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DIEHL Con trols Pol ska Sp. z o.o. po wsta ła na ba zie by łe go Za -
kła du Elek tro tech ni ki Mo to ry za cyj nej (ZEM) pro du ku ją cej al ter -
na to ry do sa mo cho dów. W 1997 r. ZEM na wią zał trwa ją cą
do dziś współ pra cę z AKO -We rke GmBH. Po wo ła na spół ka pro -
du ko wa ła po cząt ko wo wkła dy grzej ne do ku che nek elek trycz -
nych z po la mi ce ra micz ny mi. W 2000 r. fir ma DIEHL Con trols
Pol ska Sp. z o.o. roz po czę ła sa mo dziel ną dzia łal ność. Uru cho -
mio no pro duk cję me cha nicz nych urzą dzeń ste ru ją cych do pra -
lek, a na stęp nie pro gra ma to rów do zmy wa rek i su sza rek.
Od 2002 r. za kład przy sto so wa no do pro duk cji elek tro nicz nej,
któ ra po cząt ko wo od by wa ła się na jed nej li nii au to ma tycz nej.
Obec nie w fir mie funk cjo nu je osiem no wo cze snych linii pro duk -
cyj nych mon ta żu po wierzch nio we go SMD. W 2010 r. uru cho -
mio na zo sta ła pro duk cja paneli użytkownika wraz z ele men ta mi
de ko ra cji. W cią gu 12 lat fir ma zwięk szy ła za trud nie nie ponad
czterokrotnie.

Od programatorów 
do nowoczesnych elementów

sterowniczych

Głę bo ko wie rzę, że za pew nie nie
bez piecz nych wa run ków pra cy
ka żde mu pra cow ni ko wi w na szej
or ga ni za cji jest bez względ nie ko -
niecz ne dla osią ga nia do sko na -
łych wy ni ków w co dzien nej pra -
cy. Wy zna je my za sa dę, że fun da -
men tem wszel kich dzia łań jest
bez piecz ne śro do wi sko pra cy. 
Nasz za kład to, two rzą ca go, do -
sko na ła gru pa wie lu war to ścio -
wych pra cow ni ków. Osią gnię cie
dzi siej sze go po zio mu bez pie czeń -
stwa to wy pad ko wa za an ga żo wa -
nia ka żde go z nich w dzia ła nia
ma ją ce na ce lu: iden ty fi ka cję za -
gro żeń, zgła sza nie ka żde go zda -
rze nia, któ re po ten cjal nie mo gło
do pro wa dzić do wy pad ku oraz
sku tecz ne za po bie ga nie ich po -
now ne mu po wsta niu. Ta świa do -
mość wy stę pu ją cych za gro żeń
po zwa la nam sku tecz nie wpro wa -
dzać dzia ła nia za po bie gaw cze. 
Dla za pew nie nia cią gło ści te go
pro ce su, za gad nie nia zwią za ne
z bez pie czeń stwem są nie ro ze -
rwal nym ele men tem na szych co -
dzien nych, ru ty no wych dzia łań
ope ra cyj nych, a co ty go dnio we
„Spa ce ry BHP” do dat ko wo po -
zwa la ją ob ser wo wać za cho dzą -
ce zmia ny i sta no wią do dat ko we
źró dło in for ma cji o ist nie ją cych
za gro że niach.
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Eks plo ato wa ne w za kła dzie ma szy ny no we i star sze,
do sto so wa ne są do wy ma gań mi ni mal nych i po sia da ją
sys te my ochron eli mi nu ją cych ry zy ko ura zu ta kie jak:
osło ny, czuj ni ki ru chu, wy łącz ni ki krań co we. Wy eli mi -
no wa no na ra że nie na py ły przez za sto so wa nie wy cią -
gów i fil trów wę glo wych. W 2012 r. po pra wio no or ga -
ni za cję dróg ko mu ni ka cyj nych w ob sza rze pro duk cyj -
nym przez: wpro wa dze nie ru chu jed no kie run ko we go
dla wóz ków wi dło wych i wy dzie le nie drog dla ru chu
pie sze go, wy raź ne ozna ko wa nie, wpro wa dze nie lu -
ster. Zna czą ce ogra ni cze nie trans por tu ręcz ne go i po -
pra wę er go no mii pra cy osią gnię to dzię ki za sto so wa niu
suw ni cy i wóz ków wi dło wych a ta kże elek tro nicz nie
ste ro wa nych re ga łów pio no we go skła do wa nia, ręcz -
nych wóz ków ni skie go pod no sze nia przy sta no wi -
skach pra cy oraz wóz ków do trans por tu mię dzy sta no -

wi ska mi. Przy pro duk cji nie stwier dza się prze kro cze -
nia NDN i NDS ja kich kol wiek czyn ni ków szko dli wych.
Przed uru cho mie niem no we go pro ce su usta la się sto -
pień szko dli wo ści dla zdro wia ewen tu al nych czyn ni -
ków szko dli wych po wsta ją cych w je go wy ni ku. W fir -
mie dzia ła „Sys tem su ge stii” – po zwa la ją cy na wdra ża -
nie po my słów pra cow ni ków w za kre sie do sko na le nia
pro ce sów i bhp. Obo wią zu je rów nież pro ce du ra do -
ty czą ca zgła sza nia wy pad ków i zda rzeń po ten cjal nie
wy pad ko wych. Wpro wa dzo ny zo stał sys tem ra por tów
bhp, re ago wa nia na za no to wa ne sy tu acje nie bez -
piecz ne i bie żą ce go in for mo wa nia pra cow ni ków o sta -
nie bhp za po mo cą me diów za kła do wych. 
Od 2003 r. funk cjo nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą -
dza nia obejmujący zarządzanie Ja ko ścią, Śro do wi -
skiem oraz Bez pie czeń stwem Pra cy.
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