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Ju po raz dwudziesty trzeci nagradzamy laureatów prestiowego konkursu Pastwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Zwycizców tegorocznej edycji
witam w gronie przedsibiorców, którzy sukces ekonomiczny
swoich rm wi z zapewnieniem w nich najwyszych standardów bezpieczestwa pracy.
Z szacunkiem pochylam si nad reprezentowan przez laureatów wysok kultur bezpieczestwa pracy. Rozumiem przez
to dbanie o ycie i zdrowie swoich pracowników jako warto
najwysz. Takich w anie pracodawców z radoci i satysfakcj Pastwowa Inspekcja Pracy przedstawia i promuje jako
wzorzec godny naladowania.
Za pomoc rónorodnych dzia a edukacyjnych, informacyjnych i doradztwa wspieramy przedsibiorców w tworzeniu
bezpiecznego i przyjaznego rodowiska pracy. Upowszechniamy dobre praktyki i nowoczesne rozwizania s uce ochronie
cz owieka w procesie pracy.
Tradycyjnie ju, oceniajc kandydatów do nagrody, Kapitu a
konkursu wskaza a na rmy, w których nastpi a znaczca, wyra na i udokumentowana poprawa warunków pracy. Za dziaania na rzecz podnoszenia standardów w tej sferze laureaci
konkursu zostaj uhonorowani statuetkami „Mecum Tutissimus
Ibis”. Jest to wyraz naszej swoistej rekomendacji solidnoci,
rzetelnoci i bezpieczestwa dla partnerów w prowadzonej
dzia alnoci gospodarczej.
ycz dalszych sukcesów w tej dzia alnoci, a take zdrowia
i pomylnoci w yciu osobistym.

Roman Giedroj
G ówny Inspektor Pracy
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Kryteria oceny pracodawców w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Przestrzeganie przepisów prawa dotyczcych:
z

stosunku pracy, czasu pracy, ochrony pracy modocianych, ochrony pracy kobiet, wynagrodze i innych wiadcze przysugujcych pracownikowi zwizanych z prac,

z

urlopów pracowniczych,

z

nawizywania i rozwizywania z pracownikami stosunku pracy,

z

regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakadowych
ukadów zbiorowych pracy,

z

funduszu wiadcze socjalnych.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczestwa i higieny pracy, dziaalno systemowa na rzecz ochrony pracy, dodatkowe
elementy ochrony pracy, w tym:
z

popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, udzia pracowników
w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych
warunków pracy,

z

ekonomiczne aspekty bezpieczestwa pracy w zakadzie, nakady inwestycyjne na popraw warunków pracy,

z

realizacja zalece i decyzji organów nadzoru nad warunkami
pracy,

z

posiadane certykaty.

Pozytywna ocena dotyczya zakadów, które od 2013 roku do dnia
zgoszenia do konkursu nie zanotoway miertelnych, cikich i zbiorowych wypadków przy pracy, z wyczeniem wypadków komunikacyjnych i nagych zdarze medycznych.
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NAGRODZENI

Zakady mae

P.P.U.H. „JAGSTOL” Jerzy Jagodziski
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Przedsibiorstwo powstao w 1993 r. Produkuje meble biurowe, pokojowe, kuchenne i azienkowe. Siedziba, gówny zakad produkcyjny oraz zaplecze administracyjno-biurowe znajduj si w Rysku. W Wbrzenie funkcjonuje sklep firmowy.
Dziaalno obejmuje produkcj mebli twardych lakierowanych, z laminowanych
pyt meblowych lub forniru. Atutem jest kompetentny zespó pracowników, dziki
któremu mo liwe jest realizowanie najtrudniejszych zlece i wdra anie wasnych,
innowacyjnych rozwiza technicznych. Firma zatrudnia 12 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Dziki zaanga owaniu pracodawcy i pracowników od ponad
20 lat nie odnotowano w zakadzie wypadków przy pracy, ani chorób zawodowych
na wszystkich stanowiskach pracy.

