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Szanowni Państwo!
Państwowa Inspekcja Pracy, wspólnie z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi, od lat
organizuje konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy
Społeczny Inspektor Pracy”. To wielki zaszczyt móc uhonorować Laureatów kolejnych
edycji konkursów, których wspólnym celem jest tworzenie bezpiecznych warunków pracy
i promowanie rozwiązań sprzyjających ochronie praw pracowniczych. Wyróżnienie należy się
szczególnie pracodawcom, którzy działalność na rzecz realizacji tych wartości traktują nie
tylko jak obowiązek, ale i misję, ważną w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zmiany wywołane przez pandemię COVID-19 wpłynęły
na funkcjonowanie rynku pracy. Przedsiębiorcy, jako organizatorzy pracy, zaangażowani
w przygotowanie konkretnych rozwiązań, musieli wykazać się pomysłowością i elastycznością,
pamiętając jednocześnie, że zdrowie i bezpieczeństwo pracujących są wartościami nadrzędnymi.
Taka postawa zasługuje na uznanie i szacunek.
W tym nowym środowisku swoją służbę pełni społeczna inspekcja pracy, która już od
kilkudziesięciu lat niestrudzenie dba o właściwe warunki zatrudnienia. To istotny element
działalności prewencyjnej, tworzony w przedsiębiorstwach przez samych pracowników,
łączący czynnik społeczny z organem posiadającym uprawnienia władcze wobec pracodawcy.
Społeczni inspektorzy pracy poświęcają czas i energię, aby sprostać zaufaniu, jakim obdarzyli
ich współpracownicy. Ich działalność ukierunkowana jest na ochronę tak ważnego dobra, jakim
w procesie pracy jest życie ludzkie – za co chcielibyśmy bardzo podziękować.
Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom tegorocznych edycji obu konkursów. Jednocześnie
życzę Państwu dalszych sukcesów i wielkiej wytrwałości w działaniach na rzecz poprawy poziomu
bezpieczeństwa pracy oraz ochrony praw pracowniczych.
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O KONKURSIE

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – pod takim hasłem Państwowa Inspekcja
Pracy rokrocznie przeprowadza konkurs dla firm. Jest to inicjatywa mająca na celu
upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników,
a także przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia.
Nagradzani przedsiębiorcy, dbając o systematyczną poprawę stanu bhp, stają się wzorem
dla innych pracodawców. W tym konkursie Państwowa Inspekcja Pracy promuje firmy, które
zwracają szczególną uwagę na stosowanie środków zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
oraz wdrażają systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Istotnymi elementami są także
działania popularyzujące wiedzę o ochronie pracy oraz rozwój kultury bezpieczeństwa. Główny
Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, nagradza 9 najlepszych pracodawców wyłonionych
w centralnym etapie konkursu. Przedsiębiorcy rekomendowani do otrzymania honorowej
statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” podlegają szczegółowej weryfikacji w trzech kategoriach
zatrudnienia: do 49 pracowników, od 50 do 249 oraz powyżej 249. Zakłady oceniane są przez
przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz największe centrale związkwe, takie jak:
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. W Kapitule konkursu zasiadają również
reprezentanci organizacji pracodawców z: Business Centre Club, Pracodawców RP, Konfederacji
„Lewiatan” oraz ze Związku Rzemiosła Polskiego. Ta owocna współpraca pozwala na wyłonienie
laureatów, którzy zostaną wpisani na „Złotą Listę Pracodawców”.
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Wszystkie stanowiska montażowe w zakładzie
wyposażono w mobilne, regulowane stoły z siedziskami i ergonomiczne
przyborniki na mniejsze elementy

IBOMBO
JANUSZ KUBASIK
W 2012 roku
przedsiębiorstwo rozpoczęło
produkcję stacji rowerowych,
będących wsparciem
technicznym dla rowerzystów.

