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WYRÓŻNIENIA: DOBRE PRAKTYKI – BIZNES, SZKOLNICTWO, NAUKA 
 
 
Podczas konferencji Nafta-Chemia, Grupa PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, planuje 
wyróżnić uczestników programów i projektów, które w branży naftowej i chemicznej mogą być przykładami dobrze przemyślanej, prawidłowo 
zorganizowanej i efektywnej współpracy przemysłu, nauki i szkolnictwa. 
 

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas sesji inauguracyjnej konferencji Nafta/Chemia 
(6 grudnia 2016 r., godz. 9.00-10.30,  Warszawa, hotel Sheraton). 

 
W trakcie tej opiniotwórczej debaty omówimy wraz z przedstawicielami kluczowych firm sektora dynamiczne przeobrażenia, jakie zachodzą 
w polskiej chemii i przemyśle naftowym.  

 
Szczególną uwagę zwrócimy na te aspekty przemian, które mają związek z wdrażaniem innowacji, postępem technologicznym tworzeniem 
przewag konkurencyjnych w oparciu o nowe produkty oraz z kształceniem wysoko wykwalifikowanych kadr, które w najbliższych latach będą 
odpowiedzialne z kontynuację tych pozytywnych trendów.  
 
Jako pragmatycy na co dzień współpracujący z firmami i ich menedżerami wiemy, że o sukcesie w nowoczesnym, opartym na wiedzy 
przemyśle decydują nie hasła, deklaracje i teorie, lecz codzienna weryfikująca je praktyka. Przewagę na rynku budują skuteczne, 
sprawdzające się w biznesowym życiu scenariusze wykorzystujące współpracę, łączące kompetencje, stawiające na synergię. 
 
Tego typu, realizowane już i sprawdzające się w praktyce, pomysły łączące biznes, edukację i naukę chcemy promować – jako przykłady 
warte naśladowania czy wspierania. 
 
Projekty o prostym przełożeniu na biznes np. współpraca z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi odpowiadająca na konkretne 
potrzeby przemysłu. Warte wyróżnienia działania nakierowane na kształcenie kadry inżynierskiej, realizację programów stażowych 
i stypendialnych oraz aktywność edukacyjno-informacyjna i organizacyjna na poziomie szkół średnich, studentów i absolwentów podnosząca 
jakość polskiego rynku pracy. 
 
Co naturalne w projekcie promującym kooperację, planujemy nagradzać pary: firma – instytucja nauki (szkolnictwa).  

 
Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją kolegium redakcyjnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl 

wyróżnienie: 
DOBRE PRAKTYKI – BIZNES, SZKOLNICTWO, NAUKA 

otrzymuje: 
Grupa Azoty i Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie-Mościcach.  

 
 
Uzasadnienie: Kadry są najważniejsze. Naturalnym obszarem współpracy obu podmiotów jest jakość procesu dydaktycznego, 
a w konsekwencji jego adekwatność do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy. Firma pełni rolę partnera i opiekuna szkoły, 
jednocześnie gwarantując sobie na przyszłość zaplecze kadrowe o odpowiednio wysokich kwalifikacjach. 
 
Dzięki kooperacji Grupy i Zespołu Szkół spółka może zyskać kompetentnych kandydatów do pracy – najlepsi absolwenci mają gwarancję 
zatrudnienia. Umowa między firmą i szkołą obejmuje także organizację praktyk uczniowskich, fundowania stypendiów i nagród dla uczniów 
osiągających najlepsze wyniki w nauce. 
 
Specjalistyczne zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez fachowców z Grupy Azoty, a nauczyciele mogą poszerzać i aktualizować swoją 
wiedzę co do nowoczesnych technologii przemysłowych. 
 
Azoty rozumieją ambicje swojego partnera – pomagają przy zakupach pomocy dydaktycznych, zobowiązały się do wspierania szkoły 
w przypadku aplikowania przez ZST o dofinansowanie w ramach projektów unijnych. 
 
Serdecznie gratulując wyróżnienia, mamy nadzieję, że przyjmie Pan nasze zaproszenie do osobistego odebrania wyróżnienia.  
Jako załącznik przesyłam agendę konferencji Nafta-Chemia wraz z listą osób zaproszonych do debat.  
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