Bezpieczna praca
Dbajc o warunki pracy, waciciel zmodernizowa procesy technologiczne pozwalajce na eliminacj lub ograniczenie wikszoci zagro e
typowych dla stolarni.
W hali produkcyjnej dziaa centralna instalacja odcigowa z filtrami wychwytujcymi pyy
w zamknitym obiegu powietrza. Wentylatory
pracuj bardzo cicho (<80dB), ale z du  si
i utrzymuj waciwe warunki podczas lakierowania. Nowoczesna komora lakiernicza umo liwia prac bez nara ania zdrowia pracownika.
Obowizkiem jest okresowe szkolenie wszystkich pracowników z zakresu bhp i u ywania
sprztu ganiczego oraz próbne wiczenia ewakuacyjne.
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Zakady mae

ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.
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Spóka ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o. zajmuje si produkcj i sprzeda narzdzi skrawajcych (gównie frezów, wierte stopniowych, rozwiertaków) do
produkcji masowej w przemyle motoryzacyjnym, ostrzeniem oraz dystrybucj narzdzi produkowanych przez japoskich producentów, w tym nale cych do grupy kapitaowej Fuji Seiko. Spóka prowadzi doradztwo techniczne i projektowe
w zakresie narzdzi i ich zastosowania. Ze wzgldu na pr nie rozwijajc si bran motoryzacyjn na Wgrzech, Spóka ma biuro przedstawicielskie niedaleko Budapesztu. Gówny profil dziaalnoci charakteryzuje si wysok kategori ryzyka wypadkowego. Jednak warunki bhp zapewnione pracownikom oraz brak wypadków
pozwalaj na utrzymywanie poziomu skadki wypadkowej na poziomie ni szym od
poziomu minimalnego dla tej bran y.

Bhp w rmie
W firmie nigdy nie wydarzy si ci ki, miertelny ani zbiorowy wypadek przy pracy, nie
zgoszono chorób zawodowych. Pracownicy
s wyposa eni w ochrony indywidualne, stosownie do czynnoci i ryzyka wystpujcego
na danym stanowisku. Warunki pracy i ich
modyfikacje uzgadniane s z przedstawicielem
zaogi, który, w porozumieniu z pracodawc,
zarzdza funduszem socjalnym. Wikszo
zagro e wyeliminowano ju w fazie projektowania zakadu: zadbano o wentylacj, waciwe owietlenie i odpowiednie usytuowanie
parku maszynowego. Latem komfort pracy
poprawiaj aluzje odbijajce promienie soneczne, obni ajc temperatur w hali produkcyjnej.
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Zakady mae

CREATON Polska sp. z o.o. Zakad Produkcyjny w Chojnicach
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Zakad zosta uruchomiony w 2009 r. Nale y do koncernu Etex Group, midzynarodowego holdingu dziaajcego na rynku materiaów budowlanych. Zakad Produkcyjny CREATON Polska sp. z o.o. w Chojnicach oferuje klientom trzy gówne profile
dachówek cementowych: S, Extra oraz Kapstadt, które s dostpne w ró norodnej kolorystyce. Produkcja odbywa si w nowoczesnej hali i jest w peni zautomatyzowana,
za dostp do miejsc zwikszonego zagro enia wypadkiem na liniach produkcyjnych
i strefach pracy maszyn zabezpieczono za pomoc trwaych barier. Teren w obrbie
zakadu zosta cakowicie wybrukowany i przeznaczony na magazyn zewntrzny, parkingi oraz drogi komunikacyjne. Przedsibiorstwo wyposa one jest we wasny separator wód opadowych oraz w zbiornik przeciwpo arowy.