Janusz Kubasik
Właściciel

Praca ręczna w firmie stała się łatwiejsza
i bezpieczniejsza m.in. dzięki wprowadzeniu pneumatycznych
nożyc do cięcia stalowych linek

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

12

ROK
ZAŁOŻENIA

2012

BRANŻA
PRODUKCJA
STACJI
ROWEROWYCH

Pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą IBOMBO powstał podczas nieudanej wycieczki rowerowej zakończonej awarią i brakiem na trasie dostępnych
miejsc pomocy rowerzyście. To właśnie wówczas narodziła się idea tworzenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów. Obecnie są one wsparciem dla cyklistów oraz rozwijają lokalne
inicjatywy, oparte na nieodpłatnym udostępnianiu takiego osprzętu. Firma propaguje postawy
proekologiczne oraz aktywność ruchową.
6

ZAKŁADY MAŁE

Dążenie do perfekcji
IBOMBO poprzez dialog z pracownikami ciągle wdraża rozwiązania ergonomiczne i poprawia bezpieczeństwo pracy. W zakładzie zastosowano systemowe rozwiązania magazynowe
w regałach wysokiego składowania oraz wprowadzono mobilne, regulowane stoły robocze do
montażu i oklejania detali. Prace ręczne udoskonalono dzięki zastosowaniu pneumatycznych nożyc do cięcia stalowych linek. Wiertarki pionowe zaopatrzono
w przyrządy do stabilizowania nawiercanych elementów. Ergonomiczne stanowiska pracy w czystych i bezpiecznych pomieszczeniach dostosowano do potrzeb
psychofizycznych pracowników oraz wyposażono w mobilne szafki i przeciwzmęczeniowe maty podłogowe. W przestrzeni ładunkowej aut zamontowano tzw. szyny transportowe, dzięki którym można bezpiecznie przewozić ładunki. Każdy
pojazd dodatkowo posiada belki ochronne, najazdy i wózki na kołach.
ZAKŁADY MAŁE
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Siedziba OLMEX KMB Sp. z o.o. w Wójtowie mieści się
w dawnym budynku szkolnym, który po remoncie
został zaadaptowany na cele produkcyjno-biurowe

OLMEX KMB
SP. Z O.O.
Zakład prowadzi działalność
usługową oraz produkuje
aparaturę rozdzielczą
i sterowniczą energii
elektrycznej oraz osprzęt
dla elektroenergetyki.

Przemysław Chojnowski

Prezes Zarządu

Działalność firmy obejmuje produkcję urządzeń do kompensacji mocy
biernej NN i SN z wykorzystaniem gotowych podzespołów

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

22

ROK
ZAŁOŻENIA

2018

BRANŻA

ELEKTRO–
ENERGETYKA

Spółka powstała w 2018 roku przez wydzielenie z OLMEX S.A., firmy działającej od trzech dekad w branży elektroenergetycznej na rynku polskim i zagranicznym. Pracodawca wprowadził
rozwiązania, które służą kontrolowaniu zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym i optycznym. Ograniczył również zagrożenia czynnikami chemicznymi, takimi jak: aerozole wybuchowe, łatwopalne i drażniące. W związku z pandemią pracodawca przy wejściu do budynku zakładu udostępnił pracownikom stacje dezynfekujące oraz zapewnił im maseczki FPP2.
8

ZAKŁADY MAŁE

Czynniki szkodliwe zredukowane
Po wykonaniu badań środowiskowych w zakładzie zidentyfikowano potencjalne źródła
promieniowania elektromagnetycznego. Czynniki poddane ocenie nie stwarzają zagrożenia
dla pracowników. Na stanowisku pracy elektromontera zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe. W spółce na bieżąco prowadzone są spisy substancji chemicznych,
gromadzone są także aktualne karty charakterystyki. Ograniczono ekspozycję na działanie czynników szkodliwych poprzez izolowanie stanowisk pracy
od pozostałych miejsc oraz wentylację wymuszoną. Prowadzone są regularne
ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek wybuchu lub pożaru. Opracowano i wdrożono
instrukcje prac szczególnie niebezpiecznych wraz z minimalnymi wymogami do
ich wykonywania. W spółce wdrożono zintegrowany system zarządzania, który
jest zgodny z normami ISO.
ZAKŁADY MAŁE
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Firma wyeliminowała ręczny transport
towarów poprzez wyposażenie stanowisk pracy
w przenośniki i wózki jezdniowe

