
Już po raz dwudziesty pierwszy wyłoniliśmy laureatów presti-
żowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – or-
ganizator pracy bezpiecznej”. Zwycięzców tegorocznej edycji
mam zaszczyt powitać w gronie przedsiębiorców, którzy z suk-
cesem prowadząc swoje przedsiębiorstwa, wykazują najwyższą
dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Duża to satysfakcja dla inspekcji pracy, gdy ma do czynienia
z pracodawcami, których może innym stawiać za wzór i nagra-
dzać. Promowanie i honorowanie przedsiębiorców za ich po-
nadstandardowe działania na rzecz bezpiecznej pracy jest dziś
istotnym elementem misji pełnionej przez nasz urząd. Pragnę to
mocno podkreślić w roku jubileuszu 95-lecia istnienia polskiej
inspekcji pracy.

Oceniając kandydatów do nagrody, kapituła konkursu wska-
zała na firmy, w których nastąpiła znacząca, wyraźna i udoku-
mentowana poprawa warunków pracy. Ich szefowie z powodze-
niem realizują w praktyce zasadę, że ochrona zdrowia i życia
człowieka w środowisku pracy jest sprawą najwyższej wagi. 

Za efektywne przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia stan-
dardów w tej sferze tradycyjnie przyznajemy statuetki „Mecum
Tutissimus Ibis”. Stanowią one wyraz naszej rekomendacji pra-
codawców, których cechuje solidność, rzetelność i bezpie-
czeństwo.

Życzę dalszych sukcesów w działalności gospodarczej, a tak-
że zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Iwo na Hic kie wicz
Głów ny In spek tor Pra cy

Szanowni Państwo!



Zakłady małe

MERCUR GROUP

Pracodawca sukcesywnie wprowadza nowoczesne
rozwiązania technologiczne i produkcyjne, wymie-
niając park maszynowy na bezpieczniejszy i bardziej
ergonomiczny, z hermetyzacją procesu konfekcjono-
wania. Najnowsze maszyny wyposażono w osłony
drzwiowe, otaczające całe urządzenie. Działaniom
tym towarzyszy obniżanie poziomu hałasu poprzez
obudowywanie i ekranowanie użytkowanych ma-
szyn. W zakładzie wytyczono drogi komunikacyjne
oraz wprowadzono zasady przemieszczania się osób
i pojazdów w ruchu wewnątrzzakładowym – pojaz-
dy najcięższe mają pierwszeństwo. Zainstalowano
nowoczesną rozdzielnię elektryczną, a raz w tygo-
dniu prowadzone są kontrole widocznych przewo-
dów elektrycznych. W celu zmniejszenia monotonii
pracy wprowadzono pracę rotacyjną dla operatorów

maszyn produkcyjnych. Pracodawca organizuje co-
roczne szkolenia bhp i ochrony przeciwpożarowej
dla całej załogi. Dla pracowników uruchomiono
platformę internetową z dostępem do materiałów 
z zakresu bhp. Znajdują się tam procedury, instruk-
cje użytkowania maszyn, ocena ryzyka zawodowe-
go dla wszystkich stanowisk pracy oraz karty badań
akredytowanych laboratoriów. 
Platforma umożliwia również anonimowe zgłaszanie
i rejestrowanie wniosków i uwag dotyczących bhp
oraz zapewnia dostęp do modułów szkoleniowych
z bhp, ochrony przeciwpożarowej i udzielania po-
mocy przedmedycznej. Pracodawca wprowadził
system nagród i premii za aktywność w proponowa-
niu rozwiązań wpływających na podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa.

Firma Mercur GROUP istnieje od 1991 r. Produkuje opakowania
foliowe dla przemysłu spożywczego. Jest przedstawicielem zakładu
Krehalon Industrie B.V. z siedzibą w Deventer. Nowoczesny zakład
produkcyjny mieści się w Staniszczach Małych, w gminie Kolo -
nowskie. W skład przedsiębiorstwa wchodzą działy: sprzedaży 
i marketingu, produkcji, kontroli jakości oraz magazynowania 
i dystrybucji, gdzie praca odbywa się zgodnie z wdrożonymi stan-
dardami ISO 9001 oraz BRC IoP. Zakład zatrudnia 43 osoby, co
czyni go ważnym pracodawcą na tym terenie. W ofercie firmy do-
minują wielowarstwowe barierowe opakowania termokurczliwe
specjalistyczne woreczki i folie – do pakowania produktów spo-
żywczych. Foliowanie ułatwia przechowywanie porcjowanej żyw-
ności i przedłuża okres przydatności produktów do spożycia. Firma
proponuje swoim kontrahentom także doradztwo i współpracę 
w zakresie projektowania szaty graficznej opakowań. Jak twierdzi
prezes zarządu, hasło zakładu brzmi: „Jakość bez kompromisu”.

Jakość bez kompromisu

Zawsze poszukuję takich roz-
wiązań organizacyjnych, które
uwzględnią konieczność ochro-
ny zdrowia pracowników i za-
pewnią im godne warunki pracy. 

Poprawa bezpieczeństwa pra-
cy ściśle wiąże się z warunkami
produkcyjnymi, a wszelki wpro-
wadzony w firmie postęp w dzie-
dzinie techniki i organizacji pro-
dukcji pociąga za sobą poprawę
bhp. Każde nasze osiągnięcie
przekłada się na racjonalny roz-
wój stosunków produkcyjnych i
konkretne korzyści ekonomiczne.

Źródłem naszego sukcesu jest
przyjęcie wizji firmy niemal ro-
dzinnej, gdzie wszyscy przyjmują
za nią odpowiedzialność. Pracują
rzetelnie i uczciwie. Musi my też
iść z duchem czasu. Inwestujemy
w rozwój technologiczny i popra-
wę bezpieczeństwa na stanowi-
skach pracy. W ostatnim roku
zwiększyliśmy nasze zdolności
produkcyjne prawie dwukrotnie,
znacznie redukując przy tym ry-
zyko wypadków przy pracy. 

Pracownik musi mieć świado-
mość zagrożeń istniejących na
stanowiskach pracy. Dlatego 
z udziałem specjalistów ds. bhp
oraz lokalnych jednostek straży
pożarnej systematyczne dosko-
nalimy predyspozycje zawodo-
we i szkolimy pracowników 
z bhp i p.poż. 

