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Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić laureatów konkursu „Pracodawca  
– organizator pracy bezpiecznej”. Po raz 29. Państwowa Inspekcja Pracy przyznała 
pracodawcom statuetkę Mecum Tutissimus Ibis, wręczaną za wybitne osiągnięcia 
w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. 

To ważne wydarzenie staje się pretekstem do refleksji nad rolą każdego pracodawcy 
w społeczeństwie. Pracodawca to człowiek dający pracę. Nie tylko zapewnia pracownikom 
wynagrodzenie, lecz także, doceniając profesjonalizm, wpływa na ich poczucie wartości. 
To ogromna odpowiedzialność. Dlatego dumna jestem, że przedsiębiorcy nagradzani przez 
Głównego Inspektora Pracy dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników. Bezpiecznej 
pracy nie da się przeliczyć na pieniądze, tu chodzi o życie i zdrowie człowieka. Szczerze 
doceniam reprezentowaną przez laureatów wysoką kulturę bezpieczeństwa pracy. Takich 
właśnie pracodawców z radością i satysfakcją Państwowa Inspekcja Pracy przedstawia 
i promuje jako wzorzec godny naśladowania.

Nieocenionym wsparciem dla pracodawców są społeczni inspektorzy pracy.  
Główny Inspektor Pracy z radością honoruje ich dokonania na rzecz przestrzegania 
prawa pracy i prewencji zagrożeń zawodowych. Nagroda w konkursie „Najaktywniejszy  
Społeczny Inspektor Pracy” jest wyrazem uznania i podziękowania dla osób z różnych 
środowisk, które – wraz z pracodawcami – dbają o godne warunki pracy.

Ze swojej strony życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów oraz wytrwałości w tych 
trudnych czasach, kiedy wszyscy zdajemy egzamin dojrzałości z człowieczeństwa.

Katarzyna  
Łażewska-Hrycko
Główny Inspektor Pracy



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 rywalizacji uczestniczą przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności oraz formach 
własności, które uzyskały pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Konkurs 
realizowany jest w dwóch etapach: regionalnym i centralnym. Do I etapu, przebiegającego 
na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy, uczestników zapraszają inspektorzy  
pracy, dla których istotne jest nie tylko władcze oddziaływanie 
na poprawę warunków pracy, ale przede wszystkim partnerska 
współpraca z pracodawcami w tym zakresie. Ze względu na 
zróżnicowanie firm pod kątem wielkości zatrudnienia, pracodawcy 
oceniani są w trzech kategoriach: do 49 zatrudnionych, od 50 do 
249 zatrudnionych i powyżej 249 zatrudnionych.

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. Nagrodzeni pracodawcy przyczyniają 
się do budowania pozytywnego wizerunku polskich firm  
oraz stają się wzorem dla innych przedsiębiorców.

O konkursie
Już po raz 29. rozstrzygnięty został konkurs „Pracodawca – organizator 

pracy bezpiecznej”. Tegoroczną edycję patronatem medialnym objął Polsat 
News. Konkurs promuje pracodawców świadomie podejmujących działania 
doskonalące, kierujących się zasadą, że elementem dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa jest bezpieczeństwo jego środowiska pracy. 
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W celu wyeliminowania czynników niebez-
piecznych i szkodliwych, a przede wszystkim ra-
kotwórczych – pracodawca odsunął pracowni-
ka od wanien galwanicznych. Obecnie, na nowej 
automatycznej linii produkcyjnej, pracę wykonu-
je za niego automat sterowany komputerowo.

Wprowadzone zmiany technologiczne przy-
czyniły się również do zmniejszenia wydatku 
energetycznego pracowników oraz obciążeń 
układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach 
związanych z wieszaniem detali, które zosta-
ły zrobotyzowane. W zakładzie wprowadzono 
system zarządzania jakością. Załoga firmy jest 
ustawicznie edukowana podczas szkoleń ze-
wnętrznych i wewnętrznych, zapewniających 
specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów 
galwanicznych. 

GALWAN
Sp. z o.o. 