RODOWITA Z ROZTOCZA
SP. Z O.O.
Spółka istnieje
od 2004 roku i prowadzi
działalność w zakresie produkcji
napojów bezalkoholowych,
wód mineralnych oraz
pozostałych wód butelkowych.

Jacek Baranowski
Dyrektor

Automatyzacja procesów produkcji
w zakładzie niezwykle skutecznie ogranicza
zagrożenia dla zdrowia pracowników

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

20

ROK
ZAŁOŻENIA

2004

BRANŻA

SPOŻYWCZA

Zakład zajmuje się wydobyciem i rozlewem wody mineralnej. Dla poprawy warunków pracy,
zmniejszenia jej uciążliwości i wyeliminowania ze środowiska pracy czynników szkodliwych, pracodawca zrealizował wiele działań, takich jak zakup nowych maszyn i urządzeń oraz budowa nowoczesnego obiektu produkcyjnego. Inwestycja, polegająca na uruchomieniu nowego zakładu
w Grabniku, odpowiada wszystkim wymaganiom sanitarno-higienicznym. Maszyny wchodzące
w skład zakładowej linii technologicznej spełniają europejskie standardy określone w przepisach.
10

ZAKŁADY MAŁE

Eliminacja zagrożeń to priorytet
Ocena ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy została przeprowadzona
zgodnie z polską normą, przy aktywnym udziale pracowników. Pracodawca wprowadził zmiany
organizacyjne i techniczne celem usunięcia, bądź ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń.
Zainstalowanie w pełni automatycznej linii do butelkowania wody mineralnej zredukowało ryzyko związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych. Ręczny transport towarów został wyeliminowany dzięki zapewnieniu pracownikom
przenośników i wózków jezdniowych. Na stanowisku obsługi stacji mycia maszyn
i instalacji zamontowano prysznic bezpieczeństwa. W celu poprawy jakości, zagwarantowania powtarzalności i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów wdrożono standardy zarządzania, zgodne z systemem HACCP. W zakładzie wprowadzono również procedury izolacji energii (LOTO).
ZAKŁADY MAŁE
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Pracodawca stawia na bezpieczne,
nowoczesne linie produkcyjne

APERAM STAINLESS
SERVICES & SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
Spółka jest jedną z dwóch firm
w Polsce certyfikowanych
zgodnie z normą dotyczącą
tzw. odpowiedzialności społecznej
i służącej ochronie podstawowych
praw pracowniczych.

Przemysław Zwoliński
Prezes Zarządu

W zakładzie przykłada się dużą wagę do prawidłowej organizacji prac transportowych
z użyciem suwnicy oraz wózków widłowych

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

73

ROK
ZAŁOŻENIA

1997

BRANŻA

PRZEMYSŁ
METALURGICZNY

Przedsiębiorstwo należy do grupy Aperam, wiodącego producenta stali nierdzewnej. Zakład
produkcyjny zajmuje się przetwarzaniem i sprzedażą stali nierdzewnej wyprodukowanej
w jednej z trzech europejskich hut. Stal jest dostarczana w kręgach o wadze do 24 ton, z których
na liniach produkcyjnych cięte są arkusze lub mniejsze kręgi, zgodnie z wymaganiami klientów.
Pracodawca zrealizował wiele działań zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przy produkcji, jak i magazynowaniu wyrobów.

