Szanowni Państwo!
Po raz dwudziesty drugi nagradzamy laureatów prestiżowego
konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. Zwycięzców tegorocznej edycji witam w zaszczytnym gronie przedsiębiorców, którzy sukces ekonomiczny
swoich firm wiążą z zapewnieniem w nich najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.
Promowanie i honorowanie przedsiębiorców za ich nadzwyczajne działania na rzecz bezpieczeństwa pracy jest dziś istotnym elementem misji pełnionej przez nasz urząd. Jest nią skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy poprzez efektywne kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa.
Tradycyjnie, oceniając kandydatów do nagrody, kapituła konkursu wskazała na firmy, w których nastąpiła znacząca, wyraźna
i udokumentowana poprawa warunków pracy. Warto podkreślić, że z każdym rokiem przybywa takich przedsiębiorstw, a poziom bezpieczeństwa pracy jest w nich coraz wyższy.
Nasz konkurs jest dowodem na to, że tak, jak ważna jest
w prowadzeniu biznesu rozpoznawalna marka, utożsamiana z
jakością produktu, równie istotne są gwarancje bezpiecznej pracy, przypieczętowane przyznawaną przez Państwową Inspekcję
Pracy statuetką „Mecum Tutissimus Ibis”. Jest ona wyrazem swoistej rekomendacji pracodawców, których cechuje solidność,
rzetelność i bezpieczeństwo.
Życzę dalszych sukcesów w tej działalności, a także zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.
Iwona Hickiewicz
Główny Inspektor Pracy

Kryteria oceny pracodawców w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących:
●
stosunku pracy, czasu pracy, ochrony pracy młodocianych,
ochrony pracy kobiet, wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikowi związanych z pracą,
●
urlopów pracowniczych,
●
rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
●
regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych
układów zbiorowych pracy,
●
funduszu świadczeń socjalnych.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
działalność systemowa na rzecz ochrony pracy, dodatkowe elementy ochrony pracy, w tym:
●
popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, udział pracowników
w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy,
●
ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy w zakładzie, nakłady inwestycyjne na poprawę warunków pracy,
●
realizacja zaleceń i decyzji organów nadzoru nad warunkami pracy,
●
posiadane certyfikaty.
Pozytywna ocena dotyczyła zakładów, które od 2011 roku do dnia
zakończenia oceny nie zanotowały śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, z wyłączeniem wypadków komunikacyjnych i nagłych zdarzeń medycznych.
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Eltwin Sp. z o.o.
Zakład wchodzi w skład grupy firm specjalizujących się w opracowywaniu i produkcji urządzeń do sterowania i regulacji silników
elektrycznych oraz urządzeń z branży HVAC (ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja). Przedsiębiorstwo istnieje od 1976 r. Obecnie
tworzą je trzy firmy: duńska Eltwin A/S − sprzedawca i producent
elektroniki przemysłowej, Eltwin Sp. z o.o., zajmująca się produkcją
wielkoseryjną oraz Motron A/S − dystrybutor czujników elektronicznych. Zakład w Szczecinie zatrudnia 50 pracowników i produkuje
kontrolery prądu stałego i zmiennego, silniki przemysłowe oraz
czujniki kontroli prędkości. Są one wykorzystywane w większości
gospodarstw domowych. Montuje się je w zmywarkach, mikserach,
wentylatorach i pompach obiegowych, czyli wszędzie tam, gdzie
wymagana jest stała praca silnika. Eltwin produkuje także czujniki
wilgotności, temperatury, ciśnienia oraz dymu. Duńska inspekcja
pracy za tworzenie bezpiecznych warunków zatrudnienia przyznała firmie znak „Green Smiley”.
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Trzy lata temu, jeszcze przed rozpoczęciem produkcji w Polsce,
staraliśmy się zapewnić pracownikom jak najlepsze warunki pracy. Nadrzędnym celem, jaki sobie wówczas stawialiśmy, była
wzorcowa firma z indywidualną
polityką bhp, o wyższych standardach, niż te, które obowiązują
w Danii. Po pierwszej kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy wiedzieliśmy, że osiągnęliśmy sukces, a bezpieczeństwo jest na
wysokim poziomie. Aby tę tendencję kontynuować, powołaliśmy Komitet do spraw bhp.
W ten sposób udało się nawiązać
odpowiednią relację między kadrą zarządzającą a załogą. Dzięki
temu staramy się realizować
wszelkie usprawnienia dotyczące
redukcji zagrożeń. Dziś to my jesteśmy wzorem dla naszych duńskich kolegów, a jako ważny element międzynarodowej korporacji wyznaczamy standardy i staliśmy się punktem odniesienia dla
całej grupy. Niebawem ukończony zostanie, dziesięciokrotnie
większy pod względem powierzchni od naszej firmy, zakład
w Stargardzie Szczecińskim.
Inwestycja w pełni opiera się na
już wypracowanych standardach,
a nowe pomysły dostarczane
przez naszych pracowników jeszcze bardziej przyczynią się do
poprawy warunków pracy.
Kim Strøm Sørensen
Prezes Zarządu

Zakłady małe

Lider technologii automatyzacji
W zakładzie funkcjonuje Komitet ds. bhp, który zajmuje się nadzorowaniem środowiska pracy, w tym
identyfikacją występujących i potencjalnych zagrożeń, dokonywaniem cyklicznych przeglądów warunków pracy, zgłaszaniem nieprawidłowości i propozycji dotyczących ograniczenia lub usuwania zagrożeń.
W magazynie w miejscu odbioru towaru zainstalowano zabezpieczenia eliminujące możliwość upadku z wysokości. Podłoże i blaty robocze w hali produkcyjnej mają właściwości odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Pracownicy otrzymują rękawice, ubrania, obuwie i opaski z przewodem na rękę
– wszystko w zabezpieczeniu antyelektrostatycznym. W miejscach pracy związanych z gorącymi powierzchniami lub niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi zapewniono pracownikom właściwie

