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Szwal nie wy po sa żo ne są w no we ma szy ny (naj star -
sze z użyt ko wa nych ma ją nie wię cej niż 8 lat).
Na pod sta wie prze pro wa dzo nych po mia rów ha ła su
zo sta ła opra co wa na od ręb na oce na ry zy ka za wo do -
we go zwią za ne go z na ra że niem na ten czyn nik szko -
dli wy. W wy ni ku wdro że nia pla nu dzia łań ko ry gu ją -
co -na praw czych ob ni żo no na tę że nie ha ła su w po -
miesz cze niu szwal ni z po zio mu 0,5-0,7 do 0,2 NDN
dzię ki wy mia nie sil ni ków ma szyn szwal ni czych oraz
au to ma tycz ne mu za trzy my wa niu pra cy ma szyn
w cza sie przerw w szy ciu. Po nad to ob ni żo no po -
ziom drgań me cha nicz nych z 0,5-0,7 do 0,2-0,5
NDN dzię ki sys te ma tycz nej wy mia nie ma szyn
szwal ni czych „stęb nó wek”. W za kła dzie za pew nio -
ny zo stał bez piecz ny trans port ręcz ny oraz ruch we -
wnątrz za kła do wy. Pra co daw ca do ko nał wy mia ny fo -

te li szwa czek na no we, er go no micz ne z hy drau licz -
nym me cha ni zmem do sto so wa nia wy so ko ści i opar -
cia. W po miesz cze niu szwal ni za in sta lo wa no kli ma -
ty za cję. W 2011 r. do ko na no mo der ni za cji czę ści
bu dyn ku oraz te re nu za kła du. Pod  cią giem pie szym
od bra my za kła du do bu dyn ku pro duk cyj ne go wy -
ko na no in sta la cję grzew czą, za po bie ga ją cą po śli -
zgnię ciom na mo krej lub ob lo dzo nej po wierzch ni
w okre sie zi my. Po dob ne roz wią za nie za sto so wa no
wzdłuż ry nien bu dyn ku, co unie mo żli wia two rze nie
się nie bez piecz nych so pli lo du. Pra co daw ca po pu -
la ry zu je wie dzę nt. bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Na te re nie za kła du pra cow ni cy mo gą sko rzy stać
z pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. W cią gu dwu -
dzie sto let niej dzia łal no ści za kła du był za le d wie je -
den lek ki wy pa dek przy pra cy. 

Fir ma pro wa dzi głów nie dzia łal ność usłu go wą (szy cie, prze szy wa -
nie dzia nin). Bu dy nek, w któ rym mie ści się za kład pro duk cyj ny,
zo stał od da ny do użyt ku w 2007 r. Obec nie w za kła dzie za trud -
nio nych jest 19 pra cow ni ków. Głów na szwal nia ma po wierzch -
nię 200 m2. Do dat ko we po miesz cze nie pro duk cyj ne o po -
wierzch ni 40 m2 uru cha mia ne jest przy zwięk szo nych za mó wie -
niach. Pra co daw ca był lau re atem kon kur su na szcze blu re gio nal -
nym w 2010 r. W ostat nich dwóch latach fir ma wy ka za ła się ko -
lej ny mi dzia ła nia mi ma ją cy mi wpływ na po pra wę wa run ków oraz
bez pie czeń stwa pra cy. Udział w pro jek cie „Asy stent In no wa cji”,
fi nan so wa nym z fun du szy UE, po zwo lił na ana li zę re la cji mię dzy -
ludz kich, wska za nie miejsc ewen tu al nych kon flik tów w ce lu ich
eli mi na cji i za po bie ga niu w przy szło ści. Wła ści ciel za kła du wspie -
ra pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw cze.

Nowoczesne 
i bezpieczne krawiectwo

P. P. H. U. „Dar tex” ja ko fir ma pro -
duk cyj na po wsta ło w 1992 r., zaś
od ro ku 1998 spe cja li zu je się
w kon fek cjo no wa niu ko stiu mów
ką pie lo wych.
„Dar tex” od lat cie szy się sza -

cun kiem bra nży kra wiec kiej. La ta
do świad czeń, za ufa nie kon tra -
hen tów, a po nad wszyst ko sta bil -
na i pro fe sjo nal na za ło ga to fun -
da men ty uzna nej mar ki, któ rą
stwo rzy li śmy. 
Od wie lu lat wdra ża my no we
tech no lo gie, umo żli wia ją ce pro fe -
sjo nal ną pro duk cję ko stiu mów
ką pie lo wych naj wy ższej ja ko ści.
Prio ry te tem fir my jest cią głe dba -
nie o bez piecz ne śro do wi sko pra -
cy. Z my ślą o tym wy po sa ży li śmy
fir mę w no wo cze sny i bez piecz ny
park ma szy no wy, wy ko nu je my ta -
kże sys te ma tycz ne po mia ry czyn -
ni ków szko dli wych na sta no wi -
skach pra cy, m.in. ha ła su, drgań,
za py le nia. Szcze gól ne zna cze nie
ma dla nas kształ ce nie pra cow ni -
ków w dzie dzi nie bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy oraz pra wa pra cy.
To tyl ko nie któ re ele men ty skła da -
ją ce się na bez piecz ne wa run ki
pra cy w na szej fir mie. Ostat nio na -
sza fir ma wzię ła udział w unij nym
pro jek cie „Asy stent In no wa cji”.
Efek tem te go, trwa ją ce go nie mal
pół ro ku pro gra mu, by ło wzmoc -
nie nie re la cji za wo do wych.

Da riusz Ko złow ski
Wła ści ciel fir my


