
Szanowni Pa�stwo!

Ju� po raz dwudziesty trzeci nagradzamy laureatów presti�o-
wego konkursu Pa�stwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – orga- 
nizator pracy bezpiecznej”. Zwyci�zców tegorocznej edycji 
witam w gronie przedsi�biorców, którzy sukces ekonomiczny 
swoich �rm wi��� z zapewnieniem w nich najwy�szych standar-
dów bezpiecze�stwa pracy.

Z szacunkiem pochylam si� nad reprezentowan� przez laure-
atów wysok� kultur� bezpiecze�stwa pracy. Rozumiem przez 
to dbanie o �ycie i zdrowie swoich pracowników jako warto�� 
najwy�sz�. Takich w	a�nie pracodawców z rado�ci� i satys-
fakcj� Pa�stwowa Inspekcja Pracy przedstawia i promuje jako 
wzorzec godny na�ladowania. 

Za pomoc� ró�norodnych dzia	a� edukacyjnych, informa-
cyjnych i doradztwa wspieramy przedsi�biorców w tworzeniu 
bezpiecznego i przyjaznego �rodowiska pracy. Upowszechnia-
my dobre praktyki i nowoczesne rozwi�zania s	u��ce ochronie 
cz	owieka w procesie pracy.

Tradycyjnie ju�, oceniaj�c kandydatów do nagrody, Kapitu	a 
konkursu wskaza	a na �rmy, w których nast�pi	a znacz�ca, wy-
ra
na i udokumentowana poprawa warunków pracy. Za dzia-
	ania na rzecz podnoszenia standardów w tej sferze laureaci 
konkursu zostaj� uhonorowani statuetkami „Mecum Tutissimus 
Ibis”. Jest to wyraz naszej swoistej rekomendacji solidno�ci, 
rzetelno�ci i bezpiecze�stwa dla partnerów w prowadzonej 
dzia	alno�ci gospodarczej.

�ycz� dalszych sukcesów w tej dzia	alno�ci, a tak�e zdrowia 
i pomy�lno�ci w �yciu osobistym.

Roman Giedroj�
G	ówny Inspektor Pracy

Fot. Jacek Turczyk, PAP
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Kryteria oceny pracodawców w konkursie
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Przestrzeganie przepisów prawa dotycz�cych:
� stosunku pracy, czasu pracy, ochrony pracy m�odocianych, ochro-

ny pracy kobiet, wynagrodze� i innych �wiadcze� przys�uguj�-
cych pracownikowi zwi�zanych z prac�,

� urlopów pracowniczych,
� nawi�zywania i rozwi�zywania z pracownikami stosunku pracy,
� regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zak�adowych 

uk�adów zbiorowych pracy,
� funduszu �wiadcze� socjalnych.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpiecze�stwa i higieny pra-
cy, dzia�alno�� systemowa na rzecz ochrony pracy, dodatkowe 
elementy ochrony pracy, w tym:

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

� ekonomiczne aspekty bezpiecze�stwa pracy w zak�adzie, nak�a-
dy inwestycyjne na popraw� warunków pracy,

� realizacja zalece� i decyzji organów nadzoru nad warunkami 
pracy,

� posiadane certy�katy.

Pozytywna ocena dotyczy�a zak�adów, które od 2013 roku do dnia 
zg�oszenia do konkursu nie zanotowa�y �miertelnych, ci��kich i zbio-
rowych wypadków przy pracy, z wy��czeniem wypadków komunika-
cyjnych i nag�ych zdarze� medycznych.