Marian - Paul Schmandra
Prezes MERCUR Group



Decyzja podjęta w 2006 r. o budowie terminala ekspedycyjnego
Wierzbno w gminie Przytoczna wynikała z tego, że w pobliżu dzia-
łała Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów-Mię -
dzychód-Grotów. Terminal oddano do użytku w grudniu 2008 r., 
a w styczniu roku następnego rozpoczęła się stąd ekspedycja ropy
koleją. Głównym zadaniem Terminalu Wierzbno jest magazynowa-
nie i dystrybucja ropy naftowej. W Wierzbnie pracuje 27 osób.
Powierzchnia obiektu wraz ze stacją zasuw łączącą terminal z ru-
rociągiem „Przyjaźń” to ponad 10 ha. W terminalu funkcjonują
m.in. trzy nalewaki kolejowe wraz z bocznicą o łącznej długości to-
rowiska wynoszącej 4 km. Infrastruktura technologiczna umożliwia
tłoczenie ropy naftowej do pierwszej nitki rurociągu „Przyjaźń”, od-
biór ropy z kopalń, tłoczenie, rozładunek i magazynowanie oraz
przeładunek na wagony kolejowe. Terminal należy do zielonogór-
skiego oddziału PGNiG, który jest jednym z dwóch oddziałów wy-
dobywczych przedsiębiorstwa w Polsce.

Ryzyko pod stałą kontrolą

Przemysł naftowy to branża,
w której ryzyko wystąpienia po-
ważnych zagrożeń dla zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi jest wyż-
sze niż w innych gałęziach prze-
mysłu. Ropa naftowa i gaz ziem-
ny wydobywane i transportowa-
ne przez nas to media palne 
i wybuchowe. Przygotowanie
tych surowców do jakości han-
dlowej niesie potencjalne nie-
bezpieczeństwa.

Warunkiem zapewnienia bez-
pieczeństwa pracy w naszych ko-
palniach i terminalach jest zasto-
sowanie nowoczesnych rozwią-
zań technologicznych oraz syste-
mów zabezpieczeń. Przykładem
tego są systemy detekcji gazu
oraz pożaru czy gaszenia zbiorni-
ków, stale zabezpieczające urzą-
dzenia oraz pracowników.

Elementem, który uzupełnia
te rozwiązania i tworzy właściwie
działający system bhp, jest
udział załogi w pracach na rzecz
poprawy warunków pracy. W na-
szym oddziale kładziemy nacisk
na podniesienie świadomości
pracowników. Wprowadziliśmy
wiele działań o charakterze infor-
macyjnym i promującym kulturę
bezpieczeństwa w pracy.
Zapewniliśmy także naszym pra-
cownikom możliwość zgłaszania
własnych pomysłów, w jaki spo-
sób eliminować zagrożenia. 

Sławomir Kudela 
Dyrektor Oddz. Zielona Góra

Zakłady małe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, 

Terminal Ekspedycyjny Wierzbno
Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodaro-
waniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego w północno-zachodniej Polsce. Ropa naftowa
przesyłana jest koleją do krajowych rafinerii z Ter -
minali Ekspedycyjnych Wierzbno. Ze względu na du-
że ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej wdrożo-
no „Program Zapobie ga nia Awariom”, „Wewnętrzny
Plan Operacyjno-Rato wni czy” oraz opracowano
okresowe „Raporty o Bezpie czeństwie”. W oddziale
działają wewnętrzne służby ratownicze. Pracodawca
stosuje środki techniczne do monitoringu jako syste-
my detekcji gazów palnych. W zakładzie znajduje się
instalacja zraszania i gaszenia pianą zbiorników ropy
oraz działka wodno-pianowe. W strefach zagrożenia
wybuchem zainstalowane są urządzenia w wykona-
niu przeciwwybuchowym, pracownicy stosują narzę-

dzia nieiskrzące, a odzież i obuwie przeznaczone do
pracy w tych strefach są antyelektrostatyczne. Praco -
wnicy mają osobiste detektory siarkowodoru.
Pracodawca wyposażył pracowników w specjalistycz-
ną odzież chroniącą przed skutkami oblania się siarką
płynną, m.in. w fartuchy ochronne, rękawice termo-
izolacyjne i maski z pochłaniaczami. W miejscach na-
rażenia na czynniki chemiczne zainstalowano prysz-
nice bezpieczeństwa oraz myjki do oczu. Prace na
wysokości oraz prace wykonywane na instalacjach
pod ciśnieniem prowadzone są wyłącznie na pisem-
ne polecenie. Pracodawca ograniczył zagrożenia spo-
wodowane wysokimi ciśnieniami oraz temperaturą
przez automatyzację i hermetyzację procesów. W za-
kładzie istnieje również system zgłaszania „Wniosków
Poprawy Bezpieczeńs twa”.



Historia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie sięga
27 marca 2007 r., kiedy to Rada Gminy Wiązowna podjęła
uchwałę w sprawie utworzenia firmy. Kolejną uchwałą zakład
otrzymał w użytkowanie część mienia gminy Wiązowna, w tym
m.in.: pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Bory -
szewskiej, obiekty uzdatniania wody wraz z urządzeniami i wy-
posażeniem w miejscowościach takich jak: Wiązowna, Majdan,
Lipowo i Rzakta, sieć wodociągową na terenie gminy Wiązowna
podłączoną do wskazanych stacji uzdatniania wody oraz oczysz-
czalnię ścieków w Emowie. Oficjalna data powstania zakładu to
1 lipca 2007 r. Zakład jest gminną, samorządową jednostką bu-
dżetową. Jego celem jest dostarczanie miejscowej ludności wody
zdatnej do picia i odprowadzanie ścieków. Dzięki temu, że
Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi odpłatną działalność
usługową, pokrywa koszty funkcjonowania z wpływów własnych.
Jest więc samowystarczalny.

Zdrowo i ekologicznie

Już po pierwszej kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy, po
zaledwie dwóch miesiącach
funkcjonowania Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji 
w Wiązownie uświadomiłem so-
bie, że priorytetem mojej działal-
ności jako pracodawcy będzie
bezpieczeństwo pracowników.
Ochrona zdrowia i życia osób
pracujących poprzez zapewnie-
nie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy wykorzy-
staniu najnowszych osiągnięć
nauki i techniki, to nasza misja.
Zaangażowanie moje jako pra-
codawcy w poprawę stanu bhp
przełożyło się na pracowników.
Mogę z przekonaniem stwier-
dzić, że wzorowo wywiązują się
z obowiązku przestrzegania
przepisów oraz zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Świad-
czą o tym zadawalające wyniki
kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy. 

Po ostatniej kontroli PIP 
w 2014 r. nasz zakład został
uczestnikiem konkursu
,,Pracodawca – organizator pra-
cy bezpiecznej''. Już samo wzię-
cie udziału w tym przedsięwzię-
ciu uważam za wielki zaszczyt.
To, że zostaliśmy laureatem, jest
najlepszym dowodem naszego
wspólnego sukcesu – praco-
dawcy i pracowników.