dobrane środki ochrony indywidualnej. Każda stacja
lutowania ma wyciąg stanowiskowy, zapewniający
odprowadzanie powstających oparów.
Pracownikom narażonym na mechaniczne uszkodzenie narządu wzroku zapewniono okulary ochronne.
Pracodawca zadbał, aby urządzenia emitujące hałas
zamontowano w oddaleniu od stanowisk pracy.
W hali produkcyjnej w ogólnodostępnym komputerze znajdują się informacje o wykorzystywanych w
zakładzie substancjach chemicznych wraz z kartami
charakterystyki. Trzy płatne przerwy dla załogi podczas zmiany roboczej mają przeciwdziałać obciążeniu czynnikami psychospołecznymi. Dodatkowe
przerwy są wprowadzane także, gdy temperatura
powietrza na zewnątrz budynku przekracza 30oC.
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Merrid Controls Sp. z o.o.
Firma powstała w 1991 r. Specjalizuje się w wykonawstwie systemów zarządzania spedycją i logistyką dla terminali paliw płynnych
i składów produktów masowych. Oferta firmy obejmuje również
systemy wspomagania ruchu dla kopalni węgla brunatnego, systemy automatyki linii produkcyjnych oraz systemy kontroli dostępu
i monitoringu. Załoga liczy 49 osób. Większość prac montażowych
i rozruchowych prowadzona jest na czynnych obiektach, bez zatrzymywania procesów produkcyjnych, w warunkach środowiska
zagrożonego wybuchem. By zachować wysokie standardy pracy
i oferowanych usług, wdrożono systemy zarządzania: bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001:2004, jakością ISO 9001:2008
oraz bezpieczeństwem informacji ISO 27001:2014.
Firma zdobyła wiele nagród, m.in. w konkursie Solidny Pracodawca
Roku oraz Zieloną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy 2014-2015,
przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy − Państwowy
Instytut Badawczy.
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Podstawową działalnością Spółki
są: opracowywanie oraz wykonawstwo systemów automatyki
i informatyki dla przemysłu.
Ponad połowę naszych zadań
wykonujemy na terenie całej
Polski. Nasi specjaliści muszą
dojeżdżać do odległych miejscowości. Zdawaliśmy sobie sprawę,
że ciągłe przemieszczanie się naraża ich na wypadki drogowe.
Zminimalizowaliśmy te zagrożenia poprzez zorganizowanie dla
wszystkich pracowników dwukrotnych szkoleń z doskonalenia
jazdy samochodem oraz kurs
udzielania pierwszej pomocy.
U klientów, u których wykonujemy pracę, zawsze stosujemy się
do obowiązujących u nich procedur z zakresu bhp i p.poż.
Bierzemy udział w cyklicznych
szkoleniach. Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych jest koordynowany
przez nas, jak i przez zleceniodawcę. Wyposażyliśmy pracowników w ubrania antyelektrostatyczne, osobisty sprzęt pomiarowy zagrożeń oraz właściwe narzędzia. Uważam, że poprawa
warunków pracy w efekcie przynosi korzyści. Wybudowanie nowej siedziby zapewniło pracownikom wyższy komfort i ergonomiczne warunki pracy. W ciągu
ostatnich kilkunastu lat ani jeden
pracownik nie uległ wypadkowi.
Zbigniew Wasilewski
Członek Zarządu

Zakłady małe

Profesjonalista w automatyce i informatyce
Od 10 lat w przedsiębiorstwie nie wydarzył się wypadek przy pracy, a poziom bezpieczeństwa jest niezwykle wysoki. Przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy otrzymują dokładne instrukcje i każdorazowo przechodzą szkolenie
stanowiskowe. Nadzór nad tymi pracami koordynowany jest zawsze przez pracodawcę oraz dodatkowo przez zleceniodawcę.
Do trudnych prac w czynnych obiektach przemysłowych wszyscy pracownicy są wyposażani w specjalistyczną odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej: szelki bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa
z amortyzatorem, rękawice i okulary ochronne oraz
hełmy ochronne. Użytkowane w procesach montażowych i regulacyjnych narzędzia ślusarskie i zmechanizowane podlegają stałemu monitoringowi

w zakresie właściwych zabezpieczeń ochronnych.
Dwa razy w roku pracodawca organizuje szkolenia
bhp i ppoż. dla wszystkich pracowników, a także
szkolenia SEP, umożliwiające uzyskanie uprawnień
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych.
Aby przeciwdziałać negatywnym czynnikom psychospołecznym w środowisku pracy, organizowane
jest dla załogi szkolenie pt. „Odkrywanie sposobów
radzenia sobie w sytuacjach trudnych – walka ze
stresem”. W zakładzie pracy przeprowadzane są
okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i warunków
pracy. Następnie opracowuje się program naprawczy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizację zalecanych działań, z określeniem terminu ich
wykonania.
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PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI
Firma PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI działa od 1992 r.
Początkowo rozwijała działalność usługowo-handlową, prowadząc sprzedaż części zamiennych do polskich ciągników i maszyn
rolniczych. Z czasem w ofercie firmy pojawiły się ciągniki URSUS
i kombajny zbożowe. Punktem zwrotnym w rozwoju przedsiębiorstwa było nawiązanie ścisłej współpracy z koncernem New
Holland, który przejął Zakłady Maszyn Żniwnych w Płocku.
Dzisiaj PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI jest jednym z czołowych dystrybutorów tej marki w Polsce. Potwierdzają to dwa tytuły DEALER ROKU NEW HOLLAND, zdobyte w 2005 i 2011 r.
Prezentacja sprzętu rolniczego oraz jego możliwości użytkowych
wymaga odpowiedniej organizacji ekspozycji i zachowania procedur bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno klientów, jak i pracowników firmy. Obecnie w zakładzie pracuje 28 osób. Kadrę
stanowią doświadczeni pracownicy, którzy stale podnoszą swoje
kwalifikacje dzięki uczestnictwu w kursach i szkoleniach.
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Założycielem firmy PRIMATOR
był mój mąż – Henryk Kraszewski.
Po jego śmierci, bez wahania
podjęłam decyzję o kontynuacji
działalności. Od początku zdawałam sobie sprawę, że zarządzanie firmą związaną z branżą rolniczą, szczególnie dla kobiety, będzie trudne. Postanowiłam, że
priorytetem musi być zapewnienie w firmie bezpieczeństwa moim pracownikom. Aby to zamierzenie zrealizować, zaczęłam od
kształcenia. Dzisiaj regularnie
przeprowadzam szkolenia bhp,
inwestuję w nowoczesne i bezpieczne narzędzia. Przeprowadzam systematyczne pomiary
szkodliwych czynników na stanowiskach pracy m.in. hałasu i stężenia spalin. Dzięki systematycznej pracy firma dynamicznie się
rozwija. Podstawą mojego sukcesu jest niewątpliwie załoga. Bez
jej zaangażowania i zrozumienia,
jak ważna jest problematyka bezpieczeństwa pracy, nie osiągnęłabym tak wiele. Dzięki podjętym
działaniom mogłam wystartować
w konkursie, a odniesiony sukces
jest dla mnie motywacją do dalszych działań podnoszących bezpieczeństwo pracy. Jestem niezmiernie usatysfakcjonowana, że
moja firma jest postrzegana jako
bezpieczne, a przede wszystkim
przyjazne miejsce pracy.
Barbara Kraszewska
Właściciel Firmy PRIMATOR

Zakłady małe

Kombajny pod okiem fachowców
Prowadzenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego maszyn i urządzeń rolniczych wymaga bezpiecznego zorganizowania pracy ze względu na zagrożenia fizyczne i chemiczne. Na dużym placu manewrowym i na drogach wewnętrznych opracowano indywidualne zasady ruchu z określeniem dopuszczalnej maksymalnej prędkości. Drogi poruszających się
po terenie firmy wózków jezdniowych i suwnic nie
krzyżują się z drogami komunikacji pieszej. Dzięki
ustabilizowaniu wszystkich regałów służących do
przechowywania towaru poprawiło się bezpieczeństwo pracowników magazynowych. Każdy regał został oznakowany z podaniem dopuszczalnego obciążenia. Wprowadzono nowoczesne rozwiązania ograniczające poziom hałasu w hali przemysłowej do
wartości poniżej 0,2 NDN. W zakładzie stale moni-