NAGRODZENI
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P.P.U.H. „JAGSTOL” Jerzy Jagodzi�ski

Przedsi�biorstwo powsta�o w 1993 r. Produkuje meble biurowe, pokojowe, kuchen-
ne i �azienkowe. Siedziba, g�ówny zak�ad produkcyjny oraz zaplecze administra-
cyjno-biurowe znajduj� si� w Ry�sku. W W�brze�nie funkcjonuje sklep firmowy. 
Dzia�alno�� obejmuje produkcj� mebli twardych lakierowanych, z laminowanych 
p�yt meblowych lub forniru. Atutem jest kompetentny zespó� pracowników, dzi�ki 
któremu mo	liwe jest realizowanie najtrudniejszych zlece� i wdra	anie w�asnych, 
innowacyjnych rozwi�za� technicznych. Firma zatrudnia 12 pracowników w przeli-
czeniu na pe�ne etaty. Dzi�ki zaanga	owaniu pracodawcy i pracowników od ponad 
20 lat nie odnotowano w zak�adzie wypadków przy pracy, ani chorób zawodowych 
na wszystkich stanowiskach pracy.
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Bezpieczna praca

Dbaj�c o warunki pracy, w�a�ciciel zmodernizo-
wa� procesy technologiczne pozwalaj�ce na eli-
minacj� lub ograniczenie wi�kszo�ci zagro	e� 
typowych dla stolarni. 
W hali produkcyjnej dzia�a centralna instala-
cja odci�gowa z filtrami wychwytuj�cymi py�y 
w zamkni�tym obiegu powietrza. Wentylatory 
pracuj� bardzo cicho (<80dB), ale z du	� si�� 
i utrzymuj� w�a�ciwe warunki podczas lakiero-
wania. Nowoczesna komora lakiernicza umo	-
liwia prac� bez nara	ania zdrowia pracownika. 
Obowi�zkiem jest okresowe szkolenie wszyst-
kich pracowników z zakresu bhp i u	ywania 
sprz�tu ga�niczego oraz próbne �wiczenia ewa- 
kuacyjne.
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ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o.

Spó�ka ACCUROMM Central Europe Sp. z o.o. zajmuje si� produkcj� i sprzeda-
	� narz�dzi skrawaj�cych (g�ównie frezów, wierte� stopniowych, rozwiertaków) do 
produkcji masowej w przemy�le motoryzacyjnym, ostrzeniem oraz dystrybucj� na-
rz�dzi produkowanych przez japo�skich producentów, w tym nale	�cych do gru-
py kapita�owej Fuji Seiko. Spó�ka prowadzi doradztwo techniczne i projektowe 
w zakresie narz�dzi i ich zastosowania. Ze wzgl�du na pr�	nie rozwijaj�c� si� bran-
	� motoryzacyjn� na W�grzech, Spó�ka ma biuro przedstawicielskie niedaleko Bu-
dapesztu. G�ówny profil dzia�alno�ci charakteryzuje si� wysok� kategori� ryzyka wy-
padkowego. Jednak warunki bhp zapewnione pracownikom oraz brak wypadków 
pozwalaj� na utrzymywanie poziomu sk�adki wypadkowej na poziomie ni	szym od 
poziomu minimalnego dla tej bran	y.
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Bhp w �rmie

W firmie nigdy nie wydarzy� si� ci�	ki, �mier-
telny ani zbiorowy wypadek przy pracy, nie 
zg�oszono chorób zawodowych. Pracownicy 
s� wyposa	eni w ochrony indywidualne, sto-
sownie do czynno�ci i ryzyka wyst�puj�cego 
na danym stanowisku. Warunki pracy i ich 
modyfikacje uzgadniane s� z przedstawicielem 
za�ogi, który, w porozumieniu z pracodawc�, 
zarz�dza funduszem socjalnym. Wi�kszo�� 
zagro	e� wyeliminowano ju	 w fazie projek-
towania zak�adu: zadbano o wentylacj�, w�a-
�ciwe o�wietlenie i odpowiednie usytuowanie 
parku maszynowego. Latem komfort pracy 
poprawiaj� 	aluzje odbijaj�ce promienie s�o-
neczne, obni	aj�c temperatur� w hali produk-
cyjnej.
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CREATON Polska sp. z o.o. Zak�ad Produkcyjny w Chojnicach

