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Szanowni Państwo!
Po raz kolejny mamy przyjemność uhonorować Laureatów prestiżowych konkursów: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny
Inspektor Pracy”. Doceniamy w ten sposób tych, którzy wykonywanie obowiązków
zawodowych traktują z odpowiedzialnością oraz poczuciem misji, jaką jest zapewnienie
dobrostanu wszystkim uczestnikom procesu pracy.
Rok 2020 przyniósł wiele nieoczekiwanych wyzwań związanych z zapewnieniem
właściwych warunków pracy i skutecznej ochrony zdrowia. Z obserwacji inspektorów
pracy wynika, że wiele firm, by chronić swoich pracowników przed zakażeniem koronawirusem, stosowało w zakładach pracy niekonwencjonalne rozwiązania techniczne i organizacyjne. Pozwoliło to zminimalizować skutki nowych, nieznanych dotychczas zagrożeń.
Osoby pełniące w zakładach pracy służbę społeczną stanowią nieocenione wsparcie we wszystkich działaniach pracodawców, podejmowanych z myślą o poprawie
standardów bhp. Ten szczególny rok wymaga elastycznego podejścia oraz nadzwyczajnego współdziałania wszystkich grup zawodowych, którego nadrzędnym celem
jest zapewnienie bezpieczeństwa w pracy i poza nią. Cieszy zatem fakt, że w konkursach Państwowej Inspekcji Pracy możemy nagradzać społecznych inspektorów pracy
oraz pracodawców wyróżniających się zaangażowaniem, którzy poszukują i wdrażają
najefektywniejsze sposoby zarządzania kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
W imieniu własnym, a także pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli Partnerów instytucjonalnych i społecznych – biorących udział w pracach
Komisji Konkursowych – pragnę złożyć serdeczne gratulacje wszystkim Laureatom.
Życzę dalszych sukcesów i wytrwałości w działaniach na rzecz wspólnego dobra, jakim
jest zdrowa i bezpieczna praca.
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PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

O konkursie
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” realizowany
jest przez Państwową Inspekcję Pracy od ponad 25 lat. Tegoroczna,
XXVII edycja, została objęta honorowym patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek. Patronat medialny nad
konkursem sprawuje TVP Info.
Nagradzani pracodawcy wdrażają nowoczesne systemy zarządzania bezpieczeństwem, dążą do ograniczania zagrożeń wypadkowych
oraz aktywnie współdziałają z pracownikami na rzecz podnoszenia
standardów ochrony pracy. Swoimi działaniami wpływają na rozwój
kultury bezpieczeństwa, łącząc sukces ekonomiczny z troską o zdrowie i dobrostan pracowników.
W konkursie uczestniczą przedsiębiorstwa o różnych profilach
działalności oraz formach własności. Konkurs realizowany jest w dwóch
etapach: regionalnym i centralnym. Pracodawcy oceniani są
w trzech kategoriach: do 49 zatrudnionych – I kategoria,
od 50 do 249 zatrudnionych – II kategoria
i powyżej 249 zatrudnionych – III kategoria.
Zwycięzcy etapu centralnego uhonorowani zostają
statuetką Mecum Tutissimus Ibis. Decyzję o jej przyznaniu
podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek Kapituły
konkursu, w której – obok jurorów z Państwowej Inspekcji
Pracy – zasiadają przedstawiciele największych organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Laureaci wpisywani są na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. Firmy te przyczyniają się do budowania
pozytywnego wizerunku polskich zakładów pracy.
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NAGRODZENI ZAKŁADY MAŁE

