
Po cząt ki ARIADNY S.A. Fa bry ki Ni ci w Ło dzi się ga ją 1897 ro ku.
Przed się bior stwo jest naj więk szym pro du cen tem ni ci w Pol sce na
ryne k kra jo wy i za gra nicz ny. Fir ma wy twa rza ni ci prze my sło we
oraz zdob ni cze, prze zna czo ne do two rze nia rę ko dzie ła ar ty stycz -
ne go. Zaj mu je się rów nież pi ko wa niem tka nin i pro duk cją taśm
pa sman te ryj nych. W ARIADNIE prze pro wa dza ne są pro ce sy
przę dzal ni cze i far biar skie, tj. skrę ca nie, ob rób ka che micz na,
kon fek cjo no wa nie, a tak że sta ły nad zór nad tech no lo gia mi oraz
środ ka mi che micz ny mi. Waż ne ele men ty dzia łal no ści to rów nież
opra co wy wa nie pro ce sów fi zy ko che micz nych, me to dy ki zdol no -
ści szwal ni czej ni ci, a tak że opra co wy wa nie do ku men ta cji tech -
no lo gicz nych. W fir mie wpro wa dzo no Sys tem Za rzą dza nia Ja ko -
ścią wg nor my PN-EN ISO 9001: 2009, w któ rym od po wied nie
pro ce du ry re gu lu ją sys tem szko leń, pro duk cję i ob słu gę ma szyn,
któ re go czę ścią jest sys tem za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie -
ną pra cy.

Po nitce do... bezpieczeństwa

Od po cząt ku ist nie nia fa bry ki
pro du ko wa ne są w niej ni ci.
W ostat nich la tach mo der ni zo wa -
no tech no lo gie, pod no szo no
stan dar dy pro duk tów, uno wo cze -
śnio no ma szy ny i urzą dze nia, ale
za wsze przy tych zmia nach pa -
mię ta li śmy o za pew nie niu bez -
pie czeń stwa na szym pra cow ni -
kom. To dla nas prio ry tet, choć
nie ła two prze nieść no wo cze -
sność na mia rę XXI w. w mu ry
z XIX w. Mi mo że w fa bry ce, z ra -
cji pro ce su tech no lo gicz ne go,
wy stę pu ją za gro że nia czyn ni ka mi
szko dli wy mi i uciąż li wy mi oraz
pra ce szcze gól nie nie bez piecz -
ne, nie od bie ga my od obo wią zu -
ją cych norm. Od 20 lat nie od no -
to wa li śmy żad nej cho ro by za wo -
do wej. Wy pad ki, z re gu ły lek kie,
zda rza ją się spo ra dycz nie. Sys te -
ma tycz nie pro wa dzi my szko le nia
z za kre su bhp, a tak że wy ko nu je -
my po mia ry czyn ni ków szko dli -
wych i oce ny ry zy ka za wo do we -
go. Na si pra cow ni cy ma ją za -
pew nio ną pro fi lak tycz ną opie kę
le kar ską, są wy po sa że ni w cer ty -
fi ko wa ne środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej. Wszel kie po dej mo wa ne
przez nas dzia ła nia – opi sa ne
pro ce du ra mi, jak i te po zasys te -
mo we – po zo sta ją w zgod no ści
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
pra wa pra cy. Fa bry ka jest przy ja -
zna dla pra cow ni ków i oto cze nia.

Ewa Edy ta Plu ta
Wi ce pre zes, Dy rek tor Ge ne ral ny

Zakłady średnie

ARIADNA S.A. Fabryka Nici w Łodzi

Za kład wy ko rzy stu je w pro ce sie pro duk cji sub stan -
cje i pre pa ra ty che micz ne. W ma ga zy nie che mi ka -
liów za in sta lo wa no no wo cze sną wen ty la cję na wiew -
no -wy wiew ną, a w po miesz cze niu z opa lar ką ga zo -
wą do ni ci de tek to ry ga zu. Aby ogra ni czyć za py le -
nie, po mię dzy po miesz cze nia mi pra cy za wie szo no
kur ty ny z pa sów two rzy wa sztucz ne go. Wy zna czo -
no i ozna ko wa no stre fy na ra że nia na pro mie nio wa -
nie elek tro ma gne tycz ne i ha łas oraz cią gi ko mu ni ka -
cyj ne. W cią gu tech no lo gicz nym na sta no wi skach
od bio ru ma te ria łu za in sta lo wa no kur ty ny po chła nia -
ją ce część pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go.
Wdro żo no tak że pro gram dzia łań or ga ni za cyj no -
-tech nicz nych ogra ni cza ją cych na ra że nie na ha -
łas – sto su je się kur ty ny pla sti ko we w ce lu tłu mie nia
fal aku stycz nych oraz ro ta cję pra cow ni ków na sta -

no wi skach pra cy. Pra cow nik wchodzi w stre fę za gro -
że nia ha ła sem tyl ko w przy pad ku ko niecz no ści sko -
ry go wa nia pra cy ma szy ny – za mon to wa no sy gna li -
za to ry świetl ne. Tym sa mym zmniej szo no licz bę
osób na ra żo nych na ha łas ze 130 w 2008 r. do 33
w 2012 r. Na przed wo jen nym urzą dze niu – mo ta -
ku, za in sta lo wa no fo to ko mór ki za trzy mu ją ce pra cę
ma szy ny w ra zie wtar gnię cia pra cow ni ka w stre fę za -
gro że nia. Ogra ni czo no emi sję za py le nia w sor tow ni
przę dzy po przez za in sta lo wa nie spe cjal nie ukształ -
to wa ne go wy cią gu. Utwo rzo no Po go to wie Che micz -
ne, na wy pa dek ak cji ra tow ni czej w przy pad ku wy -
stą pie nia za gro że nia che micz ne go. Dzie się ciu pra -
cow ni ków od by ło szko le nie z ra tow nic twa che micz -
ne go, a w wy zna czo nym miej scu znaj du ją się ma ski
z po chła nia cza mi par ga zów. 