Na polskim rynku GALWAN Sp. z o.o. 
jest jednym z najważniejszych usłu-
godawców i  posiada wieloletnie do-
świadczenie w branży. Specjalizu-

je się w galwanizowaniu tworzyw 
sztucznych. Po modernizacji w 2012 

roku zakład wyposażono w nowoczesną, au-
tomatyczną linię galwaniczną, wykonaną w naj-
nowszych i najlepszych technologiach produk-
cyjnych, umożliwiającą poprawę stosowanych 

rozwiązań ergonomicznych i ekologicznych.  
Linia posiada m.in. wentylację z filtrami eliminu-
jącymi emisję czynników chemicznych do środo-
wiska, natomiast emisja hałasu dziennego, jak 
i nocnego nie przekracza dopuszczalnych norm. 
W hali zainstalowano także zamknięty system 
oczyszczania wody po procesie galwanicznym. 
Pracodawca regularnie przeprowadza przeglą-
dy i prace konserwacyjne eksploatowanych ma-
szyn i urządzeń technicznych.

Alicja Popławska
Prezes Zarządu

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

33

ROK  
ZAŁOŻENIA

2007

BRANŻA

GALWANIZO- 
WANIE  

TWORZYW  
SZTUCZNYCH 

Pracodawca realizuje politykę 
bezpiecznego zakładu pracy, 
przyjaznego pracownikom. Na bieżąco 
bada czynniki środowiskowe mające 
wpływ na pracę i zdrowie ludzi.

Nowocześnie i bezpiecznie
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Automatyzacja pracy 
to priorytet

Zakład posiada stuprocentowy ka-
pitał polski, działa od ponad 20 lat, 
a pod nazwą Planetfan Sp. z o.o. 
Sp. k. od 2013 roku. Powstał w wyni-

ku rozdzielenia spółki PROFICOOL. 
Produkuje wentylatory przemysłowe. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu może 
konkurować z producentami branży wentyla-
torów na całym świecie. Firma stale unowo-
cześnia park maszynowy oraz posiadane tech-

nologie, m.in. poprzez zakup nowych maszyn 
i urządzeń, takich jak np.: prasa hydrauliczna, 
urządzenia spawalnicze, tokarka CNC, wycinar-
ka laserowa, suwnica. Modernizacja parku ma-
szyn przyczynia się nie tylko do doskonalenia sto-
sowanych technologii, ale również do poprawy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe maszyny 
pozwalają ograniczyć lub wyeliminować więk-
szość prac ręcznych związanych z wytwarza-
niem elementów wentylatorów.

PLANETFAN
Sp. z o.o. Sp. k 

Daniel Komraus
Prezes Zarządu

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

40

ROK  
ZAŁOŻENIA

1993

BRANŻA

PRODUKCJA  
WENTYLATORÓW 

PRZEMYSŁO- 
WYCH

Firma, która łączy 20-letnie 
doświadczenie kadry konstruktorskiej 
z najnowocześniejszą technologią, 
aby tworzyć wentylatory o najwyższej 
jakości i funkcjonalności.

Nowoczesne maszyny zainstalowane w fir-
mie na ogół sterowane są numerycznie. Dzięki 
temu ograniczono kontakt pracownika z narzę-
dziami i ryzyko urazów fizycznych w czasie pra-
cy. Aby wyeliminować lub ograniczyć zagrożenia, 
w zakładzie stosuje się parawany oddzielające 
stanowiska oraz kurtyny świetlne zatrzymujące 
maszynę w chwili wejścia pracownika w jej ob-
szar roboczy. Poprawę warunków pracy uzyska-
no także poprzez odnowienie hali.

Ponadto uruchomiono nową siedzibę, któ-
rą wyposażono zgodnie z zasadami ergonomii 
i dbałością o środowisko. W firmie działa certy-
fikowany Zintegrowany System Zarządzania Ja-
kością i BHP, dlatego jej produkty zachowują po-
wtarzalną jakość. 
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Przestrzeń robocza oraz dojścia do stanowisk 
pracy zostały dostosowane do prowadzonej dzia-
łalności. Miejsca potencjalnych zagrożeń ozna-
czono napisami lub piktogramami. Stanowiska 
pracy zostały wyposażone w indywidualne wycią-
gi spalin oraz wentylację. Pracownikom zapew-
niono osobiste dwuczęściowe szafki do przecho-
wywania odzieży, która jest dostarczana, prana 
i konserwowana przez specjalistyczną firmę ze-
wnętrzną. Pomieszczenia biurowe spełniają wy-
magania ergonomii. Ponadto wszystkie obiekty 
dostosowano do przepisów przeciwpożarowych, 
a sprzęt pożarowy jest na bieżąco konserwowa-
ny. W zakładzie podjęto działania ograniczające 
narażenie na hałas. 

