakładzie Mechanicznym, specjalista ds. koordynacji 
umów w Dziale Realizacji Robót, Usług i Inwestycji obecnie Biuro 
Zarządzania Majątkiem Produkcyjnym. 
Od 2012 r. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Grupy Azoty 
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
 
Rodzina: żona Joanna, córka Paulina, i syn Konrad. 
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Andrzej Rogowski naszym kandydatem
Andrzej Rogowski ma wy-
kształcenie wyższe, jest długo-
letnim pracownikiem naszych 
Zakładów, po skończeniu 
szkoły przyzakładowej o 
kierunku automatyk pracował 
jako aparatowy w Zakładzie 
Automatyki, Zakładzie Me-
chanicznym i Budowlanym 
a ostatnie zajmowane stano-
wisko to  specjalista ds. Ko-
ordynacji Umów w Biurze 
Zarządzania Majątkiem Pro-
dukcyjnym. 

Andrzej Rogowski nie jest zwią-
zany z żadną partią polityczną.

Szczególnie zaszczytne wy-
różnienie za swoją aktywną 
działalność  w sprawach BHP 
otrzymał w 2017 roku  jako 
„Najaktywniejszy społeczny 
inspektor pracy” w Polsce na 
Zamku Królewskim w War-
szawie. 

Warto również nadmienić  o 
olbrzymiej działalności spo-
łecznej, szczególnie w organi-
zowaniu akcji charytatywnych 
na rzecz osób z ciężkimi cho-
robami. 

W środowisku polickim znany 
jest również ze swojej działal-
ności na rzecz sportu polickie-
go – ciężarów i piłki nożnej.

Apelujemy do pracowni-
ków wszystkich spółek 
biorących udział w wybo-
rach o aktywne uczest-
nictwo w wyborach i 

poparcie Andrzeja Rogow-
skiego naszego kandydata. 

Do naszych członków związku i 
sympatyków zwracamy się z proś-
bą o mobilizację i pełne zaanga-
żowanie w wyborach.

Wybory odbędą się w 
dniach od 20 do 24 maja 
2019 r.  w godzinach od 545 
do 1600 w dwóch lokalach 
wyborczych: 

okręg nr 1 Stołówka przy 
biurowcu głównym, oprócz 
pracowników Zakładów wg. 
przypisanych komórek organi-
zacyjcnych głosują pracowni-
cy Portu Morskiego, PDH, 
Transtechu i Supry.

Okręg nr 2 Sala 103 w Biu-
rowcu Technicznym, oprócz 
pracowników Zakładów wg. 
przypisanych komórek organi-
zacyjcnych głosują pracownicy 
spółki Grupa Azoty Police 
Serwis i Konceptu.

Więcej informacji na temat kandy-
data, jego wykształcenia i kariery 
zawodowej  zamieszczamy na na-
stępnych stronach Nadodrza.

Jednocześnie, informujemy że z 
powodu ograniczenia biernego 
prawa wyborczego, czyli moż-
liwości kandydowania tylko dla 
pracowników spółki Grupa Azoty 
SA w Tarnowie bojkotujemy tyl-
ko wybory do Rady Nadzorczej 
w Tarnowie, które będą przepro-
wadzane w dniach 20-29 maj 

2019 r. równolegle do wyborów 
polickich. 
Pod pismem o bojkocie podpi-
sały się wszystkie organizacje 
związkowe.
 

Ps. Rozpoczynają się ko-
lejne wybory i po raz ko-
lejny jedna z organizacji 
związkowych skupia się 
na uzurpowaniu sobie, że 
tylko ich organizacja dba 
o dobro zakładu i jego 
pracowników. Mogliby-
śmy napisać to samo, ale 
tego nie zrobimy. 

Apelujemy więc do tej or-
ganizacji, aby zbliżająca 
się  kampania wyborcza 
była prowadzona uczci-
wie i kompetentnie jak to 
ma na swoich ulotkach 
ich kandydatka. 

Aby była to kampania 
pozytywna skupiona na 
swoich programach a  nie 
opluwaniu innych. 

Aby nie  były rzucane 
oszczerstwa przez osoby 
podstawione, występują-
ce pod wieloma anonimo-
wymi nickami na forum 
polickiego portalu. 

Aby pracownicy z róż-
nych organizacji związko-
wych ze sobą i z kandyda-
tami  rozmawiali, chociaż 
się różnią poglądami. 
Apelujemy o to właśnie 
dla dobra Zakładu i jego 
pracowników również do 
wszystkich kandydatów.

