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Wdro żył Pan pro gram DOBRO,
któ re go roz wi nię ciem jest ha sło
„dbaj o bez pie czeń stwo, re spek tuj
oto cze nie” …

Tak, pro gram jest kon ty nu acją dzia -
łań po le ga ją cych na bu do wa niu kul tu ry
bez pie czeń stwa. W doj rza łej kor po ra -
cyj nie or ga ni za cji bez pie czeń stwo sta -
no wi war tość sa mą w so bie, więc dą ży
się do zmi ni ma li zo wa nia, wręcz wy eli -
mi no wa nia wy pad ków. W na szej dro -
dze do zera wy pad ków, po sta no wi li -
śmy zi den ty fi ko wać jak naj wię cej
za gro żeń ope ra cyj nych, zwią za nych
z pro ce sa mi fa brycz ny mi oraz tzw.
„czyn nik ludz ki”, czy li za cho wa nia, któ -
re wy ni ka ją ze złych na wy ków wy -
kształ co nych przez la ta pra cy.

No wła śnie, jak do dzia łań ma ją -
cych na ce lu pod no sze nie bez pie -
czeń stwa pra cy od nio sła się za ło ga?

Od po wiedź nie jest jed no znacz -
na – za ło ga ewo lu uje wraz z pro gra -
mem. Nie któ rzy od ra zu wi dzie li, że
pro gram DOBRO ma sens, wy mier ne
ko rzy ści i war to po stę po wać zgod nie
z je go za ło że nia mi. In ni, któ rzy do tej
po ry kie ro wa li się chę cią cho dze nia
na skró ty, nie do koń ca ro zu mie li,
czym jest kul tu ra bez pie czeń stwa, ja -
kie są mo je ocze ki wa nia. Trze ba by ło
zna leźć coś, co ich zjed no czy wo kół
ja kiejś idei. Tą ideą sta ło się spoj rze nie
na bez pie czeń stwo z punk tu wi dze nia
ich oso bi ste go wy bo ru, na za sa dzie: to
Ty masz wpływ na to, czy pra cu jesz
w bez piecz nym oto cze niu. 

Dla cze go więc pod jął Pan de cy -
zję o wdro że niu te go pro gra mu?

Wła śnie po to, aby zmie niać świa do -
mość pra cow ni ków. W więk szo ści

przed się biorstw wciąż jesz cze kła dzie
się na cisk na tem po pra cy, pro duk cję
za wszel ką ce nę. Na to miast ja uwa żam,
że nie moż na przed kła dać ni cze go po -
nad bez pie czeń stwo pra cow ni ka. Ta kie
są mo je war to ści. DOBRO po mo gło mi
uświa do mić pra cow ni kom, że moż na
wal czyć ze zły mi, nie bez piecz ny mi na -
wy ka mi i sa mo dziel nie, ale  ak tyw nie
two rzyć bez piecz ne śro do wi sko pra cy.

Kie ro wa ny przez Pa na od dział
zdo był już ty le na gród. Czy są jesz -
cze ja kieś za gro że nia, któ re trze ba
wy eli mi no wać?

Oczy wi ście. Na dal ulep sza my 
np. se gre ga cję ru chu pie szych od ru -
chu po jaz dów me cha nicz nych. Pra cu -
je my też nad zmia ną za cho wań pod -
wy ko naw ców, któ rzy uwa ża ją, że
na sze stan dar dy bez pie czeń stwa ich
nie do ty czą. Na szym ce lem nie jest to,
aby wciąż ich kon tro lo wać. Chce my
wzbu dzić w na szych usłu go daw cach
sa mo świa do mość nie bez piecz nych za -
cho wań, pro wa dzą cą do sa mo kon tro li
i eli mi na cji po ten cjal nych za gro żeń
przez nich sa mych. Oni po win ni uwie -
rzyć, że ich ży cie i zdro wie są naj cen -
niej sze. Je śli zaś cho dzi o na gro dy, to
one też są na rzę dziem. Bu do wa nie
świa do mo ści to jak prze cią ga nie li ny.
Jak się już znaj dziesz po dru giej stro -
nie, to tam zo sta niesz. Tak na le ży po -
stę po wać z każ dym pra cow ni kiem,
part ne rem biz ne so wym a tak że przy ja -
cie lem z po dwór ka. Stąd na sze uczest -
nic two w róż ne go ro dza ju kon kur sach,
za pra sza nie PIP do nas, współ pra ca
z in ny mi fir ma mi, że by śmy mo gli wy -
mie niać się prak ty ka mi i do świad cze -
nia mi, któ re nas wzmoc nią.
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