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Szanowni Państwo!
Tegoroczna XXVI edycja prestiżowego konkursu Państwowej 

Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 
ma wyjątkowy charakter. Przypada w setną rocznicę powołania 
inspekcji pracy przez władze niepodległego Państwa Polskiego. 
Przez te minione 100 lat Państwowa Inspekcja Pracy działała, 
realizując i dostosowując swoją misję do zmieniających się re-
aliów społeczno-politycznych, przemian gospodarczych, ewolucji  
w stosunkach pracy i procesów technologicznych. 

Jednak, by realnie wpływać na poprawę stanu bezpieczeństwa 
w pracy niezbędna jest współpraca tych, którzy na co dzień świad-
czą pracę i tych, którzy odpowiadają za zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy. Pracodawcy, by osiągnąć przewagę nad 
konkurencją, muszą korzystać z osiągnięć nauki, wdrażać nowe 
technologie i materiały.

Biotechnologie, nanotechnologie, genetyczne modyfikowanie 
roślin i zwierząt to tylko przykłady nowych zdobyczy ludzkości 
wykorzystywanych w środowisku pracy. 

Mamy coraz większe grono pracodawców XXI wieku pokazują-
cych, że może rozwijać swoją działalność, dbając jednocześnie 
o bezpieczeństwo swoich pracowników. Takich właśnie praco-
dawców Państwowa Inspekcja Pracy już od ponad ćwierćwiecza 
promuje  jako  wzorzec godny naśladowania. Za efektywne przed-
sięwzięcia na rzecz podnoszenia standardów bezpiecznej pracy 
tradycyjnie przyznajemy statuetki „Mecum Tutissimus Ibis”.

Podejmowane przez pracodawców inwestycje poprawiające 
poziom bezpieczeństwa przyczyniają się z pewnością do sukce-
sów gospodarczych. To inspiracja dla tych, którzy jeszcze nie mają 
świadomości, że inwestowanie w bezpieczeństwo pracy, zdrowie 
pracowników nie są zbędnym kosztem, a doskonałą lokatą w po-
myślny rozwój przedsiębiorstwa i Ojczyzny.

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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Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości



LAUREACI 2019

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 

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek,	na	podstawie	rekomendacji	Kapituły,	przyznał	dziewięć	statuetek	
Mecum	Tutissimus	 Ibis	w	XXVI	 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:
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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.



6 77

MHSI spółka z o.o. 

Firma	powstała	w	2013	r.	z	przekształcenia	Międzywojewódzkiej	Handlowej	Spół-
dzielni	Inwalidów	Warszawa-Zachód,	działającej	na	rynku	od	1951	r.	Spółka	jest	
Zakładem	Pracy	Chronionej	i	zatrudnia	34	osoby,	w	tym	18	niepełnosprawnych.	
Podstawową	formą	jej	działalności	jest	sprzedaż	detaliczna	w	10	sklepach	na	te-
renie	Warszawy,	w	 tym	8	ze	sprzętem	rehabilitacyjnym	 i	ortopedycznym	(pozo-
stałe	 2	 to	 sklepy	 spożywcze).	Wychodząc	naprzeciw	potrzebom	klientów,	 firma	
uruchomiła	także	wypożyczalnię	sprzętu	rehabilitacyjnego,	a	kilkudziesięcioletnie	
doświadczenie	na	rynku	jest	gwarancją	profesjonalnej	obsługi.	Od	2007	r.	spółka	
ma	podpisaną	umowę	z	Narodowym	Funduszem	Zdrowia,	co	umożliwia	klientom	
zakup	w	jej	sklepach	sprzętu	refundowanego.
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Bez barier

