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Już po raz dwudziesty czwarty nagradzamy laureatów prestiżowego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Zwycięzców tegorocznej edycji witam
w gronie przedsiębiorców, którzy sukces ekonomiczny swoich
firm wiążą z zapewnieniem w nich najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy.
Na tak rozumianej polityce kierowania firmą zyskują sami pracownicy. Mają zagwarantowane bezpieczne i godne warunki pracy, mogą liczyć na uczciwe rozliczanie czasu pracy, godziwe wynagrodzenie i odpowiedni odpoczynek. Jesteśmy pełni uznania
dla takich działań. Są one potwierdzeniem znaczącej roli pracodawców w wypełnianiu przez nasz urząd misji zapewniania praworządności w stosunkach pracy.
Za pomocą różnorodnych działań edukacyjnych, informacyjnych i doradztwa wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Upowszechniamy
dobre praktyki i nowoczesne rozwiązania służące ochronie człowieka w procesie pracy.
Tradycyjnie już, oceniając kandydatów do nagrody, Kapituła
konkursu wskazała na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy. Laureaci konkursu zostają uhonorowani statuetkami „Mecum Tutissimus Ibis”. Jest to
wyraz naszej rekomendacji solidności, rzetelności i bezpieczeństwa dla partnerów nagrodzonych przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej. Przede wszystkim zaś informacja
dla pracowników, że są to pracodawcy, z którymi można czuć się
bezpiecznie.
Życzę Państwu dalszych sukcesów, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

KAPITUŁA KONKURSU

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, na podstawie rekomendacji Kapituły, przyznał dziewięć statuetek
Mecum Tutissimus Ibis w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Weryfikacji
i oceny dokumentacji nadesłanych przez okręgowe komisje konkursowe dokonała Kapituła konkursu, w składzie:
Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Przewodniczący Kapituły;
Ewa Dośla – Dyrektor Gabinetu GIP;
Lidia Szmit – Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP;
Jarosław Leśniewski – Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP;
Jakub Chojnicki – Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP;
Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP;
Halina Tulwin – Dyrektor Departamentu Prawnego GIP;
Karolina Główczyńska-Woelke – Kierownik Sekcji Wypadków przy Pracy GIP;
Anna Borowska-Buda – sekretarz Kapituły, Departament Prewencji i Promocji GIP;
oraz przedstawiciele zgłoszeni przez organizacje pracodawców i związków zawodowych:
Ewa Radko – Business Centre Club;
Jolanta Kosakowska – Związek Rzemiosła Polskiego;
Stanisław Stolorz – Forum Związków Zawodowych;
Renata Górna – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
Kazimierz Kimso – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
Jacek Męcina – Konfederacja „Lewiatan”.

KRYTERIA OCENY
Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących m.in.:
• stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, urlopów
pracowniczych, ochrony pracy młodocianych, ochrony pracy kobiet, uprawnień pracowników
związanych z rodzicielstwem,
• legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wykonywanej przez obywateli polskich i cudzoziemców oraz opłacania składek na Fundusz Pracy,
• regulaminów wynagradzania, zakładowych układów zbiorowych pracy, funduszu świadczeń socjalnych.
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:
• stan obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy,
• ocena ryzyka zawodowego,
• stan oraz jakość zabezpieczeń maszyn i urządzeń technicznych,
• zagrożenie czynnikami szkodliwymi (działania zapobiegające zagrożeniom powinny być poparte pomiarami NDS i NDN),
• popularyzacja wiedzy o ochronie pracy, udział pracowników w tworzeniu bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy.
Rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania bhp, w tym m.in.:
• funkcjonujący lub wdrażany system zarządzania bezpieczeństwem pracy, (dotyczy zakładów
zatrudniających więcej niż 50 pracowników),
• zaangażowanie kadry kierowniczej w zakresie skutecznego funkcjonowania procedur bhp,
• udział pracowników w tworzeniu procedur bhp.
Pozytywna ocena dotyczyła zakładów, które, w okresie ostatnich trzech lat, do dnia zgłoszenia do konkursu nie zanotowały śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, z wyłączeniem wypadków
komunikacyjnych i nagłych zdarzeń medycznych.
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Zakłady małe

Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o.
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Spółka Polonia Aero powstała w 2008 r. jako konsorcjum naukowo-przemysłowe,
w skład którego wchodzą: Avio Aero (GE Aviation Business), Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.
Projekt unikalnego laboratorium był bardzo wymagający technicznie i organizacyjnie. Większość zastosowanych urządzeń i instalacji została zaprojektowana i wykonana specjalnie na jego potrzeby, przez dostawców z trzech kontynentów. Polonia
Aero to ośrodek badawczo-rozwojowy, działający na potrzeby światowego przemysłu lotniczego i energetycznego, oferujący badania prototypów turbin, jak również projektowanie komponentów mechanicznych dla lotnictwa. Testy umożliwiają
weryfikację skuteczności rozwiązań technicznych, które czynią transport lotniczy
bezpieczniejszym, tańszym, a zarazem bardziej ekologicznym.

