
Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. w Łubianie koło Kościerzyny

 

 

Krystyna Wawrzyniak - Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Generalny ZPS Lubiana S.A. prezentuje

wyroby z porcelany stołowej pracownikom PIP

Jeden z najnowocześniejszych i  największych producentów porcelany w Polsce -  Zakłady Porcelany Stołowej
LUBIANA S.A. w Łubianie koło Kościerzyny - w dniu 24.03.2003 roku odwiedziło Kierownictwo i Nadinspektorzy
Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Firma ta istnieje od 1969 roku i produkuje porcelanę stołową o wysokich parametrach jakościowych. Zatrudnia łącznie 1362
osoby,  w tym 862 kobiety  i  21 pracowników młodocianych.  W zakładzie  pracuje  wykwalifikowana kadra inżynierów i
techników.
Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A w latach ubiegłych uzyskały nominacje: do tytułu "Lider Polskiego Biznesu 2001"
w kategorii duże przedsiębiorstwo i do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w 2002 roku, w kategoriach: "Eksporter" i
"Przedsiębiorstwo".
Ponadto w lutym 2002 roku zakład ten uzyskał Zaświadczenie Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, stwierdzające
brak wniesienia zastrzeżeń do stanu bezpieczeństwa pracy oraz przestrzegania przepisów prawa pracy w zakładzie.

 

Wpis do księgi pamiątkowej składa
Okręgowy Inspektor Pracy
Bożenna Walczak-Siwek

Prawidłowe przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdził w lutym bieżącego roku
inspektor pracy, w związku z ubieganiem się o przyznanie LUBIANIE S.A. specjalnej nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej "Za zasługi dla budowania prestiżu polskiej gospodarki na rynkach Unii Europejskiej", który przeprowadził w tym
zakładzie czynności kontrolne.

Należy podkreślić, że Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. dysponują najnowszymi światowymi rozwiązaniami, takimi
jak: prasy izostatyczne, urządzenia do odlewania ciśnieniowego, piece do wypału dekoracji wszkliwnych. Firma zajmuje się
też produkcją granulatu do pras izostatycznych oraz stosuje mechaniczne szkliwienie.
Zakład wytwarza ponad 850 asortymentów i bezpośrednio zaopatruje 200 hoteli.
Około 80 procent produkowanych wyrobów jest eksportowanych, głównie do: Włoch, USA, Niemiec, Francji i Belgii.



Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przywitała Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny ZPS LUBIANA S.A. 

 

Kierownictwo i nadinspektorzy pracy
podczas wizytacji w ZPS Lubiana S.A.

Krystyna Wawrzyniak.  Scharakteryzowała zakład,  omówiła rodzaje produkcji,  kierunki  zbytu towarów oraz zagadnienia
dotyczące warunków pracy zatrudnionych pracowników. Zaprezentowała również różnorodność działań podejmowanych w
celu poprawienia tych warunków.
Następnie pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku zwiedzili zakład, w tym: wzorcownię, kotłownię gazowo -
olejową, suszarnię rozpyłową, oczyszczalnię ścieków, młyny kulowe, odlewnię naczyń, dział przygotowywania masy szkliw,
formowania, sortowania, wydział zdobienia oraz Zakład Produkcji Kalki LIMKO SP.
Podczas wizytacji  kierownicy poszczególnych działów odpowiadali  na pytania przedstawicieli  Okręgowego Inspektoratu
Pracy,  dotyczące  głównie  specyfiki  produkcji  oraz  zastosowanych  w  jednostkach  zakładu  rozwiązań  techniczno  -
organizacyjnych.

 

Opracowanie: Magdalena Galon
OIP Gdańsk

 