Zak�ad zosta� uruchomiony w 2009 r. Nale	y do koncernu Etex Group, mi�dzynaro-
dowego holdingu dzia�aj�cego na rynku materia�ów budowlanych. Zak�ad Produk-
cyjny CREATON Polska sp. z o.o. w Chojnicach oferuje klientom trzy g�ówne profile 
dachówek cementowych: S, Extra oraz Kapstadt, które s� dost�pne w ró	norodnej ko-
lorystyce. Produkcja odbywa si� w nowoczesnej hali i jest w pe�ni zautomatyzowana, 
za� dost�p do miejsc zwi�kszonego zagro	enia wypadkiem na liniach produkcyjnych 
i strefach pracy maszyn zabezpieczono za pomoc� trwa�ych barier. Teren w obr�bie 
zak�adu zosta� ca�kowicie wybrukowany i przeznaczony na magazyn zewn�trzny, par-
kingi oraz drogi komunikacyjne. Przedsi�biorstwo wyposa	one jest we w�asny separa-
tor wód opadowych oraz w zbiornik przeciwpo	arowy. 
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Zarz�dzanie bezpiecze�stwem

Zak�ad wdro	y� i certyfikowa� Zintegrowany Sys-
tem Zarz�dzania Jako�ci�, 
rodowiskiem i Bez-
piecze�stwem. W zak�adzie podejmowane s� 
liczne, równoleg�e dzia�ania w aspektach bez-
piecze�stwa technicznego, organizacyjnego i be-
hawioralnego. Wyeliminowano lub ograniczono 
do poziomu akceptowalnego, ryzyka wszystkich 
zdiagnozowanych w zak�adzie zagro	e�. Pra-
cownikom zagwarantowane s� wysokiej jako�ci, 
�rodki ochrony osobistej, w tym m. in. osobom 
z wadami wzroku personalizowane okulary ko-
rekcyjno-ochronne do pracy. W zak�adzie funk-
cjonuje system zg�aszania sytuacji potencjalnie 
wypadkowych, co roku przeprowadzana jest 
diagnoza klimatu i kultury bezpiecze�stwa, dzi�-
ki czemu poziom bezpiecze�stwa jest stale mo-
nitorowany i doskonalony, przy udziale wszyst-
kich pracowników.
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ZAK�ADY POLIGRAFICZNE Anny i Janusza Genejów

Zak�ady istniej� od 1984 r. a od 1994 r. maj� status zak�adu pracy chronionej. Aktu-
alnie zatrudniaj� 196 pracowników, w tym 107 niepe�nosprawnych, którym zapew-
niono transport do pracy i domu. Firma produkuje drukowane opakowania z karto-
nów, w tym foliowane, z�ocone, klejone lub sk�adane, a tak	e wyroby poligraficzne, 
np. broszury, informatory, druki reklamowe, etykiety. Zak�ady specjalizuj� si� w pro-
dukcji opakowa� dla farmacji i przemys�u spo	ywczego, które wymagaj� zastosowa-
nia materia�ów niezawieraj�cych substancji szkodliwych. Ograniczenie takie znosi 
zagro	enia dla zdrowia i bezpiecze�stwa pracowników produkuj�cych opakowania 
na wszystkich stanowiskach pracy. Dwie pracownice zosta�y skierowane na studia 
wy	sze o specjalno�ciach bezpiecze�stwo i higiena pracy oraz ochrona �rodowiska.
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Chroniona praca