ZAKŁADY ŚREDNIE
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Krok w kierunku pełnej automatyzacji
Działania inwestycyjne, podejmowane przez pracodawcę, zapobiegają zagrożeniom zawodowym
związanymi ze specyfiką prac prowadzonych w zakładzie. W firmie m.in. wdrożono automatyczny
system antykolizyjny, monitorujący i zapobiegający wypadkom przy pracy wózkami widłowymi.
Na linii do produkcji arkuszy blach grubych wprowadzono automatyczny podajnik
palet, eliminujący prace ręczne. Wdrożono także standard zabezpieczania ładunku
w transporcie do klienta „Cargo security”, obejmujący obowiązek bezwzględnego
stosowania mat antypoślizgowych i zwiększonej liczby pasów asekurujących ładunek
podczas transportu. Zakupiono podpory zabezpieczające prace przy gilotynie i ograniczniki mechaniczne stołów, uniemożliwiające ich obniżenie lub zamknięcie podczas
pracy. Spółka nie zaniedbuje też inicjatyw promujących kulturę bezpieczeństwa
wśród pracowników. Organizowane są kampanie i warsztaty.
ZAKŁADY ŚREDNIE
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Pracodawca zadbał o to, żeby maszyny i urządzenia
używane w zakładzie miały zabezpieczenia
chroniące zdrowie i życie pracowników

FORMASTER S.A.
Firma, w oparciu
o nowoczesny system
zarządzania, wprowadziła
w zakładzie znaczące zmiany
poprawiające stan
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Maciej Bursztein
Dyrektor ds. Rozwoju

Wizytówką zakładu jest znajdująca się na hali
nowoczesna linia produkcyjna

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

218

ROK
ZAŁOŻENIA

1996

BRANŻA

WYROBY
Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Przedsiębiorstwo produkuje m.in. filtry, dzbanki, butelki i wkłady filtrujące, ogrzewacze
do wody oraz pojemniki próżniowe. Realizuje politykę unowocześniania parku maszynowego i automatyzacji procesów produkcji, poprawiając tym samym bezpieczeństwo prowadzonych prac. Na przykład nowe hale produkcyjne wyposażono w nowoczesne wtryskarki uznanego producenta. Maszyny posiadają osłony, obudowy i wiele innych urządzeń, które skutecznie chronią pracujących przed dostępem do strefy niebezpiecznej.

ZAKŁADY ŚREDNIE
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Inwestycja w park maszynowy
W spółce podejmowane są kompleksowe działania profilaktyczne, także o charakterze inwestycyjnym. Dzięki temu wyeliminowano i ograniczono główne zagrożenia występujące w środowisku
pracy. Ryzyko wypadku związane z pracami transportowymi zostało zminimalizowane przez wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań z zakresu transportu bliskiego i wyposażenie
hal produkcyjnych w systemy suwnic pomostowych natorowych. W zakładzie zastosowano także nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, linię produkcyjną przepływowego systemu filtrującego do optymalizacji wody kranowej. Poprzez tę modernizację zmniejszono zakres ręcznych prac transportowych i zapewniono wysokie
bezpieczeństwo przy produkcji filtrów. Magazyn wysokiego składowania wyposażono w systemy regałowe, aby zapewnić ochronę osobom pracującym. Zakupiono też
bezpieczne wózki wspomagające pracę w magazynach.
ZAKŁADY ŚREDNIE
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Zastosowane przez pracodawcę dodatkowe podesty
robocze eliminują konieczność korzystania
z drabin i poprawiają bezpieczeństwo prac na wysokości

MONDI BAGS
ŚWIECIE SP. Z O.O.
Zakład stawia na aktywność
zatrudnionych w zakresie
kultury bezpieczeństwa pracy.
Corocznie organizuje
Dni Bezpieczeństwa
dla pracowników i ich rodzin.

