
Fir ma Brugg Ca bles Sp. z o.o. roz po czę ła dzia łal ność w Pol sce
w sierp niu 2006 r. Ko rze nie fir my się ga ją ro ku 1896 i miej sco wo ści
Brugg w Szwaj ca rii. Przed się bior stwo od 117 lat zaj mu je się pro -
duk cją prze wo dów, ka bli elek trycz nych i te le ko mu ni ka cyj nych,
obec nie tak że świa tło wo dów. Mar ka zna na jest na ca łym świe cie,
a jej pro duk ty uży wa ne są do bu do wy specjalistycznych urzą dzeń
i in sta la cji ener ge tycz nych, elek trycz nych i elek tro nicz nych. W ro -
ku 2006 od dział w Pol sce za trud niał 6 osób, co rocz nie zna czą co
zwięk sza jąc za trud nie nie. Obec nie pra cu je 41 pra cow ni ków.
Od ro ku 2010 fir ma po sia da cer ty fi ka ty ISO 9001: 2008 oraz
ISO 14001: 2004. W za kła dzie pra cy od po cząt ku ist nie nia nie od -
no to wa no żad ne go wy pad ku przy pra cy. Pra co daw ca or ga ni zu je
co rocz ną Wi gi lię za kła do wą, a w po ło wie ro ku spływ ka ja ko wy,
w któ rym mo gą uczest ni czyć wszy scy pra cow ni cy i ich ro dzi ny.
Dwa ra zy do ro ku przy zna wa na jest tak że do dat ko wa po moc
z ZFŚS dla wszyst kich pra cow ni ków.

W służbie łączności

Po li ty ka ja ko ści oraz kul tu ra
or ga ni za cji za kła du w rów nym
stop niu trak tu je wy ma ga nia
tech nicz ne, biz ne so we, jak i za -
gad nie nia zwią za ne z bhp. Tyl ko
w ostat nim ro ku zwięk szy li śmy
na sze zdol no ści pro duk cyj ne 
po nad dwu krot nie, in we stu jąc
w park ma szy no wy, or ga ni za cję
bez piecz nych sta no wisk pra cy
oraz struk tu rę za bez pie czeń sta -
no wi sko wych, czy niąc każ de
miej sce pra cy przy ja znym i bez -
piecz nym dla pra cow ni ka. Wy -
cho dzi my z za ło że nia, że im bar -
dziej bez piecz ne sta no wi sko
pra cy, tym bar dziej efek tyw ne.
Dla te go też, in we sto wa nie w sta -
no wi sko we ana li zy ry zy ka za wo -
do we go pozwala uświadomić i
zrozumieć, że do bra pra ca to
również bezpieczeństwo. Mie -
rzal nym efek tem tak ro zu mia nej
po li ty ki jest ogra ni cze nie lub
wręcz eli mi na cja po ten cjal nych
za gro żeń, co z ko lei wprost
prze kła da się na brak wy pad ków
przy pra cy. W re zul ta cie tych
dzia łań in we sty cyj no -or ga ni za -
cyj nych uda ło nam się jesz cze
bar dziej zwięk szyć efek tyw ność
pra cy. To wła śnie te czyn ni ki
obok suk ce su eko no micz ne go
świad czą o na szej si le i oczy wi -
ście o tym, że zna leź li śmy się
wśród za kła dów na gro dzo nych
przez PIP.

Sła wo mir Ko wal czyk
Dy rek tor Za rzą dza ją cy

Zakłady małe
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Sta no wi ska pra cy w za kła dzie zor ga ni zo wa ne są
bez piecz nie. Po sadz ki wy ko na no z ma te ria łów an -
ty po śli zgo wych, wy ty czo no i ozna ko wa no szla ki ko -
mu ni ka cyj ne. By ogra ni czyć na ra że nie pra cow ni -
ków na kon takt z czyn ni ka mi che micz ny mi, wy po -
sa żo no ich w bu ty lo we rę ka wi ce ochron ne i go gle.
Sta no wi ska pra cy, na któ rych wy ko rzy stu je się czyn -
ni ki che micz ne, ma ją po chła nia cze par. Wpro wa -
dzo no co dzien ną kon tro lę spraw no ści wóz ków jez -
dnio wych z na pę dem sil ni ko wym. Pra cow ni cy
czyn nie uczest ni czą w pro ce sie oce ny ry zy ka za wo -
do we go zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków
che micz nych. W ce lu ogra ni cze nia ręcz ne go prze -
miesz cza nia cię ża rów za mon to wa no pod su fi to we
wcią gar ki suw ni co we z na pę dem elek trycz nym. Re -
ga ły w ma ga zy nach ozna ko wa no i po da no do pusz -

czal ną no śność. Sub stan cje che micz ne prze cho wy -
wa ne są w me ta lo wych za my ka nych sza fach. Na te -
re nie za kła du wpro wa dzo no ogra ni cze nie pręd ko -
ści na dro gach i par kin gach do 20 km/h. Pra co daw -
ca za pew nił środ ki nie zbęd ne do udzie la nia pierw -
szej po mo cy w na głych wy pad kach, uga sze nia po -
ża ru i ewa ku acji. W przed się bior stwie dzia ła Przed -
sta wi ciel Pra cow ni ków, wy bie ra ny w wy bo rach po -
wszech nych, któ ry po śred ni czy w kon tak tach po -
mię dzy za ło gą a dy rek cją fa bry ki, a tak że upo waż -
nio ny jest do za twier dza nia re gu la mi nów obo wią -
zu ją cych w za kła dzie oraz zgła sza nia wnio sków do -
ty czą cych nie pra wi dło wo ści i ko niecz nych zmian.
Po nad to współ pra cu je ze służ bą bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy w dzia ła niach słu żą cych zwięk sze niu
bez pie czeń stwa za ło gi.


