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Szanowni Państwo!

Dwudziesty piąty już raz wyłoniliśmy zwycięzców prestiżowego 
konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej”. Nasi laureaci dołączyli do zaszczytnego grona 
przedsiębiorców, dbających o życie i zdrowie pracowników jako 
wartość najwyższą oraz wzorowo przestrzegających ustawowych 
zobowiązań wobec swoich załóg.

Duża to satysfakcja dla mnie osobiście i dla całej inspekcji pracy, 
gdy mamy do czynienia z pracodawcami, których możemy stawiać 
innym za wzór i nagradzać. Promowanie i honorowanie przed-
siębiorców za ich ponadstandardowe działania na rzecz ochrony 
człowieka w środowisku pracy jest dziś istotnym elementem misji 
pełnionej przez nasz urząd. Pragnę to mocno podkreślić u progu 
jubileuszu 100-lecia polskiej inspekcji pracy i w roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kolejne edycje naszego konkursu świadczą, że ciągle przybywa 
firm budujących swój sukces ekonomiczny nie tylko na spraw-
nym marketingu i efektywnym zarządzaniu, ale także na organi-
zacji pracy uwzględniającej potrzeby zatrudnionych osób, na sto-
sowaniu technologii i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo  
i komfort pracowników. Takich właśnie pracodawców Państwowa 
Inspekcja Pracy już od ćwierćwiecza promuje jako wzorzec godny 
naśladowania.

Za efektywne przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia standar-
dów bezpiecznej pracy tradycyjnie przyznajemy statuetki „Mecum  
Tutissimus Ibis”. Jest to wyraz naszej rekomendacji solidności, 
rzetelności i bezpieczeństwa dla partnerów nagrodzonych przed-
siębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej. Przede 
wszystkim zaś informacja dla pracowników, że są to pracodawcy, 
z którymi można czuć się bezpiecznie.

Życzę dalszych sukcesów w działalności gospodarczej, a także 
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Wiesław Łyszczek
Główny Inspektor Pracy

Patronat medialny
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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	cu-
dzoziemców	oraz	opłacania	składek	na	Fundusz	Pracy,	

•	regulaminów	wynagradzania,	zakładowych	układów	zbiorowych	pracy,	funduszu	świadczeń	so-
cjalnych.	

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	popar-
te	pomiarami	NDS	i	NDN),

•	popularyzacja	wiedzy	o	ochronie	pracy,	udział	pracowników	w	tworzeniu	bezpiecznych,	higie-
nicznych	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.

KRYTERIA OCENY

Business Centre Club

Forum Związków Zawodowych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Konfederacja „Lewiatan”

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Inspekcja Pracy

Związek Rzemiosła Polskiego 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek,	 na	podstawie	 rekomendacji	Kapituły,	przyznał	dziewięć	 statu-
etek	Mecum	Tutissimus	Ibis	w	XXV	edycji	konkursu	„Pracodawca	–	organizator	pracy	bezpiecznej”.	Weryfikacji		
i	oceny	dokumentacji	nadesłanych	przez	okręgowe	komisje	konkursowe	dokonała	Kapituła	konkursu,	w	której	
reprezentowane	były	następujące	instytucje	i	organizacje:

K
A

PI
TU

ŁA
 K

O
N

KU
RS

U

Pozytywna	ocena	dotyczyła	zakładów,	które,	w	okresie	ostatnich	trzech	lat,	do	dnia	zgłoszenia	do	konkur-
su	nie	zanotowały	śmiertelnych,	ciężkich	i	zbiorowych	wypadków	przy	pracy,	z	wyłączeniem	wypadków	
komunikacyjnych	i	nagłych	zdarzeń	medycznych.
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Agroplast Marcin Łopąg