Janusz Chaber
Dyrektor zakładu 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

W zakładzie dokonano gruntownej modernizacji,
uwzględniającej zwiększenie poziomu bhp. Procesy
technologiczne w oczyszczalni, w tym transport cie-
czy, są dokładnie i właściwie opisane oraz oznako-
wane. Miejsca stwarzające zagrożenie zostały ozna-
czone znakami bezpieczeństwa. Wydano specjali-
styczne instrukcje dotyczące obsługi maszyn i urzą-
dzeń, wykonywania prac szczególnie niebezpiecz-
nych, wykonywania prac przez dwie osoby, udziela-
nia pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożaro-
wej. Ściśle przestrzegane są zasady przydzielania 
i stosowania środków ochrony indywidualnej, służą-
cych do pracy w przestrzeniach zamkniętych i przy
ograniczonym dostępie tlenu (maski, kaski, okulary,
rękawice, fartuchy kwasoodporne). Pracownikom
zapewniono ochronę przed czynnikami chemiczny-

mi (metale ciężkie, lotne związki organiczne, poli-
chlorowane bifenyle, dioksyny, wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne, metan, siarkowodór,
dwutlenek węgla), wyposażając ich w sprzęt ratun-
kowy, przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnaliza-
cyjne do ostrzegania przed substancjami szkodliwy-
mi i niebezpiecznymi, środki dezynfekcyjne i neu-
tralizujące substancje niebezpieczne. Stano wiska
pracy na wysokości zabezpieczono środkami ochro-
ny zbiorowej. Pracodawca wprowadził szkolenia
bhp przy robotach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
a pracownicy podlegają specjalistycznym badaniom
lekarskim i szczepieniom ochronnym. W celu zabez-
pieczenia przed czynnikami biologicznymi, zorgani-
zowano szatnie przepustowe na odzież własną i ro-
boczą. 

Zakłady małe



Newell Poland Production Sp. z o.o. od ponad 14 lat produkuje we
Włocławku wózki dziecięce z akcesoriami marki teutonia. Zakład
został założony w 1947 r. w niemieckim miasteczku Südlengern
przez braci Gustava i Augusta Lüdekingów. W latach pięćdziesiątych
ich firma przeniosła się do Hiddenhausen. Wówczas rozpoczęła się
produkcja pierwszych chromowanych stelaży z metalowymi kołami
szprychowymi, a także tapicerki materiałowej. W latach osiemdzie-
siątych zmontowano pierwsze wózki wielofunkcyjne. Miały one
możliwość zamiany wózka gondolowego na spacerowy z przekła-
daną rączką i bezgłośnie regulowaną budką. W Polsce produkcja
wózków dziecięcych pod marką teutonia rozpoczęła się w 2000 r.
W 2012 r. produkcję przeniesiono do nowego zakładu we
Włocławku. Nowe przedsiębiorstwo to 2 120 metrów kw. po-
wierzchni produkcyjnej, 550 metrów kw. powierzchni biurowej 
i ponad 2 tys. powierzchni magazynowej. W 2013 r. dystrybucję oraz
serwis wózków na całą Europę przeniesiono z Niemiec do Polski.

Bezpiecznie i ergonomicznie

Tworzenie bezpiecznego i er-
gonomicznego środowiska pracy
to podstawa naszego funkcjono-
wania. O tym, że ta zasada
spraw  dza się na co dzień, świad-
czy informacja zamieszczona tuż
przy wejściu do naszej firmy 
o kolejnym dniu bez wypadku.
Wystarczy więc, żeby nasi pra-
cownicy tylko stosowali się do
obowiązujących na terenie zakła-
du przepisów i zasad bhp, aby
opuścili go w tak samo dobrej
kondycji, jak w momencie wej-
ścia do niego. Aby zapewnić naj-
wyższy poziom bezpieczeństwa 
i ergonomii, inwestujemy w no-
woczesne rozwiązania technolo-
giczne, ergonomiczne, systemo-
we, szkoleniowe i motywacyjne.
Ale to nie wszystko. Podstawą
naszego sukcesu jest załoga. Bez
jej zaangażowania i zrozumienia,
jak ważna jest ta problematyka,
nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Wprowadzony kilka lat temu
program ciągłego udoskonalania
– Kaizen, obejmuje również bhp
oraz ergonomię. Pracownicy
zgłaszają pomysły usprawniają-
ce, a każdy z nich, przyjęty do re-
alizacji, jest nagradzany. Dla pod-
kreślenia ważności tematyki bhp
włączyliśmy ją do systemu wyna-
grodzeń. Oferujemy też pracow-
nikom dostęp do dodatkowych
świadczeń medycznych.

Sławomir Maciejewski
Członek Zarz. Dyr. Produkcji 

Zakłady średnie

Newell Poland Production sp. z o.o.

Pracodawca wprowadził obrotowe stoły montażowe
z regulowaną wysokością oraz narzędzia eliminujące
użycie siły przy montażu. Na stanowiskach, na któ-
rych praca jest wykonywana w pozycji stojącej, zasto-
sowano maty przeciwzmęczeniowe. Aby podnieść
komfort wykonywania zadań, pracodawca zamonto-
wał taśmociągi i podajniki rolkowe do transportu pół-
produktów oraz uchwyty i półki na wiertarki i narzę-
dzia. Maszyny wyposażono w dodatkowe urządzenia
ochronne, np. nitownice w osłony strefy niebezpiecz-
nej ruchu stempla. W celu obniżenia zagrożeń urazo-
wych wprowadzono prasy sterowane dwuręcznie.
Pracodawca wdrożył zakładową instrukcję magazyno-
wania, określającą zasady bezpiecznej pracy 
w magazynie oraz zapewnił pracownikom magazynu
kamizelki ostrzegawcze i kaski. W miejscach, w któ-

rych możliwe jest nagłe wtargnięcie pieszego w prze-
strzeń pracy wózka jezdniowego, postawiono trwałe
bariery. Regały wysokiego składowania mają odbojni-
ce narożnikowe, montowane do podłogi.
Pracownikom udostępniono karty charakterystyk sub-
stancji chemicznych przy stanowiskach pracy, na któ-
rych są one stosowane. Na hali produkcyjnej znajdu-
je się segregator z informacjami o wszystkich substan-
cjach chemicznych używanych w zakładzie. W przed-
siębiorstwie funkcjonuje komitet ergonomiczny, któ-
rego celem jest zapewnienie dopasowania stanowiska
pracy do pracownika. W 2012 r. zakład został nagro-
dzony przez prezesa korporacji Newell Rubbermaid
nagrodą CEO „Safety Excellence Award” za osiągnie-
cie wyniku 1 000 dni bez wypadku. Pod koniec paź-
dziernika 2014 r. osiągnięto 1 580 dni bez wypadku.