Unikatowe laboratorium
Polonia Aero to jeden z najnowocześniejszych
ośrodków prowadzących badania prototypów
turbin na świecie. Pracodawca dąży do ciągłego udoskonalania procesów pracy, a jego działaniom przyświeca hasło „Safety First” – „Po Pierwsze Bezpieczeństwo”. Wśród wielu działań na
rzecz poprawy warunków bhp można wymienić
zastosowanie zaawansowanych systemów kontroli i zabezpieczenia procesu technologicznego,
zamontowanie dodatkowej, dwudziestotonowej
osłony turbiny, chroniącej pracowników prowadzących testy. Emisję hałasu ograniczają dźwiękoszczelne ściany i tłumiki akustyczne. Z myślą
o bezpieczeństwie prac prowadzonych na wysokości, wykonano specjalne pomosty serwisowe.
Pracodawca dba też o rozwój zawodowy kadry
pracowniczej, uwzględniając świadomość zagrożeń i sposoby ich eliminacji.
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Zakłady małe

MP Production Sp. z o.o. Oddział w Turku
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Zakład działa od stycznia 2016 r. Zajmuje się głównie produkcją gazów pochodzących z niskotemperaturowego rozdziału powietrza atmosferycznego, w wyniku
czego otrzymuje się: azot, tlen oraz argon. Końcowe produkty wytwarzane w zakładzie są gazami skroplonymi, silnie schłodzonymi, przechowywanymi w izolowanych
termicznie zbiornikach magazynowych. Ich odbiór odbywa się za pomocą specjalistycznych cystern drogowych. Ponadto w zakładzie prowadzi się napełnianie butli
ciśnieniowych gazami technicznymi oraz magazynuje się pojemniki z gazem napełnione w innych zakładach, a przeznaczone do dalszej dystrybucji lub sprzedaży.
Obecnie wytwarzane są następujące grupy produktów: gazy skroplone schłodzone
(tlen, azot, argon, powietrze) i gazy sprężone w opakowaniach napełnianych na
miejscu (tlen, azot, argon, dwutlenek węgla, powietrze). Firma zatrudnia 37 osób.

Gaz z automatu
Ze względu na bezpieczeństwo pracowników,
proces wytwarzania gazów przebiega w zamkniętej instalacji. Zautomatyzowana napełnialnia gazów sprężonych jest najnowocześniejszym zakładem tego typu w Polsce. Stanowiska
napełnialni butli i wiązek zostały zabudowane
klatkami bezpieczeństwa, uruchomiono także
system bezpiecznego załadunku cystern, umożliwiający kierowcom sterowanie tankowaniem.
Wprowadzono liczne procedury operacyjno-ratownicze, hale wyposażono w system detekcji
nieodpowiedniego stężenia gazów, a pracownikom zapewniono stały dostęp do detektorów osobistych oraz aparatów ucieczkowych.
Zwiększono ergonomię pracy, obniżając jednocześnie wysiłek fizyczny pracowników poprzez
wprowadzenie pneumatycznego systemu zakręcania zaworów butlowych.
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Zakłady małe

„STOLARES” Marek Zieliński
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Ta podkarpacka firma istnieje od 2000 r. Produkuje meble oraz fronty meblowe.
Od początku działalności wprowadza nowoczesne technologie i rozwija park maszynowy. Oferuje szeroką gamę produktów branżowych, jako liczący się producent
frontów meblowych MDF-PVC, frontów MDF połyskowych oklejanych folią PET,
frontów połyskowych na bazie płyt HPL i płyt akrylowych. Oferuje także fronty ramowo-płycinowe (także patynowane), fronty i listwy gięte w pełnej gamie wzorniczej i kolorystycznej oraz listwy ramkowe i wykończeniowe. Jako jedna z pierwszych
firm na rynku wprowadziła produkcję z wykorzystaniem pracy centr numerycznych
w systemie nestingu z automatycznym załadunkiem płyty i rozładunkiem wyfrezowanych elementów. Funkcjonuje tu również nowoczesna linia do szybkiego okleinowania próżniowo-membranowego ze stołami wyposażonymi w automatyczne
piny. Zakład zatrudnia 33 osoby.