Firma	 Agroplast	Marcin	 Łopąg	 powstała	 w	 2005	 r.	 i	 mieści	 się	 w	miejscowości		
Sawin	w	województwie	lubelskim.	Obecnie	zatrudnia	25	pracowników.	Jest	to	nie-
kwestionowany	 lider	wśród	producentów	części	do	opryskiwaczy	w	Polsce	oraz		
w	Europie	Wschodniej,	a	jej	oferta	jest	dostępna	w	blisko	30	krajach	świata.	
Od	 początku	 siłą	 napędową	 Agroplastu	 była	 umiejętność	 szybkiego	 opracowy-
wania	nowoczesnych	technologii	 i	wdrażania	coraz	to	nowszych	produktów,	ce-
chujących	się	wysokim	poziomem	 innowacyjności.	Dziś	w	ofercie	 firmy	znajdu-
je	się	duży	wybór	akcesoriów	do	opryskiwaczy,	m.in.	dysze,	rozpylacze,	głowice		
i	korpusy,	części	RSM,	pompy	i	filtry.	Części	produkowane	przez	firmę	są	w	pełni		
zestandaryzowane,	co	czyni	je	kompatybilnymi	z	większością	typów	opryskiwaczy	
w	kraju	i	za	granicą.
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Ryzyko pod kontrolą

W	 celu	 eliminacji	 hałasu,	 drgań	 i	 zagrożeń	 me-
chanicznych,	 stwarzanych	 przez	 ruchome	 części	
maszyn,	 wymieniono	 park	 maszynowy.	 Nowo-
czesne	 stacje	 diagnostyczne	 i	 stoły	 pomiarowe	
działają	 w	 automatycznych	 cyklach	 sterowanych	
komputerowo,	 co	 znacząco	 poprawiło	 bezpie-
czeństwo	 pracy,	 ograniczając	 ryzyko	 związane		
z	ręczną	obsługą	maszyn	oraz	niebezpieczeństwo	
upadku	na	śliskiej	nawierzchni.	Ponadstandardowe	
działania	 to:	uruchomienie	centrum	badawczego	
wyposażonego	w	komputery,	wprowadzenie	urzą-
dzeń	pomiarowych	o	wysokiej	precyzji	i	automa-
tycznych	 stołów	 rowkowych.	 Chociaż	 w	 przed-
siębiorstwie	nie	funkcjonuje	certyfikowany	system	
zarządzania	bhp,	to	pracownicy	współuczestniczą	
z	pracodawcą	w	tworzeniu	wewnętrznych	proce-
dur,	dokonując	oceny	ryzyka	zawodowego.
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GOSPODARSTWO ROLNE Jolanta Magdalena Tomczyk

Gospodarstwo	rolne	Jolanty	i	Pawła	Tomczyków	prowadzone	w	południowej	części	
województwa	wielkopolskiego,	specjalizuje	się	w	uprawie	pomidora	szklarniowe-
go	oraz	pszenicy	 i	 rzepaku.	W	jego	skład	wchodzą:	gospodarstwo	o	powierzch-
ni	 66,5	 hektara	 w	 miejscowości	 Skrajnia	 oraz	 dwie	 szklarnie:	 o	 powierzchni		
4,3	hektara	w	Skrajni	i	o	powierzchni	7	hektarów	w	Nowych	Grądach.	
Gospodarstwo	powstało	w	2005	roku.	Obecnie	jest	w	nim	zatrudnionych	49	osób	
–	 Polaków	 i	 obcokrajowców.	 Przy	 uprawach	 stosowane	 są	 najnowocześniejsze	
technologie	i	rozwiązania	techniczne,	zgodnie	z	Kodeksem	Dobrej	Praktyki	Rolni-
czej	oraz	wymogami	Unii	Europejskiej.
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Dobre praktyki dla pracowników  
ze Wschodu