W 1992 r. ze struktur Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Budo -
wnictwa Przemysłowego została wyodrębniona „Przemy słówka”
jako Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding 
sp. z o.o. Przedsiębiorstwo wykonuje roboty budowlano-monta-
żowe, remonty i modernizacje w zakresie wznoszenia obiektów
przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkaniowych, spor-
towych, sakralnych. Współpracuje z wieloma specjalistycznymi
przedsiębiorstwami oraz z renomowanymi biurami projektowymi
w realizacji skomplikowanych zadań inwestycyjnych. Do najbar-
dziej prestiżowych należą obiekty zrealizowane dla MICHELIN
Polska S.A., LG Electronics, Tchibo, Manufacturing Poland sp. 
z o.o., Grupa DBK, Reckitt Benckiser Poland, Mondi Packaging
Świecie sp. z o.o. oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Od
1999 r. „Przemysłówka” corocznie jest laureatem nagród i wyróż-
nień w konkursach branży budowlanej.

Wysoki poziom 
bezpieczeństwa pracy

Rosnące wymagania klientów
dotyczące jakości świadczonych
usług, jak i bezpieczeństwa spra-
wiły, że w 2009 r. nasza firma po-
stanowiła wdrożyć „System
Zarządzania BHP” i połączyć go 
z istniejącym „Systemem Zarzą -
dza nia Jakością”. Przestrzeganie
zasad wynikających z wprowa-
dzonych systemów znacznie po-
prawiło stan bezpieczeństwa oraz
organizację pracy na budowach.

Realizujemy produkcję budow-
laną w sposób, który gwarantuje
przestrzeganie przepisów prawa 
i zasad wiedzy technicznej oraz
zapewnia wysoki poziom bezpie-
czeństwa pracy, ochrony zdrowia
i warunków socjalnych. Mając na
uwadze oczekiwania klientów, wy-
znaczamy kolejne cele i popra-
wiamy istniejące rozwiązania or-
ganizacyjne. 

Czołowe lokaty zajmowane 
w konkursie „Bezpieczna
Budowa” potwierdzają nasze do-
konania. Warunkiem powodzenia
jest duże zaangażowanie pracow-
ników w sprawy związane z bez-
pieczeństwem. Aktywna postawa
załogi zaowocowała brakiem wy-
padków przy pracy w 2013 r. I tak
jest do dziś. Otrzymana nagroda
potwierdza skuteczność podej-
mowanych działań oraz motywuje
do dalszego rozwoju i dążenia do
poprawy bhp.

Piotr Gryszczuk
Prezes Zarządu

Zakłady średnie

„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Holding sp. z o.o. w Olsztynie

W firmie, przed przystąpieniem do prac szczególnie
niebezpiecznych, każdy pracownik przechodzi szko-
lenie, a kierownik budowy wypełnia formularz zwią-
zany z tymi pracami. Wszyscy zatrudnieni przed roz-
poczęciem robót przy nowej inwestycji zapoznają się
z uprzednio przygotowanym wykazem sytuacji awa-
ryjnych. Każdy z nich ma własne szelki ochronne z lin-
ką i amortyzatorem, liny asekuracyjne i urządzenia sa-
mohamowne. W przedsiębiorstwie powszechnie sto-
suje się siatki bezpieczeństwa, chroniące przed skut-
kami upadku z wysokości. Pracodawca wprowadził
stosowanie ładowarek teleskopowych z wymiennym
osprzętem do podnoszenia ładunków, jak również 
z możliwością zainstalowania kosza do podnoszenia
pracowników. Na terenach budów używa się siatek
wygradzających zamiast taśm – w celu skuteczniejsze-

go wyznaczania stref niebezpiecznych i ciągów komu-
nikacyjnych. Pracownicy, którzy wykonują prace 
w środowisku podwyższonego hałasu oraz drgań, wy-
posażeni są w odpowiednio dobrane ochronniki słu-
chu i rękawice antywibracyjne. Wprowadzono system
zapobiegający możliwości dopuszczenia do pracy pra-
cownika bez ważnych uprawnień i badań lekarskich.
Wykaz pracowników jest aktualizowany co miesiąc 
i przesyłany do kierowników zatrudnionych na wszyst-
kich budowach realizowanych przez spółkę. Na każ-
dej budowie pracodawca opracowuje „Regulamin
Bezpiecznej Budowy”. Współpraca z podwykonawca-
mi oparta jest na rozbudowanym katalogu „Obo -
wiązków podwykonawcy w zakresie bhp na placu bu-
dowy”, który jest podpisywany przez wszystkich wy-
konawców współpracujących z firmą.



Firma Max-Pol powstała w 1985 r. w Rozdrażewie. Od początku
jej właścicielem jest Andrzej Czajka. Początkowo firma produko-
wała znicze w formach gipsowych. Dzisiaj są to różnego rodzaju
szklane znicze zdobione przez malowanie, oklejanie lub brokato-
wanie. Wykonywane są także wkłady w technologii prasowania
granulatu parafinowego lub zalewania masą parafinową o konsy-
stencji żelu. W 1997 r. firma spełniwszy odpowiednie wymagania,
otrzymała status zakładu pracy chronionej. Średnie zatrudnienie
wynosi 213 osób. Ponad połowa pracowników to osoby niepełno-
sprawne. Przez prawie 30 lat działalności Max-Pol wypracował so-
bie pozycję w czołówce producentów zniczy w Polsce oraz opinię
solidnego i wiarygodnego partnera biznesowego. W związku z za-
kończeniem budowy nowego zakładu, w marcu 2012 r. siedziba
firmy została przeniesiona do Krotoszyna. Zwiększenie powierzch-
ni fabryki do 7 tys. metrów kw. zapewniło komfortowe oraz bez-
pieczne warunki pracy.

Praca pod szczególną ochroną

Starałem się zapewnić odpo-
wiednie warunki pracy, jednakże
wprowadzane rozwiązania nie za-
wsze mnie satysfakcjonowały 
i w dalszym ciągu myślałem, jak
zapewnić bezpieczeństwo moim
pracownikom. Podczas budowy
nowego zakładu szczególną
uwagę poświęciłem właśnie po-
prawie warunków pracy. Zadba -
liśmy o znaczne obniżenie pozio-
mu hałasu, zapewnienie czyste-
go powietrza w hali poprzez jego
automatyczną wymianę, a także
usprawnienie systemu transportu
wewnątrzzakładowego. 