toruje się zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
w pyle przemysłowym. Obecnie stężenie tego czynnika nie przekracza 0,1 NDS. Pracodawca zadbał
o regularne przeglądy wykorzystywanych maszyn
i urządzeń, a zużyty sprzęt podlega wymianie. Aby
nie narażać pracowników na działanie czynników fizycznych, zrezygnowano z prac spawalniczych, zlecając je firmie zewnętrznej.
Zużyte płyny eksploatacyjne, szkodliwe dla ludzi
i środowiska, odbierają z zakładu przedstawiciele
wyspecjalizowanych firm. Pracownikom zapewniono wysokiej jakości środki ochrony indywidualnej
oraz odzież ochronną. Wytypowani pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
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Zakład Stolarsko-Budowlany
Zdzisław Serhej
Zakład w Łomazach prowadzi działalność od 1993 r. Zajmuje się
produkcją stolarki budowlanej oraz montażem okien i drzwi.
W ofercie ma stolarkę okienną z PCV, drewnianą oraz aluminiową. W 2015 r. wprowadzono technologię produkcji ekologicznych okien pasywnych, których stosowanie ogranicza straty ciepła
w budynkach. Innym proekologicznym produktem firmy jest pellet, czyli paliwo grzewcze z biomasy. Pellet jest granulatem z przetworzonych odpadów drzewnych – trocin i wiórów – prasowanych pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo zakład wykonuje remonty budynków prywatnych i publicznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia 26 pracowników. Uczestniczy w konkursach organizowanych przez Centrum Promocji Polski Wschodniej – Przedsiębiorstwo Fair Play, a także w konkursie Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie o tytuł Wojewódzkiego Lidera Biznesu. Ponadto
aktywnie wspiera lokalne inicjatywy, sponsorując m.in. młodzieżowe drużyny koszykarskie oraz sekcję taekwondo.
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W moim zakładzie od lat staram
się likwidować wszystkie możliwe
zagrożenia. Co roku inwestuję
w nowoczesny sprzęt, sterowany
w większości komputerowo, który minimalizuje kontakt człowieka
z maszyną. Dzięki temu poprawiam warunki pracy.
Nowoczesne technologie to jednak nie wszystko. Największym
problemem była zmiana sposobu
myślenia pracowników. Z początku niewielu zdawało sobie sprawę, że z pozoru nawet proste zastosowanie środków ochrony indywidualnej może uchronić ich
przed wypadkiem, a nawet uratować życie. W tworzeniu bezpiecznych warunków pracy pomagają
mi inspektorzy z oddziału PIP
w Białej Podlaskiej. W przyszłości
nie zaprzestaniemy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań
technologicznych. Uważam, że
funkcjonalne i bezpieczne stanowisko pracy ma związek z jakością wyrobów, dlatego przywiązujemy do tego tak wielką wagę.
Właściwa organizacja stanowisk
pracy to podstawa bezpieczeństwa. Zapewnia pracownikom
ochronę zdrowia, ogranicza wysiłek fizyczny i zabezpiecza przed
obrażeniami. Przemysł drzewny
należy do branży, w której często
dochodzi do wypadków.
Bezpieczeństwo zatem jest dla
mnie najważniejsze.
Zdzisław Serhej
Właściciel Zakładu

Zakłady małe

Okna i drzwi w zgodzie z naturą
Poziom bezpieczeństwa pracy podnoszony jest sukcesywnie. Inwestuje się w nowoczesne wyposażenie
techniczne. W zakładzie eksploatowane są nowe
maszyny i obrabiarki do drewna. Mimo braku przekroczenia normatywów sanitarnych w zakresie hałasu i zapylenia, w firmie przeprowadza się profilaktyczne okresowe kontrole tych czynników na stanowiskach pracy przy urządzeniach produkcyjnych,
według opracowanego harmonogramu.
Oprócz tego prowadzone są cykliczne badania natężenia oświetlenia na poszczególnych stanowiskach
pracy. Pracownicy mają stały dostęp do wykazu prac
szczególnie niebezpiecznych. Zawiera on opis właściwego sposobu wykonywania tych prac, zasady
prowadzenia bezpośredniego nadzoru oraz zalecane środki zabezpieczające i instruktaż dla pracowni-

ków z kolejnością wykonywania poszczególnych zadań. Dla całego zakładu określono wymagania bhp
przy poszczególnych czynnościach i tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wszystkie maszyny
i urządzenia używane przez pracowników mają aktualne przeglądy sprawności i bezpieczeństwa użytkowania, w trakcie których szczególną uwagę przywiązuje się do osłonięcia elementów ruchomych.
W celu ograniczenia zagrożeń związanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów do części prac zakupiono wózki jezdniowe i paletowe. Prace magazynowe odbywają się według ustalonych procedur
i opracowanych instrukcji, omawiających bezpieczne metody przemieszczania i składowania wyrobów.
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Aperam Stainless Services
& Solutions Poland Sp. z o.o.
Firma Aperam Stainless Services & Solutions Poland wchodzi
w skład Grupy Aperam, która jest światowym potentatem w produkcji i dystrybucji stali nierdzewnych i specjalnych. W zakładzie
w Siemianowicach Śląskich znajduje się tzw. centrum serwisowe,
które zajmuje się przetwarzaniem i sprzedażą stali nierdzewnej,
wyprodukowanej w jednej z trzech europejskich hut. Centrum
serwisowe to hala o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2. Stal dostarczana jest specjalnymi samochodami w dużych 24-tonowych
kręgach, z których na liniach produkcyjnych wycinane są arkusze
lub mniejsze kręgi. W Europie działa dziewięć podobnych centrów serwisowych Grupy Aperam. To działające w Polsce jest odpowiedzialne za sprzedaż produktów na rynkach Europy Wschodniej z wykorzystaniem agencji handlowych w Pradze i w Budapeszcie. Pracuje w nim 65 osób. Od sierpnia 2008 r. w zakładzie
nie odnotowano żadnych wypadków przy pracy.
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„Jeżeli nie możesz czegoś robić
bezpiecznie, to nie rób tego wcale”. Tej naczelnej zasadzie podporządkowana jest nasza działalność. Bezpieczeństwo to część
naszej kultury i jest najważniejsze
we wszystkim, co robimy. Kierując się polityką grupy Aperam,
kładziemy bardzo duży nacisk na
bezpieczeństwo i higienę pracy.
Nie szczędzimy nakładów organizacyjnych i finansowych na zapewnienie bezpiecznych warunków oraz najwyższych standardów pracy. Nieustannie dążymy
do tego, by być najbezpieczniejszym zakładem przemysłu ciężkiego w Polsce. Potwierdzają to
wszelkie wskaźniki statystyczne,
jak i opinie niezależnych specjalistów wizytujących lub kontrolujących zakład. Co przy tym najistotniejsze – wszelkie nasze reguły, prawa i zasady dotyczące
bhp, dotyczą nie tylko naszych
pracowników, ale również wszystkich gości, partnerów biznesowych oraz podwykonawców
przebywających na terenie zakładu. Niezależnie, czy to pracownik
produkcji, osoba pracująca w biurze, czy manager na wysokim
stanowisku – każdy z nas ma
świadomość, że bezpieczeństwo
jest najwyższym priorytetem,
a zależy głównie od nas samych.
W kwestii bezpieczeństwa nie
uznajemy żadnych kompromisów.
Małgorzata Gawełda
Prezes Zarządu

Zakłady średnie

Stal najwyższej jakości
Spółka zrealizowała wiele prac inwestycyjnych w celu poprawy warunków pracy. Wymieniono wózki
widłowe na nowsze i bezpieczniejsze w użytkowaniu. Zmodernizowano linię produkcyjną do wzdłużnego cięcia blachy. Rozbudowano instalację przeciwpożarową o głosowy system powiadamiania, informujący w dwóch językach o ewentualnych zagrożeniach. Zaprojektowano i zainstalowano nowe stoły technologiczne, poprawiające ergonomię pracy
podczas pakowania kręgów i arkuszy. Rozszerzono
zakres okresowych kontroli suwnic i haków o badania lin specjalistyczną metodą. Miejsca przy pulpitach sterowniczych, przeznaczone do sterowania
maszynami, wyposażono w ergonomiczne maty, redukujące zmęczenie pracowników. Wzdłuż linii produkcyjnych zainstalowano bariery mechaniczne i wy-

