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Od prawie dwóch miesięcy o niczym innym nie słyszymy. Z
każdej strony atakują nas wiadomości dotyczące liczb i
statystyk. Nie ulega wątpliwości, że koronawirus zmienił
nasze życie oraz postrzeganie świata. Sprawdza nas teraz -
na ile może sobie pozwolić i poprzewracać nasze życie do
góry nogami. Na ile jesteśmy na to przygotowani i na ile
mogliśmy to przewidzieć? Kto miał plan awaryjny - ten
wygra. 
W tym wydaniu chcielibyśmy przedstawić Wam kilka  firm z
naszego regionu, które zechciały podzielić się swoimi
doświadczeniami oraz pomysłami. Są to nasi klienci,
partnerzy biznesowi  oraz firmy zaprzyjaźnione. Poznajcie
ich historie, formy oraz metody szybkiego reagowania na
kryzys. Dzięki podjętym  działaniom logistycznym, analizie
sytuacji, dobrym zarządzaniu oraz przestrzeganiu zasad BHP
- działają i nie zamierzają się poddawać. Mamy nadzieję, że
opisane przykłady będą dla Was inspiracją i dowodem na to,
że "można"!
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Na początek, chcielibyśmy pokrótce przedstawić firmy, które zgodziły się podzielić z nami swoimi
doświadczeniami, poglądami oraz podejmowanymi działaniami, dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie
firmy mimo wszelkich ograniczeń i trudności jakie narzucane są odgórnie w związku z pandemią. 

OPZL

Największe stowarzyszenie
pracodawców w
województwie lubuskim.
Prowadzi szkolenia, doradza,
integruje. Jej misją  jest
ochrona praw i
reprezentowanie interesów
zrzeszonych Członków wobec
związków zawodowych
pracowników, organów
władzy i administracji
państwowej, a także
samorządu terytorialnego.

Eobuwie.pl SA jest liderem
rynku sprzedaży obuwia i
akcesoriów online w Europie
Środkowo-Wschodniej,
oferującym ponad 80 tys.
modeli od  ponad 500 marek.
Spółka działa obecnie na 15
europejskich rynkach. Dzięki
swojemu innowacyjnemu
projektowi esize.me oraz
budowie sieci sklepów
stacjonarnych zmierza w
kierunku rzeczywistej
integracji kanałów sprzedaży
on-line i off-line.

FIRMA ZED

Firma z pogranicza polsko-
niemieckiego, zajmująca się
montażem m.in. okien,
bram oraz rolet. Na rynku
funkcjonuje od 12 lat. Ze
względu na swoje położenie
firma ma swoich klientów
zarówno w Polsce jak i
Niemczech. Liczne
certyfikaty potwierdzają
chęć oraz zaangażowanie w
jak najlepiej wykonaną
pracę.

EKOENERGETYKA

Firma zajmująca się
produkcją stacji ładowania
wysokiej mocy dla
samochodów pasażerskich,
autobusów i ciężarówek.
Powstała w 2009 w Zielonej
Górze, a  jej głównym celem
od początku było
dostarczanie rozwiązań z
dziedziny infrastruktury
ładowania dla pojazdów
elektrycznych.  
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Jak działa eobuwie.pl?
Firma eobuwie.pl potraktowała zagrożenie

bardzo poważnie, wprowadzając szereg
ponadstandardowych procedur już w połowie

marca. Dzięki temu zachowane jest
bezpieczeństwo pracowników, a wysyłka

paczek odbywa się bez zmian.

podmioty zewnętrzne nie mają dostępu do magazynu centralnego;
pracownicy regularnie mają mierzoną temperaturę ciała (nawet kilka razy dziennie);
najmniejsze nieprawidłowości, sytuacje mogące spowodować zagrożenie, zgłaszane są
do liderów;
wszystkim pracownikom udostępnione zostały materiały edukacyjne oraz liczne
instrukcje postępowania;
witamy się uśmiechem bez podawania rąk;
nieustannie na terenie wszystkich naszych lokalizacji dostępne są płyny do dezynfekcji

      Wprowadzono takie  procedury jak:

     rąk i powierzchni.

magazyny oraz pomieszczenia biurowe są regularnie dezynfekowane i ozonowane;
pracownicy pracują w maseczkach i rękawiczkach ochronnych;
zespoły zostały podzielone na mniejsze teamy, aby do minimum ograniczyć interakcję    
 pracowników;
zachowane są zalecane odległości pomiędzy pracownikami;
drzwi na terenie magazynów są otwarte w celu ograniczenia dotykania przez pracowników
klamek.

