
„Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”, „Najaktywniejszy
Społeczny Inspektor Pracy”

Konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy służą wskazywaniu i promowaniu
przykładów najlepszych rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa
pracy, a także promocji wiedzy i kultury praworządności w stosunkach pracy. 

W br. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną działania te
w znacznej mierze były utrudnione. Pomimo tego udało się wyłonić laureatów dwóch konkursów pod
nazwą: „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor
Pracy”.

Niestety w związku z odnotowanym w ostatnim czasie znacznym wzrostem liczby zachorowań na
SARS-CoV-2 na Podkarpaciu, a także w trosce o wspólne bezpieczeństwo uroczystość wręczenia
nagród, podczas której planowaliśmy podsumowanie przedsięwzięć prewencyjnych i konkursów
prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie w 2020 roku została odwołana.

W związku z powyższym informujemy, że:

W konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w poszczególnych kategoriach
laureatami zostali:

I kategoria (zakłady zatrudniające do 50 pracowników)

I miejsce - PPUH "IGAR" IZABELA GARLAK z Rzeszowa,●

II miejsce - GREENGAS PODKARPACIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z●

Rzeszowa.



II kategoria (zakłady zatrudniające od 51 do 250 zatrudnionych):

I miejsce – „WODOCIĄGI DĘBICKIE" SP. Z O.O.  z Dębicy,●

II miejsce – P.P.U.H „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ z Sanoka,●

III miejsce – PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MATEO” STANISŁAW CABAJ●

z Dębicy,



 

W tej kategorii przyznano również wyróżnienie dla pracodawcy – FABRYKA 4X4 Spółka z o.o.
Spółka komandytowa ze Szczepańcowej



 

III kategoria (zakłady zatrudniające od 251 zatrudnionych):

I miejsce – PIOTRUŚ PAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z
Przemyśla.



 

Ponadto Okręgowa Komisja Konkursowa w konkursie „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”
nominowała do ogólnopolskiego etapu konkursu  „WODOCIĄGI DĘBICKIE" SP. Z O.O.  z Dębicy.

 

Natomiast w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” laureatami zostali:

I miejsce – Pan Jerzy Lorenc z Trans NG Sanok SP. Z O.O.●

II miejsce – p. Wojciech Szeliga z Pratt & Whitney S.A. Rzeszów●

III miejsce – p. Adam Magoń z Pratt & Whitney S.A. Rzeszów●



 

W konkursie przyznane zostały również wyróżnienie dla dwóch Społecznych Inspektorów Pracy tj.
Pana Zdzisława Buczek z Krosno Glass S.A. oraz Pana Adama Ryba z Sanok Rubber Company
S.A.



 

Ponadto Okręgowa Komisja Konkursowa laureatów trzech pierwszych miejsc nominowała do
centralnego etapu konkursu. W etapie centralnym konkursu  „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor
Pracy” Główny Inspektor Pracy wyróżnienie przyznał Panu Jerzemu Lorencowi Zakładowemu
Społecznemu Inspektorowi Pracy w Trans NG Sanok Sp. z o.o.

Gratulacje przekazujemy wszystkim Laureatom tegorocznej edycji konkursów i życzymy wszystkim
Państwu kolejnych sukcesów.

Wyrażamy również przekonanie, że przyznane nagrody będą formą docenienia Państwa wysiłków i
zaangażowania na rzecz poprawy warunków pracy i zachętą do dalszych działań.     