Zgodnie z wymogami bhp

W województwie lubelskim TIRCARS 
wypełnił lukę dotyczącą diagnosty-
ki i naprawy układów diesla samo-
chodów ciężarowych i autobusów. 
W zakładzie wykonywane są specja-

listyczne naprawy podzespołów w sa-
mochodach osobowych, dostawczych i cię-

żarowych różnych marek. W przedsiębiorstwie 
wyeliminowano lub znacznie ograniczono za-
grożenia dzięki inwestycjom takim jak: zakup no-

wych maszyn i urządzeń, zainstalowanie dodatko-
wej wentylacji, wymiana oświetlenia. Do poprawy 
warunków pracy przyczyniły się też zmiany orga-
nizacyjne, edukacja i szkolenia, a także nadzór 
nad warunkami pracy oraz stosowanie środków 
ochrony. Firma została wyposażona w maszyny 
i urządzenia ze skutecznymi zabezpieczeniami 
– osłonami, czujnikami i wyłącznikami bezpie-
czeństwa. Urządzenia i eksploatowane maszy-
ny są na bieżąco naprawiane i konserwowane.

TIRCARS  
Mariusz Chorąży i Wspólnicy Sp. j. 

Beata Jurkitewicz
Marek Jurkitewicz
Wspólnicy

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

31

ROK  
ZAŁOŻENIA

2004
BRANŻA

MOTORYZA- 
CYJNA

Zakład działa zgodnie  
z obowiązującymi technologiami  
naprawy, stosowanymi w sieci Bosch  
oraz w sieci poszczególnych marek 
samochodów osobowych i dostawczych.
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Aby obniżyć poziom ekspozycji na mangan, 
wykonano nową filtrowentylację hali spawalni 
manualnej, a także wyposażono pracowników 
w filtrowentylację indywidualną, zintegrowaną 
z przyłbicą spawalniczą. Ponadto wdrożone zo-
stały ergonomiczne obrotowe matryce i zaku-
piono wózki transportowe do spawalni, co ogra-
niczyło konieczność ręcznego przekładania 
wyrobów i obniżyło poziom hałasu na stanowi-
sku spawacza. 

Działania na rzecz bhp w zakładzie są inspi-
rowane regularnymi kontrolami i konsultacjami 
z przedstawicielami pracowników. Pracodawca 
wprowadził system premiowania oparty na klu-
czowych wskaźnikach firmowych, wśród których 
znajduje się również bezpieczeństwo. 

Spółka zajmuje się produkcją kon-
strukcji metalowych oraz ich czę-
ści. Przedsiębiorstwo specjalizuje 
się w obróbce metali, a jego głów-

ne usługi to: cięcie laserowe, spawa-
nie, lakierowanie proszkowe i projekto-

wanie konstrukcji stalowych. Produkty firmy 
Arcom trafiają do 50 krajów. Zakład wyposażył 
ponad 1 000 magazynów. Eksportuje 90% pro-
dukcji i realizuje dostawy na pięć kontynentów. 

W ciągu ostatnich lat podjęto wiele działań 
wpływających na poprawę warunków pracy. 
Zakupiono maty antyzmęczeniowe do pracy 
przy wszystkich maszynach stacjonarnych oraz 
pneumatyczne manipulatory do zawieszania 
i zdejmowania detali na linię lakierniczą. Dzięki 
temu wyeliminowano problem nieergonomicz-
nego zawieszania elementów składowych pale-
ty oraz zdejmowania pomalowanych wyrobów. 
Wykonano bezpieczną platformę załadunkową.

ARCOM
Sp. z o.o.

Artur Wilk
Prezes Zarządu

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

152

ROK  
ZAŁOŻENIA

1996

BRANŻA

PRODUKCJA  
KONSTRUKCJI  
METALOWYCH  

I OBRÓBKA  
METALI 

Pracodawca angażuje pracowników 
w ciągłe doskonalenie w różnych 
obszarach działalności,  
ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki bhp.