Łukasz
Berent
prezes

TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

BR TECHNOLOGY
IZABELA BERENT, ŁUKASZ BERENT S.C.
Firma BR TECHNOLOGY s.c. jest rodzinną firmą prowadzącą działalność od 2017 r. Aktualnie zatrudnia 12 osób. Specjalizuje się w obróbce
mechanicznej elementów metalowych, wykonanych ze stali nierdzewnych
i aluminium z wykorzystaniem nowoczesnej technologii CNC, pozwalającej na
automatyzację procesów. Przedsiębiorstwo posiada nowoczesne maszyny
z niezbędnymi systemami bezpieczeństwa, osłonami i zabezpieczeniami.
4
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Stosowane w zakładzie rozwiązania techniczne przyczyniają się
do eliminacji ryzyka pochwycenia pracowników przez ruchome części
maszyn lub materiały i wyroby przemieszczające się w procesie produkcji. Ograniczają także narażenie na: promieniowanie optyczne laserowe, wysoką temperaturę, hałas, pyły oraz drgania. Wykorzystywany
w firmie laser wyposażono w szyby zabezpieczające przed odbłyskami podczas cięcia oraz w kurtynę świetlną zapobiegającą wtargnięciu
pracownika w pole robocze podczas pracy maszyny.
Zagrożenie zgniecenia pracownika podczas procesu
gięcia wykonywanego na prasie krawędziowej zostało
ograniczone poprzez montaż kurtyny świetlnej. Na stanowiskach spawalniczych zastosowano mobilne parawany
z lamelami, które chronią przed naświetlaniem pracowników na sąsiednich stanowiskach pracy.
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NAGRODZENI ZAKŁADY MAŁE

Jadwiga
Wójcik

właścicielka piekarni

PRZEDSIĘBIORSTWO „KRZYŚ” S.C.
JADWIGA WÓJCIK, KRZYSZTOF WÓJCIK
Przedsiębiorstwo „KRZYŚ” s.c. Jadwiga Wójcik, Krzysztof Wójcik istnieje od
2010 r. Zajmuje się produkcją pieczywa oraz świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek. Aktualnie zatrudnia 8 osób. Piekarnia funkcjonuje w oparciu o infrastrukturę zakładu wybudowanego w 1965 r. Po przejęciu zakładu, pracodawca
przeprowadził gruntowny remont obiektu polegający m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, ociepleniu
oraz wymianie pokrycia dachu, dokonaniu remontu komina piekarniczego, naprawie posadzek i zainstalowaniu urządzeń klimatyzacji.
6
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KORZYSTNE MODERNIZACJE
W celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników
wymieniono przestarzałe maszyny piekarnicze, ograniczono zapylenie na stanowisku piekarza, zmniejszono natężenie hałasu na stanowiskach pracy przesiewania mąki i obsługi miesiarki do ciasta. Do
eksploatacji wprowadzono półautomatyczną dzielarko-zaokrąglarkę
do bułek, co umożliwiło częściowe wyeliminowanie ręcznej pracy na stanowisku ciastowego. Wśród ostatnich
działań pracodawcy na rzecz bezpieczeństwa pracy
znalazł się aneks wprowadzony do oceny ryzyka zawodowego w związku z narażeniem na COVID-19. Pracownicy biorą czynny udział w tworzeniu zasad i przepisów
zakładowych w zakresie bhp.
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NAGRODZENI ZAKŁADY MAŁE

Olga
Malinkiewicz

wiceprezes zarządu

SKUTECZNA OCHRONA PRZED CHEMIKALIAMI

SAULE S.A.
SAULE S.A. od 2013 r. prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem i komercjalizacją ultracienkiego, elastycznego ogniwa perowskitowego
– produktu pozycjonowanego na rynku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Aktualnie firma zatrudnia 43 pracowników. Charakter prac oraz złożoność procesów prowadzonych w zakładzie wymusza użycie kilkuset substancji
chemicznych, co wiąże się z występowaniem szeregu czynników: drażniących,
toksycznych, mutagennych, rakotwórczych i łatwopalnych, których obecność
determinuje wzmożone działania pracodawcy na rzecz bhp.
8

NAGRODY GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY 2020

W celu minimalizacji zagrożeń zawodowych w firmie wdrożono system zarządzania, którego składowymi są: właściwe gospodarowanie
odczynnikami oraz szczegółowa ocena ryzyka zawodowego, uwzględniająca narażenie na kontakt z poszczególnymi substancjami chemicznymi. Do działań pracodawcy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
należą m.in.: instalacja systemu wykrywania gazu i czujnika poziomu tlenu, wyposażenie laboratorium w natrysk
bezpieczeństwa, wdrożenie rozwiązań pozwalających na
wykrycie awarii centrali wentylacyjnej oraz montaż kamer
umożliwiających rejestrację sytuacji potencjalnie wypadkowych, a także opracowanie – wspólnie z pracownikami
– precyzyjnych instrukcji stanowiskowych.
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NAGRODZENI ZAKŁADY ŚREDNIE

