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Bro war po wstał w 1768 r. Pod sta wo wą dzia łal no ścią
za kła du, za trud nia ją ce go ok. 300 pra cow ni ków, jest
pro duk cja pi wa. Ja kość pro duk tu ba da się we wła snych
la bo ra to riach, na każ dym eta pie pro duk cji. W fir mie
wdro żo no plan po stę po wa nia na wy pa dek wy cie ku
sub stan cji che micz nych. Stę żo ne środ ki che micz ne
prze cho wy wa ne są w zbior ni kach z po dwój ny mi
płasz cza mi i sy gna li za cją wy cie ku. Dra bi ny są ozna ko -
wa ne i re gu lar nie spraw dza ne. W ma ga zy nie ozna czo -
no pie sze cią gi ko mu ni ka cyj ne i okre ślo no za sa dy po -
ru sza nia się pie szych i po jaz dów. W wa rzel ni ozna ko -
wa no in sta la cje ni sko wi szą ce oraz ele men ty ma szyn
i kon struk cji stwa rza ją cych za gro że nie. Wpro wa dzo no
m.in. sys tem wy kry wa nia iskier Gre con i sys tem HRD,
za bez pie cza ją cy in sta la cję przed wy bu chem. Do ma -
ga zy nu za ku pio no wó zek elek trycz ny wy so kie go pod -
no sze nia i trzy do dat ko we wóz ki wi dło we, a do wa -
rzel ni wó zek elek trycz ny ni skie go pod no sze nia.
W wóz kach za mon to wa no sy gna li za cję dźwię ko wą,
dzia ła ją cą pod czas co fa nia. Uru cho mio no we wnętrz -
ną sieć kom pu te ro wą z do stę pem do stron edu ka cyj -
nych, m.in. stro ny pro gra mu motywacyjnego „Piąte
piwo dla produkcji – Kom pa nia po my słów” i służ by
bhp. Pra co daw ca pro wa dzi kam pa nie in for ma cyj ne,
np. „BHP prze strze gam – wy pad kom nie ule gam”.
W bro wa rze dzia ła Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą dza -

nia Ry zy kiem, obej mu ją cy Sys te my Za rzą dza nia Ja ko -
ścią, Bez pie czeń stwa Pro duk tu, Za rzą dza nia Śro do wi -
sko we go oraz bhp zgodny z ISO: 9001 :2008 i OHSAS
18001:2007.
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Przed się bior stwo zaj mu je się cię ciem wzdłuż nym i po -
przecz nym blach sta lo wych. Dzia łal ność pro wa dzo na
jest zgod nie z wy ma ga nia mi wdro żo ne go Zin te gro wa -
ne go Sys te mu Za rzą dza nia, obej mu ją ce go ja kość, śro -

do wi sko i bez pie czeń stwo pra cy, zgod nie z nor mą
OHSAS 18001: 2007. Trans port zwo jów bla chy od by -
wa się za po mo cą suw ni cy ste ro wa nej ra dio wo z po -
zio mu pod ło gi. Elek tro ma gne tycz ny chwy tak suw ni cy
ma za mon to wa ny czuj nik wa go wy, unie moż li wia ją cy
prze kro cze nie jej no śno ści. Do stęp do cią gu tech no lo -
gicz ne go trans por tu ją ce go ar ku sze jest trwa le wy gro -
dzo ny, a w miej scach, gdzie ze wzglę dów tech no lo gicz -
nych ko niecz ny jest do stęp do li nii pro duk cyj nej, za -
mon to wa no kur ty ny świetl ne i bram ki z wy łącz ni ka mi.
Pra cow ni ków pro duk cji wy po sa żo no w ochron ni ki
przed ra mie nia i dło ni, za po bie ga ją ce zra nie niu się
ostry mi kra wę dzia mi blach. Każ dy, prze cho dząc przez
stre fę nad mier ne go ha ła su, otrzy mu je jed no ra zo we
wkład ki do usz ne. Stre fy, gdzie wy stę pu je po nadnor ma -
tyw ny ha łas, są wy gro dzo ne, zgod nie z pro gra mem
prze ciw dzia ła nia ha ła so wi. Pra co daw ca wy mie nił wóz -
ki jez dnio we za si la ne ga zem na elek trycz ne. W za kła -
dzie ogra ni czo no ręcz ne prze miesz cza nie cię ża rów, or -
ga ni zu jąc trans port pu stych pa let wóz kiem pod no szą -
cym z na pę dem elek trycz nym. Urzą dze nia trans por tu
we wnętrz ne go ma ją de tek to ry ru chu, wy łą cza ją ce ma -
szy ny w przy pad ku wy kry cia obec no ści czło wie ka
na tra sie prze jaz du. Zda rze nia po ten cjal nie wy pad ko -
we są naj pierw re je stro wa ne i ana li zo wa ne, a na stęp -
nie po dej mu je się dzia ła nia pro fi lak tycz ne.
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