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ARIES Firma Produkcyjno – Handlowa w Łodzi

W 2012 r. prze pro wa dzo no mo der ni za cję za kła du.
Do no wo wy bu do wa ne go bu dyn ku pro duk cyj ne go
za ku pio no no wo cze sne ma szy ny do ob rób ki drew -
na. Po mia ry ha ła su w ha li pro duk cyj nej wy ka za ły
po ziom 0,2 – 0,5 NDN, a stę że nie py łu po ni żej 0,5
NDS. Dzię ki za ku po wi nowoczesnej wie lo pi ły zre -
du ko wa no do mi ni mum ry zy ko wy stą pie nia wy pad -
ku przy pra cy pod czas wstęp nej ob rób ki tar ci cy.
Ogra ni czo no ręcz ne prze miesz cza nie ta fli szkła
i okien, dzię ki za ku po wi suw ni cy z chwy ta kiem
pod ci śnie nio wym, co po zwo li ło tak że zmi ni ma li zo -
wać ry zy ko wy stą pie nia po waż nych wy pad ków.
Na wnio sek pra cow ni ków za mon to wa no zauto ma -
ty zo wa ny ko cioł do ogrze wa nia ha li pro duk cyj nej,
za si la ny bry kie tem z tro cin. Pra co daw ca or ga ni zu je
co rocz ne szko le nia dla osób wy ko nu ją cych pra ce

szcze gól nie nie bez piecz ne, stwo rzył tak że pro ce du -
ry bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy na wy so ko ści
oraz z uży ciem ma te ria łów szko dli wych, ty pu la kie -
ry do drew na i sub stan cje bio bój cze. Wo da po my -
ciu urzą dzeń la kier ni czych jest od zy ski wa na me to -
dą ko agu la cji w se pa ra to rze i wy ko rzy sty wa na
do ce lów prze my sło wych. Z uwa gi na ro dzaj pro -
wa dzo nej dzia łal no ści, za gro że nia oraz spe cy fi kę
pro du ko wa nych wy ro bów pra co daw ca więk szość
cza su prze by wa w ha li pro duk cyj nej, pro wa dząc
sta ły, oso bi sty nad zór nad pra cow ni ka mi. Pra cow ni -
cy ma ją moż li wość cią głe go po sze rza nia wie dzy
tech nicz nej i kształ to wa nia świa do mo ści bez pie -
czeń stwa pra cy po przez kon takt z pu bli ka cja mi
bran żo wy mi, do stęp ny mi w po miesz cze niach so -
cjal nych.

Fir ma ro dzin na, ist nie je od 1992 r. Pro du ku je okna i drzwi drew -
nia ne we wnętrz ne i ze wnętrz ne, a tak że okien ni ce, ro le ty drew -
nia ne oraz ogro dy zi mo we. Wła ści ciel za kła du pra cy w 2012 r.
przy wspar ciu środ ków unij nych z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no -
wa cyj na Go spo dar ka wy bu do wał no wy ma ga zyn i ha le pro duk -
cyj ną o po wierzch ni 2 200 m2 oraz bu dy nek biu ro wo -so cjal ny
o po wierzch ni pra wie 500 m2. Obec nie w za kła dzie za trud nio -
nych jest 18 pra cow ni ków. Fir ma opra co wa ła no wa tor ską kon -
struk cję okna skrzyn ko we go oraz okien za byt ko wych, mon to wa -
nych w obiek tach ob ję tych ochro ną Kon ser wa to ra Za byt ków. Jest
tak że wła ści cie lem wy na laz ku zgło szo ne go w Urzę dzie Pa ten to -
wym: urzą dze nia do pro duk cji sto lar ki bu dow la nej. Przed się bior -
stwo by ło wie lo krot nie wy róż nia ne cer ty fi ka tem „Fir ma Fa ir Play”
oraz na gra dza ne za no wa tor skie roz wią za nia kon struk cyj no -tech -
no lo gicz ne. W za kła dzie pra cy od po cząt ku dzia łal no ści nie od -
no to wa no żad ne go wy pad ku przy pra cy. 

Rodzinnie i z pomysłem

Jed nym z pod sta wo wych ce -
lów, ja kie so bie wy zna czy łem,
jest tro ska o bez pie czeń stwo pra -
cow ni ków. Aby za pew nić im
moż li wie naj wyż sze stan dar dy
na sta no wi skach pra cy, sys te ma -
tycz nie wy ko ny wa ne są po mia ry
czyn ni ków szko dli wych m.in. ha -
ła su czy za py le nia.

Fir mę wy po sa ży łem w mo ni to -
ring, w no wo cze sny i bez piecz ny
park ma szy no wy. Wpro wa dzi łem
no we tech no lo gie. Za ku pi łem
urzą dze nia ste ro wa ne. Są one
no wo cze sne i w znacz nym stop -
niu ogra ni czy ły bez po śred ni do -
stęp pra cow ni ka do nie bez piecz -
nych ru cho mych czę ści ma szyn.
Dzię ki te mu zna czą co uda ło się
zre du ko wać ry zy ko wy stą pie nia
wy pad ków przy pra cy. Ale nie
tyl ko mo der ni za cja za kła du wpły -
wa na po pra wę bez pie czeń stwa.
Naj waż niej sze jest dla mnie, aby
moi pra cow ni cy zmie ni li spo sób
my śle nia o bhp. Dla te go wspól -
nie ze służ bą bhp prze pro wa dza -
my szko le nia. Oma wia ne są
na nich spra wy zwią za ne z bie żą -
cy mi za gro że nia mi oraz z prze -
strze ga niem po rząd ku w miej scu
pra cy.

Efekt zre ali zo wa nych dzia łań
to no wo cze sny, bez piecz ny
i przy ja zny za kład pro duk cyj ny
oraz za pew nie nie po czu cia bez -
pie czeń stwa i kom for tu pra cy
pra cow ni kom.
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