łączniki krańcowe. Ponieważ hałas jest podstawowym czynnikiem szkodliwym, pracownicy otrzymują indywidualnie odlewane ochronniki słuchu, wykonane na podstawie odcisku ucha użytkownika.
Skutecznie tłumią one hałas, są wygodne, zapewniają wentylację i umożliwiają prowadzenie rozmów.
Co tydzień specjalista ds. bhp organizuje spotkania
z pracownikami, zwane „minutką bezpieczeństwa”.
Omawiane są wówczas problemy związane z bhp.
Każdego roku odbywają się dwie tury szkolenia doskonalącego z pierwszej pomocy, obejmujące obsługę defibrylatora. Osoby pracujące na wysokości oraz
kierujące tego typu pracami są szkolone w tym zakresie.
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NORD NAPĘDY
Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
Właścicielem zakładu jest założona w 1965 r. firma Getriebebau
NORD GmbH, producent układów napędowych. Produkowane
przez koncern zestawy są w stanie wprawić w ruch wiele urządzeń, poczynając od olbrzymich dźwigów portowych, przez chowane zadaszenia stadionów, po przenośniki taśmowe do bagażu
na lotniskach oraz wyciągi narciarskie. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym połączeniom kompaktowych układów mechanicznych z inteligentną elektroniką.
Polska fabryka w Nowej Soli rozpoczęła działalność w 2006 r.
Zajmuje się produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych,
elementów napędowych oraz silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, a także
montażem i serwisem napędów. Firma zatrudnia 195 pracowników. W 2014 r. spółka za swoją działalność otrzymała wyróżnienie „Diamenty” Miesięcznika Forbes, a także zajęła drugie miejsce w konkursie Polish Masters of Business.
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Od początku istnienia naszych
zakładów sprawy bezpieczeństwa pracy były dla nas priorytetem. Bezpieczeństwo jest tym
obszarem, w którym nie ma miejsca na oszczędności, półśrodki
i rozwiązania zastępcze. Troska
o bezpieczną organizację i właściwe zaopatrzenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej
pozwala na komfortowe i pozbawione nadmiernego ryzyka wykonywanie swoich obowiązków.
Nasi pracownicy mogą czuć się
bezpiecznie nie tylko ze względu
na odpowiednie wyposażenie
stanowisk pracy, ale także z powodu bezkompromisowej postawy przełożonych w zakresie bezpieczeństwa. Wydajność oraz
produktywność pracy są zawsze
podporządkowane dbałości
o zdrowie i życie pracowników.
W przyszłości będziemy się skupiać na dostosowaniu stanowisk
pracy do zmieniającej się struktury demograficznej naszej załogi.
Zadbamy o czynności wykonywane według zasad ergonomii oraz
o zmniejszenie obciążeń dla układu mięśniowo-szkieletowego, tak
by również osoby w wieku przedemerytalnym mogły bez szkody
dla zdrowia nadal wykonywać
swoje obowiązki. Z uwagą obserwujemy postęp w zakresie bhp.
Agnieszka Tront-Stefańczuk
Dyrektor ds. Finansów
i Administracji

Zakłady średnie

Napędzają wszystko – bezpieczeństwo też
Pracodawca inwestuje w sprawdzony sprzęt wysokiej jakości, ale również liczy się z uwagami pracowników dotyczącymi bezpiecznej pracy.
Uruchomiona została nowoczesna lakiernia do malowania jednostek napędowych, wyposażona w system sterowania zapewniający bezpieczeństwo pracy
oraz wydajny system filtracji. W magazynach zainstalowano regały sterowane komputerowo, które
wyeliminowały prace na wysokości i konieczność
schylania się. Regał automatycznie dostarcza daną
część na wskazane miejsce. Ergonomiczne stanowiska pracy zorganizowano dzięki odpowiedniej instalacji stołów monterskich i ułożeniu blatu roboczego.
Do każdego stołu doprowadzono końcówkę centralnej instalacji olejowej, co wyeliminowało konieczność transportu beczek z olejem. Zapewniono nie-

zbędny asortyment narzędzi wraz z częściami składowymi bezpośrednio przy stołach, co wpłynęło na
wygodę pracy. Środki ochrony indywidualnej słuchu,
o odpowiedniej charakterystyce tłumienia, w znacznym stopniu ograniczyły narażenie pracowników na
negatywne skutki hałasu na stanowiskach pracy: montera, tokarza-frezera, lakiernika-pakowacza oraz obsługi piły. Dla monterów narażonych na urazy oczu
zakupiono okulary ochronne. Do użytkowania
wprowadzono nowe pojazdy transportowe, co pozwoliło ograniczyć transport ręczny z użyciem siły fizycznej. W zakładzie zwiększono częstotliwość audytów bhp. Dzięki temu ograniczono możliwość wystąpienia błędu ludzkiego podczas pracy.
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OSI Food Solutions Poland
Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny
w Górce
Firma powstała w 1992 r., aby zaopatrywać nowo powstające wówczas w Polsce restauracje sieci McDonald’s w wyroby mięsne. Jej
właścicielem jest OSI Corp. z siedzibą w Chicago, zatrudniająca ponad 15 tys. osób w 50 przedsiębiorstwach produkcyjnych w 17 krajach świata. Początkowo zakład znajdował się w Morlinach.
W grudniu 2013 r. produkcję przeniesiono do Górki koło Ostródy.
Obecnie firma zatrudnia 112 pracowników, którzy zajmują się
przetwórstwem mięsa wołowego. Mrożony i schłodzony surowiec
jest dostarczany do przetwórni w kontenerach lub w workach ułożonych na paletach. Wytworzone produkty przeznaczone są na rynek polski, czeski, słowacki, litewski, łotewski, estoński, finlandzki,
szwedzki. Firma organizuje dla pracowników m.in. ćwiczenia z ratownictwa chemicznego. Nagradza finansowo załogę za aktywność
w zakresie bhp. Prowadzi akcje prozdrowotne, np. kieruje pracowników na dodatkowe, zbiorowe badania lekarskie.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
to jeden z głównych filarów naszego działania. Jak bardzo dla
nas jest ważna dbałość o bezpieczeństwo, mogą przekonać się
nie tylko pracownicy, ale również
osoby odwiedzające zakład,
a także konsumenci. Mamy jednak świadomość, że bez zaangażowania wszystkich pracowników
niewiele moglibyśmy zrobić. Bez
nich nie udałoby się nam zminimalizować ryzyka wypadków
oraz chorób zawodowych, ani też
zmaksymalizować bezpieczeństwa i komfortu pracy. W efekcie
odnotowujemy znikomą liczbę
wypadków w pracy. Kierujemy
się zasadą ciągłego doskonalenia. Stan obecny nigdy nie jest
dla nas satysfakcjonujący.
Podczas budowy naszego nowego zakładu celem nadrzędnym
było stworzenie przyjaznego
i bezpiecznego środowiska pracy. Opracowaliśmy wspólnie
standardy postępowania w tym
zakresie, wyposażyliśmy odpowiednio zakład, prowadzimy akcje informacyjne. W wyniku tych
działań uzyskaliśmy pozytywną
certyfikację w zakresie normy
PN-N-18001, która jeszcze lepiej
pomaga nam zarządzać procesem bezpieczeństwa pracy.
Kluczem do sukcesu jest wspólne działanie osób ze wszystkich
obszarów zakładu.
Waldemar Kowalkowski
Dyrektor Generalny