Pracodawca,	aby	ograniczyć	wysiłek	fizyczny	pracow-
ników	 podczas	 użytkowania	wózków,	wymienił	 je		
na	nowej	generacji	samopodnoszące	wózki	szklarnio-
we.	Dzięki	nim	wyeliminował	też	zagrożenia	związa-
ne	z	upadkiem	z	wysokości.	Ponadto	wyposażył	po-
mieszczenie	socjalne	przy	kotłowni	w	czujnik	czadu.	
W	gospodarstwie	wdrożono	też	instrukcję	o	użytko-
waniu	i	oznakowaniu	produktów	chemicznych	wraz	
z	 informacją	 o	 udzielaniu	 pierwszej	 pomocy.	 Pro-
wadzone	są	szkolenia	z	podawania	adrenaliny	przy	
wstrząsie	 anafilaktycznym.	 Sposoby	 postępowania		
w	takich	przypadkach	ujęto	w	instrukcji	opracowa-
nej	 w	 językach	 polskim	 i	 ukraińskim.	 Pracownicy		
z	Ukrainy	uczestniczą	w	szkoleniach	w	języku	ojczy-
stym,	mają	 zapewnione	zakwaterowanie	w	nowo-
czesnym	kompleksie	socjalnym.
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SCHRANER POLSKA Sp. z o.o.

Firma	powstała	w	2006	 r.	 jako	 spółka-córka	 szwajcarskiej	 firmy	Schraner	Metals	
AG.	Podobnie	jak	firma-matka	działa	w	branży	metalurgicznej.	Zatrudnia	30	pra-
cowników.	 Specjalizuje	 się	w	 produkcji	 odkuwek	 kształtowanych	metodą	 kucia	
matrycowego	na	 gorąco.	Wytwarza	wyroby	o	wadze	od	20	 g	do	około	3,5	 kg,	
przede	wszystkim	ze	stali,	ale	również	ze	stopów	aluminium,	miedzi,	brązu,	tytanu	
i	innych	materiałów.	
Ponad	 95	 proc.	 wytwarzanych	 odkuwek	 trafia	 za	 granicę,	 przede	 wszystkim		
do	klientów	z	Europy	oraz	Ameryki	Północnej.	Są	to	głównie:	korbowody,	wodziki	
do	 skrzyni	biegów,	popychacze	do	 zaworów,	 części	do	 rolet	bagażników	 samo-
chodowych,	elementy	układów	hamulcowych,	okucia	okienne	i	drzwiowe,	części		
do	maszyn	dziewiarskich	oraz	inne	części	zamienne	maszyn	i	urządzeń.
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Tylko zgodnie z instrukcją

W	zakładzie	oznakowano	miejsca	emiterów	i	od-
działywania	 pól	 elektromagnetycznych.	 Zamiast	
stosowanych	 dotychczas	 niewygodnych	 kurtek	
spawalniczych,	 pracownicy	 otrzymali	 lekką	 spe-
cjalistyczną	odzież	ochronną.	Nowa	odzież	chroni	
również	operatorów	młotów	przed	poparzeniem	
odpryskami	 gorącego	metalu.	 Dodatkowo	 każdy	
zatrudniony	 na	 hali	 produkcyjnej	ma	obowiązek	
noszenia	ochronników	słuchu	i	okularów	chronią-
cych	oczy	przed	odpryskami	 szlifierskimi.	Wpro-
wadzono	 także	 system	 zamykania	 wszystkich	
stref	 pracy	 urządzeń	 suwnicowych.	Zastosowano	
graficzne	instrukcje	obrazujące	zagrożenia	na	sta-
nowisku	pracy,	sposoby	ochrony	przed	nimi	oraz	
jak	 przestrzegać	 określonych	 zasad	 bezpieczeń-
stwa	 i	higieny	pracy.	W	firmie	 funkcjonuje	zinte-	
growany	 system	 zarządzania	 jakością,	 środowi-
skiem	oraz	bhp.	
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DYCKERHOFF Polska Sp. z o.o. Cementownia Nowiny

