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Tegoroczni laureaci konkursów i programów prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy zostali uhonorowani podczas Gali zorganizowanej 20 listopada 2019 roku w siedzibie
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W uroczystości  uczestniczyło  ponad  150  osób  reprezentujących  organy  ustawodawcze  i  samorządowe,
władze wojewódzkie, ponadzakładowe organizacje związków zawodowych, organy kontrolne, stowarzyszenia
pracodawców i służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców oraz sygnatariusze „Deklaracji w sprawie
porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie” z województwa kujawsko-pomorskiego, członkowie
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie i członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie
przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Bydgoszczy. Galę prowadzili prezenter radiowy Piotr Majewski.

Gości  powitał  Okręgowy  Inspektor  Pracy  Zbigniew  Studziński,  odczytał  również  listy  okolicznościowe
zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Zostały odczytane słowa uznania Głównego
Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowane do laureatów Gali, gratulacje od Poseł Ewy Kozaneckiej
oraz Zbigniewa Janowskiego przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Przewodniczącego
Związku Zawodowego „Budowlani".

Podmioty gospodarcze biorące udział w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” zostały
podzielone na trzy kategorie:

W  kategorii  pracodawców  zatrudniających  do  50  pracowników  Kapituła  nagrodziła  następujących
pracodawców:

I miejsce - Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Sp. z o.o.

II miejsce - Rymoplast Polska Sp. z o.o.

III miejsce - Biuro podatkowe ZPChr „MAXIM”

W kategorii pracodawców zatrudniających od 51 do 250 pracowników nagrodzeni zostali:

I miejsce – Solvay Poland Sp. z o.o.

II miejsce – Mondi Bags Sp. z o.o.

III miejsce – DTM System Sp. z o.o.

IV miejsce - Barbara Luijekx Sp. z o.o.

W kategorii pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników zwyciężyli:

I miejsce – BKT ELEKTRONIK Sp. z o.o.

II miejsce – SUPRAVIS GROUP Spółka Akcyjna

Konkurs  „Buduj  Bezpiecznie”  pozwala  wskazać,  wśród  których  wykonawców  panuje  najwyższa  kultura
bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac budowlanych.

I miejsce – ERBUD S.A.za budowę biurowca Neuca w Toruniu ul. Forteczna 35-37 oraz budowę hali
produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym



II miejsce – P.W. EBUD „Przemysłówka” Sp. z o.o. za rozbudowę Przystani Wioślarskiej przy RTW
Bydgostia w Bydgoszczy przy ulicy Żupy 2-4

III  miejsce  –  WARBUD S.A.  za  budowę Sądu  Rejonowego  w  Toruniu  zbieg  ulic  Grudziądzkiej,
Warneńczyka, Jagiellońskiej

 

Uroczysta Gala stanowiła również podsumowanie działań Społecznych Inspektorów Pracy.  Uhonorowano
cztery osoby, które aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

 

Podsumowaniem Gali było uhonorowanie pracodawców, którzy uczestniczyli w programach prewencyjnych
Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  pozytywnie  przeszli  przez  wszystkie  etapy  przewidziane  w  toku  działań
prewencyjno - kontrolnych.

Przyznano 18 dyplomów Państwowej  Inspekcji  Pracy uczestnikom programu „Zdobądź Dyplom PIP”,  19
podmiotów  otrzymało  zaświadczenia  o  ukończenie  programu  „Zarządzanie  bezpieczeństwem  pracy  -
prewencja wypadkowa”.

Działania prewencyjne skierowano również do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli w ramach
programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu jest edukacja młodzieży, która za chwilę
wkroczy na rynek pracy, w zakresie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas Gali
uhonorowano  129  nauczycieli  z  30  placówek  województwa  kujawsko-pomorskiego,  którzy  realizowali
założenia programu w roku szkolnym 2018/2019.

Gratulujemy wszystkim uhonorowanym.


