
ZT „Kruszwica” S.A. za po czą tek swo jej hi sto rii przyj mu ją dzień
1 paź dzier ni ka 1956 ro ku, kie dy roz po czę to pro duk cję w no wo
po wsta łym za kła dzie w Krusz wi cy. Od grud nia 1996 ro ku przed -
się bior stwo dzia ła ja ko pod miot pra wa han dlo we go w for mie
spół ki ak cyj nej. Ak tu al nie ZT „Kruszwica” wcho dzą w skład Gru -
py Bun ge i Spółki Akcyjnej, któ ra jest świa to wym li de rem w prze -
twór stwie na sion ole istych i naj więk szym na świe cie pro du cen -
tem ole jów ro ślin nych, pro wa dzą cym dzia łal ność w po nad 30
kra jach. Fir ma pro du ku je nie oczysz czo ne i ra fi no wa ne ole je ro-
ślinne i tłusz cze oraz mar ga ry ny konsumenckie, a także śru tę rze -
pa ko wą. Pro duk cja pro wa dzo na jest w za kła dach pro duk cyj nych
w Ko byl ni kach, Krusz wi cy, Brze gu, Gdań sku i w War sza wie.
Wśród naj po pu lar niej szych pro duk tów za kła du moż na wy mie nić:
ole je „Ku jaw ski z pierw sze go tło cze nia” i „Oli wier”, mar ga ry nę
„Sma ko wi tą” w róż nych wa rian tach oraz mar ga ry ny „Opti ma Car -
dio” i „Opti ma Ome ga 3”. Za kła dy za trud nia ją bli sko 1 000 osób.

Do smażenia i pieczenia

Bez pie czeń stwo jest klu czo -
wym ele men tem na szej fi lo zo fii
dzia ła nia. Ta kie po dej ście wy ra ża
się tym, że nie sku pia my się je dy -
nie na speł nia niu wy ma gań for -
mal nych, ale na peł nym, co -
dzien nym za an ga żo wa niu pra -
cow ni ków. Z ta kim sa mym za an -
ga żo wa niem i uwa gą pod cho dzi -
my do bez pie czeń stwa wy twa rza -
nych przez nas pro duk tów spo -
żyw czych, bez pie czeń stwa pro -
ce sów tech no lo gicz nych dla śro -
do wi ska na tu ral ne go i bez pie -
czeń stwa na szych pra cow ni ków. 

Jed nym z przy kła dów dzia łań,
któ re pod ję li śmy w ce lu wzmac -
nia nia świa do mo ści i bu do wy
kul tu ry bez piecz nych za cho wań
w pra cy i po za nią jest pro gram
„Be ha vio ur Chan ge – Two je i mo -
je bez pie czeń stwo”. Je go ce lem
jest wy pra co wa nie, wspól nie
z pra cow ni ka mi, okre ślo nych
stan dar dów za cho wań i re ak cji
na po ten cjal ne za gro że nia w pra -
cy, aby z cza sem sta ły się nor mą
po stę po wa nia. 

Suk ces pro gra mu opar ty jest
na bez po śred nim za an ga żo wa -
niu pra cow ni ków, któ rzy sa mi są
li de ra mi zmian w po dej ściu
do bez pie czeń stwa, co wy ra ża
się w zmia nie po sta wy – „za cho -
wu ję się tak, bo tak mi ka za no…”
na po sta wę: „ro bię tak, po nie waż
tak chcę…”. 

Wojciech Jachimczyk
Prezes Zarządu

Zakłady duże

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

W największym z zakładów produkcyjnych w
Kobylnikach, należącym do ZT „Kruszwica” S.A. sto -
so wa ne są sys te my cią głej de tek cji hek sa nu i amo nia -
ku oraz wy kry wa nia po ża rów. Wdro żo no sys tem LO-
TO, za bez pie cza ją cy przed wy pad ka mi pra cow ni ków
wy ko nu ją cych pra ce kon ser wa cyj ne, re mon to we
i czysz czą ce przy ma szy nach. W ma ga zy nach funk -
cjo nu je sys tem oświe tle nia, in for mu ją cy ope ra to rów
wóz ków jez dnio wych o prze by wa niu w ma ga zy nie
osób trze cich i ostrze ga ją cy przed ich po trą ce niem.
Re gu lar nie pro wa dzo ny jest mo ni to ring uciąż li wo ści
aku stycz nej, wpro wa dza się mniej uciąż li we pod
wzglę dem ha ła su roz wią za nia tech no lo gicz ne, ta kie
jak wy mia na prze no śni ków i prze kład ni w ma ga zy nie
śru ty, mon taż ekra nów aku stycz nych. W ma ga zy nie
roz lew ni ole ju ozna ko wa no cią gi trans por to we,

w miej scach nie bez piecz nych za mon to wa no lu stra
sfe rycz ne. Wdro żo no sys tem pi sem nych po zwo leń
na wy ko ny wa nie prac szcze gól nie nie bez piecz nych.
Za kła d pro wa dzi kam pa nie na rzecz bez pie czeń stwa,
au dy ty kor po ra cyj ne i do ty czą ce oce ny ry zy ka za wo -
do we go i spe cy ficz nych za gro żeń zwią za nych z uży -
ciem amo nia ku i hek sa nu. W 2012 r. do „Skrzy nek
Po my słów” pra cow ni cy zgło si li 140 pro po zy cji roz -
wią zań do ty czą cych po pra wy sta nu bhp, z któ -
rych 139 wdro żo no. W za kła dzie dzia ła ze spół szyb -
kie go re ago wa nia, zło żo ny z człon ków za kła do wej
stra ży ra tow ni czej i za kła do wej jed nost ki Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej. ZT „Kruszwica” wdro ży ły Sys tem Za -
rzą dza nia Bez pie czeń stwem Pra cy, zgod ny z wy tycz -
ny mi za war ty mi w nor mie OHSAS 18001:  2007, zin -
te gro wa nej z ISO 14001 i ISO 9001.