Firma	znana	wcześniej	jako	Cementownia	Nowiny,	od	1996	r.	należy	do	międzyna-
rodowego	koncernu	DYCKERHOFF	GmbH	z	siedzibą	w	Wiesbaden	w	Niemczech.	
Obecnie	 jest	 częścią	włoskiej	 grupy	Buzzi	Unicem.	Działa	na	 rynku	materiałów	
budowlanych	i	oferuje	szeroki	asortyment	wysokiej	jakości	cementów.
Dziś	cementownia	DYCKERHOFF	POLSKA	Sp.	z	o.o.	to	nowoczesna	firma	z	siedzi-
bą	w	miejscowości	Nowiny	pod	Kielcami,	gdzie	zlokalizowany	jest	zakład	produk-
cyjny.	Firma	zatrudnia	163	pracowników.	Podstawową	 jej	działalnością	 jest	pro-
dukcja	 i	 sprzedaż	 cementu:	 portlandzkiego,	 portlandzkiego	wieloskładnikowego	
(zawierającego	dodatki	mineralne)	oraz	hutniczego.	
Cementownia	zaliczana	jest	do	grona	najnowocześniejszych	zakładów	produkcyj-
nych	w	Polsce.
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Ograniczanie zagrożeń

Z	działań	podejmowanych	na	rzecz	poprawy	bhp	
należy	wymienić	program	wytłumiania	źródeł	ha-
łasu	 obejmujący	m.in.	wygłuszenie	wentylatorów	
nadmuchowych,	 instalację	 kotar	 dźwiękochłon-
nych	 czy	 wymianę	 żaluzji	 dźwiękochłonnych		
w	 kompresorowni.	 Ograniczono	 też	 zagrożenia	
wypadkowe,	 poprzez	 zastosowanie	 w	 obiektach	
klap	 przeciwwybuchowych	 i	 instalacji	 gaszenia	
dwutlenkiem	węgla.	W	 halach	 paliw	 alternatyw-
nych	 zautomatyzowano	pracę	 suwnic.	Zamonto-
wanie	 sygnalizacji	 przedrozruchowej	 pozwoliło	
wyeliminować	 ryzyko	przebywania	w	 strefie	 nie-
bezpiecznej.	 Dzięki	 wykonaniu	 instalacji	 central-
nego	 odkurzania	 obiegów,	 ograniczono	 naraże-
nie	pracowników	na	pyły	przemysłowe.	Ponadto	
wdrożono	system	zarządzania	bhp.	
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RECARO Aircraft Seating Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo	działa	w	Polsce	od	2006	r.	 i	zajmuje	się	produkcją	 foteli	 lotni-
czych	do	samolotów	w	klasie	ekonomicznej	na	długie	i	krótkie	dystanse.	Siedziba	
polskiego	oddziału	RECARO	Aircraft	Seating	znajduje	się	w	Świebodzinie.	Firma	
zatrudnia	243	osoby.	
Fotele	RECARO	Aircraft	Seating	charakteryzują	się	wysoką	jakością,	ergonomią,	lek-
kością	i	innowacyjnym	wzornictwem.	Dzięki	temu	firma	znajduje	się	w	pierwszej	
trójce	światowych	producentów	siedzeń	dla	lotnictwa.	Klientami	RECARO	Aicraft	
Seating	Polska	są	linie	lotnicze	i	producenci	samolotów	z	całego	świata.	
Do	 sztandarowych	 produktów	 zakładu	 w	 Świebodzinie	 należy	 fotel	 smart	 line	
3510,	o	bardzo	niskiej	wadze	całkowitej	9	kg.
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Partnerstwo dla bezpieczeństwa