We	 wszystkich	 obiektach	 spółki	 zostały	 zlikwido-
wane	bariery	 architektoniczne:	wykonano	podjaz-
dy,	 poręcze	 oraz	 zainstalowano	 ruchome	 rampy	
podjazdowe,	 co	 znacząco	 usprawniło	 poruszanie	
się	 pracowników.	 Także	 pomieszczenia	 higienicz-
no-sanitarne	 w	 lokalach	 sklepowych	 wyposażo-
no	 w	 poręcze.	 Stanowiska	 pracy	 zostały	 dosto-
sowane	 do	 niepełnosprawności	 zatrudnionych.		
W	firmie	wdrożono	Instrukcję	Bezpieczeństwa	Po-
żarowego	określającą	zasady	ewakuacji	osób	poru-
szających	 się	 na	 wózkach	 inwalidzkich	 oraz	 osób		
z	dysfunkcją	narządu	ruchu.	W	siedzibie	spółki	dzia-
ła	poradnia	pracownicza,	co	bardzo	pomaga	zatrud-
nionym	w	procesie	rehabilitacji.	
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Spółka Wodno-Ściekowa „Swarzewo” 

Firma	powstała	w	1980	r.	w	celu	wybudowania	i	eksploatacji	oczyszczalni	ścieków		
z	 Półwyspu	 Helskiego,	 Pucka	 i	 Władysławowa.	 Miała	 kluczowe	 znaczenie	 dla	
ochrony	wód	Zatoki	Puckiej.	Obiekt	w	Swarzewie	 (działa	od	1988	r.)	oczyszcza	
rocznie	około	2,5	mln	m3	ścieków,	a	oczyszczalnia	w	Jastarni	(działa	od	1992	r.)	ko-
lejne	0,5	mln	m3	ścieków.	Oczyszczalnie	znajdują	się	na	terenie	(obiekt	w	Jastarni)	
i	w	otulinie	(obiekt	w	Swarzewie)	Nadmorskiego	Parku	Krajobrazowego.	Do	spółki	
należą	także	przepompownie	ścieków	w	Pucku	i	Władysławowie.	Spółka	Wodno-
-Ściekowa	„Swarzewo”	zatrudnia	49	osób.	Oprócz	oczyszczania	i	odprowadzania	
ścieków	prowadzi	prace	badawczo-projektowe	i	wdrożeniowe	w	zakresie	ochrony	
wód	przed	zanieczyszczeniem.	Bierze	także	udział	w	programie	zarybiania	Zatoki	
Puckiej.	
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Monitoring i automatyka

W	celu	zwiększenia	niezawodności	procesu	techno-
logicznego	oraz	poprawy	warunków	pracy	w	latach	
2014-2016	 spółka	 dokonała	 przebudowy	 oczysz-
czalni	w	Swarzewie.	Modernizacja	dyspozytorni	i	za-
stosowanie	systemu	monitorującego	przebieg	całego	
procesu	 technologicznego	pozwoliły	na	ogranicze-
nie	do	niezbędnego	minimum	czasu	przebywania	
pracowników	 w	 strefie	 zagrożenia.	 Oczyszczalnia	
została	wyposażona	w	automatyczne	sterowanie	na-
powietrzaniem	w	reaktorach	biologicznych,	płynną	
regulację	 otwierania	 i	 zamykania	 zasuw,	 zastawek	
oraz	napełniania	zbiorników,	co	ograniczyło	ręczną	
pracę	pracowników.	Ponadto	w	kluczowych	obiek-
tach	 technologicznych	 zainstalowano	 wyłączniki	
bezpieczeństwa,	a	w	strefach	niebezpiecznych	wy-
konano	balustrady	ochronne,	ekrany	oraz	podesty	
zapobiegające	upadkowi.	 9
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Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Spółka z o.o. 

Wytwórnia	rozpoczęła	działalność	w	1948	r.	w	Grudziądzu	jako	oddział	Pomorskich	
Zakładów	Przetwórstwa	Owocowo-Warzywnego.	W	1990	r.	nastąpiło	jej	wydziele-
nie,	a	w	1991	r.	uzyskała	osobowość	prawną.	Jednak	renoma	firmy	o	wieloletniej	
tradycji,	 tak	ważna	w	branży	spożywczej,	pozostała.	Wytwórnia	produkuje	ocet,	
majonez,	musztardę,	ketchup	i	sosy.	Obecnie	przedsiębiorstwo	zatrudnia	48	pra-
cowników.	Działalność	produkcyjna	jest	prowadzona	w	budynkach	pochodzących	
z	XIX	w.	i	objętych	nadzorem	konserwatora	zabytków.	Utrzymanie	tych	obiektów	
w	nienagannym	stanie	i	dostosowanie	ich	do	wymogów	bezpieczeństwa	wymagało	
nakładów	na	poziomie	1,5	mln	zł.	Jednak	dzięki	poczynionym	inwestycjom	dosko-
nale	łączą	tradycyjną	architekturę	z	nowoczesnością	produkcji.
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Ochrona na miarę