Kontynuując naukę i jednocze-
śnie pracując, po kolejnych 3 
latach ukończyłem technikum o 
specjalności budowa części ma-
szyn i urządzeń. 

Pracę w Zakładach Chemicz-
nych Police podjąłem na stano-
wisku aparatowy w Zakładzie 
Automatyki. W roku 1991 zosta-
łem powołany do odbycia służby 
wojskowej.

Po powrocie do pracy, pracowa-
łem w Zakładzie Mechanicznym, 
na Wydziale Budowlanym, po-
czynając od pracy na stanowi-
sku aparatory, izoler do specja-
lista ds. technologicznych. 

W 1999 roku kiedy doszło do li-
kwidacji Wydziału Budowlanego 
zostałem wdrożony do Działu Re-
alizacji Robót, Usług i Inwestycji.  
Dziś jest to Biuro Zarządzania 
Majątkiem Produkcyjnym, w któ-
rym jestem zatrudniony na sta-
nowisku Specjalista ds. koordy-
nacji Umów.

W 2005 roku uzyskałem tytuł 
licencjata, pisząc pracę dyplo-
mową w Katedrze Polityki Go-
spodarczej i Rynku, Wydział 
Ekonomiki i Organizacji Gospo-
darki Żywnościowej Akademii 
Rolniczej w Szczecinie na te-
mat „Organizacji i Zarządzania 
w Zakładach Chemicznych Po-
lice SA”. 
Postępując zgodnie z zasadami 
logiki w 2007 roku obroniłem ty-
tuł magistra w zakresie Ekono-

miki i Zarządzania 
Przedsiębiorstwa 
tej samej Uczelni. 

Natomiast w 2014 
roku podjąłem 
roczne Studia Po-
dyplomowe Poli-
techniki Łódzkiej w 
Katedrze Inżynierii 
Bezp ieczeństwa 
Pracy na Wydziale Inżynierii Pro-
cesowej i Ochrony Środowiska 
– „Bezpieczeństwo Procesów 
Przemysłowych”. 

Kontynuując pogłębianie wiedzy, 
w 2015 rok obroniłem pracę dy-
plomową Podyplomowych Stu-
diów, Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego, 
Wydział Budownictwa i Architek-
tury w Szczecinie.

Ponadto w moim 34 letnim pro-
cesie zawodowym, ukończyłem 
szereg szkoleń, poczynając od 
montażu rusztowań, po przez 
controling dla służ produkcyjno-
-technicznych, negocjacje han-
dlowe, public relations, przebieg 
procesu inwestycyjnego a koń-
cząc na nowelizacjach w prawie 
pracy, rozpoznawania przyczyn i 
okoliczności wypadków przy pra-
cy, czy też Dyrekrywa Seveso 
III – przeciwdziałanie poważnym 
awariom przemysłowym.   

Od 2012 roku pełnię funkcję za-
ufania społecznego – Zakładowe-
go Społecznego Inspektora Pracy 

Kandydat o sobie

Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 
„Police” S.A. 

Znam z autopsji wszelkie bolącz-
ki Pracowników i najważniejsze 
potrzeby Spółki. Codziennie mie-
rzę się z problemami pracowni-
ków wizytując jednostki organi-
zacyjne naszej Spółki, dokonując 
przy tym dogłębnej analizy bieżą-
cych spraw związanych poprawą 
warunków socjalnych i bytowych.
Nie odmawiam pomocy, nawet 
przypadku kiedy problemowy te-
mat wychodzi po za ramy zakre-
su moich obowiązków. 

Bez wątpienia najistotniejszą 
kwestią jest szacunek do drugiej 
osoby i więź współpracy między-
ludzkiej. 

Systematyczne dążenie do bu-
dowania pozytywnych relacji, 
wzorców i świadomości rozważ-
nych postaw wśród pracowników 
uważam za priorytet. 

Najistotniejszym elementem 
mojego życia jest rodzina, Żona 
Joanna, Córka Paulinai syn Kon-
rad.
      

Nazywam się Andrzej Rogowski mam 49 lat 
urodziłem się w Rydułtowach. 
Od 48 lat Mieszkam w Policach. Pierwszą 
umowę o pracę zawarłem w 1985 roku jako 
praktykant warsztatów szkolnych Zespołu 
Szkół im. Ignacego Łukaszewicza przy Za-
kładach Chemicznych Police. W 1988 roku 
ukończyłem szkołę zawodową jako automa-
tyk aparatury kontrolno-pomiarowej. 