Zakłady średnie

Najwyższa jakość produktu i odpowiedzialność
Kierownictwo Firmy odpowiada za wdrożenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym
procedur dotyczących bhp. Dla zakładu opracowano mapę potencjalnych zagrożeń. Teren jest monitorowany pod kątem miejsc niebezpiecznych. Do codziennych obowiązków kierownika zmiany należy
tzw. spacer bezpieczeństwa po obszarze produkcji.
W zakładzie prowadzony jest stały monitoring stężenia szkodliwych gazów połączony z systemem alarmowym i wentylacyjnym, automatycznie odcinający
dopływ gazu w razie awarii. Obudowano strefy niebezpieczne wokół maszyn, zastosowano kurtyny
świetlne i wygrodzono strefy niebezpieczne. Na podestach roboczych zamontowano furtki zabezpieczające i wprowadzono odpowiednie oznakowanie.
W celu ograniczenia możliwości wystąpienia upad-

ku z wysokości drabinki przy maszynach formujących zastąpiono podestami roboczymi. Dzięki zainstalowaniu automatów do składania kartonów
i wkładania foliowego worka do kartonu oraz zakupieniu automatycznych owijarek palet wyeliminowano czynności manualne. Program rotacji pracowników na stanowiskach produkcyjnych w znaczny sposób ograniczył zagrożenie monotypią pracy. Ergonomiczne stanowiska pracy pozwalają wiele czynności wykonywać w pozycji siedzącej.
Specjalny system LOTO zabezpiecza maszyny przed
przypadkowym uruchomieniem. Ze względu na pracę w chłodniach pracodawca zakupił dla załogi specjalistyczne ochrony zabezpieczające przed niskimi
temperaturami oraz odzież termoaktywną.
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Rolls-Royce Poland
Sp. z o.o. Zakład w Gniewie
Zakład produkcyjny Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. w Gniewie działa
od ponad 10 lat. Wchodzi w skład międzynarodowej grupy Rolls-Royce Marine. Ponad 30 tys. okrętów na całym świecie jest wyposażonych w produkty tej firmy. Fabryka w Gniewie produkuje urządzenia pokładowe. Powstają tam wciągarki dla statków handlowych, rybackich i jednostek związanych z eksploatacją złóż podmorskich. Produkowane są urządzenia bezpieczeństwa pokładowego. W zakładzie odbywa się montaż, obróbka maszynowa, spawanie i obróbka powierzchni wytworzonych elementów wyposażenia statków. W 2010 r. firma stała się Centrum Doskonalenia
w obszarze montażu dla linii biznesowej urządzeń pokładowych
Rolls-Royce Marine. Wiązało się to z zainwestowaniem 22 milionów złotych w rozwój zakładu. Rolls-Royce Poland Sp. z o.o. prowadzi też Regionalne Biuro Zakupowe w Krakowie oraz Morskie
Centrum Serwisowe w Gdyni. Łącznie na terenie Polski zatrudnia
250 osób, z czego 156 pracuje w gniewskiej fabryce.
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Bezpieczeństwo i higiena pracy
jest priorytetem dla pracowników
Rolls-Royce Polska. W naszej codziennej pracy zależy nam na jakości, terminowości oraz optymalnym koszcie produktu.
Chcemy, aby klient był usatysfakcjonowany. Nigdy jednak nie odbywa się to na zasadzie kompromisu. Dla nas bezpieczne warunki pracy oraz dbałość o środowisko stanowią fundament działań.
Jesteśmy zobligowani do przestrzegania krajowego prawa, jak
i standardów korporacyjnych
Rolls-Royce. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że każdy sprawnie działający system musi mieć
oparcie w ludziach. Dlatego
w ciągu ostatnich kilku lat w naszym zakładzie w Gniewie wdrożyliśmy wiele rozwiązań mających na celu włączenie wszystkich pracowników w procesy
bezpieczeństwa i higieny pracy,
jak np.: raportowanie i reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego czy też
wprowadzenie roli Liderów
Produkcji ds. BHP. Czuję się zaszczycony i dumny, że efekty
pracy naszego zespołu zostały
wyróżnione prestiżową nagrodą
Państwowej Inspekcji Pracy.
Udało się to osiągnąć przede
wszystkim dzięki zaangażowaniu
naszej załogi.
Adam Plath
Dyrektor Zakładu RR w Gniewie

Zakłady średnie

Rolls-Royce – klasa sama w sobie
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa operacji podnoszenia przy pomocy suwnic i żurawików” wygrał
w 2014 r. wewnętrzny konkurs grupy Rolls-Royce pt.
„Zaprojektuj i Wykonaj Projekt” na etapie europejskim. Na jego podstawie wdrożono wiele działań
technicznych i organizacyjnych m.in. usystematyzowano dodatkowy i pomocniczy sprzęt do podnoszenia, nowe szczegółowe wytyczne bhp oraz przeprowadzono szkolenia. W 2014 r. na spotkaniu ze
wszystkim pracownikami zostały ogłoszone plany
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, które dyrekcja firmy wdrożyła w 100%.
Zredukowano ryzyko zawodowe na 19 stanowiskach pracy. Wdrożono ok. 30 usprawnień, poprawiających bezpieczeństwo. W dziale maszynowym
przeprowadzono certyfikację niektórych maszyn

przez specjalistyczne firmy. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa wokół tokarki karuzelowej oraz zaktualizowano oceny ryzyka i instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn. Wdrożono instrukcję prowadzenia
prac mechaniczno-elektrycznych LOTO podczas remontów. W spawalni zainstalowano nowe urządzenie do pomiaru bicia bębnów, które poddano certyfikacji UDT. Dla spawaczy zakupiono obarierowanie
do prac na wysokości. Malarze działu obróbki powierzchni otrzymali nowe maski pełnotwarzowe
z nadmuchem powietrza. Pracodawca w dziale
montażu zamontował oprzyrządowanie do asekuracji operacji podnoszenia silników hydraulicznych.
W halach zapewniono większą dostępność ochronników słuchu i rękawice o lepszych parametrach antyprzecięciowych.
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ANWIL S.A.
ANWIL S.A. to wiodące przedsiębiorstwo sektora Wielkiej
Syntezy Chemicznej. Spółka z Grupy ORLEN jest jedynym producentem PCW w kraju i ważnym graczem na europejskim rynku
nawozów azotowych. W jej ofercie znajdują się zarówno polichlorek winylu, tworzywa sztuczne na bazie PCW (granulaty, płyty spienione i lite, suche mieszanki), jak i nawozy azotowe (saletra
amonowa, saletrzak), a także chemikalia (m.in. amoniak, kwas
azotowy).
Stałym elementem strategii nagrodzonej firmy są działania na
rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
troska o środowisko. ANWIL S.A. został uhonorowany w 2015 r.
– w uznaniu dla realizowanych projektów obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu, a także zrównoważonego rozwoju
Listkiem CSR przez tygodnik Polityka oraz zdobył Diament
Polskiej Chemii. Spółka zatrudnia 1 259 osób – to jeden z największych pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim.
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Nasi pracownicy codziennie mają
do czynienia z substancjami chemicznymi, których stosowanie
odbywa się w ściśle określonych
warunkach z przestrzeganiem rygorystycznych zasad postępowania. To na ich barkach spoczywa
odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie, życie nie tylko własne, ale także koleżanek
i kolegów oraz lokalnej społeczności. Z tego właśnie powodu
dokładamy wszelkich starań, aby
wzmacniać poczucie odpowiedzialności wśród naszej załogi.
Służą temu dwa kluczowe programy – „Zgłoś zagrożenie” oraz
„Safety walk”. W ramach pierwszego pracownicy identyfikują
potencjalne zagrożenia oraz proponują rozwiązania je eliminujące. Tylko w ubiegłym roku – na
ich wniosek – wprowadziliśmy
246 nowych usprawnień. Kadra
zarządzająca również aktywnie
włącza się w działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, realizując m.in. inicjatywę
„Safety walk”. Są to regularne wizyty managerów na terenie zakładu produkcyjnego, promujące
kulturę bezpieczeństwa oraz będące jednym z dowodów na to,
że zapewnienie pracownikom
ANWIL bezpiecznych warunków
pracy jest dla zarządu spółki najwyższym priorytetem.
Jacek Podgórski
Prezes Zarządu