W	 firmie	 zmodernizowano	 linie	 rozlewnicze,	 co	
wpłynęło	 na	 zmniejszenie	 narażenia	 na	 pochwy-
cenie	przez	ruchome	elementy	maszyn.	Hałas	spo-
wodowany	 przez	 uderzające	 o	 siebie	 słoiki	 ogra-
niczono	dzięki	zastosowaniu	na	 linii	produkcyjnej	
dodatkowych	elementów	gumowych.	Ręczne	pra-
ce	transportowe	na	linii	produkcji	majonezów	wy-
eliminowano	 m.in.	 dzięki	 zastosowaniu	 instalacji	
ważenia	i	zasypu	surowców.	Transportery	do	palet	
ze	słojami	oraz	wyrobami	gotowymi	przystosowano	
do	współpracy	 z	wózkami	 elektrycznymi	niskiego	
podnoszenia.	Zainstalowano	również	depaletyzator	
do	słoików.	Pracownicy	biorą	udział	w	testowaniu	
odzieży	i	obuwia	roboczego	oraz	środków	ochrony	
indywidualnej	w	celu	jak	najlepszego	dopasowania	
ich	do	indywidualnych	potrzeb.	
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ORLEN Upstream Sp. z o.o.

Spółka	została	utworzona	w	2005	r.	Jej	siedziba	mieści	się	we	własnym	biurowcu	
firmy	w	Warszawie,	spełniającym	najwyższe	standardy	nowoczesnego	budownic-
twa,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	bhp.	Zatrudnia	91	pracowników	i	zajmuje	
się	poszukiwaniem,	 rozpoznawaniem	 i	wydobywaniem	ropy	naftowej	oraz	gazu	
ziemnego.	Rozwój	segmentu	wydobywczego	w	Polsce	jest	obecnie	jednym	z	fila-
rów	strategii	Polskiego	Koncernu	ORLEN	S.A.	ORLEN	Upstream	prowadzi	opera-
cje	w	Polsce	i	w	Kanadzie	(w	Ameryce	Północnej	spółka	jest	obecna	od	2013	r.).		
W	kraju	swą	działalność	poszukiwawczo-wydobywczą	koncentruje	w	Wielkopol-
sce,	na	Pomorzu,	Podkarpaciu,	w	Małopolsce	i	na	Lubelszczyźnie.	Prace	wiertnicze	
prowadzone	są	okresowo	–	od	3	do	6	miesięcy.	Działania	na	podstawie	10	koncesji	
firma	prowadzi	samodzielnie,	a	w	ramach	kolejnych	10	–	wspólnie	z	partnerem.
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Bhp z planem

