
Przed się bior stwo KLIMAWENT S.A. Za kład Pra cy Chro nio nej po -
wsta ło w 1992 r. W 2008 r. fir mę prze kształ co no w spół kę ak cyj -
ną. W za kła dzie za trud nio ne są 144 oso by, w tym 106 osób nie -
peł no spraw nych. Fir ma pro du ku je wen ty la to ry, od cią gi sta no wi -
sko we, od sy sa cze spa lin, urzą dze nia fil tro wen ty la cyj ne i in ne
urzą dze nia prze zna czo ne do ob słu gi uciąż li wych pro ce sów tech -
no lo gicz nych. No wo ścią w ofer cie są sys te my au to ma tycz ne go
od śnie ża nia da chów. KLIMAWENT S.A. świad czy rów nież usłu gi
w za kre sie pre cy zyj ne go cię cia roz ma itych ele men tów z bla chy
przy za sto so wa niu no wo cze snych i wy daj nych tech no lo gii CNC.
Nad prze strze ga niem prze pi sów pra wa pra cy czu wa  wy kwa li fi ko -
wa ny per so nel dzia łu kadr oraz spe cja li sta ds. osób nie peł no -
spraw nych. W za kła dzie dzia ła spo łecz ny in spek tor pra cy,
a o oso by nie peł no spraw ne dba dwóch ma sa ży stów, po nad to re -
ali zu je się in dy wi du al ne pro gra my re ha bi li ta cyj ne i udzie la wspar -
cia pra cu ją cym, z po mo cą trzy oso bo wej Ra dy Pra cow ni ków.

Zdrowa atmosfera

Pod czas za rzą dza nia fir mą nie
wol no dą żyć do osią gnię cia suk -
ce su na ryn ku za wszel ką ce nę.
Na le ży pa mię tać nie tyl ko o od -
po wie dzial no ści wo bec ota cza ją -
ce go nas świa ta, ale też o zo bo -
wią za niach w sto sun ku do pra -
cow ni ków i part ne rów biz ne so -
wych. Wy cho dzi my z za ło że nia,
że pra cow ni ków na le ży trak to wać
pod mio to wo, pa mię ta jąc, że ma -
ją co dzien ne pro ble my, ro dzi ny
na utrzy ma niu. Klu czem do suk -
ce su są part ner skie re la cje pra -
co daw ców z pra cow ni ka mi w fir -
mie i po za nią. Uwa żam, że stwo -
rze nie ro dzin nej i bez stre so wej
at mos fe ry w pra cy prze kła da się
na ja kość pro duk cji i na ma łą wy -
pad ko wość. Dla te go w na szej fir -
mie pro wa dzi my dzia ła nia in te -
gru ją ce ka drę za rzą dza ją cą
z sze re go wy mi pra cow ni ka mi.
Każ dy ma za pew nio ną po moc
pie lę gniar ską i re ha bi li ta cję. Raz
w ty go dniu na świe żym po wie -
trzu od by wa się wspól na gim na -
sty ka pod nad zo rem in struk to ra.

Wy da li śmy na wet ka len darz
fir mo wy na rok 2013 z por tre ta mi
na szych pra cow ni ków o mo ty wie
prze wod nim „The power of pe-
ople”. Ty mi dzia ła nia mi chce my
po ka zać, że lu dzie, nie za leż nie
od zaj mo wa ne go sta no wi ska,
sta no wią istot ny fun da ment w bu -
do wa niu no wo cze sne go przed -
się bior stwa.

Ja nusz Ka szyń ski
Pre zes Za rzą du 

KLIMAWENT S.A. w Gdyni

Na te re nie fir my wy ty czo no i ozna ko wa no cią gi ko -
mu ni ka cyj ne do sto so wa ne do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. Scho dy wy ło żo no płyt ka mi an ty po -
śli zgo wy mi, a ja ko wej ścia re wi zyj ne na da chy wy -
ko na no scho dy z po rę cza mi, za miast po wszech nie
sto so wa nych dra bi nek prze ciw po ża ro wych. Scho -
dy lub po chyl nie wy po sa żo no w ba rier ki, po rę cze
i po chwy ty. Aby zmniej szyć czę sto tli wość ko rzy sta -
nia ze scho dów w bu dyn kach A i B, po łą czo no je
ze so bą łącz ni kiem ko mu ni ka cyj nym na po zio mie
pierw szej kon dy gna cji. Po mia ry czyn ni ków szko dli -
wych śro do wi ska pra cy nie wy ka za ły prze kro czeń
norm. Na sta no wi sku wy ci nar ki la se ro wej za in sta -
lo wa no urzą dze nia fil tro wen ty la cyj ne i ekra ny aku -
stycz ne, co po zwo li ło na eli mi na cję py łów i ob ni -
że nie ha ła su. Wszyst kie sta no wi ska spa wal ni cze

wy po sa żo no w fil tro wen ty la to ry, a w mon tow ni
każ dy stół ro bo czy wy po sa żo no w sys tem cen tral -
ne go od ku rza nia sta no wisk. Na bie żą co mo ni to ru -
je się tak że ko rzy sta nie przez pra cow ni ków z po -
wie rzo ne go sprzę tu ochron ne go. Sta no wi sko kon -
tro li ja ko ści, gdzie włą cza ne są wen ty la to ry, zo sta ło
wy dzie lo ne w osob nym po miesz cze niu. Dzię ki te -
mu ogra ni czo no na ra że nie in nych pra cow ni ków
na ha łas. Przed się bior stwo ma po zwo le nie Urzę du
Do zo ru Tecz nicz ne go na wszyst kie urzą dze nia
pod do zo ro we. Pod ję to dzia ła nia sys te mo we: Cer -
ty fi kat ISO 9001: 2008, wdra ża ny jest sys tem za -
rzą dza nia ja ko ścią opar ty na PN-EN/17025 „Ogól -
ne wy ma ga nia do ty czą ce kom pe ten cji la bo ra to -
riów ba daw czych i wzor cu ją cych”.

Zakłady średnie