Grzegorz Różański
Dyrektor Zakładu

Eksploatowana maszyna do formowania
posiada komplet skutecznych zabezpieczeń, minimalizujących
zagrożenia związane z obsługą

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

202

ROK
ZAŁOŻENIA

1998

BRANŻA

PRZEMYSŁ
PAPIERNICZY

W firmie funkcjonują następujące systemy: Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. Stosowany jest również system izolacji
energii (LOTO). Służy on eliminacji ryzyka niezamierzonego uruchomienia maszyn i urządzeń
przez osoby nieuprawnione, a także uwolnienia niebezpiecznej energii. Dzięki działaniom
korporacyjnym spółka realizuje kampanię w zakresie walki z hałasem. Pracodawca dba również
o bezpieczeństwo prac prowadzonych na wysokości.

ZAKŁADY ŚREDNIE
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Ostre cięcie pod kontrolą
Dzięki wyposażeniu wózków wykorzystywanych do pracy w system świateł Blue Spot, zminimalizowano zagrożenia związane z ruchem wewnątrzzakładowym. Nowo zakupione wózki są wyposażane w kamery cofania z monitorem umieszczonym przy pulpicie operatora oraz w system
zapinania pasów, który uniemożliwia rozpoczęcie pracy przed ich zapięciem. Prędkość poruszania się wózków została elektronicznie ograniczona do 5-7 km/h. Do
prac na wysokości zapewniono specjalistyczny podnośnik umożliwiający dotarcie
do trudno dostępnych miejsc. Zamontowano również dodatkowe podesty chroniące
pracowników. W zakładzie wprowadzono obowiązek stosowania rękawic ochronnych
przy korzystaniu z noży i podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami. Wykorzystywane są wyłącznie bezpieczne noże z automatycznie chowającym się ostrzem
w momencie utraty kontaktu z ciętym materiałem.
ZAKŁADY ŚREDNIE
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W zakładzie na wydziale BAS zastosowano nowe osłony
chroniące pracowników

LUMILEDS
POLAND S.A.
Spółka jest światowym
liderem technologii
źródeł światła. Wytwarza
oświetlenie na rynek OEM
dla producentów samochodów
i na rynek wtórny.

Marek Sobieraj
Prezes Zarządu

Aby poprawić warunki pracy w firmie, wykorzystywany jest autonomiczny
wózek bezzałogowy ze specjalnym systemem bezpieczeństwa

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

744

ROK
ZAŁOŻENIA

1921

BRANŻA

PRODUKCJA
ŹRÓDEŁ
ŚWIATŁA

Od ponad 100 lat firma produkuje oświetlenie. W trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych w zakładzie dokonano kompleksowej modernizacji przestrzeni biurowych, hal i magazynów. W wejściach i bramach transportowych zainstalowano kurtyny termiczne, poprawiające
warunki pracy podczas zimy. W każdej hali produkcyjnej zapewniono pokój pomocy przedmedycznej oraz stołówkę dla pracowników wyposażoną w klimatyzację. Zmodernizowano też system przeciwpożarowy, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

18

ZAKŁADY DUŻE

Nowoczesne rozwiązania w służbie pracownikom
Wymiana centrali wentylacyjnej dostarczającej powietrze na halę produkcyjną wraz z montażem systemu kanałów z nawiewami, w tym nawiewami wyporowymi oraz zmodernizowanie systemu wykrywania stężenia substancji chemicznych w miejscach zagrożenia wybuchem, pozwoliło
ograniczyć kontakt z czynnikami chemicznymi. W firmie zostały też podjęte działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka upadku z wysokości, poprzez wykonanie
linowego systemu asekuracji. Stare drabiny zastąpiono nowoczesnym systemem
drabin przesuwanych połączonych z regałami. Dzięki temu ograniczono przeciążenia dynamiczne i zwiększono bezpieczeństwo osób korzystających z magazynu. Wyeliminowano ryzyko potrącenia dzięki zastosowaniu autonomicznych wózków bezzałogowych. Wprowadzone przez pracodawcę rozwiązania techniczne przyczyniły
się do ograniczenia ryzyka pochwycenia przez ruchome elementy maszyn.
ZAKŁADY DUŻE
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SRG GLOBAL
BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.