Puneet
Saini

członek zarządu

PROCEDURY AWARYJNE TO PODSTAWA

INDORAMA VENTURES
POLAND SP. Z O.O.
Firma rozpoczęła swoją działalność w 2011 r. i obecnie zatrudnia 113 pracowników. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja politereftalanu etylenu – powszechnie znanego jako PET. W celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń chemicznych, związanych z profilem produkcji, wymieniono
dygestoria, minimalizujące ilość oparów chemicznych podczas analiz laboratoryjnych oraz zastosowano wyciągi miejscowe oparów.
10
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Spółka wprowadziła procedury reagowania na sytuacje awaryjne,
a pracownicy mają stały dostęp do osobistych detektorów monitorujących stężenie tlenu i gazów palnych oraz aparatów ucieczkowych.
Dla bezpieczeństwa prac na wysokości zakupiono samojezdny podest ruchomy. Ponadto zapewniono dwa wózki elektryczne eliminujące obciążenia mięśniowo-szkieletowe. W zakładzie funkcjonuje
system LOTO, likwidujący zagrożenia związane z niekontrolowanym uruchomieniem maszyn i urządzeń.
Pracodawca realizuje wiele inicjatyw mających na celu
monitorowanie i poprawę stanu bezpieczeństwa pracy,
takich jak: powołanie Zespołu do Spraw Innowacji oraz
organizacja konkursu „Bezpieczna firma – 100 000 roboczogodzin bez wypadku”.
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NAGRODZENI ZAKŁADY ŚREDNIE

Lucyna
Jędrzejczyk
prezes zarządu

PRZECIWDZIAŁAĆ ZAGROŻENIOM WYBUCHOWYM

POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE
„PZZ” W KRAKOWIE S.A.
Spółka zajmuje się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż od ponad
70 lat. Od listopada 2018 r. obiektem produkcyjnym jest Młyn św. Marcina
w Podłężu, w którym pracuje 76 osób. W zakładzie funkcjonuje pneumatyczny
system transportu przetworów zbożowych oraz nowoczesny system mechanicznej wentylacji dróg transportu w części produkcyjnej młyna. Zapewnia to
uszczelnienie transportu wewnętrznego i pozwala na ograniczenie zapylenia.
12
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W części produkcyjnej zainstalowano klapy oddymiające, kurtyny
dymowe i system sygnalizacji pożaru. Urządzenia technologiczne są
wyposażone w klapy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe, a także
w systemy tłumiące wybuch. Pracodawca powołał zespoły przeciwpożarowe, zapewniające szybkie reagowanie w razie zagrożenia.
Do transportu produktów służą wózki widłowe, a transport poziomy
odbywa się przy pomocy taśmociągów. Optymalnie zabezpieczono prace na wysokości dzięki zastosowaniu pomostów
stałych lub przestawnych przy maszynach i urządzeniach wymagających ciągłego serwisowania. Zamontowano też linię do paletyzacji mąki workowanej i paczkowanej, eliminując uciążliwą pracę fizyczną. W latach
2016-2018 wprowadzono dwie nowoczesne linie technologiczne młyna pszennego.
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NAGRODZENI ZAKŁADY ŚREDNIE

Jerzy
Żołyniak
fot. Justyna Pochmara

dyrektor zakładu

ARDAGH GLASS S.A.
ZAKŁAD W WYSZKOWIE
Spółka rozpoczęła działalność w listopadzie 2001 r. i obecnie zatrudnia
130 pracowników. Produkuje opakowania metalowe i szklane. W firmie regularnie prowadzone są ćwiczenia postępowania w sytuacji wycieku szkła.
W zakładzie zainstalowano również systemy alarmowania na wypadek wycieku lub pożaru serwerowni i automatów szklarskich. Pracodawca realizuje
„Zakładowy program ograniczenia narażenia na hałas na stanowiskach, na
których występuje przekroczenie wartości normatywnych natężenia hałasu”.
14
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WŁAŚCIWE REAGOWANIE NA CZYNNIKI RYZYKA
Priorytetem pracodawcy jest poprawa warunków pracy związana
z ograniczeniem hałasu. W tym celu w zakładzie zmodernizowano dwie
linie kontrolne i zastosowano środki ochrony zbiorowej, takie jak kabiny dźwiękochłonne oraz środki organizacyjno-proceduralne. Wydzielono i oznakowano strefy zagrożenia hałasem. Na stanowiskach pracowników narażonych na hałas regularnie przeprowadzane są pomiary i badania tego czynnika szkodliwego. Uwzględniając
występujący w zakładzie mikroklimat gorący, zastosowano system
„Improving the microclimate hot on CE”, odprowadzający ciepło znad odprężarek. Kabiny pracy operatorów
automatów szklarskich wyposażono w klimatyzację. Takie rozwiązania przyczyniają się do poprawy warunków
termicznych. Celem zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy, na których wykonuje się spawanie, zainstalowano dodatkowe odciągi.
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NAGRODZENI ZAKŁADY DUŻE