Z myślą o bezpieczeństwie
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Spółka skutecznie ogranicza lub eliminuje za-
grożenia zawodowe. Opracowała i opatentowała 
dwa systemy: „System ZB” oraz „System ROSO-
MAK”. Pierwszy z nich zabezpiecza przed upad-
kiem z wysokości pracowników wykonujących 
pracę na cysternach kolejowych lub samocho-
dowych. Drugi umożliwia bezpieczne wykony-
wanie rozgałęzień rurociągów transportujących 
substancje toksyczne, łatwopalne i wybuchowe 
bez konieczności opróżniania urządzenia. Dzięki 
temu uniemożliwiono wydostanie się substancji 
z rurociągu i ryzyko powstania atmosfery wybu-
chowej wewnątrz urządzenia. System półzau-
tomatyzowanej metody spawania minimalizuje 
oddziaływanie łuku spawalniczego i dymów na 
pracownika spawającego. 

Firma działa w sektorze rafineryjno-
-petrochemicznym.  Świadczy też 
usługi z zakresu budownictwa prze-
mysłowego, energetyki i konstruk-

cji morskich. Jej filarem jest dosko-
nale przygotowany zespół inżynierów 

z bogatym doświadczeniem zawodowym, 
zdobytym podczas realizacji wielu złożonych 
projektów dla klientów krajowych i zagranicz-
nych. W oddanej do użytku w 2021 roku w no-

wej hali produkcyjnej w Gdańsku, uruchomiony 
został Zakład Prefabrykacji Rurociągów. Halę 
wyposażono także w systemy suwnic do trans-
portu oraz obróbki materiałów produkcyjnych. 
Dzięki temu prace realizowane są z zachowa-
niem dużego stopnia automatyzacji procesów, 
co wpływa znacząco na poprawę bezpieczeń-
stwa pracowników. Spółka kupiła defibrylatory 
automatyczne i systematycznie szkoli pracow-
ników w zakresie ich używania.

KB POMORZE
Sp. z o.o. 

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

153

ROK  
ZAŁOŻENIA

2003

BRANŻA

KONSTRUK-
CYJNO-

-BUDOWLANA

Nowoczesna firma inżynierska, realizuje 
zaawansowane projekty dla klientów 
krajowych i zagranicznych. Spółka dba 
o bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
oraz dąży do poprawy stanu bhp.

Eliminacja zagrożeń

Mateusz Leśniewicz
Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu
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Przedsiębiorstwo prowadzi konsekwentne 
działania na rzecz eliminacji zagrożeń zawodo-
wych. Dwie najstarsze linie produkcyjne zmoder-
nizowano i dostosowano do minimalnych wyma-
gań bezpieczeństwa. Użytkowane wózki widłowe 
posiadają system uniemożliwiający ich urucho-
mienie bez zapiętych pasów. Wyposażono je 
w światła BlueSpot. Na hali produkcyjnej zosta-
ły zainstalowane obudowy dźwiękochłonne dla 
tekturnicy i maszyn przetwórczych, co obniży-
ło poziom hałasu. Prace na drabinach w dziale 
przetwórstwa wyeliminowano poprzez montaż 
narożników automatycznych na windach opusz-
czających się poniżej poziomu posadzki. Dzię-
ki temu możliwe jest układanie palet z towarem 
na wysokość 2,5 metra bez używania drabin.  

W 2016 r. firma weszła w struktury 
Mondi Group – światowego lidera 
w branży opakowań i papiernictwa. 
Mondi Simet jest wiodącym produ-

centem opakowań z tektury falistej. 
Oferuje klientom opakowania wytwa-

rzane w najwyższych standardach jakościo-
wych, w sposób bezpieczny dla pracowników 
i przyjazny dla środowiska. Od początku istnie-
nia przedsiębiorstwo zatrudnia osoby z niepełno-

sprawnością i obecnie stanowią one blisko 30% 
jego pracowników. W zakładzie przeprowadzo-
no wiele nakładów inwestycyjnych, uwzględnia-
jących potrzeby i możliwości osób zatrudnionych. 
Ograniczono zagrożenia związane z transportem 
wewnątrzzakładowym. Powstały progi zwalnia-
jące, oznaczono przejścia dla pieszych. Zamon-
towane również zostały odbojniki parkingowe, 
zapewniające odpowiednią szerokość ciągów 
komunikacyjnych. 