      Część magazynowa pracuje bezpiecznie, a wysyłki są realizowane terminowo dzięki 
      temu, że:
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pół tysiąca osób w ciągu 5 dni rozpoczęło taką właśnie formę pracy;
Biuro Obsługi Klienta cały czas zapewnia wsparcie klientom we wszystkich obsługiwanych
krajach;
dział e-commerce realizuje zadania zgodnie z harmonogramem;
wszelkie spotkania, szkolenia, rekrutacje odbywają się w formie wideokonferencji oraz
telefonicznie;
już od lutego obowiązuje zakaz odbywania zagranicznych podróży służbowych, a osoby  
 powracające z zagrożonych miejsc odbywały 2 tygodniową, domową kwarantannę;
w kontekście zmieniających się realiów wdrażane są wciąż nowe funkcjonalności  i
rozwiązania.

     Pracownicy z części biurowej realizują swoje obowiązki zdalnie:

Ponadto 4 maja br. z zachowaniem obowiązujących
standardów bezpieczeństwa pracowników i klientów,

otwarte zostały wszystkie sklepy stacjonarne na terenie
Polski, a w następnej kolejności planowane są otwarcia

nowych lokalizacji.



JAKIE ZMIANY WPROWADZIŁA FIRMA ZED?

Na pytanie - co się zmieniło? Odpowiadają - chyba wszystko… obecnie w biurze urzędują tylko właściciele. Pracownicy
biurowi zostali oddelegowani do pracy zdalnej. 
Są firmą o profilu budowlanym, ale w tej sytuacji zmienili sposób pracy - rzadziej spotykają się z klientami na budowach,
więcej pracują przy komputerze. Witają się skinieniem głowy i uśmiechem, bez podawania rąk. Zachowują odstępy. W
samochodach znajduje się większa niż dotychczas ilość rękawiczek jednorazowych, doszły maseczki bawełniane - do
noszenia na co dzień. Rękawiczki, maseczki czy środki dezynfekujące znajdują się również w biurze.  
Każdy z pracowników wyposażony jest w mały dozownik z płynem dezynfekującym. Przed wyjazdem na budowę
kontaktują się z klientem i pytają o jego stan zdrowia. Upewniają się, czy nie miał kontaktu z osobą chorą. Jeśli są
jakiekolwiek wątpliwości – rezygnują ze spotkania. Z większością klientów i wszystkimi kontrahentami rozliczają się
przelewami lub płatnością kartą. Proszą klientów, aby na czas pracy na budowie nie było nikogo poza ich ekipą.  

Firma jest w wyjątkowo trudnym położeniu, gdyż część ich klientów znajduje się za polską granicą - a te przecież
zostały zamknięte. Dodatkowo pojawiły się problemy z dostawami towarów z Włoch i koniecznością ich
magazynowania. 
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Mimo wielu trudności z jakimi przyszło im się nagle zmierzyć potrafią znaleźć dla siebie
rozwiązanie. Wierzą, że ta sytuacja minie i z czasem wszystko wróci do normy. To tylko
kwestia czasu.



 

OPZL jako organizacja pozarządowa zatrudnia na codzień 11 osób.

Wszyscy pracują stacjonarnie w czterech oddziałach na terenie naszego

województwa. Ich fundamentalnym zadaniem oraz misją jest udzielanie

wszelkiego rodzaju wsparcia wszystkim zrzeszonym firmom.

W związku z pandemią, od połowy marca, ich formuła pracy, zakres

obowiązków oraz możliwości działania uległy pewnym zmianom.