Agnieszka
Żyro
prezes zarządu

SOLIDNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ANWIL S.A.
Spółka z Grupy ORLEN jest jednym z największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce oraz głównym producentem nawozów azotowych na rynku europejskim, a także jedynym w Polsce producentem PCW. Aktualnie zatrudnia 1 512 osób. W firmie położono nacisk na bezpieczeństwo wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych – opracowano
i wdrożono szczegółowe procedury w tym zakresie.
16
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Z uwagi na specyfikę zakładu, wynikającą z profilu produkcji, wdrożono szereg zabezpieczeń przed pożarem lub wybuchem. Przy pracach pożarowo niebezpiecznych wprowadzono obowiązek zabezpieczania studzienek i kratek ściekowych za pomocą specjalnych mat
neoprenowych, chroniących przed możliwością wpadania iskier lub
utopów. Ponadto tego typu prace zawsze prowadzone są w asyście
pracowników Zakładowej Straży Pożarnej. Na terenie spółki funkcjonuje wiele dodatkowych rozwiązań ochrony ppoż.,
jak: sieć monitoringu pożarowego, ręczne ostrzegacze
pożarowe, stałe instalacje zraszaczowe, instalacje tryskaczowe, gaśnicze pianowe i gazowe, sieć hydrantowa,
działka stacjonarne. W trosce o bezpieczeństwo pracowników wykonano także modernizację instalacji systemu
detekcji związków chloroorganicznych.
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NAGRODZENI ZAKŁADY DUŻE

Krzysztof
Hauk

dyrektor operacyjny
i zakładu

CZYNNIKI SZKODLIWE POD KONTROLĄ

EMERSON AFCP POLAND SP. Z O.O.
ODDZIAŁ PRODUKCYJNY W ŁODZI
Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją elektrozaworów, cewek siłowników dla różnych gałęzi przemysłu. Aktualnie zatrudnia 487 osób. Istotnym
założeniem działań podejmowanych przez pracodawcę na rzecz bezpieczeństwa pracy jest obniżenie poziomu hałasu na wszystkich stanowiskach
pracy, na których wartość jego natężenia jest wyższa niż 80 dB.
18
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Narażenie na hałas zredukowano poprzez zainstalowanie ekranów akustycznych, zastosowanie wygłuszaczy na maszynach, zakup nowoczesnych polerek wibracyjnych oraz wyposażenie pistoletów na sprężone powietrze w końcówki rozpraszające. Stanowiska, na których wykonywana
jest praca stojąca, zostały wyposażone w maty ergonomiczne. Ograniczono narażenie na czynnik uciążliwy w postaci różnicy temperatur
w przejściach hal, poprzez zainstalowanie kurtyny, rękawów uszczelniających oraz wyeliminowanie napływu zimnego powietrza.
Aby ograniczyć dostęp pracowników do stref niebezpiecznych, zakupiono oprawki na narzędzia skrawające oraz zamontowano dodatkowe osłony na maszynach. Zakład wyposażono w specjalistyczne szafy chemiczne, wanny wychwytowe z systemem ostrzegającym o wyciekach, zestawy sorbentów oraz zewnętrzne kontenery chemiczne.
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NAGRODZENI ZAKŁADY DUŻE