Kluczową	rolę	w	spółce	w	zakresie	bhp	pełni	„Plan	
ruchu	 zakładu	 górniczego”,	w	 którym	m.in.	 okre-
ślono	klasy	zagrożenia	erupcyjnego	dla	odwiertów	
–	 są	 one	 zabezpieczane	 adekwatnie	 do	 klasy	 za-
grożenia.	Plan	wyznacza	 strefy	 zagrożenia	pożaro-
wego	 i	 wybuchowego.	 Przebywający	w	 tych	 stre-
fach	 pracownicy	 korzystają	 z	 odzieży	 ochronnej		
i	roboczej	o	właściwościach	antyelektrostatycznych	
oraz	 trudnopalnych,	a	 także	z	urządzeń	 i	 instalacji		
w	wykonaniu	przeciwwybuchowym,	oraz	z	narzędzi	
nieiskrzących.	W	firmie	działa	zintegrowany	system	
zarządzania	bezpieczeństwem	i	higieną	pracy	oraz	
zarządzania	 jakością	 i	 środowiskiem.	 Pracodawca	
opracował	tzw.	standardy	minimalne	bezpiecznego	
wykonywania	 prac:	 z	 substancjami	 chemicznymi,	
na	wysokości,	związanych	z	podnoszeniem,	w	prze-
strzeniach	zamkniętych	oraz	prac	gorących.	
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Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo	SIMET	S.A.	z	siedzibą	w	Jeleniej	Górze	powstało	w	1970	r.	pod	
nazwą	 SI	 SIMET.	 Jest	 zakładem	 pracy	 chronionej	 i	 większość	 spośród	 248	 pra-
cowników	to	osoby	niepełnosprawne.	Obecnie	 firma	 jest	największym	w	Polsce	
wytwórcą	puszek	elektroinstalacyjnych,	a	także	znaczącym	producentem	złączek	
i	osprzętu	elektroinstalacyjnego.	W	ostatnich	 latach	oferta	handlowa	została	po-
większona	o	kolejne,	bardziej	zaawansowane	produkty	elektroniczne	i	elektrycz-
ne:	warystorowe	ograniczniki	przepięć,	programatory	czasowe,	 liczniki	prądowe	
oraz	serię	nowoczesnych	łączników	dotykowych.	Firma	swoje	wyroby	dostarcza	na	
rynek	krajowy	oraz	eksportuje,	m.in.	do:	Niemiec,	Wielkiej	Brytanii,	Hiszpanii,	Ro-
sji,	Czech,	Słowacji,	Ukrainy,	Estonii,	Litwy,	Łotwy,	Węgier	i	innych	krajów	Europy,	
a	także	do	Indonezji	i	Meksyku.	
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Stała poprawa

W	zakładzie	wprowadzono	program	poprawy	wa-
runków	 pracy	 w	 dziedzinie	 hałasu,	 zastosowano	
wydajną	wentylację	ogólną	 i	miejscową,	wyraźnie	
oznakowano	 ciągi	 komunikacyjne	 z	 oznaczeniem	
miejsc	poruszania	się	wózków	widłowych.	Ponadto	
prowadzone	 są	przeglądy	 regałów	magazynowych	
i	przeglądy	urządzeń	 transportu	bliskiego.	Użytko-	
wane	 maszyny	 wyposażono	 w	 sprawne	 osłony		
i	wyłączniki	awaryjnego	zatrzymania.	Doposażono	
zakład	w	ręczny	sprzęt	gaśniczy	oraz	hydranty	we-
wnętrzne	i	zewnętrzne.	Pracownikom	zapewniono	
środki	ochrony	dłoni	 i	odpowiednie	noże	 tapicer-
skie.	Stałej	poprawie	warunków	pracy	sprzyjają	też	
prowadzone	od	kilku	lat	modernizacje	hal	produk-
cyjnych,	okien	oraz	wentylacji	i	klimatyzacji.	
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Solvay Poland Sp. z o.o.

Firma	z	Włocławka	należy	do	Grupy	Solvay,	międzynarodowego	koncernu	che-
micznego	z	ponad	stuletnią	tradycją.	Pierwsze	zakłady	Solvay	na	terenach	polskich	
powstały	w	1908	r.	w	Warszawie.	W	czasie	okupacji	hitlerowskiej	w	krakowskim	
Solvayu,	wytwarzającym	sodę	amoniakalną,	będącą	przez	wiele	lat	sztandarowym	
produktem	koncernu,	pracował	przyszły	papież	i	święty	Karol	Wojtyła.	Dziś	Grupa	
Solvay,	zatrudniająca	około	27	tys.	pracowników	w	62	krajach,	ma	bogatą	ofertę	
zaawansowanych	technologicznie	produktów	i	innowacyjnych	rozwiązań.	Powsta-
ła	w	2012	r.	na	terenie	zakładów	chemicznych	Anwil	Włocławek	spółka	zajmuje	
się	produkcją	krzemionki	wysokodyspersyjnej,	mającej	różnorodne	zastosowanie,	
np.	 jako	wypełniacz	 gum	do	 produkcji	 opon	 samochodowych.	 Firma	 zatrudnia		
83	pracowników.