Pojawiające się kolejne obostrzenia wydawane odgórnie, zamykały

kolejne możliwe, potencjalne rozwiązania.

Szybko trzeba było się jednak odnaleźć w nowej rzeczywistości i zacząć działać, gdyż to na ich pomoc liczy dziś wielu

przedsiębiorców i pracowników. Podobnie, jak w przypadku wielu innych firm, pracownicy zostali oddelegowani do

pracy zdalnej. Było to jedyne możliwe rozwiązanie. Wszyscy zostali zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt do pracy. Chcąc

być na bieżąco z informacjami organizują codzienne spotkania on-line, na których omawiają wszystkie tematy. A jest

ich sporo, w związku z czym podział obowiązków był koniecznością. 

Niestety część szkoleniowo-warsztatowa została tymczasowo zamknięta. Zakładając, iż sytuacja potrwa dłużej nie

wykluczają prowadzenia ich drogą on-line. W ten sposób działają dziś w kontaktach zarówno między sobą, jak i z

klientami. Spotkania, konferencje, narady - odbywają się obecnie znacznie częściej ze względu na zwiększone

zapotrzebowanie wsparcia ze strony firm. Wychodząc im naprzeciw przygotowywane są: specjalne materiały

edukacyjne w postaci newsletterów, bezpłatne dyżury specjalistów (prawne, BHP) czy też grupa wsparcia w postaci -

Firma Firmie#koronapomoc. Jest to niewątpliwie ich działanie CSR, gdyż udało się stworzyć przestrzeń do wzajemnej i

nieodpłatnej pomocy, ktorą świadczą sobie nawzajem firmy. Wszelkie porady i wskazówki są dziś przecież bezcenne.
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Jedna z najprężniej rozwijających się firm na naszym lokalnym rynku bardzo szybko wdrożyła środki
bezpieczeństwa i ochrony zarówno swoich pracowników, jak i gości. Tu nie było miejsca ani czasu na analizy i
przemyślenia. Przygotowany był plan awaryjny i szybko wszedł on w życie. Co się zadziało?

w trybie natychmiastowym pracownicy biurowi zostali oddelegowani do pracy zdalnej; w zdecydowanej większości tak funkcjonuje firma do dziś 

niezwłocznie wprowadzono ankiety stosowane przed Główny Inspektorat Sanitarny;
profilaktycznie, przed przystąpieniem do pracy, mierzona jest wszystkim pracownikom temperatura; 
wzrosła ranga telekonferencji zarówno pomiędzy pracownikami, jak i z klientami; 
 pracownicy działów, którzy muszą przychodzić do firmy mają zapewnione środki ochrony indywidualnej - maseczki, rękawiczki,  a także płyny do           
dezynfekcji; dodatkowo dostępne są również materiały edukacyjne, które wyświetlane są na monitorach w firmie, przesyłane wszystkim                               
pracownikom za pomocą komunikatora wewnętrznego oraz udostępniane w wersjach papierowych; 
w związku z nakazem zachowania odległości w miejscu pracy, pracownicy np. działu produkcji, podzieleni zostali na mniejsze podgrupy, tzw.
strefy; każda ze stref ma osobne wejścia dzięki czemu nie mają ze sobą styczności; 
pracownicy mijają się ze sobą zmianowo, a to oznacza, że nie kontaktują się ze sobą przy przekazywaniu zmiany, nie ma tłoku w szatniach, na

w całej firmie drzwi są pootwierane by nikt nie musiał dotykać klamek; winda została chwilowo wyłączona z użycia; 
wprowadzony został zakaz wejścia do siedziby osób z zewnątrz, prócz firm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy; utrudniło to

pracownicy, którzy wrócili do Polski z oddziałów zagranicznych przeszli dwutygodniową kwarantannę; 
do oczyszczania pomieszczeń magazynowych przed wirusem stosowane są naświetlania lampami UV-C.