Zakłady duże

Po pierwsze bezpieczeństwo
ANWIL podejmuje systematycznie działania zmierzające do uzyskania ponadstandardowego poziomu
bezpieczeństwa pracy. Doskonaląc technologie produkcji, poprawia nie tylko parametry procesu, ale
również, tam gdzie to możliwe, eliminuje substancje
niebezpieczne. Przykładem jest zmiana technologii
produkcji chloru z przeponowej na nowocześniejszą
membranową, która dodatkowo wyeliminowała stosowany azbest. Główne instalacje produkcyjne wyposażone są w systemy wykrywania niebezpiecznych gazów, których stężenie jest na bieżąco monitorowane w sterowniach. Pracownicy wybranych instalacji mają ponadto indywidualne detektory.
W sterowni zakładu PCW uruchomiono nową instalację sygnalizacji pożaru oraz zainstalowano system
gaszenia gazem NOVEC 1230 – środkiem gaśni-

czym, niestanowiącym zagrożenia dla pracowników
zatrudnionych w pomieszczeniach zamkniętych.
Wszystkie osoby przebywające w części produkcyjnej spółki zobowiązane są do posiadania indywidualnego sprzętu ochronnego. Wprowadzono także
nowe środki ochrony indywidualnej o podwyższonym standardzie, m.in. okulary ochronne ze szkłami
korekcyjnymi. W 2012 r. wdrożono program „BEZPIECZNY ANWIL”, którego celem jest podniesienie
bezpieczeństwa pracy w całej Grupie ANWIL oraz
w firmach zewnętrznych, funkcjonujących na terenie ANWIL. We wrześniu 2015 r. powołano dwóch
nieetatowych animatorów bhp, których zadaniem
jest kreowanie nowych rozwiązań służących poprawie bhp oraz inspirowanie innych pracowników do
takich działań.
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Electrolux Poland Sp. z o.o.
Oddział w Oławie
Fabryka Pralek Electrolux w Oławie została zbudowana w 2005 r.
w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Od
kwietnia 2006 r. zakład rozpoczął seryjną produkcję pralek ładowanych od przodu, od góry oraz modeli kompaktowych. Firma wytwarza około 350 modeli urządzeń, m.in. takich marek jak:
Electrolux, AEG-Electrolux i Zanussi. Rocznie produkowanych jest
ponad 1,2 miliona pralek, czym zajmuje się ponad 1 200 osób.
Zakład ma powierzchnię ok. 30 ha. Budynki administracyjne, hale
produkcyjne oraz magazyny zajmują ponad 63 000 m2. Na początku 2015 r. rozbudowano część biurowo-socjalną, tworząc blisko
70 nowych miejsc pracy. W 2005 r. Electrolux wprowadził w swoich fabrykach program, który wpłynął na zwiększenie efektywności produkcji − Electrolux Manufacturing System (EMS). Dzięki temu udało się zwiększyć bezpieczeństwo produkcji i polepszyć
warunki pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu produktów wysokiej jakości.

22

Dynamiczny wzrost produkcji
wymaga od nas przygotowania
nowych miejsc pracy oraz nieustannego dbania o wysoki poziom bezpieczeństwa. Od początku istnienia zakładu kluczowym elementem zarządzania była dbałość o dobre i bezpieczne
warunki pracy z udziałem
wszystkich pracowników.
Aby zapewnić najwyższy poziom
bezpieczeństwa i ergonomii, inwestujemy również w nowoczesną infrastrukturę techniczną
o najwyższym poziomie zabezpieczeń. Także ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna.
Nie wyobrażam sobie, abyśmy
mogli skutecznie realizować postanowione przed nami zadania
bez dbałości o redukcję zużycia
mediów i emisji odpadów do
środowiska naturalnego.
Poza procesem ciągłego doskonalenia równie istotnym jest
nadzór i ocena funkcjonowania
wdrożonych systemów. Jako
metody wykorzystywane są audyty, kontrole oraz konsultacje
z różnymi instytucjami. Dzięki
współpracy z inspektorami
Państwowej Inspekcji Pracy mamy pewność, że nasze działania
są zgodne z polskimi przepisami
prawnymi i zapewniają bardzo
wysoki poziom bezpieczeństwa.
Ireneusz Kret
Dyrektor Zakładu

Zakłady duże

Bezpieczne AGD najwyższej klasy
Hasło przewodnie zakładu to „Safety First – Bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze”.
Pracodawca wprowadził istotne zmiany na rzecz poprawy bezpieczeństwa w magazynach oraz w organizacji ciągów komunikacyjnych. Zmieniono sposób
magazynowania zwojów stali o bardzo ostrych krawędziach. Wprowadzono zasady poruszania się
wózkami jezdniowymi w pobliżu stanowisk montażu. Zamontowano bariery zabezpieczające przed
upadkiem pojemników na drogę komunikacyjną.
Zagrożenia związane z magazynowaniem drobnych
komponentów, które mogą upaść na operatora wózka oraz obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
pracowników, zminimalizowano poprzez wprowadzenie zautomatyzowanych regałów typu lean-lift.
Środki chemiczne używane w produkcji rozstawione