Ulżyć pracownikowi

W	 celu	 ograniczenia	 zagrożeń	 wdrożono	 szereg	
rozwiązań,	 jak	 np.:	 instalacja	 pryszniców	 bezpie-
czeństwa	 tam,	 gdzie	 występuje	 ryzyko	 kontaktu		
z	substancjami	żrącymi,	rozlokowanie	dozowników		
z	 ochronnikami	 słuchu	 w	 miejscach	 o	 podwyż-
szonym	 poziomie	 hałasu,	 zainstalowanie	 windy	
towarowej	w	celu	wyeliminowania	 ręcznych	prac	
transportowych	 oraz	 system	 przeglądów	 drabin		
i	 podestów.	 Ponadto	 w	 zakładzie	 działają	 syste-
my	 zarządzania	 bezpieczeństwem,	 m.in.:	 system	
izolacji	 energii	 LOTO,	 system	Visual	Management	
(zarządzanie	wizualne),	program	Life	Saving	Rules		
(8	zasad	ratujących	życie).	Spółka	stosuje	także	do-
bre	 praktyki,	 m.in.:	 dystrybucję	 wśród	 pracowni-
ków	minerałów	i	witamin	podczas	upałów,	„Patro-
le	bhp”,	szkolenia	z	zasad	ewakuacji	czy	coroczny	
„Dzień	bezpieczeństwa”.	
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Eaton Automotive Systems Sp. z o.o.

Firma	z	Bielska-Białej	jest	częścią	amerykańskiej	korporacji,	która	w	1997	r.	prze-
jęła	od	Fiat	Auto	Poland	produkcję	zaworów	silnikowych.	Przeprowadzka	zakładu	
do	nowej	hali	na	terenie	Specjalnej	Strefy	Ekonomicznej	w	2005	r.	pozwoliła	na	
poszerzenie	 oferty	wytwarzanych	 części.	Obecnie	 spółka	 zajmuje	 się	 produkcją	
zaworów,	hydraulicznych	kasatorów	luzu,	dźwigienek	do	zaworów	oraz	carrierów,	
czyli	kluczowych	elementów	w	silniku	samochodowym.	Zakład	zatrudnia	ponad	
900	osób.	 Firma	 z	Bielska-Białej	 jest	 jednym	z	najlepszych	 zakładów	Eatona	na	
świecie,	czego	dowodem	jest	wiele	nagród,	w	tym	także	od	klientów.	Wśród	jej	
kontrahentów	znajdują	się	takie	marki	jak:	GM,	Audi,	DAF,	FCA,	Ferrari,	Ford,	Ive-
co,	Jaguar/Land	Rover,	Maserati,	Mercedes-AMG,	Daimler-Mercedes,	Opel,	Peu-
geot/Citroen,	Skoda,	Toyota,	Volvo	czy	VW.	

Za
kł

ad
y 

d
u

że

19

Ciszej i bez potknięć

Priorytetem	w	 zakresie	 bhp	 jest	walka	 z	 hałasem.	
Przy	 użyciu	 kamery	 akustycznej	 zidentyfikowano	
źródła	 hałasu	 i	maszyny	 są	wyciszane	na	bieżąco,		
a	 w	 magazynie	 wprowadzono	 systemy	 wygłusza-
jące.	 Dzięki	 antypoślizgowym	 podestom,	 kratom		
i	matom	ograniczono	ryzyko	potknięć	i	poślizgnięć.	
W	 wyniku	 przeglądów	 stanowisk	 wymagających	
pracy	na	podestach	wprowadzono	dodatkowe	za-
bezpieczenia	przed	upadkiem	z	wysokości	w	posta-
ci	barier	oraz	poręczy.	Poprawiono	ergonomię	pracy	
oraz	 ograniczono	 ręczne	 prace	 transportowe	 po-
przez	zastosowanie	wózków	umożliwiających	pod-
noszenie	 i	 opuszczanie	 komponentów	 i	wyrobów	
gotowych.	 Pracowników	 zachęca	 się	 do	 udziału	
w	programach	„Safety	hero”	 i	„Pomysły	pracowni-
cze	4P”.	W	zakładzie	funkcjonuje	zintegrowany	sys-
tem	zarządzania	bezpieczeństwem	pracy	i	ochroną	
środowiska.
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ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A.