Dorota
Santorowska
prezes zarządu

Tomasz
Mucha

wiceprezes zarządu

INWESTYCJA W INDYWIDUALNE I ZBIOROWE ŚRODKI OCHRONY

WROCŁAWSKIE ZAKŁADY
ZIELARSKIE „HERBAPOL” S.A.
Spółka jest najstarszym i największym producentem leków ziołowych
w Polsce, specjalizuje się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie
surowców roślinnych. Aktualnie zatrudnia 554 osoby. Pracodawca, dbając
o bezpieczeństwo chemiczne, wyeliminował ze stosowania część substancji
rakotwórczych, przeprowadził modernizację i remont wentylacji mechanicznej
oraz zapewnił dodatkowe dygestoria podłączone do wentylacji ogólnej.
20
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W firmie zamontowano specjalistyczne szafy do magazynowania
substancji chemicznych, a dla pracowników zorganizowano szkolenie
z zakresu bezpiecznego stosowania chemikaliów. Zakupiono bakteriobójcze lampy przepływowe, które zabezpieczają przed negatywnym
wpływem czynników biologicznych. Zredukowano zarówno zagrożenia ze strony czynników fizycznych w postaci pyłów, jak i chemicznych
– w postaci olejków eterycznych – poprzez: modernizację wentylacji mechanicznej w przestrzeni produkcyjnej, montaż instalacji
odpylających oraz odciągów miejscowych. Pracowników
narażonych na oddziaływanie alkaloidów tropanowych
wyposażono w maski ochronne z wymuszonym obiegiem powietrza. Ograniczono też zagrożenia mechaniczne
związane z obsługą urządzeń i maszyn, dzięki wymianie
podestów przy urządzeniach produkcyjnych.
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NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

O konkursie
Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest
promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę
stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych.
Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim
i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi
społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe.
Oceny uczestników dokonują zespoły eksperckie, w skład których
wchodzą przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 16. Okręgowych Inspektoratach Pracy oceniają działalność zgłoszonych kandydatów i wskazują
maksymalnie po trzech laureatów, którzy uzyskują kwalifikację do etapu krajowego. Na szczeblu centralnym, Kapituła powołana przez Głównego Inspektora Pracy, weryfikuje oraz opiniuje nadesłane z okręgów
dokumentacje i wnioski. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16. społecznym
inspektorom pracy, spośród których wyłanianych
jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.
Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie organizacji związkowych w realizację
konkursu Państwowej Inspekcji Pracy.
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Kazimierz
Walusiak

wydziałowy społeczny
inspektor pracy w firmie
Nemak Poland Sp. z o.o.

Kazimierz Walusiak funkcję społecznego inspektora pracy pełni nieprzerwanie od 2006 roku. Jest jednocześnie przewodniczącym rady
pracowniczej oraz członkiem Zarządu Związku Zawodowego Metalowców i Hutników w firmie Nemak Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
Laureat realizuje swoją służbę społeczną zgodnie z funkcjonującym
w spółce „Harmonogramem SIP”. W trosce o bezpieczeństwo pracy
pracowników niezwłocznie reaguje na stwierdzone nieprawidłowości
i nadzoruje wykonanie działań pokontrolnych. Aktywnie udziela się we
wszystkich inicjatywach promujących bezpieczeństwo i higienę pracy
w zakładzie. Bierze czynny udział w organizowanych przez pracodawcę corocznych „Dniach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”. Laureat
uczestniczy w tworzeniu programów prewencyjnych, wykorzystując narzędzia zarządzania bezpieczeństwem pracy, służące do redukcji zagrożeń wypadkowych. Jest zaangażowany we wdrażanie innowacyjnych
technologii, wpływających na ograniczenie zagrożeń biologicznych
w środowisku pracy, dzięki którym było możliwe m.in.: wyeliminowanie
soli rafinujących zawierających szkodliwe chlorki i fluorki oraz wprowadzenie smarów wodorozcieńczalnych biodegradowalnych z zawartością środków bakteriobójczych i grzybobójczych. Podejmuje również
starania na rzecz zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zamiast umów cywilnoprawnych.
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Jakub
Kiepura

zakładowy społeczny
inspektor pracy w Liceum
Ogólnokształcącym nr VI
im. B. Prusa we Wrocławiu.