Zak�ad zleca specjalistom zewn�trznym prze-
prowadzanie dodatkowych szkole� z w�a�ci-
wej i bezpiecznej obs�ugi maszyn i urz�dze�, 
co wp�ywa na �wiadomo�� pracowników doty-
cz�c� bhp. Pomieszczenia pracy zosta�y przy-
stosowane do zatrudnienia osób niepe�no-
sprawnych. Ponadto wszystkie pomieszczenia, 
tak	e te socjalne, usytuowano na poziomie 
otaczaj�cego terenu. Wewn�trz nie ma pro-
gów ani stopni. Urz�dzenia ochronne zamon-
towane na maszynach skonstruowano tak, 	e 
nawet ich przypadkowe usuni�cie zatrzyma 
prac� sprz�tu. Ponowne w��czenie wymaga 
w�a�ciwego za�o	enia urz�dze� ochronnych 
i zastosowania odpowiedniej procedury.
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Siniat Sp. z o.o. Zak�ad Produkcyjny w Leszczach

Zak�ad Siniat Sp. z o.o. istnieje od 2001 r. i nale	y do grupy ETEX posiadaj�cej wiele 
filii na ca�ym �wiata. Zajmuje si� produkcj� p�yt gipsowo-kartonowych. Czynnikami 
niebezpiecznymi s�: py�y, zagro	enie wybuchem wodoru, podwy	szona tempera-
tura. Zak�ad produkcyjny stanowi jeden budynek z wydzielon� cz��ci� biurow�, 
produkcyjn� i magazynow�. W firmie jest zatrudnionych 237 osób, wszystkie na 
podstawie stosunku pracy.
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Ochroni� przed py�em

W celu zminimalizowania zapylenia zainsta-
lowano systemy odpylania oraz wprowadzo-
no system bada� st�	enia kwarcu respirabil-
nego. Aby ograniczy� zagro	enie wybuchem 
wodoru, wybudowano magazyn dla �rodka 
wodoszczelnego, spe�niaj�cy wymogi ochrony 
bezpiecze�stwa. Zainstalowano podno�nik pa-
letowy z ochron� przeciwwybuchow�, w celu 
zminimalizowania ryzyka wybuchu py�u. Opra-
cowano i wdro	ono liczne instrukcje zmierza-
j�ce do wyeliminowania zagro	e� zwi�zanych 
z wykorzystywaniem pojazdów. Dzi�ki insta-
lacji �wietlików dachowych poprawiono natu-
raln� wymian� powietrza w obiekcie i komfort 
pracy zatrudnionych tam pracowników.
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MEYER TOOL POLAND Sp. z o.o. 

Meyer Tool jest dostawc� zaawansowanych technologii dla producentów silników 
lotniczych (Aerospace) i turbin gazowych (IGT), z g�ówn� siedzib� w Cincinnati 
(USA).
Dostarczamy serwis i produkujemy cz��ci elementów „gor�cych” turbiny dla g�ów-
nych �wiatowych producentów silników w obu wspomnianych sektorach przemys�u.
Pod potrzeby klienta opracowujemy w�asne technologie, dla których wytwarzamy 
urz�dzenia i maszyny produkcyjne. 
Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu jest jednym z 10 oddzia�ów produkcyjnych 
firmy. W Polsce istniejemy od 2006 roku i obecnie zatrudniamy 195 osób – wyso-
ko wykwalifikowanych pracowników kadry in	ynieryjnej i operatorów obrabiarek 
CNC.
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Zapobieganie zagro	eniom

W spó�ce funkcjonuje System Zarz�dzania 
ro-
dowiskowego oraz Bezpiecze�stwem i Higie-
n� Pracy wdro	ony i certyfikowany w oparciu 
o wymagania norm PN-EN-ISO-14001 oraz 
PN-N-18001. Zakup obrabiarek sterowanych 
numerycznie eliminuje konieczno�� r�cznego 
przezbrajania maszyn, a to zredukowa�o ry-
zyko urazów mechanicznych. Elektrodr�	arki 
wyposa	ono w systemy ga�nicze bazuj�ce na 
wykorzystaniu dwutlenku w�gla, co obni	y�o 
zagro	enie poparzeniem. Wprowadzono miej-
scow� wentylacj� wyci�gow� do usuwania py-
�ów oraz oparów nafty. Opracowano i zastoso-
wano wizualizacj� zagro	e� wyst�puj�cych na 
stanowiskach pracy.
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Philips Lighting Poland sp. z o.o. Oddzia� w K
trzynie