Wydajnie i bezpiecznie
Pracodawca ogranicza zagrożenia zawodowe
związane z obróbką materiałów drewnopochodnych poprzez zautomatyzowanie produkcji. Tym samym eliminuje konieczność wykonywania prac związanych ze znacznym wysiłkiem
fizycznym oraz ryzykiem urazów mechanicznych. W firmie zadbano również o bezpieczeństwo w zakresie magazynowania, inwestując
w obsługiwaną przez robota halę o powierzchni
niemal 1 000 m kw. Ponadto firma „STOLARES”
jest prekursorem nowoczesnego okleinowania formatek za pomocą maszyn pracujących
w technologii Air Tec, wykorzystującej strumień
gorącego powietrza w celu uzyskania bezspoinowego połączenia elementu z obrzeżem.
Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii proces pracy jest nie tylko wydajniejszy, lecz
także bezpieczniejszy.
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Zakłady średnie

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.
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Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej, prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania
ciepła i energii elektrycznej. Zakład został uruchomiony w 1974 r. Gdy w latach
90. XX wieku na terenie zachodniej Polski odkryto znaczne złoża gazu ziemnego
zaazotowanego, powstała koncepcja wykorzystania lokalnych złóż gazu do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w wysokosprawnym i ekologicznym źródle.
Po uruchomieniu w 2004 r. bloku gazowo-parowego elektrociepłownia uzyskiwała
główny dochód z produkcji energii elektrycznej. Od 1 kwietnia 2009 r., po połączeniu z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o., zajmuje się również dystrybucją
i dostawą ciepła. Stanowi jedyne źródło pokrywające zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową dla miejskiego systemu ciepłowniczego Zielonej Góry.

Przyjazne środowisko pracy
W zakładzie funkcjonuje system zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracodawcę to
spójna polityka przeciwdziałania zagrożeniom
występującym w środowisku pracy oraz chorobom zawodowym – począwszy od programu
indywidualnej adaptacji nowo zatrudnionego
pracownika, poprzez doskonalenie zawodowe pracowników i zapewnienie niezbędnych
środków pracy, a skończywszy na analizie czynników środowiska pracy i jego dostosowaniu
do pracownika. W zakładzie są stosowane nowoczesne rozwiązania zabezpieczeń dla prac
wykonywanych na wysokości. Pracownicy aktywnie uczestniczą w procesie przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy poprzez
możliwość zgłoszenia zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
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Zakłady średnie

NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opole
ZAKŁAD W KROTOSZYNIE
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Firma powstała w 1883 r. jako Spółdzielnia Mleczarska w Krotoszynie na bazie rozwijającej się spółdzielczości rolniczej. Polska NUTRICIA powstała w 1993 r. – w wyniku połączenia polskiej firmy i zagranicznego inwestora. Od 2007 r. jest członkiem
Grupy DANONE. Specjalizuje się w żywności dla niemowląt i dzieci oraz żywności
klinicznej dla osób wymagających specjalnej diety. Receptury wszystkich produktów opracowywane są przez ekspertów w dziedzinie żywienia, z uwzględnieniem
zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i Komisji Żywieniowej Unii Europejskiej.
Fabryka w Krotoszynie jest producentem wysokiej jakości surowców i półproduktów
– mlek modyfikowanych i baz mlecznych dla niemowląt i małych dzieci. Bezpośrednimi odbiorcami są fabryki Grupy DANONE na całym świecie.

Praca pod szczególną ochroną
Zakład zatrudnia 90 osób, wszystkie na podstawie umów o pracę. Budynki i pomieszczenia pracy spełniają wszelkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa i są poddawane okresowym kontrolom. W każdym z nich znajdują
się urządzenia alarmowe informujące pracowników o ewentualnych zagrożeniach. W zakładzie opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń czynnikami
niebezpiecznymi oraz zainstalowano system
monitorujący poziom tlenku węgla. Na bieżąco
aktualizowane są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Pracodawca dba o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, przeprowadzając regularne audyty, które sprawdzają bezpieczeństwo otoczenia pracy oraz świadomość
i zachowania pracowników. Firma dokonuje corocznej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.
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Zakłady średnie