Pracodawca	 na	 czterech	 liniach	 produkcyjnych	
w	zakładzie	wyeliminował	ręczne	prace	transpor-
towe.	Zmienił	proces	sklejania	 i	zszywania	karto-
nów,	 eliminując	 ryzyko	 poparzenia	 i	 zranienia.	
Zabezpieczył	 regały	 wysokiego	 składowania	 siat-
kami	ochronnymi,	dzięki	 temu	zmniejszył	 ryzyko	
upadku	 składowanych	 przedmiotów.	 Hala	 pro-
dukcyjno-magazynowa	 w	 zakładzie	 wyposażo-
na	 jest	 w	 nowoczesną	 instalację	 grawitacyjnego	
usuwania	dymu,	a	 także	w	system	detekcji	gazu.		
W	firmie	funkcjonuje	system	polegający	na	party-
cypacji	pracowników	w	ciągłym	ulepszaniu	środo-
wiska	pracy.	Ponadto	wdrożono	program	„Minuta	
dla	 bhp”,	w	 ramach	 którego	 na	 cotygodniowych	
spotkaniach	brygadziści	rozmawiają	z	pracownika-
mi	na	tematy	związane	z	bezpieczeństwem.	Praco-
dawca	wprowadził	system	zarządzania	bhp.
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SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Spółka	prowadzi	jedną	z	najnowocześniejszych	i	największych	spalarni	odpadów	
przemysłowych	oraz	niebezpiecznych	w	Polsce.	Działa	od	1994	r.,	a	od	2003	r.	
jest	częścią	francuskiego	koncernu	Veolia	Environnement,	światowego	lidera	w	za-
kresie	usług	na	rzecz	ochrony	środowiska,	gospodarki	odpadami,	gospodarki	wodnej		
i	usług	energetycznych.	W	firmie	zatrudnionych	jest	68	pracowników.
W	 spalarni	 można	 unieszkodliwiać	 ponad	 800	 kategorii	 odpadów,	 w	 tym	 377	
niebezpiecznych,	zarówno	przemysłowych,	jak	i	komunalnych.	Proces	termiczne-
go	unieszkodliwiania	odpadów,	 	połączony	 z	odzyskiem	energii,	 spełnia	 rygory-
styczne	wymogi,	które	mają	na	celu	ochronę	ludzi	i	środowiska	naturalnego.

Prewencja i modernizacja

Wśród	działań	 na	 rzecz	 poprawy	bhp	na	 uwagę	
zasługuje	m.in.	zastosowanie	systemu	czyszczenia	
kotła,	 który	 zwiększa	 bezpieczeństwo	 pracowni-
ków.	 Unowocześnienie	 odbioru	 pyłów	 spod	 su-
szarni	pozwoliło	ograniczyć	konieczność	ręcznego	
odblokowywania	kanałów,	a	modernizacja	wózka	
i	windy	oraz	 przenośnika	 odpadów	medycznych	
zmniejszyła	zakres	prac	wykonywanych	w	kontak-
cie	 z	 czynnikami	 biologicznymi.	 Ponadto	 praco-
dawca	wyposażył	pracowników	w	mobilne	detek-
tory	gazu.	Zakład	wprowadził	program	„REACT”,	
czyli	jak	„nagradzać,	angażować,	działać,	komuni-
kować,	kontrolować”.	Ma	on	zachęcać	menadże-
rów	 do	 podejmowania	 działań	 prewencyjnych,		
a	 pracowników	 do	 zmiany	 zachowań	 na	 bez-
pieczniejsze.	W	firmie	działa	zintegrowany	system		
zarządzania	bezpieczeństwem	pożarowym,	wybu-
chowym	i	ekologicznym	oraz	bhp.	
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Corning Optical Communications Polska sp. z o.o. 

Corning	Optical	 Communications	 Polska	 sp.	 z	 o.o.	 jest	 częścią	 amerykańskiego	
koncernu	Corning	Incorporated,	światowego	lidera	w	produkcji	kabli	światłowo-
dowych	i	osprzętu	dla	przemysłu	telekomunikacyjnego.	
W	2001	r.	Corning	otworzył	swój	zakład	w	Łodzi,	zatrudniający	32	osoby,	wytwa-
rzający	złącza	do	kabli	optycznych.	Wraz	z	zapotrzebowaniem	na	produkty	firmy	
zatrudnienie	szybko	rosło	i	pięć	lat	później	przeniosła	się	ona	do	nowego,	więk-
szego	budynku	w	Strykowie	pod	Łodzią.	Największy	wzrost	zatrudnienia	nastąpił	
w	 latach	2016-2017,	 gdy	 liczba	pracowników	wzrosła	 z	 około	 1	 600	do	blisko		
2	800	osób.	
Obecnie	 zakład	w	Strykowie	 jest	największym	producentem	kabli	 światłowodo-
wych	oraz	osprzętu	telekomunikacyjnego	w	Europie.
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Pod specjalnym nadzorem