Firma	powstała	w	1971	r.	przy	Zakładzie	Energetycznym	w	Olsztynie.	W	2003	r.	
jej	inwestorem	strategicznym	została	grupa	Eltel	Networks	Co.,	która	jest	doświad-
czonym	dostawcą	infrastruktur	sieciowych	i	kompleksowo	realizuje	projekty	z	za-
kresu	budowy,	modernizacji,	remontu	sieci	elektroenergetycznych	oraz	usuwania	
awarii	 na	 całym	 świecie	przy	 zachowaniu	najwyższych	 standardów	bezpieczeń-
stwa.	Główna	siedziba	spółki	mieści	się	w	Gutkowie	(Olsztyn),	posiada	ona	także	
swoje	biura	w:	Toruniu,	Rzeszowie,	Warszawie,	Krośnie	i	Lublinie.	Obecnie	firma	
zatrudnia	około	650	osób.	W	swojej	codziennej	pracy	ELTEL	Networks	Energetyka	
S.A.	kieruje	się	takimi	wartościami	jak:	praca	zespołowa,	doskonalenie,	szacunek,	
innowacyjność	oraz	bezpieczeństwo	pracowników.

Bezpieczeństwo pod napięciem

W	 centrum	 szkoleniowym	 firmy	 cyklicznie	 odby-
wają	się	szkolenia	w	zakresie	bezpiecznej	pracy	na	
wysokości,	a	własne	centrum	badawczo-rozwojowe	
opracowuje	i	wdraża	rozwiązania	służące	poprawie	
warunków	bhp.	W	maszynach	budowlanych,	które	
pracują	w	pobliżu	 napowietrznych	 lub	 kablowych	
linii	 elektroenergetycznych,	 zamontowano	 sygnali-
zatory	napięcia.	By	ograniczyć	możliwość	porażenia	
prądem	w	wyniku	uszkodzenia	przewodów,	elektro-
narzędzia	zastąpiono	narzędziami	akumulatorowy-
mi,	co	podniosło	także	komfort	pracy.	Tymczasowe	
magazyny	chemiczne	na	budowach	pozwoliły	ogra-
niczyć	 kontakt	 pracowników	 z	 substancjami	 che-
micznymi.	 Zarząd	 spółki	 podpisał	 „Deklarację		
w	sprawie	bezpieczeństwa	pracy”,	w	firmie	publiko-
wany	jest	„Biuletyn	bezpieczeństwa”,	organizowane	
są	„Spacery	bezpieczeństwa”	oraz	„Tydzień	bezpie-
czeństwa”.	
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UMA Investments Sp. z o.o.

Firma	jest	częścią	międzynarodowego	koncernu	Kellogg’s	z	siedzibą	w	USA,	świa-
towego	lidera	w	produkcji	i	dystrybucji	płatków	śniadaniowych,	przekąsek	słodkich	
i	słonych	oraz	żywności	mrożonej.	Koncern	dostarcza	ponad	1 600	produktów	wy-
twarzanych	w	zakładach	zlokalizowanych	w	19	krajach	 świata	 i	 zatrudniających	
ponad	30	tys.	pracowników.	Zakład	w	Kutnie	istnieje	od	2008	r.	Obecnie	zatrud-
nia	ponad	450	pracowników,	korzysta	również	z	agencji	pracy	tymczasowej.	Od	
2014	r.	produkuje	słone	przekąski	Pringles.	Działa	w	trybie	ciągłym	przez	365	dni	
w	roku.	UMA	Investments	posiada	w	Kutnie	także	zbudowaną	w	2008	r.	halę	pro-
dukcyjną	z	instalacją	przeznaczoną	do	produkcji	płatków	śniadaniowych,	która	na	
razie	pozostaje	jednak	niewykorzystana.
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Dobra atmosfera dla bhp