MONDI SIMET
Sp. z o.o. 

Krzysztof Jakubowski            
Dyrektor Zarządzający

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

 228

ROK  
ZAŁOŻENIA

1997
BRANŻA

PAPIERNICZA  

Firma charakteryzuje się najwyższymi 
standardami jakościowymi. Od początku 
istnienia zakładu pracodawca zatrudnia
osoby z niepełnosprawnością, które  
obecnie stanowią ok. 30% jej pracowników.

Modernizacja i udogodnienia
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Inwestowanie w nowoczesne tech-
nologie i w rozwój pracowników, 
sprawia, że Spółka jest jednym 
z najbardziej zaawansowanych 

przedsiębiorstw w swoim sektorze. 
W firmie wdrożono systemy zarządza-

nia, które gwarantują najwyższą jakość oraz 
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowni-
ków, a także środowisko naturalne. Wprowadzo-
no także rozwiązania techniczne, które przyczy-

niły się do poprawy bezpieczeństwa pracy. Część 
maszyn została wyposażona w dodatkowe za-
bezpieczenia, takie jak: kurtyny świetlne, sygna-
lizatory dźwiękowe i świetlne, wyłączniki awaryj-
ne oraz w systemy wygrodzeń bezpieczeństwa. 

Dzięki zautomatyzowanym dystrybuto-
rom pracownicy mają całodobowy dostęp do 
środków ochrony, które spełniają wymagania 
norm oraz są odpowiednio dostosowane do ich 
potrzeb. 

DEKORGLASS DZIAŁDOWO 
S.A.

Gabriel Chojak
Prezes

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

847

ROK  
ZAŁOŻENIA

1996
BRANŻA

PRZEMYSŁ  
SZKLARSKI

Ograniczono kontakt z chemikaliami oraz wy-
stępowanie stref zagrożenia wybuchem dzię-
ki hermetyzacji kabin lakierniczych i systemów 
wentylacyjnych. Zastosowanie robotów przy pie-
cach wyeliminowało pracę w wysokiej tempe-
raturze. W firmie podjęto liczne działania ogra-
niczające dynamiczne i statyczne obciążenia 
mięśniowo-szkieletowe, m.in. zamontowano 
taśmociągi i podajniki rolkowe. Użytkowane są 
wózki unoszące, maty ergonomiczne, a także 
podnośniki lub wózki podnośnikowe. W związku 
ze stosowaniem dużej ilości chemikaliów opraco-
wano politykę zarządzania nimi. Podejmowane 
są środki kontroli ryzyka na każdym etapie kon-
taktu z chemikaliami, natomiast magazyny ma-
teriałów łatwopalnych zlokalizowano poza bu-
dynkami produkcyjnymi.  

W trosce o wysoką 
jakość pracy

Wiodące przedsiębiorstwo,  
specjalizujące się w zdobieniu 
opakowań szklanych: alkoholowych 
i kosmetycznych dla renomowanych 
światowych producentów.
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NM Polska Sp. z o. o. należy do świa-
towego lidera produkcji okien poła-
ciowych firmy VELUX. Produkcję 
w Namysłowie rozpoczęto w 2003 r. 

W zakładzie stale unowocześniany 
jest park maszynowy i wprowadzana 

automatyzacja procesów produkcji. Więk-
szość czynności została zrobotyzowana. Popra-
wiło to znacznie ergonomię, ponieważ możliwa 
jest rotacja pracowników między ręcznym poda-

waniem komponentów do maszyn a nadzorowa-
niem pracy robota. Zapewniono wysoki standard 
izolacji maszyn i systemy bezpieczeństwa, takie 
jak: osłony, kurtyny świetlne, krańcówki, rygle 
i przyciski bezpieczeństwa. Obniżono poziom ha-
łasu poprzez zabudowanie najgłośniejszych ma-
szyn kabinami dźwiękochłonnymi. Wprowadzono 
złote zasady poruszania się po ciągach komuni-
kacyjnych. Stworzono bezpieczną ścieżkę – ruch 
wózków został oddzielony od ruchu pieszych. 