Firma powsta�a w 1948 r. pod nazw� Centralne Warsztaty Sprz�tu Sportowego. 
W latach sze��dziesi�tych w nazwie zak�adu pojawi�o si� s�owo FAREL, które do dzi-
siaj dobrze kojarzy si� z popularnymi termowentylatorami i suszarkami do w�osów. 
W kolejnych dekadach firma wielokrotnie zmienia�a nazw� i dysponenta. Od 1996 r. 
sta�a si� cz��ci� koncernu Philips. Fabryka zajmuje si� produkcj� i rozwojem profesjo-
nalnych rozwi�za� o�wietleniowych do zastosowa� wewn�trznych i zewn�trznych. 
Jest jednym z najwi�kszych pracodawców w regionie – 650 pracowników sta�ych 
oraz �rednio 250 pracowników tymczasowych, w tym prawie 200 in	ynierów i kadra 
kierownicza. Zak�ad produkuje niemal 40 proc. wszystkich artyku�ów wytwarzanych 
w fabrykach Philips w Europie, oznacza to, 	e co druga oprawa produkowana przez 
Philips pochodzi z K�trzyna.
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Paszport bezpiecze�stwa

Z dzia�a�, podejmowanych na rzecz poprawy 
bhp, nale	y wymieni�: weryfikacj� i szkole-
nie podwykonawców zako�czone wydaniem 
„Paszportu”, wyeliminowanie ryzyka upadku 
na ni	szy poziom i przyjmowania wymuszo-
nej pozycji przy pracy w procesie konfekcjo-
nowania komponentów poprzez zakup wóz-
ków EK-X, ograniczenie mo	liwo�ci wybuchu 
w procesie lakierowania proszkowego poprzez 
zainstalowanie sta�ego urz�dzenia ga�niczego 
oraz ograniczenie r�cznego przewo	enia ci�-
	arów na wózkach transportowych (ogranicze-
nie wysi�ku fizycznego, w szczególno�ci kobiet) 
poprzez wyposa	enie stanowisk w r�czne ci�-
gniki z nap�dem akumulatorowym.

19



Za
k�

ad
y 

d
u

	e

20

GZELLA POLAND Sp. z o.o. – Spó�ka Komandytowa

Firma istnieje od 1985 r., ale jako spó�ka prawa handlowego funkcjonuje od roku 
2014. Zajmuje si� przerobem mi�sa dostarczanego do zak�adu w formie tusz 
i pó�tusz (�wie	ych lub mro	onych) na mi�so konsumenckie i przetwory mi�sne. 
Produkuje mi�so i w�dliny w oko�o 200 asortymentach rozprowadzanych do 
ró	nych punktów sprzeda	y hurtowej, a tak	e do sprzeda	y w sklepach firmo-
wych, wyposa	onych i urz�dzonych pod k�tem funkcjonalno�ci i estetyki oraz 
bezpiecze�stwa personelu i klientów. Obecnie zak�ad to trzy wydzielone budyn-
ki, ogrodzone i zabezpieczone przed dost�pem osób nieupowa	nionych. Pracuje 
w nich ponad 300 osób. Przedsi�biorstwo ma w�asn� flot� transportow�, co po-
zwala na sprawne i szybkie dostarczenie produktów do odbiorców. Zak�ad posiada 
certyfikaty potwierdzaj�ce stosowanie systemów zarz�dzania jako�ci� ochronn� �ro-
dowiska oraz bezpiecze�stwem i higien� pracy.
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Szczepienia i rehabilitacja

Zak�ad stosuje zasady systemu zarz�dzania 
bezpiecze�stwem i higien� pracy wed�ug sys-
temu zarz�dzania. Linie do automatycznego 
pakowania mi�sa i w�dlin oraz system maga-
zynowania gotowych wyrobów maj� zadanie 
ca�kowitego wyeliminowania r�cznych prac 
transportowych. Stosowane s� os�ony ograni-
czaj�ce ha�as, za� pomieszczenia i stanowiska 
z ha�asem s� wydzielane i izolowane od in-
nych stanowisk. Zorganizowano pomieszcze-
nia rehabilitacji dla pracowników i corocznie 
przeprowadzane s� szczepienia ochronne dla 
za�ogi. 
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Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. 