są na wannach wychwytowych, wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Wytyczenie barierkami odrębnych szlaków komunikacji dla pieszych,
oznaczonych żółtymi liniami oraz dodatkowe wygrodzenia ciągów komunikacyjnych ograniczyły niebezpieczeństwo potrącenia pracowników przez pojazdy. W zakładzie wdrożono systemy audytowe
i warsztatowe, pozwalające wyeliminować wiele zagrożeń, m.in.: narażenie na uderzenia, stłuczenia
i przecięcia oraz narażenie na przeciążenie układu
mięśniowo-szkieletowego. Dla lepszej cyrkulacji powietrza na liniach produkcyjnych zamontowano instalacje nawiewne. Co roku podczas Dnia BHP najbardziej aktywni pracownicy są nagradzani za osiągnięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
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PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Firma zarządza największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną
z największych w Europie. Średnie roczne wydobycie węgla brunatnego w ostatnich latach wyniosło około 40 mln ton, co stanowi
ponad 60% wydobycia w Polsce. Kopalnia funkcjonuje od 1975 r.
Obecnie zatrudnia 5 116 osób. Zapewnia dostawy węgla do
Elektrowni Bełchatów, gdzie wytwarzana jest najtańsza w kraju
energia elektryczna. Wspólnie tworzą jeden z najprężniej działających okręgów paliwowo-energetycznych w Polsce, z którego
pochodzi blisko 20% krajowej energii elektrycznej.
Zakład selektywnie eksploatuje kopaliny. Część z nich jest składowana na złożach wtórnych, pełniąc rolę bazy surowcowej na potrzeby kopalni oraz zewnętrznych odbiorców. W zakładzie powstaje ekologiczne wapno nawozowe Eko-Calcium na bazie kredy jeziornej. Przedsiębiorstwo wielokrotnie zdobywało tytuły
Lidera Polskiej Ekologii i Firmy Przyjaznej Środowisku, co potwierdza dbałość o środowisko naturalne.
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Decyzja o ponownym wzięciu
udziału w konkursie była dla nas
ważnym testem. Chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie: czy
w ciągu minionych 3 lat nasze
zaangażowanie w poprawę warunków pracy dla pracowników
było na tyle znaczące, że ponownie zasługujemy na przyznanie
tego wyróżnienia? Teraz mamy
pewność, że to, co robimy w
dziedzinie bezpieczeństwa, przynosi dobre efekty. Przed nami
wiele wyzwań, którym nie łatwo
sprostać. Kopalnia Bełchatów
jest olbrzymim przedsiębiorstwem, zatrudniającym ponad
5 tys. pracowników narażonych
na wypadki. Musimy też pamiętać o zagrożeniach naturalnych
– wodnych, sejsmicznych, geotechnicznych i spowodowanych
działalnością człowieka. Podczas
wydobycia i dostarczania węgla
do Elektrowni Bełchatów mamy
na względzie przede wszystkim
bezpieczeństwo pracowników.
Co roku inwestujemy znaczne
środki finansowe w poprawę warunków bhp, szkolenia, badania
lekarskie – w te zwykłe, okresowe, jak i specjalistyczne.
Współpracujemy z oddziałowymi
społecznymi inspektorami pracy.
Ich inicjatywy przyczyniają się do
poprawy warunków na konkretnych stanowiskach pracy.
Kazimierz Kozioł
Dyrektor Oddziału

Zakłady duże

Bezpieczne górnictwo? To możliwe!
System Zarządzania BHP zgodny z normą PN-N18001:2004 oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego dla Laboratorium Higieny Pracy
to wizytówki tego zakładu. Kopalnia stara się wdrażać nowatorskie rozwiązania w zakresie poprawy
bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Tutaj, po raz
pierwszy w Polsce, zastosowano zintegrowany system pomiarowy IMS na koparkach. To pozwoliło
usprawnić proces wydobycia oraz poprawiło bezpieczeństwo eksploatacji ciężkich maszyn górniczych.
Wymiana kabin operatorów w maszynach urabiających i zwałujących zwiększyła komfort pracy, eliminując wpływ czynników szkodliwych i ograniczając
hałas oraz drgania mechaniczne. Usprawniono nadzór nad pracą maszyn i urządzeń dzięki nowym tablicom synoptycznym, co zapewniło możliwość

szybszych reakcji na zagrożenia, awarie oraz wypadki i pożary. Komputerowy system nadzoru urządzeń
elektroenergetycznych oraz system monitoringu
i automatyzacji pracy systemu odwodnienia pozwalają na zdalne czynności łączeniowe w procesie
technologicznym i zdalne pomiary stanów awaryjnych. Rozwiązania te wyeliminowały konieczność
przebywania pracowników w strefie zagrożenia.
W sieci energetycznej zakładu zainstalowano blokady uniemożliwiające omyłkowe załączenie napięcia
do stref pracy. Procesy techniczne i metody pracy,
powodujące narażenie na hałas lub drgania, zastępowane są innymi, ograniczającymi te zagrożenia.
Firma inwestuje też w rozwój zawodowy pracowników, organizując rozbudowany cykl szkoleń.
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PKP Linia Hutnicza
Szerokotorowa sp. z o.o.
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu rozpoczęła działalność w lipcu 2001 r. Firma nadzoruje i sprawuje kontrolę nad szerokotorową linią kolejową nr 65 o rozstawie szyn
1 520 mm. Jest to najdłuższa w Polsce szerokotorowa linia przeznaczona do transportu towarowego. Ma około 400 km długości.
Łączy polsko-ukraińskie przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze
Śląskiem.
Firma zarządza również infrastrukturą szerokotorowej linii LHS
oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Prowadzi także transport i przeładunek towarów, wykorzystując do tego celu m.in. terminale przeładunkowe, rampy,
place przeładunkowe oraz hale magazynowe. Zakład zatrudnia
1 283 pracowników. W 2015 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
sp. z o.o. zajęła 3. miejsce w województwie lubelskim i 63. miejsce
w Polsce w rankingu miesięcznika Forbes w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln zł.
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Ciągłe podwyższanie poziomu
bezpieczeństwa i higieny pracy,
dbałość o zdrowie pracowników,
zapewnienie właściwej ochrony
przed zagrożeniami to wartości,
które stawiamy na pierwszym
miejscu. Działania i procedury
podnoszące bezpieczeństwo są
wdrażane i egzekwowane we
wszystkich Oddziałach PKP LHS.
W ostatnim czasie podjęliśmy
wiele inicjatyw mających na celu
wzmocnienie bezpieczeństwa.
Nieustannie pilnujemy wdrażania
bardzo wysokich standardów
bhp, stale szkolimy naszych pracowników, a przede wszystkim
budujemy kulturę bezpiecznej
pracy. Mam świadomość, że jest
to proces długotrwały i ciągły.
Wymaga dużego zaangażowania
nie tylko na poziomie zarządu
spółki, ale w szczególności
wszystkich pracowników.
Staramy się czerpać wzorce od
najlepszych. Pomaga nam w tym
Państwowa Inspekcja Pracy.
Nasze działania wsparte są inwestycjami i modernizacjami. Dzięki
temu miejsca pracy w PKP LHS
stały się bardziej ergonomiczne
i bezpieczne, jak nigdy dotąd.
Zarząd ma pełną świadomość,
że wypełnianie obowiązków pracowniczych w przyjaznym środowisku stanowi warunek osiągnięcia zadowolenia z pracy naszej
załogi.
Łukasz Górnicki
Prezes Zarządu