NM POLSKA
Sp. z o.o. 

Krystian Żurek
Dyrektor Zakładu

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

1005

ROK  
ZAŁOŻENIA

2001
BRANŻA

PRODUKCJA  
OKIEN

W sposób szczególny pracodawca dba 
o zachowanie równości w zatrudnieniu. 
W firmie dominuje zasada – równe 
prawa i obowiązki dla wszystkich 
pracowników bez względu na płeć.

Pracodawca zastosował rozwiązania tech-
niczne, które przyczyniły się do ograniczenia ry-
zyka pożarowego. Zainstalowano innowacyjne 
systemy gaszenia maszyn i szaf elektrycznych 
za pomocą aerozoli gaśniczych. Wewnątrz hal 
znajduje się tryskaczowy system gaszenia, a na 
placach umieszczono armatki wodne. Prowa-
dzone są analizy stref zagrożonych wybuchem. 
Pracodawca dąży też do ograniczenia kontaktu 
pracowników z czynnikami chemicznymi – prace 
w narażeniu wykonywane są przez co najmniej 
dwie osoby. Zastosowano wyciągi przy maszy-
nach, kontener na substancje chemiczne, szafy 
chemiczne i wanny wychwytowe. Aby poprawić 
ergonomię pracy, zakupiono m.in. egzoszkielet, 
odciążający pracowników w czynnościach wy-
magających wysiłku. 

Hałas i chemia pod kontrolą
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Wszystkie firmy Visscher-Caravel-
le Automotive Group, do której nale-
ży nagrodzony zakład, zobowiązane 
są do przestrzegania Globalnego Ko-

deksu Postępowania. Dokument ten 
priorytetowo opisuje kwestie społecz-

nej odpowiedzialności pracodawcy w sto-
sunku do zatrudnionych pracowników oraz in-
teresariuszy. W celu zminimalizowania zagrożeń 
związanych z pracą, w przedsiębiorstwie wpro-

wadzono zmiany dotyczące poruszania się pie-
szych w magazynie. W sposób bezkolizyjny w sto-
sunku do poruszających się wózków jezdniowych 
wytyczono nową drogę komunikacyjną. Wyelimi-
nowano ryzyko mogące doprowadzić do potrą-
cenia poruszających się pracowników. W miej-
scach o dużym ryzyku potrącenia osoby pieszej 
przez wózek podnośnikowy zastosowano lustra 
bezpieczeństwa. Stanowiska pracy stojącej wy-
posażono w maty antyzmęczeniowe.

PPHU VISSCHER-CARAVELLE  
Poland Sp. z o.o. 

LICZBA  
ZATRUDNIONYCH

782

ROK  
ZAŁOŻENIA

1994
BRANŻA

PRODUKCYJNA

Międzynarodowy producent części  
dla branży motoryzacyjnej.
Firma chroni wartości kulturowe 
i koncentruje się na pracownikach, 
których uznaje za najważniejsze dobro.

W celu ograniczenia w przedsiębiorstwie za-
grożeń wynikających ze zidentyfikowanych czyn-
ników niebezpiecznych, związanych głównie z ru-
chomymi częściami maszyn, energią elektryczną 
czy ostrymi narzędziami, wymieniono osłony sto-
sowane przy maszynach pneumatycznych oraz 
wygrodzono miejsca niebezpieczne. Znaczącą 
poprawę bezpieczeństwa pracy uzyskano dzięki 
wyposażeniu pracowników w bezpieczne noże. 

Pracodawca z myślą o zatrudnionych zasto-
sował także rozwiązania poprawiające ergono-
mię i komfort pracy, ograniczające przeciążenia 
dynamiczne oraz statyczne, do których zaliczyć 
można np. wózki nożycowe. 

Ergonomiczne stanowiska
pracy to podstawa

Robert Modzelewski 
Dyrektor Zakładu
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Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” 
jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy oraz 
podejmowanych przez nich inicjatyw, które skutecznie wpływają na 
poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień 
pracowniczych. 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.

O konkursie

Konkurs, będący formą docenienia starań osób realizujących służbę społeczną,   
od 2019 roku przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim 
uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez 
organizacje związkowe.