Przedsi�biorstwo jest cz��ci� ameryka�skiej korporacji, skupiaj�cej si� na rozwi�za-
niach umo	liwiaj�cych klientom lepsze zarz�dzanie szeroko poj�t� energi�. Dzia-
�alno�� w Bielsku-Bia�ej rozpocz��a si� 19 lat temu w 1997 r., a w 2005 r. przenie-
siono produkcj� do nowoczesnej hali na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Aktualnie EATON Bielsko-Bia�a zatrudnia ponad 750 osób. Do procesu produkcji 
wykorzystywany jest wysoko zautomatyzowany park maszynowy. Wytwarzane s� 
tu g�ównie zawory silnikowe, popychacze hydrauliczne i d�wigienki zaworowe. Ich 
odbiorcami s� koncerny motoryzacyjne z ca�ego �wiata, takie jak: Toyota, grupa 
VW, Fiat, Renault, Citroen, Ferrari i inne. Zarz�dzanie personelem oraz wspó�praca 
z dostawcami i klientami pozwoli�y na zdobycie tytu�ów Inwestor w Kapita� Ludzki 
oraz Przedsi�biorstwo Fair Play.
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Safety Coaching

Od 2005 r. w zak�adzie funkcjonuje System Za-
rz�dzania Bezpiecze�stwem w oparciu o wy- 
magania normy PN-18001. W celu redukcji 
nat�	enia ha�asu prowadzone s� projekty wy-
ciszania maszyn. Dla poprawy bezpiecze�stwa 
w zakresie poruszania si� po powierzchniach 
technicznych, wprowadzono antypo�lizgowe 
podesty, kraty itp. Prowadzi si� codzienne 
przegl�dy maszyn (TPM) pod k�tem ich spraw-
no�ci, utrzymania czysto�ci, redukcji emisji 
poprzez weryfikacj� kompletno�ci os�on, kon-
trol� sprawno�ci odci�gów. Wprowadzono te	 
system LOTO. Kierownictwo stosuje Safety Co-
aching – obserwacj� zachowa� pracowników.



WYRÓ�NIENI
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P.P.H.U. „Adrian” Przetwórstwo Mi
sne Katarzyna Szewczyk

Firma zosta�a za�o	ona w 1981 r. i jest przedsi�biorstwem rodzinnym. Oferuje wyroby 
w�dliniarskie drobiowe i wieprzowe oraz produkty garma	eryjne, takie jak szasz�yki 
i golonki. Zagro	enia fizyczne w firmie wyeliminowano, wyposa	aj�c maszyny i urz�-
dzenia w os�ony i zabezpieczenia. W miejscach wzmo	onego ha�asu stosowane s� 
ochronniki s�uchu. Pracownicy dostaj� odzie	 i obuwie robocze. Maj� te	 dost�p do 
instrukcji bhp maszyn i urz�dze�. Zagro	enia chemiczne ograniczono, wyposa	aj�c 
pracowników w �rodki ochrony indywidualnej: r�kawice, okulary i gogle ochronne, 
natomiast mikrobiologiczne, poprzez stosowanie przez pracowników maseczek jed-
norazowych i r�kawiczek jednorazowych ochronnych. Ogólnie dost�pna jest instruk-
cja bezpiecznego u	ytkowania �rodków chemicznych oraz ich karty charakterystyki. 
Zak�ad zatrudnia 31 osób.
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PKP Energetyka S.A. Oddzia� w Warszawie – Us�ugi 
Zak�ad Robót Energetycznych w S�otwinach