Jakub Kiepura pełni funkcję społecznego inspektora pracy
od 29 lat. Co roku opracowuje, zatwierdzany przez zakładowe organizacje związkowe, „Plan Społecznego Inspektora Pracy”. Laureat dba
o doposażanie stanowisk pracy w niezbędne środki ochrony indywidualnej i środki higieny. W 2019 roku przeprowadził 206 kontroli.
Dzięki zaangażowaniu Laureata nastąpiła poprawa warunków pracy
i przestrzegania zasad bhp na stanowiskach: nauczyciela wychowania
fizycznego, sprzątaczki i konserwatora. Dwa razy w roku przeprowadza
kontrole stanu technicznego budynków szkoły, pomieszczeń lekcyjnych
oraz urządzeń technicznych i sanitarnych. Prowadzi poradnictwo dla
pracowników z zakresu prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej
pomocy. Jako nauczyciel propaguje działania prewencyjne z zakresu
bhp wśród uczniów. Od 8 lat aktywnie włącza się w działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, realizując program edukacyjny
„Kultura bezpieczeństwa”, a także etap szkolny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Przygotował i wdrożył własny program edukacyjny „Podstawy bezpieczeństwa”, prowadząc dla uczniów nieodpłatne
zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy. Od 2019 roku pełni rolę
koordynatora szkoleń dla społecznych inspektorów pracy w Zarządzie
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrocławiu. Na początku pandemii COVID-19 organizował szkolenia on-line, prowadził wymianę doświadczeń wynikających z działalności społecznego inspektora
pracy oraz udzielał porad z zakresu zmieniających się przepisów.
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Magdalena
Machinowska

zakładowy społeczny inspektor
pracy w Elektrociepłowni
„Zielona Góra” S.A.

NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
NAJAKTYWNIEJSZY
SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Bogdan Ciesielski

Magdalena Machinowska pełni funkcję społecznego inspektora pracy w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. W 2019 roku przeprowadziła 12 kontroli, skutkujących wydaniem zaleceń dotyczących
m.in.: wykonania modernizacji instalacji oświetleniowej na stacji
uzdatniania wody i budynku akceleratora oraz bramek zabezpieczających schody prowadzące do wodorozdziałów na chłodni wentylatorowej, a także zorganizowania szkolenia podnoszącego kwalifikacje
zawodowe pracowników zajmujących się rozładunkiem cystern. Laureatka jest współautorką „Planu Poprawy Warunków BHP” w zakładzie
na lata 2019 i 2020, który – jako element systemu zarządzania bhp
– przyczynia się do tworzenia bardziej komfortowych i bezpiecznych
warunków pracy. Uczestniczy też w pracach zespołu oceny ryzyka
zawodowego oraz bierze udział w opracowaniu centralnego systemu
znakowania elementów instalacji na obiektach w Grupie PGE EC. Laureatka była liderem projektu mającego na celu utworzenie procedur
nadzoru nad kartami charakterystyk substancji i scenariuszami narażenia na te substancje. Ponadto jest zaangażowana w tworzenie
programu „0 wypadków” – inicjatywy praktycznych szkoleń z zakresu
bhp, dotyczących m.in.: pracy na wysokości, transportu bliskiego oraz
pierwszej pomocy. Jest inicjatorką stanowiska na temat zagrożeń
związanych ze stosowaniem substancji chemicznych oraz wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej. Współuczestniczy
również we wdrożeniu nowej normy ISO 45001 w zakładzie pracy.
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Jerzy Lorenc

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Trans NG Sanok Spółka z o.o.

Andrzej Cieślik

Jerzy Łukaszyński

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady
Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

- wydziałowy społeczny inspektor pracy,
ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział w Zdzieszowicach

Magdalena Machinowska

Zbigniew Judasz

- oddziałowy społeczny inspektor pracy,
Tauron Ciepło Sp. z o.o.

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Jolanta Mieżecka

Marian Kaim

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Jakub Kiepura

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. B. Prusa we Wrocławiu

Edward Kowalik

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie

Andrzej Senk

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
ArcelorMittal Poland S.A.

Marek Sobczak

- wydziałowy społeczny inspektor
pracy, Grupa Azoty
Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Kazimierz Walusiak

Zbigniew Kubicki

- wydziałowy społeczny inspektor pracy,
Nemak Poland Sp. z o.o.

Andrzej Kuśmierczyk

- oddziałowy społeczny inspektor pracy,
PKP Cargotabor Sp. z o.o.
Zakład Napraw Taboru w Czerwieńsku

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
SOLARIS BUS & COACH S.A.

- zakładowy społeczny inspektor pracy,
Spółka Wodno-Ściekowa „SWARZEWO”

Henryk Zborowski
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