     i dzięki zaufaniu oraz zaangażowaniu pracowników, wszystko działa sprawnie i bez zarzutu; 

     stołówce czy parkingu; 

     znacznie relacje z dostawcami, aczkolwiek kwestia bezpieczeństwa jest pierwszorzędna; 
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ŚRODKI OCHRONY
INDYWIDUALNEJ /
ZBIOROWEJ

maseczki
rękawiczki
płyny do dezynfekcji 
dezynfekcja
powierzchni biurowej
/ magazynowej
naświetlanie lampami
UV

ZACHOWANIE
ODLEGŁOŚCI

podziały grup na
mniej liczne zespoły
niepokrywające się
zmiany - dzięki
czemu nie ma
kumulacji na
stołówkach, szatniach
czy parkingach

PRACA ZDALNA

wszyscy pracownicy,
którzy mają
możliwość pracy z
domu zostali
oddelegowani do
pracy zdalnej
konieczne jest przy
tym wyposażenie
pracownika w
odpowiedni sprzęt 

KOMUNIKACJA 
ON-LINE

w wyniku braku
możliwości
komunikacji
bezpośredniej,
nastąpił szybki rozwój
telekomunikatorów
idealne rozwiązanie
naszych czasów
umożliwiające
utrzymanie
kontaktów zarówno
pomiędzy
pracownikami jak i z
Klientami

EDUKACJA /
PROFILAKTYKA

firmy same
przygotowują
materiały lub
korzystają z już
istniejących
w postaci: plakatów,
folderów, instruktaży,
informatorów czy
filmików
są podstawą do walki
z rozprzestrzeniającą
się pandemią

PODEJMOWANE PRZEZ WSZYSTKICH
DZIAŁANIA BHP
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DZIAŁANIA CSR

EKOENERGETYKA
Firma już wielokrotnie przekazywała środki

ochrony indywidualnej dla Zielonogórskiego

Szpitala Uniwersyteckiego. Rękawiczki oraz

fartuchy ochronne przekazywała osobiście

Pani Wiceprezes Zarządu Urszula

Przegalińska-Kubik. Takie same wsparcie

trafiło w ręce Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Zielonej Górze oraz dla

Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto. Dzięki

temu  zabezpieczenie trafiło również do tych,

którzy pilnują naszego bezpieczeństwa. 

FIRMA ZED
Firma ZED zaopatrzyła Zielonogórski Szpital

w gogle ochronne, chemię, papier toaletowy,

pasty i szczoteczki do zębów czy grzebienie

– wszystko wg listy zapotrzebowania, którą

otrzymali bezpośrednio ze szpitala. Potem 

udało się dokupić jeszcze 10 kg kremu.

Gdy pojawiła się konieczność noszenia

maseczek postanowili wykorzystać swoje

zapasy oraz możliwości i szyli je w swojej

firmie. Następnie rozdawali je nieodpłatnie

mieszkańcom swojego sołectwa. 

 
Od początku stanu zagrożenia

epidemicznego eobuwie.pl regularnie

wspiera  Szpital Uniwersytecki im. Karola

Marcinkowskiego. W wyniku specjalnej

akcji, firma przekazała szpitalowi nowy

respirator.

Dodatkowo, co tydzień, dostarczają do

szpitala z własnych zasobów niezbędne

materiały higieniczne: maseczki,

rękawiczki jednorazowe, mydła

antybakteryjne, płyny do dezynfekcji. 10
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Wszyscy wiemy, jak aktualnie wygląda nasza gospodarka. Wiemy też czego
możemy się spodziewać po zakończeniu pandemii. Koronawirus dotknie nas
wszystkich, ale w różnym stopniu. Są firmy / branże, które długo będą
odczuwały jej skutki. Ale jak widać są też firmy, które nie tylko działają ale i
pomagają innym. Firmy, które działają w różnych branżach i zatrudniają
diametralnie inne liczby pracowników. Każda z nich boryka się z innego
rodzaju problemami. Na pewno martwią się o swoją przyszłość bo tego nikt
nie jest dziś pewien, ale dzięki temu, że są prawidłowo zarządzane, mają
zgrane zespoły, ugruntowaną pozycję na rynku ale przede wszystkim są
świadome zagrożenia i konieczności przestrzegania zasad BHP są cały czas
aktywne. Ich pracownicy czują się bezpieczni wiedząc, że ich pracodawcy
dbają o ich zdrowie oraz przyszłość.
 

