
Przed się bior stwo Sa int -Go ba in zo sta ło za ło żo ne przez mi ni stra
Col ber ta w 1665 r. Pierw szym zle ce niem fa bry ki by ła pro duk -
cja szkła na po trze by Sa li Lu strza nej w Pa ła cu Wer sal skim. Sa -
int -Go ba in Glass jest jed ną ze 100 naj więk szych firm prze my -
sło wych na świe cie. Ma swo je za kła dy w 64 kra jach. Za trud nia
pra wie 195 tys. pra cow ni ków. Na ryn ku eu ro pej skim jest li de -
rem w pro duk cji szkła. Za kład Sa int -Go ba in Glass Pol ska Od -
dział Ja ro szo wiec za trud nia 142 oso by. Pro du ku je szkło or na -
men to we bez barw ne lub bar wio ne w ma sie. Uzy sku je się je
w pro ce sie wal co wa nia płyn ne go szkła po mię dzy cy lin dra mi,
na jed nym z któ rych znaj du je się wy gra we ro wa ny wzór. W ofer -
cie fir my znaj du je się sze ro ka ga ma wzo rów, któ re sto su je się
w ścian kach dzia ło wych i prze su wa nych, szkla nych i oszklo nych
drzwiach, ka bi nach prysz ni co wych, me blach, ba rie rach, ma łej
ar chi tek tu rze miej skiej. 

Szkło - piękne i niebezpieczne

„Po pierw sze bez pie czeń stwo” to
ha sło, któ re kie ru je na szym po -
stę po wa niem na co dzień, nie za -
le żnie od sta no wi ska.
Hu ta Szkła Ja ro szo wiec, je den
z trzech za kła dów pro duk cyj nych
Sa int -Go ba in Glass Pol ska, na le -
ży do Gru py Sa int -Go ba in. Kie -
row ni cy, ko or dy na to rzy i spe cja -
li ści bhp we wszyst kich na szych
za kła dach kon se kwent nie i sku -
tecz nie ko rzy sta ją z na rzę dzi
opra co wa nych przez Sa int -Go -
ba in, po ma ga ją cych osią gnąć
wy so kie stan dar dy bez pie czeń -
stwa pra cy. Je dy nym ak cep to -
wal nym dla nas ce lem, do któ re -
go dą ży my, jest ze ro wy pad ków
przy pra cy!
Ta kże ochro na śro do wi ska pra cy
jest dla nas bar dzo wa żna. Nie
wy obra żam so bie, aby śmy mo gli
sku tecz nie re ali zo wać po sta wio -
ne przed na mi za da nia bez po -
sza no wa nia pra cow ni ków, bez
dba ło ści o zdro we i bez piecz ne
śro do wi sko pra cy.
Je ste śmy za szczy ce ni na gro dą
przy zna ną Hu cie Szkła Ja ro szo -
wiec. Dzię ku ję za za an ga żo wa -
nie w spra wy bhp wszyst kim jej
pra cow ni kom. Dzię ku ję ta kże
Pań stwo wej In spek cji Pra cy oraz
dy rek cji Sa int -Go ba in za oka za -
ne wspar cie.

Al bert Bie niec ki
Dy rek tor Za kła du

Zakłady średnie

Saint-Gobain Glass Polska

Oce na ry zy ka za wo do we go wy ko ny wa na jest nie tyl -
ko dla po szcze gól nych sta no wisk pra cy, ale rów nież
dla czyn no ści: stan dar do wych, nie stan dar do wych,
awa ryj nych, okre so wych. Na tej pod sta wie pra co daw -
ca wy po sa ża użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia ma ją -
ce za bez pie cze nia fa brycz ne zgod nie z wy ma ga nia mi
mi ni mal ny mi w do dat ko we osło ny za bez pie cza ją ce
miej sca po ten cjal nie nie bez piecz ne. 
Wpro wa dzo no pro ce du ry za bez pie cza ją ce ma szy ny
przed przy pad ko wym uru cho mie niem. Po pra wio no
bez pie czeń stwo trans por tu we wnątrz za kła do we go,
wpro wa dza jąc za kła do we stan dar dy do ty czą ce użyt -
ko wa nia i spraw no ści wóz ków jez dnio wych. Ozna -
ko wa nie od po wied nim ko lo rem prze ka zu je in for -
ma cje o prze glą dzie i sta nie tech nicz nym wóz ka.
Wy zna czo no także dro gi dla pie szych. Ogra ni czo no

na ra że nie na ha łas po przez mon taż mat wy głu sza ją -
cych i udo stęp nie nie ochron ni ków słu chu. W za kła -
dzie od by wa ją się co ty go dnio we szko le nia pra cow -
ni ków do ty czą ce bie żą cych za gad nień zwią za nych
z bez pie czeń stwem pra cy – „15 mi nut dla bhp”. Pra -
cow ni cy są an ga żo wa ni w po pra wę sta nu bhp po -
przez re gu lar ne spo tka nia, kon kur sy, sys te my mo ty -
wo wa nia i zgła sza nia su ge stii w za kre sie po pra wy
wa run ków bhp. Fir ma re ali zu je po li ty kę „Ze ro wy -
pad ków, ze ro cho rób za wo do wych”. Wdra ża ny jest
sys tem OHSAS 18001. W za kła dzie funk cjo nu je sys -
tem re je stro wa nia, ana li zo wa nia i za po bie ga nia,
obej mu ją cy wszyst kie wy pad ki, zda rze nia wy pad ko -
we, zda rze nia po ten cjal nie nie bez piecz ne oraz sy -
tu acje nie bez piecz ne. 