Wojewódzkie Komisje Konkursowe w 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, składająca się z przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz reprezentatywnych central związkowych – weryfikuje oraz opiniuje dokumentacje 
i wnioski nadesłane z województw. 

Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym 
inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych 
nagrodami głównymi.



26 27 

Aleksander Orliński był członkiem 
powoływanych przez pracodawcę 
zespołów powypadkowych, a na-
stępnie kontrolował realizację ich 

wniosków i zaleceń profilaktycz-
nych. Brał także czynny udział w pra-

cach zespołów dokonujących oceny ryzyka za-
wodowego w tych oddziałach przedsiębiorstwa, 
w których nie zostali powołani oddziałowi spo-
łeczni inspektorzy pracy. Laureat przeprowadził 
około 130 przeglądów warunków pracy zarów-
no w wyrobiskach podziemnych, jak i w zakła-
dzie przeróbki mechanicznej węgla oraz innych 
obiektach na powierzchni kopalni. Był także 
członkiem sztabu kryzysowego, który został po-
wołany w związku z pandemią COVID-19. Uczest-

niczył w pracach nad nowym regulaminem go-
spodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz 
dystrybuowania ochronami osobistymi. Ponadto 
nagrodzony społeczny inspektor pracy jest sta-
łym członkiem zespołu roboczego, który zajmu-
je się analizą ofert w przetargach na zakup środ-
ków ochrony indywidualnej.

 Laureat działał również w komisji bhp, a na 
związkowych spotkaniach sprawozdawczych 
prezentował dane dotyczące wypadkowości. 
Brał też udział w nadzorowaniu przebiegu co-
rocznego konkursu o tematyce bhp, organizo-
wanego dla pracowników Spółki. Dobry kontakt 
z nimi sprawia, że Aleksander Orliński często wy-
stępuje w roli mediatora, który potrafi sprawnie 
rozwiązywać sytuacje konfliktowe. 

SPOŁECZNY  
INSPEKTOR PRACY

 2020 od

Aleksander Orliński

Praca w kopalni niesie  
ze sobą wiele niebezpieczeństw 

zarówno pod ziemią, jak 
i w części napowierzchniowej. 

W opinii laureata, szkolenia oraz 
nowoczesne środki ochrony 
indywidualnej są warunkiem 

koniecznym bezpiecznej pracy.

zakładowy społeczny inspektor pracy  
w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.  
w Puchaczowie

Laureat prowadzi aktywną działal-
ność w zakresie prewencji zagrożeń 
m.in. przez udział w badaniach i po-
miarach czynników szkodliwych na 

stanowiskach pracy oraz opiniowa-
nie doboru środków ochrony indywidu-

alnej. Bolesław Hendzel uczestniczył w społecz-
nych przeglądach warunków pracy, które były 
realizowane wraz ze związkami zawodowymi, 
przedstawicielami oddziałów oraz służbą bhp.

Brał także udział w ustalaniu przyczyn wy-
padków przy pracy, a jego działalność dotyczy-
ła m.in. zabezpieczeń zbiorowych pracowników, 
bieżących kontroli urządzeń i instalacji energe-
tycznych oraz instalacji gazowych. Nagrodzony 
sprawdzał wyposażenie pracowników w odpo-

wiednie ochrony osobiste i kontrolował stano-
wiska pracy po zgłoszeniu przez pracowników 
informacji o wystąpieniu zagrożeń lub nieprawi-
dłowości. Wśród zrealizowanych zaleceń i wnio-
sków laureata można wskazać np. wymianę oba-
rierowania betonowego podestu na poziomie 
27 m, poprawę warunków pracy na stanowiskach, 
na których pracuje łącznie 30 pracowników oraz 
uzupełnienie liczby członków Ochotniczej Dru-
żyny Ratownictwa Gazowego. Ponadto na sku-
tek interwencji Bolesława Hendzla przeprowa-
dzone zostały kompleksowe prace remontowe, 
dotyczące wzmocnienia konstrukcji i wymia-
ny całego poszycia dachowego nad halą ko-
tłów, w celu likwidacji poważnego zagrożenia 
dla pracowników. 

