
Fir ma po wsta ła w 1990 r., kie dy to po ja wił się po mysł stwo rze nia
no wo cze sne go, za kła du kom plek sowo prze twa rza ją ce go zbo ża,
głów nie psze ni cę i ży to. Wy bu do wa no młyn oraz dwa si lo sy
na zbo że o po jem no ści 150 t każ dy, za adap to wa no rów nież sta ry
bu dy nek ma ga zy no wy. W latach 1994-96 do bu do wa no 16 si lo -
sów  oraz to wa rzy szą cą pro duk cji in fra struk tu rę – ha lę punk tu
przy ję cia zbo ża, su szar nię oraz utwar dzo ny plac ma new ro wy. Ko -
lej ne la ta przy nio sły od da nie do użyt ko wa nia bu dyn ku biu ro wo -
-so cjal ne go oraz siedmiu si lo sów na wy ro by go to we o po jem no -
ści 100 t każ dy i mie szal nię mąki. Obec nie młyn po sia da zdol -
ność prze mia ło wą na po zio mie 130 t/do bę, łącz na po jem ność si -
lo sów mącz nych wy no si 700 t, a si lo sów zbo żo wych – 3 200 t.
W za kła dzie pra cu je 17 osób. Dzia ła nia pra co daw cy przy czy nia -
ją się do zna czą cej po pra wy wa run ków pra cy, cze go świa dec -
twem jest uho no ro wa nie za kła du pra cy w 2012 r. przez Okrę go -
we go In spek to ra Pra cy w Bia łym sto ku Dy plo mem PIP. 

Od kłosa do mąki

Kon tro le in spek to rów z Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy zwięk -
sza ją mo je za an ga żo wa nie w po -
pra wę sta nu bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy. Uczą mnie też, w ja -
ki spo sób wdra żać wie dzę z za -
kre su pra wa pra cy. Efek tem tych
sta rań i mo im suk ce sem jest
udział w kon kur sie „Pra co daw ca
– or ga ni za tor pra cy bez piecz nej”.
To wspa nia ła ini cja ty wa, a dla
mnie jesz cze więk sza mo ty wa cja
do prze strze ga nia prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Jest to tak że za chę ta do dzia łań
w ce lu za pew nie nia pra cow ni -
kom wła ści wych wa run ków pra -
cy, zwią za nych zwłasz cza z prze -
strze ga niem prze pi sów pra wa
pra cy. 

Dla mnie zysk fir my nie mo że
kon ku ro wać z bez pie czeń stwem
pra cow ni ka, a zwłasz cza z kom -
for tem pra cy. Wpro wa dzi łem
więc kil ka do dat ko wych dni wol -
nych od pra cy: 2 lu te go, Wiel ki
Pią tek, 2 li sto pa da, 24 i 31 grud -
nia, tak by pra cow ni cy mo gli
dłu żej świę to wać ze swo imi ro -
dzi na mi. I wca le na tym nie stra -
ci łem… Prze ciw nie, zwięk szy ła
się wy daj ność i efek tyw ność
pra cy. Cza sa mi war to pójść
na rę kę pra cow ni ko wi. Prze ko -
na łem się, jak waż na jest współ -
pra ca z za ło gą i umie jęt ność za -
wie ra nia kom pro mi sów. To jest
mo ja re cep ta na suk ces.

Je rzy Do bkow ski
Wła ści ciel fir my 
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Re ali zu jąc dzia ła nia na rzecz po pra wy bez pie czeń -
stwa i wa run ków pra cy, pra co daw ca wy eli mi no wał
kon takt z py ła mi zbo żo wy mi dzię ki za ku po wi na -
czep z rę ka wem do bez py ło we go roz ła dun ku zbo -
ża. W za kła dzie za mon to wa no au to ma tycz ne wa go -
pa ko war ki z wen ty la cją me cha nicz ną. Wor ki otwar -
te za stą pio no wor ka mi wen ty lo wy mi. Za sto so wa nie
od ku rza cza prze my sło we go ogra ni czy ło roz prze -
strze nia nie się py łów pod czas sprzą ta nia. Pra cow ni -
ków na ra żo nych na kon trakt z py ła mi wy po sa żo no
w ate sto wa ną odzież ochron ną i sprzęt ochro ny
ukła du od de cho we go. Ogra ni czo no na ra że nie
na ha łas, mo der ni zu jąc sys tem trans por tu zbo ża.
Wy mie nio no sprę żar kę tło ko wą na śru bo wą, za sto -
so wa no dła wi ki do prze sy pu zbo ża, a za po mo cą
szy by dźwię ko chłon nej wy dzie lo no po miesz cze nie

ste row ni. Bu do wa zbior ni ków z pa kow nią po zwo li ła
na prze nie sie nie pro ce su pa ko wa nia po za ob ręb
mły na i ob ni że nie po zio mu do kucz li we go ha ła su
z 0,8 NDN w 1995 ro ku do 0,15 NDN w 2012 ro -
ku. Pra co daw ca szcze gól nie dba o bez pie czeń stwo
pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra ce na wy so ko -
ści – we wszyst kich miej scach nie bez piecz nych za -
mon to wa no osło ny i ba rie ry. Z my ślą o pra cow ni -
kach wpro wa dzo no wy dłu żo ną, 30-mi nu to wą prze -
rwę wli cza ną do cza su pra cy, oraz do dat ko we dni
wol ne od pra cy. Ru ty no wo od by wa ją się co dzien ne
kon tro le spo so bu wy ko ny wa nia pra cy pod wzglę -
dem bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy oraz pra wi dło -
we go wy ko rzy sta nia ma szyn i na rzę dzi. W ostat nich
trzech la tach nie  od no to wa no wy pad ków przy pra -
cy ani cho rób za wo do wych.

Zakłady małe


