
Podsumowanie prestiżowego konkursu - „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej”.

      W dniu 15 grudnia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach wręczono nagrody
Laureatom konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Ideą konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej” jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia.

Nagrody Laureatom w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” wręczył Okręgowy Inspektor Pracy
Adam  Derza  w  czasie  spotkań,  które  odbyły  się  z  uwzględnieniem  reżimu  sanitarnego.  Wręczenie  nagród
poprzedziło  odtworzenie  nagrania  z  gratulacjami  i  podziękowaniami  złożonymi  Laureatom  konkursu  przez
Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego.

Laureatami XXVII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” zorganizowanego w 2020 roku na
szczeblu wojewódzkim zostali:

W kategorii zakładów pracy zatrudniających do 49 osób:

I miejsce:

"DREHER POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KOPRZYWNICY
27-660 KOPRZYWNICA, UL. KRAKOWSKA 126

 

Spółka "DREHER POLAND" powstała w roku 2015. Jest niemiecką firmą rodzinną zajmującą się przetwarzaniem
jabłek  na  bezpośredni  sok  NFC.  Surowiec  w  postaci  jabłek  przemysłowych  jest  tłoczony,  a  uzyskany  sok



przechowywany jest w nowoczesnym magazynie. Wszystkie budynki zakładu są nowe, wybudowane w latach
2017-2019. Zakład jest zlokalizowany na działce liczącej przeszło 60.000 metrów kwadratowych. Większość prac
jest  zautomatyzowana,  zapewniając  bezpieczeństwo  pracowników  i  produktu.  Instalacja  do  produkcji  soków
owocowych posiada zdolność produkcyjną 760 ton soku dziennie. Firma zatrudnia 36 pracowników.

II miejsce:

ELERTE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
28-366 MAŁOGOSZCZ, MIERONICE 160

Firma ELERTE POLAND SPÓŁKA Z O.O. powstała w roku 2019. Jest zlokalizowana w miejscowości Mieronice, w
gminie Małogoszcz, na obszarze 4 ha i zajmuje się regeneracją układu hamulcowego do samochodów ciężarowych,
naczep i  autobusów.  Firma zatrudnia  38  osób na stanowiskach administracyjnych,  handlowych,  mechaników
samochodowych,  magazynierów  i  pneumatyków.  Przedsiębiorca  za  stosowanie  zaawansowanych  rozwiązań
technologicznych zgodnie z normami europejskimi, wykorzystywanymi w procesie regeneracji otrzymał certyfikat
jakości ISO 9001. ELERTE POLAND SPÓŁKA Z O.O. oprócz podstawowej działalności  wspiera społeczność
lokalną i różne inicjatywy związane z kultura i sztuką, a także działania charytatywne mające na uwadze rozwój
talentów wśród dzieci.

III miejsce:

LESZEK ZEGADLEWICZ

PZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZEGPOL"
27-200 STARACHOWICE, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 70.

PRZEDSIĘBIORSTWO  PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  "ZEGPOL"  działa  w  Starachowicach  od
roku1994. Zajmuje się produkcją stolarki okienno - drzwiowej z PCV i aluminium. Oferta stolarska i ślusarska
aluminiowa spełnia najwyższe standardy jakości,  co potwierdzają posiadane atesty i  certyfikaty:  Laboratorium
Technik Budowlanych, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej, Technicky A Skusobny Ustaw Stavebny z



Bratysławy.  Firma posiada również certyfikaty ALURON, YAWAL, REYNERS, ROPLASTO i DECC potwierdzające
wysoką jakość wyrobów. Firma zatrudnia 9 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 3 osoby niepełnosprawne.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających od 50 do 249 osób Komisja Okręgowa nie przyznała żadnej●

nagrody.

W kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 249 osób nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymała firma:

"PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
27-600 SANDOMIERZ, UL. PORTOWA 24

 

W fabryce  produkowane  są  wysokiej  klasy  szyby  samochodowe  laminowane  i  hartowane  dla  największych
koncernów motoryzacyjnych na świecie takich jak Mercedes, Land Rover, Jaguar, Volkswagen, Volvo, PSA, BMW,
FCA, Ford, GM. Produkty "PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND" są wysokiej jakości, która potwierdzona jest
wdrożonymi w zakładzie systemami zarządzania jakością: ISO 9002, QS 9000, ISO/TS 16949:2002. Teren zakładu
składa się z kilku obiektów produkcyjno – magazynowych jednokondygnacyjnych na powierzchni prawie  40 tys. m2.
Zakład zatrudnia 1097 pracowników.


