
Andrzej Malicki

30 lat w Zakładach, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” 
w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” SA.

Popierany przez:

Głosowanie 
• Na karcie do głosowania zaznaczamy jedno nazwisko   
 kandydata
• W II turze wyborów kandydat zostanie wybrany  zwykłą   
 większością głosów

Kiedy głosujemy?
26 kwietnia 2016 r. (wtorek) – Godz. 18.00 – 22.15
27 kwietnia 2016 r. (środa) – Godz. 5.45 – 22.15 
28 kwietnia 2016 r. (czwartek) – Godz. 5.45 – 22.15
29 kwietnia 2016 r. (piątek) – Godz. 5.45 – 16.00

Lokale wyborcze 
Okręg nr 1 
Stołówka przy Biurowcu Głównym
Okręg nr 2 
Sala 103 w Biurowcu Technicznym

Głosujmy! Każdy głos jest bardzo ważny!

Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy obdarzyli 
mnie zaufaniem, oddając 
na mnie swój głos w wyborach 
do Rady Nadzorczej.  
Kontrkandydatom gratuluję.

Dziękując raz jeszcze 
za dotychczasowe poparcie, 
liczę na przychylność 
i Wasze głosy w II turze.  

Kandydat na przedstawiciela załogi 
w Radzie Nadzorczej Spółki

Andrzeja znamy jako człowieka 
uczciwego, prawego, spokojnego 
i zaangażowanego w sprawy 
naszych Zakładów, a przede 
wszystkim pracowników. 
Jako długoletni pracownik z jednej 
strony dobrze zorientowany jest 
na to, co się dzieje w Spółce, 
a z drugiej wie doskonale czego 
ludziom potrzeba. Głosujcie 
na Andrzeja, a nie zawiedziecie się. 
To najlepszy kandydat.

Wiesław Węgliński, Władysław 
Kosiorkiewicz, Andrzej Rogowski



www.andrzejmalicki.blog.pl andrzej.malicki@grupaazoty.com

Mój program

Rozwój Spółki 
jest gwarancją bezpieczeństwa 

i dobrobytu załogi

Dlatego w Radzie Nadzorczej będę dbał o:  

• budowę instalacji do produkcji propylenu PDH 
• nowe miejsca pracy
• najlepsze warunki pracy dla załogi 
• regularne, dobre – tak jak dotychczas – kontakty z załogą    
• lepszą współpracę między pracownikami, 
 związkami zawodowymi, Radą Nadzorczą i Zarządem, 
 bo wiem, że współdziałanie zawsze procentuje!
• zwiększenie obsady na poszczególnych zmianach 
• likwidację obecnej premii i wprowadzenie nowej, 
 opartej na prostych i czytelnych zasadach
• likwidację systemu dwuzmianowego na logistyce 
 i niewprowadzenie go w laboratorium
• remonty instalacji w Zakładzie

Mam 46 lat, a od ponad 30 lat pracuję w Zakładach. Jestem 
Wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty Zakłady 
Chemiczne „POLICE” SA, utworzyłem i prowadzę stronę internetową 
związku. Pracowałem w różnych miejscach w Zakładach, m.in. na 
wydziale transportu samochodowego (kiedyś HTS), na stanowisku 
maszynisty offsetowego w zakładowej drukarni, przygotowywałem 
skład komputerowy niemal wszystkich druków zakładowych.

Pracując kształciłem się, ukończyłem licencjat w katedrze 
rachunkowości i zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, parę lat 
później  zdobyłem tytuł magistra broniąc pracę na temat kosztów 
Z.Ch. „POLICE” SA. Ukończyłem tez różne kursy, m.in. sztuka negocjacji, 
prawo pracy, kodeks pracy. Przez dwa lata uczęszczałem na kurs języka 
niemieckiego w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Geothego 
w Szczecinie (poziom A1 i A2).

Znam dobrze sprawy Spółki, ostatnio mocno zaangażowałem się 
w ochronę zdrowia naszych pracowników. Przez prawie rok 
uczestniczyłem w pracach komisji przetargowej w Tarnowie zajmującej 
się opieką medyczną i ubezpieczeniami pracowniczymi. Zdobyłem  
doświadczenie w tej dziedzinie, które sprawiło, że nasza policka 
umowa z „Luxmedem” jest jedną z najlepszych umów na opiekę 
medyczną w Polsce. Cieszę się, że miałem w tym swój udział, a teraz 
na bieżąco reaguję na sygnały od pracowników odnośnie jakości usług 
świadczonych naszym pracownikom oraz ich Rodzinom przez 
„Luxmed”.