Zarzdzanie bezpieczestwem
Zakad wdro y i certyfikowa Zintegrowany System Zarzdzania Jakoci, rodowiskiem i Bezpieczestwem. W zakadzie podejmowane s
liczne, równolege dziaania w aspektach bezpieczestwa technicznego, organizacyjnego i behawioralnego. Wyeliminowano lub ograniczono
do poziomu akceptowalnego, ryzyka wszystkich
zdiagnozowanych w zakadzie zagro e. Pracownikom zagwarantowane s wysokiej jakoci,
rodki ochrony osobistej, w tym m. in. osobom
z wadami wzroku personalizowane okulary korekcyjno-ochronne do pracy. W zakadzie funkcjonuje system zgaszania sytuacji potencjalnie
wypadkowych, co roku przeprowadzana jest
diagnoza klimatu i kultury bezpieczestwa, dziki czemu poziom bezpieczestwa jest stale monitorowany i doskonalony, przy udziale wszystkich pracowników.
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Zakady rednie

ZAKADY POLIGRAFICZNE Anny i Janusza Genejów
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Zakady istniej od 1984 r. a od 1994 r. maj status zakadu pracy chronionej. Aktualnie zatrudniaj 196 pracowników, w tym 107 niepenosprawnych, którym zapewniono transport do pracy i domu. Firma produkuje drukowane opakowania z kartonów, w tym foliowane, zocone, klejone lub skadane, a tak e wyroby poligraficzne,
np. broszury, informatory, druki reklamowe, etykiety. Zakady specjalizuj si w produkcji opakowa dla farmacji i przemysu spo ywczego, które wymagaj zastosowania materiaów niezawierajcych substancji szkodliwych. Ograniczenie takie znosi
zagro enia dla zdrowia i bezpieczestwa pracowników produkujcych opakowania
na wszystkich stanowiskach pracy. Dwie pracownice zostay skierowane na studia
wy sze o specjalnociach bezpieczestwo i higiena pracy oraz ochrona rodowiska.

Chroniona praca
Zakad zleca specjalistom zewntrznym przeprowadzanie dodatkowych szkole z waciwej i bezpiecznej obsugi maszyn i urzdze,
co wpywa na wiadomo pracowników dotyczc bhp. Pomieszczenia pracy zostay przystosowane do zatrudnienia osób niepenosprawnych. Ponadto wszystkie pomieszczenia,
tak e te socjalne, usytuowano na poziomie
otaczajcego terenu. Wewntrz nie ma progów ani stopni. Urzdzenia ochronne zamontowane na maszynach skonstruowano tak, e
nawet ich przypadkowe usunicie zatrzyma
prac sprztu. Ponowne wczenie wymaga
waciwego zao enia urzdze ochronnych
i zastosowania odpowiedniej procedury.
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Zakady rednie

Siniat Sp. z o.o. Zakad Produkcyjny w Leszczach
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Zakad Siniat Sp. z o.o. istnieje od 2001 r. i nale y do grupy ETEX posiadajcej wiele
filii na caym wiata. Zajmuje si produkcj pyt gipsowo-kartonowych. Czynnikami
niebezpiecznymi s: pyy, zagro enie wybuchem wodoru, podwy szona temperatura. Zakad produkcyjny stanowi jeden budynek z wydzielon czci biurow,
produkcyjn i magazynow. W firmie jest zatrudnionych 237 osób, wszystkie na
podstawie stosunku pracy.

Ochroni przed pyem
W celu zminimalizowania zapylenia zainstalowano systemy odpylania oraz wprowadzono system bada st enia kwarcu respirabilnego. Aby ograniczy zagro enie wybuchem
wodoru, wybudowano magazyn dla rodka
wodoszczelnego, speniajcy wymogi ochrony
bezpieczestwa. Zainstalowano podnonik paletowy z ochron przeciwwybuchow, w celu
zminimalizowania ryzyka wybuchu pyu. Opracowano i wdro ono liczne instrukcje zmierzajce do wyeliminowania zagro e zwizanych
z wykorzystywaniem pojazdów. Dziki instalacji wietlików dachowych poprawiono naturaln wymian powietrza w obiekcie i komfort
pracy zatrudnionych tam pracowników.
15