Nie można dążyć do maksy-
malizacji zysków za wszelką ce-
nę, załoga musi dostrzec moją
dbałość o właściwe warunki 
i bezpieczeństwo pracy, czystość
oraz ich zdrowie. Tworzenie wła-
ściwych relacji pomiędzy praco-
dawcą a pracownikami jest dla
mnie kluczem do sukcesu.
Podnosimy wtedy kulturę bezpie-
czeństwa, pracownicy czują się
odpowiedzialni za siebie i współ-
pracowników. Ostatnia kontrola
inspektora PIP i jego pozytywna
opinia o znaczących zmianach
dotyczących poprawy bhp spra-
wiły, że podjąłem decyzję 
o udzia  le w konkursie
„Pracodawca - organizator pracy
bezpiecznej”. I jak widać było
warto. 

Andrzej Czajka
Właściciel firmy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
MAX-POL Zakład Pracy Chronionej

Specyfika zarządzania zakładem pracy chronionej wy-
maga specjalnego podejścia do zagadnień bhp.
Pracodawca wprowadził automatyzację procesu zale-
wania wkładów zniczy ciekłą parafiną, przez co wy-
eliminował zagrożenia związane z poparzeniem.
Dzięki temu pracownicy nie muszą dokonywać okre-
sowych pomiarów oraz ręcznie otwierać i zamykać
kilkunastu zaworów instalacji technologicznej. W za-
kładzie zainstalowano kabiny do malowania natrysko-
wego, podłączone do centralnego wyciągu, co spo-
wodowało obniżenie stężeń czynników szkodliwych
do poziomu poniżej 0,1 NDS. Pracodawca ograniczył
kontakt pracowników z rozpuszczalnikami, poprzez
automatyzację i hermetyzację procesu mycia pistole-
tów do malowania natryskowego. Farby i lakiery prze-
chowywane są w wentylowanej szafie. Dzięki temu

ogranicza dostęp do nich osobom niepowołanym. Jest
wyposażona w specjalne wanny gwarantujące bezpie-
czeństwo pracowników w przypadku rozszczelnienia
pojemników z farbami. Najgłośniejsze urządzenia
umieszczono w wyodrębnionym pomieszczeniu ma-
szynowni. Nadzór nad pracą tych urządzeń jest zdal-
ny i zautomatyzowany. Dlatego na hali produkcyjnej
w najgłośniejszym miejscu natężenie hałasu nie prze-
kracza 0,3 NDN. W pomieszczeniach produkcyjnych
zastosowano system automatycznego zasypu granula-
tem parafinowym maszyn do formowania wkładów,
dzięki czemu pracownicy nie wykonują ręcznych
prac transportowych. Ze względu na zatrudnianie
pracowników niepełnosprawnych, tam gdzie to moż-
liwe, pracę wykonuje się w pozycji siedzącej lub sie-
dząco-stojącej.

Zakłady średnie



Firma powstała w 1982 r. jako niewielki zakład stolarski 
w Wieluniu. Pięć lat później właściciel kupił nowy trak. Rozszerzył
działalność o usługi tartaczne i przeniósł siedzibę do Rychłowic.
Dziś tartak jest firmą rodzinną, zajmuje ok. 4,5 ha pow. i cieszy się
opinią jednego z najbardziej nowoczesnych i znanych w Polsce za-
kładów drzewnych. Podstawowy zakres działalności to komplekso-
we usługi takie jak projektowanie, produkcja, transport i montaż
konstrukcji drewnianych przeznaczonych dla budownictwa miesz-
kalnego, przemysłowego oraz konstrukcji w rolnictwie. Zakład re-
alizuje zlecenia obiektów o najróżniejszym przeznaczeniu i wiel-
kości. Od budek lęgowych dla ptaków poprzez specjalistyczne opa-
kowania drewniane, takie jak: palety, skrzynie do ładunków niety-
powych wysyłanych do wszystkich krajów świata. Oprócz tego wy-
konuje konstrukcje drewniane, a nawet elementy architektury sa-
kralnej, np. drewniane wieże kościelne. Robi też repliki dużych jed-
nostek pływających, takich jak szkuty i galary.

Nowoczesność i szkolenie 
priorytetem

Tartacznictwo uznawane jest,
po górnictwie i hutnictwie za
branżę przemysłu, w której naj-
częściej dochodzi do wypadków.
Dlatego uczestnictwo w konkur-
sie „Pracodawca - organizator
pracy bezpiecznej” było dla nas
zwieńczeniem wieloletnich sta-
rań, aby tartak uczynić bardziej
przyjaznym oraz bezpiecznym
miejscem pracy dla osób zatrud-
nionych w zakładzie.

Obecnie nasza firma jest 
w okresie dynamicznej moderni-
zacji. Zakupiliśmy nowoczesne
maszyny i urządzenia. Wprowa -
dziliśmy innowacyjne rozwiązania
techniczne i organizacyjne.
Inwestujemy w rozwój i szkolenia
zawodowe pracowników. Zmiany
technologiczne w tartaku
uwzględ  niają bezpieczeństwo za-
trudnionych osób w procesach
produkcyjnych. Podejmujemy
działania na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa pracy. Organizu -
jemy szkolenia z udziałem psy-
chologa i socjologa na temat za-
pobiegania nadmiernemu streso-
wi oraz relacji interpersonalnych.

Staramy się zapewnić pracow-
nikom jak najlepsze warunki bez-
piecznej, dobrze płatnej pracy.
Jesteśmy przekonani, że dobra
atmosfera, wzajemne zaufanie
zwiększają poczucie bezpieczeń-
stwa naszego zespołu.

Janina i Wacław Witkowscy
Właściciele firmy

Tartak i Zakład Stolarski 
Janina i Wacław Witkowscy sp. j.