Na terenie zakładu prezentowane są informacje
dotyczące bezpieczeństwa pracy

Firma znajduje się w gronie
światowych liderów produkcji
wysokiej jakości komponentów
dla branży samochodów
osobowych i dostawczych.

Karol Zieliński
Dyrektor Zakładu

Ograniczono ryzyko kolizji pieszych ze środkami
transportu wewnątrzzakładowego

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

367

ROK
ZAŁOŻENIA

2010

BRANŻA
WYROBY
Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Dzięki znaczącym nakładom na eliminację negatywnego oddziaływania czynników środowiska pracy osiągnięto podwyższone standardy bezpieczeństwa. Na potrzeby analizy możliwości
redukcji poziomu natężenia hałasu za pomocą nowoczesnej kamery 3D wykonano mapę hałasu dla całej hali produkcyjnej. Pozwoliło to na identyfikację dominujących źródeł tego czynnika, jego ograniczenie lub całkowitą eliminację. Zainstalowano także, dostępne przez całą dobę,
automatyczne urządzenie dystrybucji środków ochrony indywidualnej.
20
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Komfortowo bez hałasu
Wykorzystanie nowoczesnych maszyn polerskich zredukowało hałas na stanowiskach pracy
o około 10 dB i obniżyło drgania miejscowe. W celu redukcji stężeń powstających podczas pracy pyłów oraz dymów spawalniczych, zamontowano specjalistyczne urządzenia odciągowe.
Ryzyko upadku z wysokości ograniczono przez zastosowanie rozległego systemu lin
bezpieczeństwa. Na wtryskarkach zamontowano podesty do pracy na wysokości,
a przy drabinach automatyczne urządzenia samohamowne. W spółce wdrożono też
wiele zabezpieczeń chroniących przed pożarem i wybuchem. Zainstalowano automatyczne klapy przeciwpożarowe z funkcją wentylacji oraz system powiadamiania
straży pożarnej. W strefach lakierniczych zastosowano system detekcji atmosfer
wybuchowych. Przeprowadzono renowację powierzchni dachu na starej części budynku, dzięki czemu obniżono temperaturę wewnątrz hali.
ZAKŁADY DUŻE
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WODOCIĄGI
CHRZANOWSKIE SP. Z O.O.

Przyjmowanie płynnych odpadów z produkcji spożywczej,
po przetworzeniu w procesie technologicznym stosowanym
w oczyszczalni, zwiększa ilość pozyskiwanego biogazu

Zakład jest nowoczesnym
przedsiębiorstwem
dostarczającym wodę
mieszkańcom. Zajmuje się
również odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków.

Tadeusz Arkit
Prezes Zarządu

W skład Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. wchodzi
m.in. oczyszczalnia ścieków w Libiążu

LICZBA
ZATRUDNIONYCH

323

ROK
ZAŁOŻENIA

1956

BRANŻA
WODOCIĄGOWO
-KANALIZACYJNA

Firma rozpoczęła swoją działalność jako Powiatowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie. Pod obecną nazwą istnieje od sierpnia 2019 roku. Całkowita automatyzacja obiektu, uwzględniająca montaż hydraulicznych regulatorów poziomów wody w zbiornikach
i nowoczesny system sterowania zasuwami, wyeliminowały wykonywanie przez pracowników
czynności w przestrzeniach zamkniętych. W ten sposób pracodawca przyczynił się do wzrostu
komfortu i bezpieczeństwa pracy wśród osób zatrudnionych.
22