Zakady rednie

MEYER TOOL POLAND Sp. z o.o.
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Meyer Tool jest dostawc zaawansowanych technologii dla producentów silników
lotniczych (Aerospace) i turbin gazowych (IGT), z gówn siedzib w Cincinnati
(USA).
Dostarczamy serwis i produkujemy czci elementów „gorcych” turbiny dla gównych wiatowych producentów silników w obu wspomnianych sektorach przemysu.
Pod potrzeby klienta opracowujemy wasne technologie, dla których wytwarzamy
urzdzenia i maszyny produkcyjne.
Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu jest jednym z 10 oddziaów produkcyjnych
firmy. W Polsce istniejemy od 2006 roku i obecnie zatrudniamy 195 osób – wysoko wykwalifikowanych pracowników kadry in ynieryjnej i operatorów obrabiarek
CNC.

Zapobieganie zagro eniom
W spóce funkcjonuje System Zarzdzania rodowiskowego oraz Bezpieczestwem i Higien Pracy wdro ony i certyfikowany w oparciu
o wymagania norm PN-EN-ISO-14001 oraz
PN-N-18001. Zakup obrabiarek sterowanych
numerycznie eliminuje konieczno rcznego
przezbrajania maszyn, a to zredukowao ryzyko urazów mechanicznych. Elektrodr arki
wyposa ono w systemy ganicze bazujce na
wykorzystaniu dwutlenku wgla, co obni yo
zagro enie poparzeniem. Wprowadzono miejscow wentylacj wycigow do usuwania pyów oraz oparów nafty. Opracowano i zastosowano wizualizacj zagro e wystpujcych na
stanowiskach pracy.
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Zakady du e

Philips Lighting Poland sp. z o.o. Oddzia w K trzynie
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Firma powstaa w 1948 r. pod nazw Centralne Warsztaty Sprztu Sportowego.
W latach szedziesitych w nazwie zakadu pojawio si sowo FAREL, które do dzisiaj dobrze kojarzy si z popularnymi termowentylatorami i suszarkami do wosów.
W kolejnych dekadach firma wielokrotnie zmieniaa nazw i dysponenta. Od 1996 r.
staa si czci koncernu Philips. Fabryka zajmuje si produkcj i rozwojem profesjonalnych rozwiza owietleniowych do zastosowa wewntrznych i zewntrznych.
Jest jednym z najwikszych pracodawców w regionie – 650 pracowników staych
oraz rednio 250 pracowników tymczasowych, w tym prawie 200 in ynierów i kadra
kierownicza. Zakad produkuje niemal 40 proc. wszystkich artykuów wytwarzanych
w fabrykach Philips w Europie, oznacza to, e co druga oprawa produkowana przez
Philips pochodzi z Ktrzyna.

Paszport bezpieczestwa
Z dziaa, podejmowanych na rzecz poprawy
bhp, nale y wymieni: weryfikacj i szkolenie podwykonawców zakoczone wydaniem
„Paszportu”, wyeliminowanie ryzyka upadku
na ni szy poziom i przyjmowania wymuszonej pozycji przy pracy w procesie konfekcjonowania komponentów poprzez zakup wózków EK-X, ograniczenie mo liwoci wybuchu
w procesie lakierowania proszkowego poprzez
zainstalowanie staego urzdzenia ganiczego
oraz ograniczenie rcznego przewo enia ciarów na wózkach transportowych (ograniczenie wysiku fizycznego, w szczególnoci kobiet)
poprzez wyposa enie stanowisk w rczne cigniki z napdem akumulatorowym.
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Zakady du e