Zagrożenia podczas obróbki drewna związane są
najczęściej z użytkowaniem maszyn, zapyleniem 
i hałasem. W celu poprawy bhp wyeliminowano
bezpośredni kontakt pracownika z przerabianym
drewnem okrągłym poprzez zakup wózka manipu-
lacyjno-sortującego. Zainstalowano żuraw, podający
drewno do wyrzynki, ze zdalnie sterowaną piłą łań-
cuchową, mechaniczny sortownik kłód oraz kabinę
sterującą procesem przetarcia drewna. Proces prze-
robu drewna odbywa się w hermetycznej, odizolo-
wanej od wszystkich czynników środowiska pracy
kabinie, wyposażonej w system komputerowy do
zdalnego pomiaru długości i średnicy drewna okrą-
głego. W celu właściwej oceny toku przerobu drew-
na pracownik ma do dyspozycji ergonomicznie usta-
wione monitory, na których jest obraz z kamer prze-

mysłowych. Zasto sowana technologia przetarcia
drewna okrągłego o długości do 12,0 m.b. jest inno-
wacyjna i unikatowa w skali kraju. Pracodawca ogra-
niczył zagrożenia związane z pyłem drewna poprzez
zainstalowanie odpylaczy filtracyjnych, które obni-
żyły kilkakrotnie zapylenie z wartości 0,6 - 1,0 NDS
do 0,11 - 0,18 NDS. Wpływ hałasu na pracowników
ograniczono przez właściwą konserwację użytkowa-
nych maszyn, jak również przez wymianę zużytych
obrabiarek na nowoczesne. Wszystkie maszyny
użytkowane w zakładzie pracy spełniają minimalne
wymagania bhp. Pracodawca zapewnił opracowanie
82 różnych instrukcji dotyczących bezpiecznej eks-
ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.
Natężenie hałasu w części produkcyjnej tartaku mie-
ści się w przedziale od 0,13 do 0,72 NDN.

Zakłady średnie



Decyzję o budowie Zespołu Górniczo-Energetycznego Bełchatów
podjęto w wyniku odkrycia bardzo bogatych złóż węgla brunatne-
go w okolicach Bełchatowa, oszacowanych na ok. 2 miliardy ton.
W konsekwencji w pobliżu geometrycznego środka Polski, w miej-
scowości Rogowiec w 1975 r. zainicjowana została budowa
Elektrowni Bełchatów. Pierwszy blok energetyczny zsynchronizo-
wano z siecią krajową 29 grudnia 1981 r. Pełną projektowaną moc
- 4 320 MW – Elektrownia osiągnęła 12 października 1988 r. 
z chwilą przekazania do eksploatacji ostatniego z 12 bloków ener-
getycznych. Dzięki realizacji kolejnych programów modernizacyj-
nych sukcesywnie wzrasta moc unowocześnianych bloków. 
1 października 2011 r. zakończony został proces inwestycyjny bu-
dowy nowego bloku energetycznego 858 MW i rozpoczęła się je-
go eksploatacja. Tym samym łączna moc zainstalowana Elektrowni
Bełchatów na koniec 2011 r. wyniosła 5 298 MW, co stanowi oko-
ło 19 proc. mocy zainstalowanej w polskiej energetyce zawodowej.

Europejski gigant

Jako pracodawca staramy się
zawsze wspierać swoich pracow-
ników. Przede wszystkim dotyczy
to podnoszenia poziomu świado-
mości i zaangażowania w sprawy
bezpieczeństwa w zakładzie.
Organizujemy corocznie konkur-
sy wiedzy o bezpieczeństwie i hi-
gienie pracy oraz na temat bez-
wypadkowej pracy. 

Jednym z naszych celów stra-
tegicznych prowadzonej polityki
jest „nieustanne podnoszenie
stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy", poprzez ograniczenie za-
grożeń występujących na stano-
wiskach pracy i poprawę warun-
ków higieniczno-sanitarnych.

Przed kilkoma laty w obiek-
tach elektrowni wdrożono z po-
wodzeniem „Program walki z ha-
łasem". Dzięki temu wykonane
zostały obudowy dźwiękochłon-
ne osłaniające poszczególne tur-
bozespoły, wentylatory, pompy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem,
które wdrożyliśmy, to zarządzanie
i monitorowanie ryzyka zawodo-
wego na odpowiednim i akcepto-
walnym poziomie. W ostatnim
okresie dużym wyzwaniem dla
nas jest modernizacja bloków
energetycznych w zakresie orga-
nizacyjnym i technicznym oraz
zapewnienie przez nas i wyko-
nawców zewnętrznych właści-
wych warunków pracy.

Marek Ciapała
Dyrektor Oddziału

Zakłady duże

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrownia Bełchatów

Pracodawca systematycznie od 2000 r. realizuje pro-
gram poprawy warunków bhp w zakresie ogranicza-
nia natężenia hałasu i miejscowych drgań mecha-
nicznych. W wyniku opracowania i wykonania obu-
dów dźwiękowych na głównych urządzeniach elek-
trowni – turbinach, generatorach i pompach - zre-
dukowano natężenie hałasu z 90 dB do poziomu
poniżej 85 dB. Ograniczono zagrożenia ze strony
drgań mechanicznych podczas wykonywania prac 
z użyciem młotów pneumatycznych, poprzez zakup
nowoczesnych narzędzi do czyszczenia kanałów
grawitacyjnych i innych urządzeń odpopielania 
o napędzie pneumatycznym. Zmniejszono liczbę
pracowników narażonych na miejscowe drgania me-
chaniczne z 61 do 25. Od 2012 r. nie występuje już
narażenie na pyły i włókna azbestu. Na skutek wdro-

żenia programu ograniczania hałasu liczba pracow-
ników narażonych na hałas powyżej wartości NDN
zmniejszyła się o 44 osoby. Pracodawca osiągnął to
poprzez zmiany organizacyjne na stanowiskach pra-
cy, zastosowanie kabin dźwiękochłonnych i osłon
oraz ograniczenie czasu ekspozycji pracowników na
ten czynnik. Pracodawca skutecznie minimalizuje
zagrożenie wybuchem pyłu węglowego na wszyst-
kich układach nawęglania. Pracownicy mają możli-
wość wprowadzania usprawnień na swoich stanowi-
skach pracy poprzez zgłaszanie nowych rozwiązań,
mających znamiona projektów wynalazczych oraz 
w obszarze innowacyjności – w latach 2012-13 zgło-
szono 83 projekty poprawiające stan bhp. W zakła-
dzie obowiązuje stały nadzór nad stanem technicz-
nym obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy.



Teren zakładu obejmuje obszar o powierzchni blisko 40 ha. 
W firmie zatrudnionych jest – wraz ze spółkami zależnymi – ok.
4 tys. pracowników. PESA SA specjalizuje się w produkcji tzw. ze-
społów trakcyjnych, nazywanych potocznie pociągami, o napę-
dzie elektrycznym i spalinowym. Wytwarza również tramwaje,
które kursują w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Częstochowie
oraz w aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, w węgierskim Szeged 
i rumuńskim Cluj, a także w Moskwie i Sofii. Pociągi produkowa-
ne przez bydgoską PESĘ jeżdżą w Polsce, na Ukrainie, Białorusi,
Litwie, w Rosji, Kazachstanie, Czechach i we Włoszech. Obecnie
realizujemy produkcje dla Niemiec. PESA SA kooperuje z wielo-
ma kontrahentami zagranicznymi. Firma zaprezentowała pierw-
szą w pełni własnej produkcji lokomotywę o napędzie elektrycz-
nym i spalinowym. PESA SA jako pierwsza z Europy Środkowo-
Wschodniej otrzymała w Londynie prestiżową nagrodę ekono-
miczną „Financial Times”.

