
Najlepsi pracodawcy nagrodzeni

W dniu 25 listopada Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował uroczystą Galę 2021, na której
podsumowano programy prewencyjne i konkursy realizowane w mijającym roku.  Ze względu na wymogi sanitarne i
stan pandemii w kraju uroczystość odbyła się wyłącznie z udziałem laureatów, kierownictwa i pracowników naszego
urzędu współpracujących w ramach działalności prewencyjnej. Wydarzenie po kilku latach powróciło do pięknych
sal Muzeum Podlaskiego znajdujących w Ratuszu w Białymstoku.

Przed  wręczeniem  statuetek  i  nagród  Okręgowy  Inspektor  Pracy  Marek  Aleksiejuk  dokonał  krótkiego
podsumowania działalności kontrolnej oraz omówił te wydarzenia prewencyjne, których laureaci znajdowali się na
uroczystości.

Wręczanie nagród rozpoczęto od konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczniowie Zespołu Szkół Handlowo 
Ekonomicznych w Białymstoku ponownie okazali się bezapelacyjnie najlepsi w kraju, stąd nagrody „powędrowały”
do rąk opiekunki uczniów – Anety Nartowicz oraz wice dyrektor szkoły Stanisławy Kobus.

W dalszej  kolejności  dyplomy PIP  otrzymało  15  pracodawców różnych  branż  naszego  województwa  oraz  6
przedsiębiorców prowadzących Usługi Leśne.

Rozstrzygając XIX edycję konkursu „BUDUJ BEZPIECZNIE” Okręgowa Komisja I miejsce przyznała firmie BerdA
Budownictwo Krzysztof Beszterda, II miejsce firmie Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BIRKBUD” Andrzej
Biruk i Wspólnicy Spółka Jawna, natomiast III miejsce ex aequo przyznano firmie ENERGIKA M. Szamałek Z.
Szamałek sp. j. oraz firmie – NEW HOUSE Firma Usługowo – Budowlana Paweł Babiński.

Konkurs „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” został przeprowadzony już po raz XXVIII.
Komisja Okręgowa przyznała następujące nagrody:

I kategoria - do 49 osób zatrudnionych
Pierwsze miejsce PPUH „Rogowski”, s.c. w Łomży
Drugie miejsce ex aequo
- BRAVILOR BONAMAT Sp. z O.O. z Białegostoku
- TOBO Datczuk Sp. z o.o. w Kurianach
Trzecie miejsce ex aequo
- CAWIT Sp. z o.o. z Zambrowa;
- Zakład Mechaniki Pojazd. T. Sielwa z Białegostoku

II  kategoria - od 50 do 249 osób zatrudnionych
Pierwsze miejsce       SALAG sp. z o. o. sp. kom. w Suwałkach
Drugie miejsce ex aequo
- Parkiet Hajnówka – Wasiluk – z Hajnówki
- EdPol Food & Innovation, sp. z o.o. z Łomży
Trzecie miejsce ex aequo
- KRAM Sp. z o.o. w Suwałkach
- RUNO Sp. z O.O z Hajnówki

III  kategoria – powyżej 250 osób zatrudnionych
Pierwszego miejsca nie przyznano
Drugie miejsce Sokołów S.A. w Czyżewie

Warto zaznaczyć, że sztandarowy konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”
został  objęty  honorowym  patronatem  Marszałek  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  Elżbiety  Witek,  a  laureaci
wpisywani są na prestiżową Złotą Listę Pracodawców. Kończąc uroczystą Galę wszyscy życzyliśmy aby następna
odbyła się bez ograniczeń liczby uczestników i bez masek.