GZELLA POLAND Sp. z o.o. – Spóka Komandytowa

20

Firma istnieje od 1985 r., ale jako spóka prawa handlowego funkcjonuje od roku
2014. Zajmuje si przerobem misa dostarczanego do zakadu w formie tusz
i pótusz (wie ych lub mro onych) na miso konsumenckie i przetwory misne.
Produkuje miso i wdliny w okoo 200 asortymentach rozprowadzanych do
ró nych punktów sprzeda y hurtowej, a tak e do sprzeda y w sklepach firmowych, wyposa onych i urzdzonych pod ktem funkcjonalnoci i estetyki oraz
bezpieczestwa personelu i klientów. Obecnie zakad to trzy wydzielone budynki, ogrodzone i zabezpieczone przed dostpem osób nieupowa nionych. Pracuje
w nich ponad 300 osób. Przedsibiorstwo ma wasn flot transportow, co pozwala na sprawne i szybkie dostarczenie produktów do odbiorców. Zakad posiada
certyfikaty potwierdzajce stosowanie systemów zarzdzania jakoci ochronn rodowiska oraz bezpieczestwem i higien pracy.

Szczepienia i rehabilitacja
Zakad stosuje zasady systemu zarzdzania
bezpieczestwem i higien pracy wedug systemu zarzdzania. Linie do automatycznego
pakowania misa i wdlin oraz system magazynowania gotowych wyrobów maj zadanie
cakowitego wyeliminowania rcznych prac
transportowych. Stosowane s osony ograniczajce haas, za pomieszczenia i stanowiska
z haasem s wydzielane i izolowane od innych stanowisk. Zorganizowano pomieszczenia rehabilitacji dla pracowników i corocznie
przeprowadzane s szczepienia ochronne dla
zaogi.
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Zakady du e

Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.
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Przedsibiorstwo jest czci amerykaskiej korporacji, skupiajcej si na rozwizaniach umo liwiajcych klientom lepsze zarzdzanie szeroko pojt energi. Dziaalno w Bielsku-Biaej rozpocza si 19 lat temu w 1997 r., a w 2005 r. przeniesiono produkcj do nowoczesnej hali na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Aktualnie EATON Bielsko-Biaa zatrudnia ponad 750 osób. Do procesu produkcji
wykorzystywany jest wysoko zautomatyzowany park maszynowy. Wytwarzane s
tu gównie zawory silnikowe, popychacze hydrauliczne i dwigienki zaworowe. Ich
odbiorcami s koncerny motoryzacyjne z caego wiata, takie jak: Toyota, grupa
VW, Fiat, Renault, Citroen, Ferrari i inne. Zarzdzanie personelem oraz wspópraca
z dostawcami i klientami pozwoliy na zdobycie tytuów Inwestor w Kapita Ludzki
oraz Przedsibiorstwo Fair Play.

Safety Coaching
Od 2005 r. w zakadzie funkcjonuje System Zarzdzania Bezpieczestwem w oparciu o wymagania normy PN-18001. W celu redukcji
nat enia haasu prowadzone s projekty wyciszania maszyn. Dla poprawy bezpieczestwa
w zakresie poruszania si po powierzchniach
technicznych, wprowadzono antypolizgowe
podesty, kraty itp. Prowadzi si codzienne
przegldy maszyn (TPM) pod ktem ich sprawnoci, utrzymania czystoci, redukcji emisji
poprzez weryfikacj kompletnoci oson, kontrol sprawnoci odcigów. Wprowadzono te
system LOTO. Kierownictwo stosuje Safety Coaching – obserwacj zachowa pracowników.
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WYRÓ NIENI

Firma zostaa zao ona w 1981 r. i jest przedsibiorstwem rodzinnym. Oferuje wyroby
wdliniarskie drobiowe i wieprzowe oraz produkty garma eryjne, takie jak szaszyki
i golonki. Zagro enia fizyczne w firmie wyeliminowano, wyposa ajc maszyny i urzdzenia w osony i zabezpieczenia. W miejscach wzmo onego haasu stosowane s
ochronniki suchu. Pracownicy dostaj odzie i obuwie robocze. Maj te dostp do
instrukcji bhp maszyn i urzdze. Zagro enia chemiczne ograniczono, wyposa ajc
pracowników w rodki ochrony indywidualnej: rkawice, okulary i gogle ochronne,
natomiast mikrobiologiczne, poprzez stosowanie przez pracowników maseczek jednorazowych i rkawiczek jednorazowych ochronnych. Ogólnie dostpna jest instrukcja bezpiecznego u ytkowania rodków chemicznych oraz ich karty charakterystyki.
Zakad zatrudnia 31 osób.