P.P.H.U. POLIPACK Spółka Jawna Irena Więckowska
i Katarzyna Kolmetz
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Firma Polipack rozpoczęła działalność w 1992 r. w Gościcinie. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości opakowań z polipropylenu, polietylenu, PET oraz SAN do wyrobów kosmetycznych, farmaceutycznych oraz suplementów diety. Asortyment obejmuje: opakowania do kremów kosmetycznych o zróżnicowanych pojemnościach,
różnej wielkości opakowania farmaceutyczne (apteczne) z atestem Narodowego Instytutu Leków, butelki i słoiki PET oraz miarki. Opakowania są wykonywane zarówno
według własnych wzorów, jak i indywidualnych zamówień klienta. Przedsiębiorstwo
inwestuje w technologie nadruków na opakowaniach, rozwijając własny Dział Zdobienia. Zaawansowany park maszynowy umożliwia wykonywanie usług zdobienia
metodą sitodruku i tampodruku wielobarwnego oraz wtop na gorąco foliami na powierzchniach płaskich i okrągłych, jak również usługę etykietowania.

Amerykańska norma
We wszystkich działaniach firma stosuje nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracowników. Pomieszczenia pracy są
nowe – z innowacyjną wentylacją, ogrzewane
pompami ciepła odzyskującymi ciepło wytwarzane przez maszyny. Wózki widłowe zostały
wyposażone w kamery, co znacznie ogranicza
ryzyko wypadków w magazynie. Nowy zakład
powstał według amerykańskiej normy pożarowej NFPA z zastosowaniem odpowiednich
przerw między regałami, systemem instalacji
tryskaczowej oraz z nowoczesną pompownią
pożarową wraz ze zbiornikiem wody mieszczącym 850 tys. litrów. Podczas szkoleń każdy
z pracowników ma możliwość użycia gaśnicy,
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
m.in. wykonania masażu serca z użyciem defibrylatora AED.
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Zakłady duże

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Sp. k.
Zakład produkcyjny w Rudzie Strawczyńskiej
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Firma istnieje od 2000 r., a jej początki przypadają na lata 70. ubiegłego wieku.
Siedzibą Zarządu Spółki jest Warszawa, natomiast zakład produkcyjny mieści się
w Rudzie Strawczyńskiej. DEFRO, z niewielkiego zakładu rzemieślniczego, rozwinęło
się w wiodącą firmę produkującą kotły c.o. na paliwa stałe. Lata 2014-15 to ważne
inwestycje prorozwojowe, infrastrukturalne i społeczne o wartości ponad 30 mln zł.
Atutem jest własne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawcze umożliwiające
kompleksową realizację od fazy projektowej. Szczególny nacisk spółka kładzie na
rozwój segmentu kotłów na biomasę, w tym jednostek o mocy do 900 kW. Są to
własne konstrukcje, w których zastosowano wiele innowacji w zakresie optymalizacji procesu spalania, poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy. DEFRO zatrudnia
obecnie 515 osób.

Nowoczesny park
Dzięki wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych
i technologicznych przy produkcji kotłów c.o.
w firmie większość prac spawalniczych wykonują roboty. W centrum obróbki laserowo-plazmowej zastosowano automatyczne systemy załadowczo-rozładowcze, zainstalowano
wciągarki łańcuchowe na stanowiskach spawalniczych. W celu ograniczenia zapylenia zamontowano dodatkowe wentylatory dachowe
w hali, zbudowano ściankę oddzielającą wydział spawalniczy od kabiny lakierniczej, kupiono przyłbice spawalnicze z systemem oczyszczania powietrza, zasilane akumulatorkiem.
Uruchomiono nowoczesną, automatyczną linię lakierni proszkowej. Aby ograniczyć czas
narażenia na hałas, wprowadzono dodatkowe
przerwy w pracy. W firmie wdrożono System
Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
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Zakłady duże

Electrolux Poland Sp. z o.o. Oddział w Żarowie
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Fabryka Zmywarek w Żarowie jest pierwszym zakładem firmy Electrolux wybudowanym w Polsce od podstaw. Produkcja zmywarek wolnostojących oraz do zabudowy
o szerokości 60 cm (full size) oraz 45 cm (slim size) ruszyła w grudniu 2005 r. Obecnie w zakładzie powstaje około 500 modeli zmywarek. Trafiają one przede wszystkim
do klientów z Europy, ale też na rynek australijski. W Żarowie produkuje się zmywarki takich marek jak: Electrolux, AEG, Zanussi, Ikea. Rok 2007 zapoczątkował kolejne
etapy rozbudowywania i unowocześniania zakładu, magazynów oraz uruchamiania
kolejnych linii montażowych, linii pras czy linii pieca. W 2012 r. rozbudowano część
biurową, a przede wszystkim wybudowano specjalistyczne Laboratorium Performance. Teren, na którym zlokalizowana jest fabryka, zajmuje blisko 215 tys. m kw. Firma
zatrudnia 887 osób.