Produkcja dla kraju i na eksport

Jesteśmy nie tylko najwięk-
szym polskim producentem tabo-
ru szynowego, ale i dużym pra-
codawcą, ponieważ zatrudniamy
2800 osób, a wraz ze spółkami
zależnymi blisko 4 000 pracowni-
ków. Ogromny potencjał produk-
cyjny naszego zakładu, zoriento-
wanie na rozwój, współpraca 
z uczelniami i insytutami nauko-
wymi – wszystko to miało zna-
czenie w osiągnięciu wysokiej
pozycji PESY na rynku. 

Priorytetem firmy jest ciągła
poprawa warunków pracy po-
przez inwestowanie w nowocze-
sny park maszynowy, moderniza-
cję infrastruktury, ale i także
wprowadzenie nowych rozwiązań
technologicznych, ergonomicz-
nych i organizacyjnych. Osobą,
która wskazuje te cele i czuwa
nad ich realizacją, jest kierownik
bhp – pani Elżbieta Muszyńska. 

Zaangażowanie pracowników
w proces polepszania bhp,
zwiększanie świadomości i pod-
noszenie kultury bezpieczeństwa,
to ważne elementy mające wpływ
na bezwypadkową pracę. 

Cieszy mnie fakt, że udało się
w znacznym stopniu zminimalizo-
wać szkodliwe czynniki, powsta-
jące podczas procesów spawa-
nia, szlifowania, laminowania 
i malowania. 

Tomasz Zaboklicki
Prezes Zarządu PESA

Bydgoszcz SA

Zakłady duże

PESA Bydgoszcz SA

Stanowiska pracy zagrożone upadkiem z wysokości
wyposażono w nowoczesne linowe systemy kotwi-
czące oraz systemy rusztowań i pomostów. Wybudo -
wano dwie nowoczesne kabiny malarskie i kabinę
śrutowniczą, co wyeliminowało kontakt pracowników
z substancjami chemicznymi oraz ograniczyło zagro-
żenia mechaniczne. Usprawniono wentylację na sta-
nowiskach pracy w pomieszczeniach obróbki two-
rzyw sztucznych, dzięki czemu od 2013 r. żaden 
z pracowników nie wykonuje pracy w warunkach
przekroczenia NDS pyłów, dymów spawalniczych 
i substancji chemicznych. Budowa hali wyposażonej
w jedną z najbardziej nowoczesnych filtrowentylacji
typu Push-Pull oraz instalacja filtrowentylacji w hali
już użytkowanej dodatkowo podniosły komfort i bez-
pieczeństwo pracy. Pracodawca wyposażył stanowi-

ska pracy w nowe spawarki i obrabiarki sterowane nu-
merycznie, co wyeliminowało ręczną obsługę ma-
szyn. Na terenie zakładu pracy wykorzystywany jest
sprzęt transportowy, eliminujący ręczne prace trans-
portowe, przy użyciu wciągarek, wózków widłowych
i platformowych oraz sprzętu do przetaczania pojaz-
dów szynowych typu CRAB. Wprowadzono dodatko-
we formy edukacji: warsztaty bezpieczeństwa dla
osób kierujących zespołami pracowników i dla spo-
łecznych inspektorów pracy, a także „krótkie lekcje”
o zauważonych na stanowiskach pracy zdarzeniach
potencjalnie wypadkowych i koniecznych działaniach
profilaktycznych. W przedsiębiorstwie wdrożono pro-
gram KAIZEN, polegający na zgłaszaniu przez pra-
cowników wniosków mających na celu poprawę bhp
i ergonomii na stanowiskach pracy.



3M Wrocław to filia amerykańskiego koncernu 3M Company pro-
wadzącego działalność przemysłową i operacyjną w ponad 70 kra-
jach. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 1991 r. Obecnie na
terenie naszego kraju jest 10 fabryk 3M. W stolicy Dolnego Śląska
zlokalizowane jest Centrum Produkcyjne 3M; spółka 3M Wrocław,
gdzie mieści się 6 nowoczesnych fabryk. Zakłady te produkują fil-
try i wkłady filtrujące do wody, środki ochrony osobistej bhp, ta-
śmy, aerozole i kleje przemysłowe oraz wyroby dla przemysłu lot-
niczego i motoryzacyjnego. 3M Wrocław zajmuje pow. ponad 
20 ha, na której znajdują się budynki produkcyjno-magazynowe 
z zapleczem biurowo-socjalnym. W zakładzie zatrudnionych jest
720 osób. Firma 3M Wrocław nawiązała współpracę z wrocław-
skimi uczelniami. Zaowocowało to realizacją pomysłu studentów
Politechniki Wrocławskiej wybudowania pierwszego w pełni pol-
skiego pojazdu autonomicznego, czyli samochodu poruszającego
się po drogach bez udziału kierowcy. 

Innowacje poprawiające 
jakość życia3M Wrocław sp. z o.o.

Produkcja wielu produktów, począwszy od ochron
osobistych po kleje i aerozole do filtrów do wody, wy-
maga specjalnego podejścia do zagadnień ochrony
pracy. Ograniczanie i eliminacja najistotniejszych za-
grożeń polegała m.in. na zredukowaniu zapylenia 
z poziomu 7,2 mg/m3 (NDS = 2 mg/m3) do poziomu
1 mg/m3 poprzez modernizację systemu wentylacji
oraz zamontowanie dodatkowych odciągów miejsco-
wych w hali produkcji dla przemysłu motoryzacyjne-
go. Zamontowano dodatkowe odciągi miejscowe na
hali mieszalni, co pozwoliło ograniczyć ryzyko nara-
żenia na opary podczas załadunku substancji che-
micznych. Zredukowano poziom ultradźwięków na
zgrzewarkach ultradźwiękowych o 30 dB poprzez
montaż dedykowanych osłon wokół sonotrod, zredu-
kowano hałas na prasie do wycinania zatyczek o 10 dB,

a także w obszarze głowicy powlekarki poprzez zasto-
sowanie specjalistycznej obudowy akustycznej 
i system wibroakustycznej izolacji pomp (o 9 dB). Na
stanowiskach mieszadeł hałas zredukowano do po-
ziomu 71 dB. Ograniczono ryzyko ergonomiczne 
w magazynach na stanowisku ładowania baterii żelo-
wych, poprzez instalację elektromagnetycznych stacji
wymiany baterii w wózkach widłowych. Wprowa -
dzono systemy testujące uziemienie osobiste przed
wejściem do każdego pomieszczenia, w którym wy-
znaczono strefy zagrożone wybuchem. Podniesiono
poziom bezpieczeństwa pożarowego poprzez mon-
taż systemów uziemienia oraz jonizatorów i linek ścią-
gających ładunki. Dzięki wymianie ręcznych wózków
paletowych na elektryczne wyeliminowano ryzyko
urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