ZAKŁADY DUŻE

Szerokie spektrum bezpieczeństwa
Zakup kamerowozu – samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej – całkowicie wykluczył konieczność schodzenia pracowników do studzienek oraz ograniczył kontakt ze
ściekami. W firmie zainwestowano w hydrauliczne zabezpieczenia wykopów, co wyeliminowało
zagrożenia występujące podczas pracy. W oczyszczalni ścieków zmodernizowano instalację biogazową, ograniczając w ten sposób ryzyko wybuchu. Pracowników koszących trawy na skarpach, narażonych na poślizgnięcie lub upadek na
niższy poziom, wyposażono w specjalne obuwie robocze oraz kosy plecakowe.
Wprowadzenie radiowych odczytów wyeliminowało ryzyko związane z atakiem
zwierząt. Pracodawca, dążąc do wzrostu świadomości pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy, zorganizował w 2019 roku Dzień Bezpieczeństwa, podczas którego prowadzono specjalistyczne szkolenia i pokazy.
ZAKŁADY DUŻE
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O KONKURSIE

Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” ma przede wszystkim za
zadanie uhonorować wszelkie inicjatywy podejmowane przez społecznych inspektorów
pracy, skutecznie wpływające na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach
i ochronę uprawnień pracowniczych. Służy także podkreśleniu, że inicjatywy te zostały
dostrzeżone i docenione. Społeczni inspektorzy pracy swoimi działaniami przyczyniają się do
budowania kultury pracy opartej na bezpieczeństwie. Dzięki nim wielu pracodawców stosuje
rozwiązania zapobiegające wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Wytrwała służba
społeczna sprawia, że środowisko pracy staje się przyjazne, a pracownicy wiedzą, w jaki sposób
przeciwdziałać zagrożeniom.
Coroczne, efektywne współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy oraz reprezentatywnych
central związkowych – Forum Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
umożliwia wytypowanie oraz nagrodzenie zwycięzców poszczególnych etapów konkursu.
Laureaci wojewódzcy podlegają ocenie Kapituły etapu krajowego. Główny Inspektor Pracy na
wniosek Kapituły przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których
trzech otrzymuje nagrodę główną.
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SPOŁECZNY
INSPEKTOR PRACY
od

2018

Michał Chochołowicz

zakładowy społeczny inspektor pracy
w Przedsiębiorstwie Przemysłu
Chłodniczego FRITAR S.A. w Tarnowie

Michał Chochołowicz pełni funkcję społecznego inspektora pracy od 2018 roku, skutecznie działając na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy we FRITAR S.A. Jako członek zespołu powypadkowego bierze aktywny udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zainicjował nową metodę bieżącego informowania o wypadkach przy
pracy lub miejscach stwarzających zagrożenie za pomocą tablicy z fotografiami, dostępnej dla wszystkich pracowników. Podejmuje konsekwentne działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka wystąpienia takich samych i podobnych wypadków przy pracy. Uczestniczy
w pracach zespołu inwestycyjnego, który określa wpływ inwestycji na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie. Angażuje się w prace zespołu do spraw dokumentowania oraz
aktualizacji oceny ryzyka zawodowego występującego w procesach pracy. Pomaga przy doborze środków ochrony indywidulanej, adekwatnych do pracy wykonywanej przez pracowników. Opiniuje programy szkoleń w dziedzinie bhp i zgłasza swoje rekomendacje w tym zakresie.
W ciągu ostatnich dwóch lat, biorąc regularnie udział w przeglądach warunków pracy, Laureat wydał 19 zaleceń dotyczących działań na rzecz poprawy stanu bhp. Ich realizacja spowodowała m.in.
wyeliminowanie części ręcznych prac transportowych oraz poprawę bezpieczeństwa pożarowego.
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SPOŁECZNY
INSPEKTOR PRACY
od