Komunikacja przede wszystkim
Aby poprawić warunki pracy w firmie, opracowano nowy sposób poruszania się dla pieszych
wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej oraz
drogami zewnętrznymi. Ponadto w hali produkcyjnej i magazynie z regałami wysokiego składowania wyznaczono i wygrodzono drogi. W wielu
miejscach wprowadzono ruch jednokierunkowy. Wózki widłowe wyposażono w niebieskie
światła oraz zamontowano lustra poprawiające
widoczność, a w części produkcyjnej zastąpiono
je wózkami typu pociąg. Nieaktywna linia produkcyjna została przystosowana do praktycznego szkolenia nowych pracowników, natomiast
dla pracowników logistyki – plac manewrowy
do ćwiczeń. Firma nakręciła filmy instruktażowe
promujące zasady bezpieczeństwa. Wdrożono
także systemy Lockout/Tagout oraz zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy.
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Zakłady duże

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Elektrociepłownia Gorzów
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Historia firmy sięga 1939 r., kiedy to na terenie Zakładów I.G. Farbenindustrie
w Landsbergu rozpoczęto budowę elektrociepłowni fabrycznej. W 1946 r. nastąpiła
odbudowa elektrowni zniszczonej wskutek działań wojennych. W tym celu powołano
zakład pod nazwą Kierownictwo Budowy Elektrociepłowni Okręgowej w Gorzowie.
6 grudnia 1950 r. rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół.
Datę tę uznaje się za moment powołania do życia elektrociepłowni jako samodzielnej jednostki. Od 2007 r. elektrociepłownia znajduje się w strukturach PGE. Obecnie
jako oddział spółki PGE GiEK jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie oraz najważniejszym producentem ciepła i energii elektrycznej dla
Gorzowa Wielkopolskiego. Produkuje ciepło i energię elektryczną w sposób skojarzony, czyli przyjazny środowisku naturalnemu. Zakład zatrudnia 297 pracowników.

Mikroklimat bhp
Funkcjonujące tu urządzenia elektroenergetyczne mogą oddziaływać na pracowników,
którzy narażeni są na działanie czynników
szkodliwych takich jak: hałas, pył, wysoka temperatura. Utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu zapewniono pracownikom dzięki odizolowaniu pomieszczeń sterowania od części
technologicznej. W pomieszczeniach tych pracownicy obserwują na monitorach parametry
pracy urządzeń energetycznych oraz wykonują czynności związane z ich sterowaniem. Ponadto, w celu ograniczenia narażenia na hałas,
w starym bloku gazowo-parowym zastosowano
osłony akustyczne turbogeneratora i komory
spalania. Natomiast w nowym bloku gazowo-parowym zastosowano osłony akustyczne turbin gazowych i turbiny parowej.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu Państwowej Inspekcji Pracy
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”
Zakłady zatrudniające do 50 osób
ELEKTROMONT Sp. z o.o.
GOSPODARSTWO ROLNE „FRĄCZKÓW” Sp. z o.o.
„KARIBIA” Sp. z o.o.
LSA Spółka z o.o. w restrukturyzacji
„SAD SANDOMIERSKI” Spółka z o.o.
Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Oddział Swisspacer w Gliwicach
Schenker sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Olsztyn
Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób
Drukarnia EMBE PRESS S. Bezdek, M. Mamczarz Spółka Jawna
Fischer Automotive Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Habia Cable Sp. z o.o.
KAMPMANN POLSKA Sp. z o.o.
MAC-GRAF Sp. z o.o. Sp. k
Mondelez Polska Production Sp. z o.o., Fabryka „OLZA” w Cieszynie
„PROMOTECH-KM” Sp. z o.o.
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. Zakład w Brzegu
ZUPBADURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób
Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
FABRYKA MEBLI „SZYNAKA” Sp. z o.o.
GEMALTO Sp. z o.o.
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. BROWAR BIAŁYSTOK
KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. Tyskie Browary Książęce
NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp. z o.o.
POLWAX S.A.
Radiometer Sp. z o.o. Oddział w Stargardzie
RPC Superfos Poland Sp. z o.o.
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