Zakady mae

P.P.H.U. „Adrian” Przetwórstwo Mi sne Katarzyna Szewczyk
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Zakady rednie

PKP Energetyka S.A. Oddzia w Warszawie – Usugi
Zakad Robót Energetycznych w Sotwinach
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Zakad bdcy jedn z jednostek wykonawczych PKP Energetyka S.A. wiadczy usugi
na terenie caego kraju w zakresie budowy i modernizacji urzdze sieci trakcyjnej
oraz napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych redniego, wysokiego
i najwy szego napicia. Ponadto, w zale noci od potrzeb, prowadzi produkcj osprztu sieci trakcyjnych. Zatrudnia 137 osób. Posiada Zot Kart Lidera Bezpiecznej Pracy
oraz Certyfikaty Zarzdzania Bezpieczestwem Ruchu Kolejowego. Wdro ya Zintegrowany System Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy PN-N-18001:2004
a tak e System Zarzdzania Jakoci PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarzdzania
rodowiskowego PN-EN ISO 14001:2005. Aby dostosowa zakad do wymogów bhp,
przeprowadzono wiele dziaa remontowo-modernizacyjnych. Ponadto 90 proc. zaogi jest przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Firma zatrudnia 203 osoby. Produkuje naturalne kosmetyki do pielgnacji twarzy,
ciaa i wosów. Przy planowaniu modernizacji zakadu najwa niejszym zadaniem
byo stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Bezpieczestwo pracowników jest priorytetem od pocztku istnienia zakadu. Realizujc dodatkowe dziaania na rzecz
bhp, w 2014 r. uruchomiono platform e-learningow z materiaami szkoleniowymi
dotyczcymi bezpieczestwa i higieny pracy, do której pracownicy maj swobodny
dostp. Przygotowywane s tablice z zasadami bhp, które zostan rozmieszczone
na terenie zakadu. W roku 2017 planowane jest rozpoczcie wdra ania systemu
Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA jako jedna z pierwszych firm w Polsce otrzymaa Certyfikat Dobrej
Praktyki Produkcji ISO 22716:2007.

Zakady rednie

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.
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Zakady du e

ROTO Okna Dachowe Spóka z o.o.
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Od 1994 r. firma oferuje inteligentne i przemylane rozwizania dla domów oraz
mieszka na poddaszu. Rocznie produkuje a 237 tys. sztuk okien i 150 tys. akcesoriów. Zatrudnia 353 osoby. Pracownicy aktywnie uczestnicz w tworzeniu procedur
bhp, zgaszajc swoje pomysy w systemie cigego doskonalenia procesów KVP oraz
tworzc Raporty Strachu. Dla pracowników modocianych prowadzone s warsztaty z instruktorem, a dla osób starszych wdro ono program profilaktycznej ochrony
zdrowia 50+. W cigu ostatnich trzech lat w podstawowym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy wziy udzia 94 osoby, a w szkoleniu zaawansowanym 42.
W firmie jest dostpny defibrylator AED i nosze do transportu poszkodowanego. Organizowane s dodatkowe szkolenia, np. ze skutecznego radzenia sobie ze stresem,
z efektywnej komunikacji i rozwizywania konfliktów.

