
Za kład Wy twa rza nia Ar ty ku łów Ścier nych An dre Abra si ve Ar tic -
les Ro bert An dre po wstał w 1987 r. Po cząt ko wo zaj mo wał się pro -
duk cją seg men tów ścier nych do szli fo wa nia płasz czy zno we go dla
po trzeb prze my słu zbro je nio we go. Obec nie fir ma pro jek tu je,
pro du ku je i do star cza uni wer sal ne i spe cjal ne na rzę dzia ścier ne:
ścier ni ce, seg men ty ścier ne i oseł ki wy ko na ne z ma te ria łów ścier -
nych twar dych (ko run do wych i kar bo run do wych) ze spo iwa mi:
ży wicz nym i ce ra micz nym. Na rzę dzia te prze zna czo ne są do pre -
cy zyj ne go i zgrub ne go szli fo wa nia i prze ci na nia ró żnych ma te ria -
łów: sta li, że li wa, sta li nie rdzew nych, be to nu, ce ra mi ki itp. Wy -
ro by przed się bior stwa znaj du ją za sto so wa nie w wielu ga łę ziach
go spo dar ki: w bu dow nic twie, prze myśle na rzę dzio wym, mo to ry -
za cyj nym, od lew ni czym, che micz nym, a na wet spo żyw czym. Za -
kład jest lau re atem licz nych na gród i wy ró żnień, m.in. Ga ze le
Biz ne su, Przed się bior stwo Fa ir Play, Li der Pro gra mu Kom plek so -
we go Za rzą dza nia Ja ko ścią. Za kład za trud nia 182 oso by.

25 lat na rynku artykułów
ściernych

Jed ny mi z pod sta wo wych za sad,
któ ry mi kie ro wa łem się w trak cie
dzia łal no ści mo jej fir my, by ła dba -
łość o pra cow ni ków i sta ra nia, by
stwo rzyć im bez piecz ne i er go no -
micz ne wa run ki pra cy. W tym ce -
lu do ko ny wa li śmy za ku pów no -
wo cze śniej szych i bez piecz niej -
szych ma szyn i urzą dzeń, two rzy -
li śmy okre so we pro gra my ma ją ce
na ce lu po pra wę wa run ków i mi -
ni ma li za cję ry zy ka za wo do we go
na sta no wi skach pra cy, or ga ni zo -
wa no szko le nia w za kre sie bhp.
Za pew nia li śmy spo tka nia pra cow -
ni ków z przed sta wi cie la mi PIP
oraz PIS, bez po śred nio kształ tu ją -
ce kul tu rę bez pie czeń stwa pra cy. 
Wdro żo ny zo stał zin te gro wa ny
sys tem za rzą dza nia ja ko ścią pro -
du ko wa nych wy ro bów, śro do wi -
skiem oraz bez pie czeń stwem pra -
cy, zgod ny z wy ma ga nia mi norm
ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2004
oraz PN -N 18001: 2004. Po dej mu -
je my sys te ma tycz ne dzia ła nia
w ce lu je go cią głe go do sko na le -
nia oraz pod no sze nia po zio mu or -
ga ni za cji pra cy i jej bez pie czeń -
stwa wg me to do lo gii KA IZEN.
W tym ro ku ob cho dzi li śmy 25-le cie
po wsta nia fir my i mo gę stwier dzić,
że dzia ła nia na rzecz bez piecz -
nych wa run ków pra cy oraz mo ty -
wo wa nia pra cow ni ków do bez -
piecz ne go po stę po wa nia to in we -
sty cja kosz tow na, ale opła cal na. 

Ro bert An dre
Dy rek tor Ge ne ral ny 

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych – Robert Andre

Za kład wy po sa żo ny jest w ma szy ny no we lub grun -
tow nie zmo der ni zo wa ne. Wy eli mi no wa no za gro że -
nia zwią za ne z ru cho my mi ele men ta mi ma szyn, au -
to ma ty zu jąc pro ces ob rób ki i for mo wa nia. Sto so wa -
ne osło ny unie mo żli wia ją do stęp do stref nie bez -
piecz nych. Su ro wiec po da wa ny jest ru ro cią giem
na sta no wi sko pra cy, co ogra ni cza ry zy ko zwią za ne
z je go trans por tem. Mi mo iż wy ni ki po mia rów nie wy -
ka zu ją prze kro czeń NDS czyn ni ków che micz nych,
pod ję to pra ce ba daw cze ma ją ce na ce lu do bór su -
row ców pod ką tem ogra ni cza nia ich szko dli wo ści dla
pra cow ni ków. Po ziom emi sji py łów ogra ni czo no dzię -
ki no wej in sta la cji wy cią go wej w ha li ob rób ki ścier nic
oraz sto so wa niu sta no wi sko wych in sta la cji od py la nia
(nie no tu je się prze kro czeń NDS). Ogra ni czo no po -
ziom ha ła su (prze kra cza ją ce go przed pod ję ciem dzia -

łań pro fi lak tycz nych NDN) po przez mon taż ekra nów
aku stycz nych, pa ne li dźwię ko chłon nych, sto so wa nie
wi bro izo la to rów przy prze sie wa czach i to kar kach.
Ręcz ne pra ce trans por to we zo sta ły ogra ni czo ne dzię -
ki za pew nie niu urzą dzeń po moc ni czych – żu ra wi słu -
po wych na sta no wi skach pra cy. Aby po pra wić bez pie -
czeń stwo trans por tu we wnątrz za kła do we go, wy dzie -
lo no dro gi po ru sza nia się pie szych, wy raź nie ozna ko -
wa no cią gi ko mu ni ka cyj ne, wy rów na no i utwar dzo -
no na wierzch nie, opra co wa no za sa dy ko mu ni ka cji
we wnątrz za kła du. Pra co daw ca pro wa dzi sta łe dzia -
ła nia na rzecz po pu la ry za cji za gad nień bhp wśród
pra cow ni ków. 
W 2006 r. za kład wdro żył zin te gro wa ny sys tem za rzą -
dza nia ja ko ścią, bhp i śro do wi skiem zgod ny z nor mą
ISO 14001: 2004 i PN -N 18001: 2004. 
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