Zakłady duże

Szerokim torem ku bezpieczeństwu
Dzięki zaangażowaniu pracodawcy w sprawy bhp
praca w obrębie czynnych torów kolejowych zorganizowana została w bezpieczny sposób. Wyremontowano wszystkie międzytorza torów stacyjnych, po których poruszają się pracownicy. Zamontowano dodatkowe oświetlenie, co poprawiło bezpieczeństwo i komfort pracy. Wybudowano drogę
wewnętrzną z pętlą do zawracania pojazdów.
Powstały też pomosty do prac przy lokomotywach
i pomosty kontrolne nad torami przy rampie fitosanitarnej. Zaplecze warsztatowe jednej ze starych stacji
przeniesiono do wyremontowanej hali warsztatowej
z torami kanałowymi do postoju i naprawy drezyn
oraz maszyn torowych. Dzięki zastosowaniu komputerów wyeliminowano ręczne przekładanie urządzenia sterowania ruchem kolejowym, zautomatyzowa-

ne zostały również mijanki. Zmodernizowano kabiny lokomotyw: dodano klimatyzację, poprawiono
widoczność, zamontowano ergonomiczne fotele,
osłony przeciwsłoneczne, udoskonalono ogrzewanie
kabiny i jej oświetlenie. Dzięki inwestycji w nowoczesne urządzenia i ekrany ochronne obniżono poziom hałasu do poziomu zapewniającego bezpieczną pracę. Na stacji Wola Baranowska dla drużyn
trakcyjnych rozpoczynających, kończących i oczekujących na pracę powstało pomieszczenie socjalne.
Wybudowano również stanowisko dla wagonów do
odstawiania uszkodzonych przesyłek. Wyposażono
je, podobnie jak inne posterunki techniczne, w wiatrowskaz ułatwiający ochronę pracowników w przypadku wycieku substancji niebezpiecznej.
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ROSOMAK Spółka Akcyjna
Firma istnieje od 1952 r. Powstała w wyniku przekształcenia jednostki wojskowej w Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach
Śląskich. Przedsiębiorstwo od początku działalności zajmuje się remontami, modernizacją i produkcją wyrobów specjalistycznych dla
wojska. Oprócz produkcji firma świadczy usługi serwisowe transporterów opancerzonych, a także prowadzi szkolenia załóg. Zatrudnia
435 pracowników. Najważniejszym produktem zakładów jest
Kołowy Transporter Opancerzony 8x8 Rosomak. Firma realizuje
przetarg zorganizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej na
dostawę kołowych transporterów opancerzonych dla polskiej armii.
W kwietniu 2003 r. podpisano umowę na dostawę 690 pojazdów
Rosomak, a w 2013 r. na kolejne 307. We wrześniu 2015 r. firma
Rosomak S.A. zdobyła tytuł Lider Bezpieczeństwa Narodowego,
a prezes firmy otrzymał Buławy Hetmańskie. Nagroda ta jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego.
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Przemysł obronny to branża,
w której bezpieczeństwo i ochrona życia żołnierzy oraz pracowników są sprawą priorytetową.
Kiedy modernizowaliśmy zakład
i rozpoczynaliśmy produkcję kołowego transportera opancerzonego Rosomak, szczególną
uwagę zwróciliśmy na poprawę
warunków pracy. Dzięki współpracy z Instytutem Spawalnictwa
w Gliwicach, Instytutem
Medycyny Pracy w Sosnowcu
i Politechniki Śląskiej został
opracowany, a następnie wdrożony innowacyjny system monitorowania parametrów hałasu.
W efekcie podczas spawania
konstrukcji stalowych udało się
nam zredukować poziom hałasu
do minimum. Uważam, że skuteczna realizacja stawianych
przed nami zadań nie byłaby
możliwa, gdybyśmy nie zadbali
o zdrowie pracowników i bezpieczne środowisko pracy.
Naszym najważniejszym celem
jest zachowanie wysokich standardów bhp, ponieważ poziom
bezpieczeństwa przekłada się
na jakość oferowanych wyrobów. Nasz sztandarowy produkt,
jakim jest kołowy transporter
opancerzony, uratował życie niejednemu żołnierzowi w trakcie
misji w Afganistanie.
Adam Janik
Prezes Zarządu Rosomak S.A.

Zakłady duże

Podwójnie bezpieczne transportery opancerzone
Firma jest członkiem klastra „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”. Wspiera on m.in. działania w obszarze bhp
i ergonomii. Zapewnia przedsiębiorcom dostęp do
systemu eksperckiej pomocy oraz stwarza korzystne
warunki współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym, a sektorem małych przedsiębiorstw.
W zakładzie pracy został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny
z normą OHSAS 18001:2007. W ostatnich latach
przeprowadzono wiele inwestycji mających na celu
gruntowną modernizację hal produkcyjnych oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. Stanowiska spawalnicze zostały zamortyzowane dzięki zastosowaniu
materiału pochłaniającego drgania. Wdrożone rozwiązania ograniczyły poziom hałasu podczas obrób-

ki mechanicznej powierzchni po spawaniu, a dla
wytłumienia korpusów wprowadzono magnetyczne
maty kompozytowe. Zamontowano system pomiarowo-analityczny, aby na bieżąco monitorować poziom dźwięku emitowany przy wytwarzaniu konstrukcji spawanych. Uruchomiono system weryfikacji i doboru ochronników słuchu w celu indywidualnego dopasowania do każdego pracownika. Załoga
jest wyposażona w indywidualne ochrony dróg oddechowych z własnym obiegiem powietrza, a wentylacja stanowiskowa umożliwia dowolne jej ustawienie. Dla ochrony pracowników przed upadkiem
z wysokości poszczególne wydziały produkcyjne wyposażono w podesty przystawne do pracy oraz samojezdną zwyżkę. Zakład organizuje szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
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Kapituła konkursu
Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy – na podstawie rekomendacji Kapituły przyznała 13 statuetek Mecum Tutissimus Ibis
w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Weryfikacji i oceny dokumentacji nadesłanych przez
okręgowe komisje konkursowe dokonała Kapituła konkursu,
6 października br., w składzie:
Małgorzata Hofman – 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;
Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP;
Anna Borowska-Buda – sekretarz Kapituły, Departament Prewencji
i Promocji GIP;
Przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pracodawców i związków
zawodowych:
Ewa Radko – Business Centre Club;
Grażyna Spytek-Bandurska – Konfederacja Lewiatan;
Jolanta Kosakowska – Związek Rzemiosła Polskiego;

Witold Polkowski – Pracodawcy RP;
Anna Grabowska – Forum Związków Zawodowych;
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków
Zawodowych;
Kazimierz Kimso – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
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Posiedzenie Kapituły XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, które odbyło
się 6 października 2015 r.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu
Państwowej Inspekcji Pracy
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Zakłady zatrudniające do 50 osób

PILKINGTON IGP SP. Z O.O. ODDZIAŁ
W KRAKOWIE

AUTO ANDRZEJ WOJNO
PROMOTECH SP. Z O.O.
DOMER SIERECKI S.J.
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE
IMAGE SILVER IZABELA SZYMAŃSKA
MANTIS SP. Z O.O.
OCYNKOWNIA - DREZDENKO SP. Z O.O.

ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY
ROAD SP. Z O.O.

PPH KERSON RYSZARD KIERKICZ

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób

PUBLICZNE DZIAŁDOWSKIE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
DAR

AC S.A.

TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND
SP. Z O.O.

BRIDGESTONE STARGARD SP. Z O.O.
DEKORGLASS DZIAŁDOWO S.A.
INTERNATIONAL TOBACCO MACHINERY
POLAND SP. Z O.O.

Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób
MPK S.A. W KRAKOWIE
BIOAGRA S.A. ZAKŁAD PRODUKCJI ETANOLU
GOŚWINOWICE

NB POLSKA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE

CONSTANTIA TEICH POLAND SP. Z O.O.

NESTLÉ POLSKA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE

ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA
SP. Z O.O.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
WE WŁOSZCZOWIE

HIRSCH-POL SP. Z O.O.

VETOQUINOL BIOWET SP. Z O.O.

KEMIPOL SP. Z O.O.

WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
I TORAKOCHIRURGII
IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

MOBILE CLIMATE CONTROL SP. Z O.O.
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