SPOŁECZNY  
INSPEKTOR PRACY

 2006 od

Bolesław Hendzel

Bezpieczna produkcja energii 
elektrycznej i ciepła z gazu ziemnego  

jest możliwa dzięki wysokim 
kwalifikacjom pracowników oraz 
codziennej trosce o sprawność 
techniczną instalacji i urządzeń.  
Dzięki staraniom laureata m.in. 

uzupełniono skład Ochotniczej Drużyny 
Ratownictwa Gazowego w zakładzie.

zakładowy społeczny inspektor pracy  
w Tameh Polska Sp. z o.o.,  
Zakład Wytwarzania Kraków
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Michał Okoń 
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.  
w Bydgoszczy

Piotr Ratkowski
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Port Gdański Eksploatacja S.A.  

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

Zbigniew Palacz
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
MAN BUS Sp. z o.o. w Starachowicach

Ireneusz Wudarczyk
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
NSK Bearings Polska S.A. w Kielcach 

 Bolesław Hendzel
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Tameh Polska Sp. z o.o.,  
Zakład Wytwarzania Kraków 

Robert Norek
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Stalprodukt S.A. w Bochni

Piotr Bugaj
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Miejskie Przedsiębiorstwo  
Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Wyróżnieni w konkursie 
„Najaktywniejszy  
Społeczny Inspektor Pracy”

 Aleksander Orliński
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.  
w Puchaczowie

Krzysztof Urzędowicz
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Veolia Energia Łódź S.A. 

Dariusz Górecki
- wydziałowy społeczny inspektor pracy, 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział  
Zdzieszowice – Wydział Ochrony Środowiska

 Sławomir Dopytalski
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Zespół Elektrowni  
Pątnów – Adamów – Konin S.A. 

Kazimierz Micał
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
Zakład Metalurgiczny  
WSK-Rzeszów 

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

Magdalena Leszczyńska
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
ZENTIS Polska Sp. z o.o., Żelków Kolonia

Piotr Szarłata
- zakładowy społeczny inspektor pracy, 
IKEA INDUSTRY Oddział Fabryki West  
w Zbąszynku

Sławomir Dopytalski, pełniąc funk-
cję społecznego inspektora pracy, 
wykazał się bardzo dużym zaan-
gażowaniem w poprawę warunków 

pracy. Podejmował liczne działania 
w zakresie prewencji bhp – uczestni-

czył w spotkaniach z pracownikami poszczegól-
nych oddziałów oraz brał czynny udział w prze-
glądach warunków pracy i w działaniach komisji 
bhp. Laureat pracował jako członek zespołu po-
wypadkowego, a także był inicjatorem – przepro-
wadzonego przy udziale Państwowej Inspekcji 
Pracy – szkolenia dla oddziałowych społecz-
nych inspektorów pracy i członków komisji bhp. 
W samym tylko 2021 roku w wyniku kontroli prze-
prowadzonych w zakładzie Sławomir Dopytalski 

wydał 12 zaleceń oraz zgłosił 93 uwagi. Wytycz-
ne laureata miały istotny wpływ na bezpieczeń-
stwo pracowników zakładu, a dotyczyły m.in.: na-
prawy oświetlenia przy zbiornikach zapasowych, 
wymiany uszkodzonej płyty na kanale technolo-
gicznym, wymiany zacinających się i nieszczel-
nych drzwi wejściowych do nastawni nawęglania 
oraz wykonania podestu nad rurociągiem awa-
ryjnego zrzutu ścieków. 

Dzięki osobistemu zaangażowaniu nagrodzo-
nego inspektora w usprawnienie kontaktu z pra-
codawcą, możliwa była terminowa i dokładna 
realizacja wszystkich wydanych przez niego za-
leceń, co znacząco podniosło poziom bezpie-
czeństwa i komfortu pracy pracowników zatrud-
nionych w zakładzie. 

SPOŁECZNY  
INSPEKTOR PRACY

2016 od

Sławomir Dopytalski 

Dobra energia pochodzi od ludzi, 
którzy pracują w bezpiecznych 

i higienicznych warunkach, 
w przyjaznym środowisku pracy. 

Laureat był m.in. inicjatorem szkolenia 
dla oddziałowych społecznych 

inspektorów pracy  
i członków komisji bhp.

zakładowy społeczny inspektor pracy 
w Zespole Elektrowni Pątnów  
– Adamów – Konin S.A. 
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