Dziękujemy, że zechcieliście podzielić się swoimi doświadczeniami. 
Życzymy Wam dalszych sukcesów w rozwoju swoich firm. 

Jesteście wielcy i godni naśladowania :)



komunikacji poprzez wideokonferencje, komunikatory wewnętrzne, mailing oraz po
prostu - telefon;
naszych pracowników zabezpieczyliśmy w maseczki, rękawiczki oraz środki do
dezynfekcji; Ci, którzy mają kontakt bezpośredni z klientami zaopatrzeni zostali w
przyłbice oraz wszelkie możliwe środki ochrony osobistej;
dzielimy się obowiązkami tak, żeby każdy czuł się potrzebny, ale nie przytłoczony
nadmiarem; wspieramy się, planujemy naszą przyszłość po pandemii; chcemy być
przygotowani na różne scenariusze dlatego też szukamy różnych form i możliwości
działań zarówno dla nas samych jak i firm pod naszą opieką; 
z racji tego, że praca nad bezpieczeństwem to nasza codzienność, teraz w sytuacji
wyjątkowej zależy nam tym bardziej na budowaniu świadomości wśród społeczeństwa
oraz edukacji (stąd wszelkie materiały opracowywane z myślą o Was);
cały czas szkolimy on-line na naszej autorskiej platformie - znamBHP.pl;
tam gdzie nie możemy dotrzeć osobiście organizujemy spacery wirtualne - to dla nas
nowość ale okazuje się, że taka forma sprawdza się całkiem fajnie;
wspieraliśmy też nasz szpital - przekazaliśmy bowiem  specjalistyczne maseczki dla
kierowców karetek, którzy na codzień przewożą osoby zakażone koronawirusem;

Jak widać na załączonym obrazku - podobnie jak my wszyscy! Jesteśmy chwilowo
uziemieni, aczkolwiek cieszy nas, że coraz częściej nasi BHPowcy odwiedzają już swoje
firmy osobiście. To świadczy jedynie o tym, że nauczyliśmy się żyć z COVID19. Wiemy już,
że przestrzegając pewnych zasad będziemy bezpieczni.
 
Nasze działania opierają się dziś głównie na:

 
My mamy wizję naszej firmy i wiemy do czego dążymy, a na dodatek pracujemy w

świetnym i zgranym zespole - taka kumulacja oznacza jedno - pokonamy i tę przeszkodę!
Pamiętajcie w grupie siła :)

Jak pracuje teraz SELA?
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Kolejne strony zawierają najnowsze
informacje w postaci plakatów

edukacyjnych.
Mamy nadzieję, że każde z nich

znajdzie swoje miejsce w Waszej
firmie. 
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TU NAS ZNAJDZIESZ

https://www.facebook.com/sela
bhp/

biuro@selabhp.pl / 
699 953 567

www

www.selabhp.pl
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NASZ ZESPÓŁ

 

PREZES ZARZĄDU - KATARZYNA ŚWITALSKA - 606 290 017
KIEROWNIK BIURA - AGNIESZKA - 699 953 570
PROJECT MANAGER - ANNA - 509 820 250
OPIEKUN KLIENTA BIZNESOWEGO - IDA - 699 953 567
OPIEKUN BIURA - ARKADIUSZ - 509 127 746
SPECJALISTA DS. RODO - RYSZARD - 515 700 907

PATRYCJA - 506 890 015
KATARZYNA - 511 161 633
STANISŁAW - 509 127 744
PIOTR - 729 888 081

ANDRZEJ - 509 127 741
WOJCIECH - 507 483 600
WALDEMAR - 509 044 677

BIURO DZIAŁ BHP DZIAŁ PPOŻ.
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SELA Centrum BHP i PPOŻ.
 

ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

 
ul. Bóżnicza 1/35

61-751 Poznań
 

e-mail:
biuro@selabhp.pl

 
  tel:

Tel/fax.+48 68 325 01 30 / 699 953 567
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#razemprzeciwcovid19