Zak�ad b�d�cy jedn� z jednostek wykonawczych PKP Energetyka S.A. �wiadczy us�ugi 
na terenie ca�ego kraju w zakresie budowy i modernizacji urz�dze� sieci trakcyjnej 
oraz napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych �redniego, wysokiego 
i najwy	szego napi�cia. Ponadto, w zale	no�ci od potrzeb, prowadzi produkcj� osprz�-
tu sieci trakcyjnych. Zatrudnia 137 osób. Posiada Z�ot� Kart� Lidera Bezpiecznej Pracy 
oraz Certyfikaty Zarz�dzania Bezpiecze�stwem Ruchu Kolejowego. Wdro	y�a Zinte-
growany System Zarz�dzania Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy PN-N-18001:2004 
a tak	e System Zarz�dzania Jako�ci� PN-EN ISO 9001:2009 i System Zarz�dzania 

rodowiskowego PN-EN ISO 14001:2005. Aby dostosowa� zak�ad do wymogów bhp, 
przeprowadzono wiele dzia�a� remontowo-modernizacyjnych. Ponadto 90 proc. za-
�ogi jest przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Laboratorium Kosmetyków Naturalnych FARMONA Sp. z o.o.

Firma zatrudnia 203 osoby. Produkuje naturalne kosmetyki do piel�gnacji twarzy, 
cia�a i w�osów. Przy planowaniu modernizacji zak�adu najwa	niejszym zadaniem 
by�o stworzenie przyjaznego miejsca pracy. Bezpiecze�stwo pracowników jest prio-
rytetem od pocz�tku istnienia zak�adu. Realizuj�c dodatkowe dzia�ania na rzecz 
bhp, w 2014 r. uruchomiono platform� e-learningow� z materia�ami szkoleniowymi 
dotycz�cymi bezpiecze�stwa i higieny pracy, do której pracownicy maj� swobodny 
dost�p. Przygotowywane s� tablice z zasadami bhp, które zostan� rozmieszczone 
na terenie zak�adu. W roku 2017 planowane jest rozpocz�cie wdra	ania systemu 
Zarz�dzania Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy. Laboratorium Kosmetyków Natural-
nych FARMONA jako jedna z pierwszych firm w Polsce otrzyma�a Certyfikat Dobrej 
Praktyki Produkcji ISO 22716:2007.
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ROTO Okna Dachowe Spó�ka z o.o.

Od 1994 r. firma oferuje inteligentne i przemy�lane rozwi�zania dla domów oraz 
mieszka� na poddaszu. Rocznie produkuje a	 237 tys. sztuk okien i 150 tys. akceso-
riów. Zatrudnia 353 osoby. Pracownicy aktywnie uczestnicz� w tworzeniu procedur 
bhp, zg�aszaj�c swoje pomys�y w systemie ci�g�ego doskonalenia procesów KVP oraz 
tworz�c Raporty Strachu. Dla pracowników m�odocianych prowadzone s� warszta-
ty z instruktorem, a dla osób starszych wdro	ono program profilaktycznej ochrony 
zdrowia 50+. W ci�gu ostatnich trzech lat w podstawowym szkoleniu z udziela-
nia pierwszej pomocy wzi��y udzia� 94 osoby, a w szkoleniu zaawansowanym 42. 
W firmie jest dost�pny defibrylator AED i nosze do transportu poszkodowanego. Or-
ganizowane s� dodatkowe szkolenia, np. ze skutecznego radzenia sobie ze stresem, 
z efektywnej komunikacji i rozwi�zywania konfliktów.
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
Oddzia� Elektrownia Be�chatów