Główne	przedsięwzięcia	w	dziedzinie	poprawy	
bezpieczeństwa	 i	higieny	pracy	to:	montaż	wy-
ciągów	 stanowiskowych	 nad	 ośmioma	 liniami	
produkcyjnymi,	 zainstalowanie	 technicznych	
systemów	zabezpieczeń	doków	załadunkowych,	
zmiana	oświetlenia	na	10	liniach	produkcyjnych	
oraz	modernizacja	linii	cięcia.	Dla	zmniejszenia	
hałasu	 zmodernizowano	 transportery	 taśmowe		
i	 prasy	 ultradźwiękowe,	 a	 maszyna	 do	 susze-
nia	 muf	 kablowych	 zyskała	 osłonę	 z	 warstwą	
dźwiękochłonną.	W	celu	zmniejszenia	zagrożeń	
chemicznych	 zakupiono	 odciągi	 oparów	 oraz	
dyspensery.	W	 firmie	wdrożono	własny	 system	
zarządzania	 bhp.	 Aby	 usprawnić	 nadzór	 nad	
warunkami	 pracy,	wprowadzono	 3-poziomowy	
system	przeglądów	bhp	oraz	system	obserwacji	
zachowań	pracowników.
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MAN Trucks Sp. z o.o.

Zakład	MAN	Trucks	zlokalizowany	jest	na	terenie	gminy	Niepołomice	w	Krakow-
skiej	Specjalnej	Strefie	Ekonomicznej.	 Jest	częścią	związku	produkcyjnego	MAN.	
Od	rozpoczęcia	produkcji	w	październiku	2007	r.	zajmuje	się	wyłącznie	monta-
żem	pojazdów	z	części	sprowadzanych	z	innych	zakładów	MAN	lub	od	dostawców	
zewnętrznych.	
W	Niepołomicach	513	zatrudnionych	pracuje	przy	produkcji	pojazdów	ciężaro-
wych	serii	TGX	(przeznaczonych	do	transportu	dalekobieżnego),	TGS	i	TGS	WW	
(do	transportu	lokalnego	i	ciężkich	ładunków,	stosowanych	głównie	na	placach	bu-
dów).	W	grudniu	2017	r.	z	linii	produkcyjnej	zjechał	100	000	pojazd	od	początku	
działania	zakładu,	a	w	całym	roku	w	Niepołomicach	zmontowano	16	044	cięża-
rówki.	Dzienne	zdolności	produkcyjne	zakładu	wynoszą	140	pojazdów.

Bezpieczeństwo i ergonomia

Pracodawca	zwraca	szczególną	uwagę	na	to,	aby	
stanowiska	pracy	były	ergonomiczne.	Pracę	uła-
twiają	 zamontowane	podesty	 robocze	oraz	 spe-
cjalnie	zaprojektowane	stoły	i	stojaki,	służące	do	
montażu	 komponentów	 pojazdu.	 Ponadto	 sta-
nowisko	 spawalnicze	 zostało	 ogrodzone	 kurty-
ną,	która	zapobiega	rozprzestrzenianiu	się	gazów		
spawalniczych	 na	 linię	 produkcyjną,	 natomiast		
zakup	 nowych	 przyczepek	 transportowych	 po-
zwolił	zredukować	hałas	do	poziomu	80	dB.	Aby	
zapobiec	poślizgnięciu	 się	w	komorach	 lakierni-
czych,	zastosowano	posadzki	pokryte	kratownica-
mi.	Zlikwidowano	drabiny	przystawne	i	zastąpio-
no	je	podestami	roboczymi.	System	sztaplowania	
pustych	palet	wyposażony	został	w	czujniki	i	kur-
tyny	 świetlne,	 które	 zabezpieczają	 przed	 wtar-
gnięciem	pracownika	w	ten	obszar.
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Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.