Zakłady duże
Nieustannie dążymy do zwięk-

szania bezpieczeństwa i pozosta-
nia liderem w tej dziedzinie.
Naszą wizją jest wdrażanie inno-
wacji poprawiających jakość ży-
cia. Podobnie postępujemy 
w dziedzinie bhp. Świadczą 
o tym wyniki ogłoszonego w paź-
dzierniku „Raportu 3M
Innowacyjny Polak 2014”. Aż 85
proc. badanych zadeklarowało,
że nowe rozwiązania poprawiają
ich poczucie bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo to kwestia okre-
ślonych nawyków i świadomości
potencjalnych zagrożeń. W tym
celu realizujemy program oparty
na systemie „Behavioral Based
System”. Kierownicy i inżyniero-
wie bhp prowadzą rozmowy 
z pracownikami, podczas których
wspólnie wypracowują najlepsze
praktyki w dziedzinie bezpieczeń-
stwa oraz promują właściwe po-
stawy na stanowisku pracy. Prze -
prowadzamy regularne przeglądy
linii produkcyjnych. W ich trakcie
wspólnie z pracownikami identyfi-
kujemy potencjalne ryzyka, stara-
my się uświadomić ich przyczyny
i zawczasu je eliminować. Akty -
wności te postrzegamy jako cią-
gły proces budowania kultury
bezpieczeństwa, pozwalający na
osiągnięcie najwyższych możli-
wych standardów bezpieczeń-
stwa i komfortu pracy.

Sebastian Arana 
Dyrektor 3M w Polsce 



Zakłady zatrudniające do 50 osób

BRAND DISTRIBUTION LTD SP. Z O.O.

ARKEMA SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
HADM MIECZYSŁAW GRAMATOWSKI

WĘGLOSPED KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY S.J.

TELEKOM-OLESZNO SP. Z O.O.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FASADEXTAR
PIOTR PONIEWIERSKI

PPH „KLIMEKO” BOGUSŁAW KLIMCZAK

DHM POLSKA SP. Z O.O. I SP. K.

CELTECH SP. Z O. O.

Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób

ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH 
NOVUM SP. Z O.O.

ŚLIWA PLASTIC INJECTION MOULDING SP. Z O. O.

POL-EKO-APARATURA S.J. 
A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI

STRUNOBET-MIGACZ SP. Z O.O.

COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. FILIA
NIEPOŁOMICE

BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ SP. Z O.O.

TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI SP. Z O.O.

OLEOFARM SP. Z O. O.

AB WORLD FOODS SP. Z O.O.

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób

CHM SP. Z O.O.

TAURON WYTWARZANIE S.A. ODDZIAŁ 
ELEKTROWNIA JAWORZNO III W JAWORZNIE

GRUPA POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE S.A.

TRI [POLAND] SP. Z O.O.

„ROZTOCZE” ZUP RAK ROMAN

KUEHNE+NAGEL SP. Z O. O.

DELPHI POLAND S.A. ODDZIAŁ W BŁONIU

ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A.

Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu 
Pań stwo wej In spek cji Pra cy „Pra co daw ca – or ga ni za tor

pra cy bez piecz nej”

Małgorzata Kwiatkowska - Zastępca Głównego Inspektora Pracy, 
przewodnicząca Kapituły;
Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego GIP;
Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP;
Krzysztof Kowalik – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP;
Krzysztof Bielecki – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP;
Anna Borowska-Buda – sekretarz Kapituły, Departament Prewencji 
i Promocji GIP;
Przed sta wi cie le zgło sze ni przez or ga ni za cje pra co daw ców i związ ków 
za wo do wych:
Ewa Radko – Bussines Center Club;
Grażyna Spytek-Bandurska – Konfederacja Lewiatan;
Jolanta Kosakowska – Związek Rzemiosła Polskiego;
Witold Polkowski – Pracodawcy RP;
Waldemar Lutkowski – Forum Związków Zawodowych;
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych.

Kapituła konkursu
Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy – na podstawie re-
komendacji Kapituły przyznała 10 statuetek Mecum Tutissimus
Ibis w XXI edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej”. Weryfikacji i oceny dokumentacji nadesłanych przez
okręgowe komisje konkursowe dokonała Kapituła konkursu, 
6 października br., w składzie:



Kryteria oceny pracodawców w kon kur sie
„Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”

Prze strze ga nie prze pi sów pra wa do ty czą cych:
● sto sun ku pra cy, cza su pra cy, ochro ny pra cy mło do cia nych, ochro -
ny pra cy ko biet, wy na gro dzeń i in nych świad czeń przy słu gu ją cych
pra cow ni ko wi zwią za nych z pra cą,
● urlo pów pra cow ni czych,
● roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ku pra cy z przy czyn nie do -
ty czą cych pra cow ni ków,
● re gu la mi nów pra cy, re gu la mi nów wy na gra dza nia, za kła do wych
ukła dów zbio ro wych pra cy,
● fun du szu świad czeń so cjal nych.

Prze strze ga nie prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy, dzia łal ność sys te mo wa na rzecz ochro ny pra cy, do dat ko we
ele men ty ochro ny pra cy, w tym:
● po pu la ry za cja wie dzy o ochro nie pra cy, udział pra cow ni ków
w two rze niu bez piecz nych, hi gie nicz nych i er go no micz nych wa -
run ków pra cy,
● eko no micz ne aspek ty bez pie czeń stwa pra cy w za kła dzie, na kła -
dy in we sty cyj ne na po pra wę wa run ków pra cy,
● re ali za cja za le ceń i de cy zji or ga nów nad zo ru nad wa run ka mi pra cy,
● po sia da ne cer ty fi ka ty.

Po zy tyw na oce na do ty czy ła za kła dów, któ re od 2011 ro ku do dnia
za koń cze nia oce ny nie za no to wa ły śmier tel nych, cię żkich i zbio ro -
wych wy pad ków przy pra cy, z wy łą cze niem wy pad ków ko mu ni ka -
cyj nych i na głych zda rzeń me dycz nych.
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