
Podsumowanie konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej"

W dniu 15 grudnia 2020 r.  w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie
nagrody  szczebla  centralnego  w  konkursie  „Pracodawca  –  organizator  pracy  bezpiecznej”  edycja  XXVII.  Ze
względu na sytuację  epidemiczną,  Główny Inspektor  Pracy  Andrzej  Kwaliński  podjął  decyzję  o  przeniesieniu
organizacji wręczenia nagrody do Okręgowego Inspektoratu Pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego. W kategorii
- zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnionych nagrodę tę za zajęcie III miejsca otrzymał ARDAGH Glass S.A.
Zakład w Wyszkowie. Zakład ten został także laureatem konkursu na szczeblu regionalnym zajmując I miejsce w
swojej kategorii.

Wyszkowska Huta Szkła rozpoczęła działalność w 1906 r. i obecnie zatrudnia 130 pracowników. Spółka ARDAGH
Glass S.A. w skład której wchodzi Zakład w Wyszkowie jest liderem w dziedzinie produkcji opakowań metalowych i
szklanych. Koncern ARDAGH posiada zakłady na całym świecie. Wiosną br. właściciel Grupy ARDAGH podjął
decyzję o przeznaczeniu ogromnego budżetu na budowę nowej wanny szklarskiej w tym Zakładzie.

 

Specyfika produkcji wymaga nieprzerwanej pracy dlatego też podjęto szereg niezbędnych działań profilaktycznych
w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia wirusem Sars-CoV-2. Wśród załogi wdrożono procedury, udostępniono
filmy  instruktażowe i  instrukcje  na  temat  zapobiegania  zarażeniu.  Udostępniono także  wszelkie  materiały  do
dezynfekcji oraz wsparcie psychologiczne.

 

Nagrody  laureatowi  konkursu  regionalnego i  centralnego -  grawerton  oraz  statuetkę  Mecum Tuttissimus  Ibis
wręczyła Pani Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie. Spółkę ARDAGH Glass S.A. Zakład
w Wyszkowie reprezentował  Dyrektor  Operacyjny Zakładu w Wyszkowie Jerzy Żołyniak oraz Przewodniczący
Organizacji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” przy Organizacji Zakładowej nr 877 ARDAGH Glass S.A. Zakład w



Wyszkowie  –  Bogdan Osik.  Spółka  ARDAGH Glass  S.A.  Zakład  w Wyszkowie  została  również  wpisana na
prestiżową Złotą Listę Pracodawców.





Podczas  tej  uroczystości  zostało  odtworzone  także  przemówienie  Pana  Andrzeja  Kwalińskiego  –  Głównego
Inspektora Pracy, który złożył podziękowania i  gratulacje laureatowi konkursu z skierowaniem życzeń z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 