2012

Barbara Złotucha

zakładowy społeczny
inspektor pracy
w Michelin Polska S.A. w Olsztynie

Barbara Złotucha pełni funkcję społecznego inspektora pracy w Michelin Polska S.A.
od 2012 roku. Z jej inicjatywy w spółce co dwa miesiące odbywają się spotkania dotyczące przestrzegania prawa pracy i bhp. Współpracuje z 28 wydziałowymi społecznymi inspektorami pracy, przedstawicielami związków zawodowych oraz kierownictwem poszczególnych wydziałów.
Laureatka jest stałym członkiem zakładowej komisji zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Bierze udział
w przeglądach warunków pracy oraz zgłaszaniu i pilotowaniu pomysłów służących poprawie bhp.
Uczestniczy we wdrażaniu prozdrowotnych programów profilaktycznych dla pracowników.
Dzięki jej zaangażowaniu w pracę komisji m.in. obniżono temperaturę na jednej z hal produkcyjnych oraz wydano pracownikom dodatkowe okulary ochronne z jednoczesną funkcją korekcyjną. W efekcie jej działań zaprojektowano specjalny wózek do badania szpul kordowych o wadze
ponad 12 kg. Na wniosek Laureatki w zakładzie powołano komórkę zajmującą się problematyką
COVID-19. Stworzono w niej procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia. Dla pracowników,
w każdym dziale uruchomiono aplikację monitorującą zużycie jednorazowych masek i przygotowano tematyczną stronę intranetową. Laureatka, współpracując z jednostką PIP w Olsztynie, corocznie organizuje szkolenia dla nowych wydziałowych społecznych inspektorów pracy.
NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
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SPOŁECZNY
INSPEKTOR PRACY
od

2017

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE
NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
Michał Chochołowicz

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego
FRITAR S.A. w Tarnowie

Andrzej Cieślik

Grzegorz Kępczyński
wydziałowy społeczny
inspektor pracy
w CNH Industrial w Płocku

Grzegorz Kępczyński, pełniąc funkcję społecznego inspektora pracy od 2017 roku, dąży do
poprawy warunków bhp w dużym koncernie produkcyjnym. Jako członek zakładowej komisji bhp współpracuje z przedstawicielami związków zawodowych. Bierze udział w systematycznych przeglądach warunków pracy i opiniuje plany ich poprawy. Uczestniczy w pracach
zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. Po konsultacjach regularnie zgłasza uwagi w zakładowym programie sugestii pracowniczych. Z jego inicjatywy poprawiono bezpieczeństwo i ergonomię na wielu stanowiskach pracy w dziale logistyki, a zainstalowanie luster sferycznych zmniejszyło zagrożenia na skrzyżowaniach dróg wewnętrznych.
Dzięki jego staraniom zwiększono liczbę osób przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz w związku z pandemią COVlD-19 poinformowano zatrudnionych o sposobach minimalizacji ryzyka zakażenia w zakładzie. Co więcej, zakupiono dla pracowników obuwie ochronne spełniające zarówno wymagania bhp, jak również zalecenia lekarskie.
Laureat jest Członkiem Zarządu Związku Zawodowego Metalowcy przy CNH Industrial. Podejmuje działania na rzecz zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę zamiast
umów cywilnoprawnych lub zatrudnienia tymczasowego.
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– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A. w Grzybowie

Marcin Dymus

Zbigniew Palacz

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
MAN BUS Sp. z o.o. Oddział w Starachowicach

Janina Rożenko

– wydziałowy społeczny inspektor pracy,
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice

Paweł Szmig

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Kombinat Rolny Sp. z o.o. w Kietrzu

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Piotrkowie Trybunalskim

Piotr Szwancarz

Piotr Fabiański

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

Zbigniew Judasz

– oddziałowy społeczny inspektor pracy,
Tauron Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach

Grzegorz Kępczyński

– wydziałowy społeczny inspektor pracy,
CNH Industrial w Płocku

Jerzy Kurzeja

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
NEWAG S.A. w Nowym Sączu

Kazimierz Micał

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Zakład Metalurgiczny „WSK-Rzeszów”

– wydziałowy społeczny inspektor pracy,

Krzysztof Śliwa

– wydziałowy społeczny inspektor pracy,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Stanisław Taube

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni

Krzysztof Urzędowicz

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Veolia Energia Łódź S.A. w Łodzi

Barbara Złotucha

– zakładowy społeczny inspektor pracy,
Michelin Polska S.A. w Olsztynie

Sp. z o.o. w Rzeszowie

NAJAKTYWNIEJSZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
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