Zastosowanie	 luster	 sferycznych	 i	czujników	ruchu	
z	sygnalizacją	świetlną	wpłynęło	na	wzrost	bezpie-
czeństwa	 poruszania	 się	 pieszych	 po	 drogach	 na	
terenie	zakładu.	Dzięki		automatyzacji	procesu	pro-
dukcyjnego	ograniczono	wysiłek	fizyczny.	Także	przy	
transporcie	puszek	do	miejsca	napełnienia	produk-
tem	pracę	ludzkich	rąk	zastąpiła	zautomatyzowana	
linia.	Przed	wejściem	i	podczas	pobytu	w	przestrzeni	
zamkniętej	atmosfera	badana	jest	przez	pracownika	
wyposażonego	w	przyrządy	bezpośredniego	odczy-
tu.	Co	pół	roku	w	zakładzie	wykonywane	są	przeglą-
dy	pod	kątem	pracy	na	wysokości.	Nowo	zatrudnie-
ni	pracownicy	 są	 szkoleni	w	zakresie	umiejętności	
rozpoznawania,	 unikania	 i	 raportowania	 zagrożeń	
związanych	 z	 urządzeniami	 elektrycznymi	 usytu-
owanymi	w	pobliżu	stanowiska	pracy.	W	zakładzie	
wdrożone	są	korporacyjne	systemy	bezpieczeństwa	
oraz	system	zarządzania	bhp.
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Pozostali uczestnicy centralnego etapu konkursu Państwowej Inspekcji Pracy  
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Zakłady zatrudniające do 50 osób
PRAVDA	S.A.
P.P.U.H.	„PA-DREW”	Paweł	Fąfara
ADAMEX	Sp.	z	o.o.	Sp.	k.
Charytatywne	Stowarzyszenie	Niesienia	Pomocy	Chorym	„MISERICORDIA”	Zakład	Aktywności	Zawodowej
LS	POLAND	Sp.	z	o.o.
WOOD	PAK	Sp.	z	o.o.
SELENA	–	Technika	Świetlna	sp.	z	o.o.
Metal-System	Sp.	z	o.o.

Zakłady zatrudniające od 51 do 250 osób
DOMINOWOOD	S.A.	Zakład	Produkcyjny
Kongsberg	Maritime	CM	Sp.	z	o.o.
Aperam	Stainless	Services	&	Solutions	Poland	Sp.	z	o.o.
Saint-Gobain	Construction	Products	Polska	Sp.	z	o.o.	Oddział	w	Szarbkowie
AS-BABUNI	Sp.	z	o.o.
HAGMED	Sp.	z	o.o.	Sp.	k.
ZAKŁAD	POLIGRAFICZNY	„POL-MAK”	Sp.	J.	Zakład	Produkcyjny	w	Iławie
TRANSANNABERG	Wiesiollek	J.M.	Sp.	J.
Przedsiębiorstwo	„DOMBUD”	Sp.	z	o.o.
Husqvarna	Poland	Sp.	z	o.o.	ODDZIAŁ	W	MIELCU
KIETZMANN	Coatings	Sp.	z	o.o.

Zakłady zatrudniające powyżej 250 osób
SaMASZ	Sp.	z	o.o.
BKT	ELEKTRONIK	Sp.	z	o.o.
WYTWÓRCZA	SPÓŁDZIELNIA	PRACY	„SPOŁEM”	w	Kielcach
Bahlsen	Polska	Sp.	z	o.o.	Sp.k.
„LIBREX”	Izabela	Orzeł
ADIENT	POLAND	Sp.	z	o.o.	Oddział	Commercial	Seating	w	Skarbimierzu
EUROLINE	Sp.	z	o.o.
FIBRAIN	Sp.	z	o.o.
Bridgestone	Stargard	Sp.	z	o.o.
MPWiK	S.A.	Wrocław
ROCKWOOL	POLSKA	Sp.	z	o.o.