Zakład	Wytwarzania	Artykułów	Ściernych	Saint-Gobain	Polska	Sp.	z	o.o.	w	Kole	
powstał	w	1999	r.	i	zatrudnia	715	pracowników.	Nowoczesna	infrastruktura	zakła-
du	zajmuje	43	hektary.	Nacisk	na	nieustanny	rozwój	oraz	innowacyjność	powodu-
je,	że	produkty	wytwarzane	w	fabryce	w	Kole	należą	do	najlepszych	i	najbardziej	
zaawansowanych	technicznie	na	świecie.	Ściernice,	segmenty	ścierne	oraz	osełki	
wykonane	z	twardych	materiałów	(korundowych	i	karbokorundowych	ze	spoiwami	
żywicznymi	i	ceramicznymi)	przeznaczone	są	do	szlifowania	i	przecinania	różnych	
materiałów,	m.in.	stali,	betonu,	ceramiki	itp.	Oprócz	ściernic	w	Kole	produkuje	się	
papier	ścierny	o	różnej	granulacji,	przeznaczony	dla	branży	meblarskiej,	motoryza-
cyjnej	oraz	domowego	majsterkowania.	
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Ulżyć pracownikowi

Zakład	 stosuje	 nowoczesne	 rozwiązania	 popra-
wiające	 bezpieczeństwo	 pracowników.	 Stano-
wiska	pracy	wyposażone	 są	w	 żurawie	 słupowe	
eliminujące	dźwiganie.	W	magazynach	oraz	w	za-
kładzie	wyrobów	cienkich	zamontowano	kurtyny	
żaroodporne.	Zainstalowano	automatyczną	prasę	
rotacyjną	do	produkcji	ściernic	wraz	z	węzłem	do	
mieszania,	przez	co	wyeliminowano	konieczność	
prac	 ręcznych.	 Zmodernizowano	 linię	 rozbiórki		
i	 automatycznego	 systemu	 oddzielania	 tarcz.	
Wyciszono	maszyny	 i	 zamontowano	ekran	aku-
styczny	oraz	panele	dźwiękochłonne.	Nowo	za-
trudniony	pracownik	otrzymuje	trenera	wewnętrz-
nego,	który	przedstawia	bezpieczne	metody	pracy.		
W	firmie	wdrożono	system	zarządzania	bhp	oraz	
monitoring,	dzięki	temu	można	analizować	działa-
nia	niebezpieczne	i	opracowywać	plany	poprawy.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu Państwowej Inspekcji Pracy  
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Zakłady zatrudniające do 50 osób
BRB	Central	Eastern	Europe	Sp.	z	o.o.
ELOROS	Sp.	z	o.o.
PPH	POLDREW	Sp.	z	o.o.
Wojciech	Zgliczyński	ZAKŁAD	BETONIARSKI	
ZPHU	JOBIMET	Józef	Bardłowski

Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób
Bialskie	Wodociągi	i	Kanalizacja	WOD-KAN	Sp.	z	o.o.
DOMEL	Sp.	z	o.o.
GiB	MEBLE	Gandecki	i	Berski	sp.	j.
Global	Steering	Systems	Europe	Sp.	z	o.o.
Gospodarstwo	Ogrodnicze	Łęgajny	Sp.	z	o.o.
MIKO	PAC	Sp.	z	o.o.
Mondelez	International	RD&Q	Sp.	z	o.o.
Nordkalk	Sp.	z	o.o.	Kopalnia	i	Zakład	Produkcyjny	w	Sławnie
Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarska	w	Skale
Teknos	Sp.	z	o.o.

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób
Belma	Accessories	Systems	Sp.	z	o.o.
FCA	Powertrain	Poland	Sp.	z	o.o.
IKEA	Industry	Poland	Sp.	z	o.o.	oddział	Orla
INGLOT	Sp.	z	o.o.
Okręgowa	Spółdzielnia	Mleczarska	w	Końskich
PGE	Górnictwo	i	Energetyka	Konwencjonalna	S.A.	Oddział	Elektrownia	Turów
SAINT-GOBAIN	Innovative	Materials	Polska	Sp.	z	o.o.	Oddział	Enkapsulacja	w	Żarach

www.pip.gov.pl