Budow� Elektrowni Be�chatów rozpocz�to w 1975 r. a ostatni z 12 bloków  oddano 
do eksploatacji 13 lat pó�niej. 1 wrze�nia 2010 r. wesz�a w sk�ad spó�ki PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna jako jeden z 12 oddzia�ów. Podstawow� dzia�alno-
�ci� Elektrowni Be�chatów jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciep�a. Ta najwi�ksza 
w Europie elektrownia opalana w�glem brunatnym jest wytwórc� ponad 20% energii 
elektrycznej w Polsce. W 2011 r. oddano do eksploatacji najnowocze�niejszy blok 
energetyczny w Polsce o mocy 858 MW. W elektrowni zosta� wdro	ony m.in. certy-
fikowany System Zarz�dzania Bezpiecze�stwem i Higien� Pracy PN-N-18001:2004. 
Pracownicy zostali obj�ci pakietem ponadstandardowej oraz profilaktycznej opieki 
medycznej. Z zakresu profilaktyki inicjowane s� ró	norodne dzia�ania, np. badania 
specjalistyczne, badania cholesterolu, PSA, spirometryczne czy szczepienia ochronne. 
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Kapitu�a konkursu

Roman Giedroj� – G�ówny Inspektor Pracy – na podstawie reko-
mendacji Kapitu�y przyzna� 9 statuetek Mecum Tutissimus Ibis oraz 
5 wyró�nie� w XXIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”. Weryfikacji i oceny dokumentacji nades�anych 
przez okr�gowe komisje konkursowe dokona�a Kapitu�a konkursu, 
6 pa�dziernika br., w sk�adzie:

Zbigniew Ryfka – Zast�pca G�ównego Inspektora Pracy, 
Przewodnicz�cy Kapitu�y;

Ewa Do�la – Dyrektor Gabinetu GIP;

Lidia Szmit – Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz 
i Statystyki GIP;

Jaros�aw Le�niewski – Dyrektor Departamentu Legalno�ci Zatrudnie-
nia GIP;

Krzysztof Kowalik – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP;

Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji 
i Promocji GIP;

Anna Martuszewicz – Zast�pca Dyrektora Departamentu Prawnego
GIP;

Karolina G�ówczy�ska-Woelke – Kierownik Sekcji Wypadków 
przy Pracy;

Anna Borowska-Buda – sekretarz Kapitu�y, Departament Prewencji 
i Promocji GIP;

oraz przedstawiciele zg�oszeni przez organizacje pracodawców 
i zwi	zków zawodowych:

Ewa Radko – Business Centre Club;

Jolanta Kosakowska – Zwi�zek Rzemios�a Polskiego;

Witold Polkowski – Pracodawcy RP;

Stanis�aw Stolorz – Forum Zwi�zków Zawodowych;

Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Zwi�zków 
Zawodowych;

Kazimierz Kimso – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno��”.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu Pa�stwowej Inspekcji Pracy 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Zak�ady zatrudniaj�ce 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.
SPÓ�DZIELCZE PRZEDSI�BIORSTWO HANDLOWE „SKR” STRZELCE KRAJESKIE
ZAK�AD 
LUSARSKO SPAWALNICZY STANIS�AW WYDRYCH

Zak�ady zatrudniaj�ce 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 NARZ�DZI „GLOB” SP. Z O.O.
HERBAPOL – LUBLIN S.A. ODDZIA� W BIA�YMSTOKU
PRZEDSI�BIORSTWO WODOCI�GÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

Zak�ady zatrudniaj�ce powy	ej 250 osób 

BASF POLSKA SP. Z O.O. FABRYKA KATALIZATORÓW/CCE 
IFM ECOLINK SP. Z O.O.
OKR�GOWA SPÓ�DZIELNIA MLECZARSKA W PI�TNICY
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIA� ELEKTROWNIA BE�CHATÓW

ROGOWIEC
SATEL SP. Z O.O.
UTC CCS MANUFACTURING POLSKA SP. Z O.O.
VALVEX S.A.
ZAK�AD MI�SNY„SMOLISKI” ZBIGNIEW SMOLISKI I WSPÓLNICY SP. J.
ZPUE S.A.