Budow Elektrowni Bechatów rozpoczto w 1975 r. a ostatni z 12 bloków oddano
do eksploatacji 13 lat póniej. 1 wrzenia 2010 r. wesza w skad spóki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jako jeden z 12 oddziaów. Podstawow dziaalnoci Elektrowni Bechatów jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepa. Ta najwiksza
w Europie elektrownia opalana wglem brunatnym jest wytwórc ponad 20% energii
elektrycznej w Polsce. W 2011 r. oddano do eksploatacji najnowoczeniejszy blok
energetyczny w Polsce o mocy 858 MW. W elektrowni zosta wdro ony m.in. certyfikowany System Zarzdzania Bezpieczestwem i Higien Pracy PN-N-18001:2004.
Pracownicy zostali objci pakietem ponadstandardowej oraz profilaktycznej opieki
medycznej. Z zakresu profilaktyki inicjowane s ró norodne dziaania, np. badania
specjalistyczne, badania cholesterolu, PSA, spirometryczne czy szczepienia ochronne.

Zakady du e

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddzia Elektrownia Bechatów
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Kapitua konkursu
Roman Giedroj – Gówny Inspektor Pracy – na podstawie rekomendacji Kapituy przyzna 9 statuetek Mecum Tutissimus Ibis oraz
5 wyrónie w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”. Weryfikacji i oceny dokumentacji nadesanych
przez okrgowe komisje konkursowe dokonaa Kapitua konkursu,
6 padziernika br., w skadzie:
Zbigniew Ryfka – Zastpca Gównego Inspektora Pracy,
Przewodniczcy Kapituy;
Ewa Dola – Dyrektor Gabinetu GIP;
Lidia Szmit – Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz
i Statystyki GIP;
Jarosaw Leniewski – Dyrektor Departamentu Legalnoci Zatrudnienia GIP;
Krzysztof Kowalik – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP;
Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji
i Promocji GIP;
Anna Martuszewicz – Zastpca Dyrektora Departamentu Prawnego
GIP;
Karolina Gówczyska-Woelke – Kierownik Sekcji Wypadków
przy Pracy;
Anna Borowska-Buda – sekretarz Kapituy, Departament Prewencji
i Promocji GIP;
oraz przedstawiciele zgoszeni przez organizacje pracodawców
i zwi zków zawodowych:
Ewa Radko – Business Centre Club;
Jolanta Kosakowska – Zwizek Rzemiosa Polskiego;
Witold Polkowski – Pracodawcy RP;
Stanisaw Stolorz – Forum Zwizków Zawodowych;
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Zwizków
Zawodowych;
Kazimierz Kimso – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno”.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu Pastwowej Inspekcji Pracy
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Zakady zatrudniajce do 50 osób
AUREX LPG SP. Z O.O.
„GALWAN” SP. Z O.O.
„HASO” S.C. J.MACIOSZEK & A.PASZEK
MONTA URZ DZE

ELEKTRONICZNYCH „EL-MONT” ANNA TYMECKA

FIRMA „ORLIK” WIOLETA KOWALCZYK
PRODUKCJA I SPRZEDA WYROBÓW Z DREWNA HENRYK GRZYB
RASCH POLSKA SP. Z O.O.
SPÓDZIELCZE PRZEDSIBIORSTWO HANDLOWE „SKR” STRZELCE KRAJE SKIE
ZAKAD LUSARSKO SPAWALNICZY STANISAW WYDRYCH

Zakady zatrudniajce od 51 do 250 osób
BART SP. Z O.O.
BRIDGESTONE DIVERSIFIED PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. ARÓW
DURABLE SP. Z O.O.
ECO TARNOBRZEG SP. Z O.O.
FABRYKA NARZDZI „GLOB” SP. Z O.O.
HERBAPOL – LUBLIN S.A. ODDZIA W BIAYMSTOKU
PRZEDSIBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Zakady zatrudniajce powy ej 250 osób
BASF POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA KATALIZATORÓW/CCE
IFM ECOLINK SP. Z O.O.
OKRGOWA SPÓDZIELNIA MLECZARSKA W PI TNICY
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIA ELEKTROWNIA BECHATÓW
ROGOWIEC
SATEL SP. Z O.O.
UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O.
VALVEX S.A.
ZAKAD MISNY„SMOLI SKI” ZBIGNIEW SMOLI SKI I WSPÓLNICY SP. J.
ZPUE S.A.
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