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Witaj w zespole!
Dziękujemy, że dołączyłeś/aś do naszego zespołu.
Mamy nadzieję, że spodoba Ci się praca z nami i przyniesie Ci wiele satysfakcji!

O sukcesach naszej firmy decydujemy my sami - ludzie, którzy ją tworzą. Twoi nowi koledzy i koleżanki
są ekspertami w swoich dziedzinach, dzięki czemu realizujemy nawet najbardziej złożone projekty z
pasją i zaangażowaniem. Osoby, które u nas pracują to zarówno wieloletni praktycy, jak i tacy, którzy dopiero zaczęli swoją karierę zawodową. Dzięki temu mamy osoby z bogatym doświadczeniem jak
również i młodych ludzi, którzy mają świeże spojrzenie na różne aspekty funkcjonowania organizacji.
To dzięki naszym pracownikom i dzięki Tobie, tworzymy coraz bardziej efektywne, innowacyjne i przyjazne miejsce pracy.

Dziękujemy, że jesteś z nami!

Przewodnik został stworzony z myślą o osobach rozpoczynających pracę, aby przybliżyć i zapoznać
nowych pracowników z ich przyszłym miejscem pracy, czyli Holdingiem Grupa Przemysłowa Baltic
w skład którego wchodzą spółki Baltic Operator i Energomontaż-Północ Gdynia. Chcielibyśmy również dostarczyć Ci w prosty sposób niezbędne informacje, dotyczące ogólnych spraw związanych z
nowym miejscem Twojej pracy, co może Ci ułatwić zaaklimatyzowanie się u nas.

W przewodniku można znaleźć informacje kadrowe, socjalne, zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa, jak również opisy procedur i rutynowych czynności w naszej firmie, a także informacje o
formularzach, z którymi możesz się spotkać oraz użyteczne numery telefonów i rozmieszczenie działów przydatnych z punktu widzenia pracownika.

Zapraszamy Cię do zapoznania się. z niniejszym przewodnikiem. Jeśli będziesz mieć jeszcze jakieś
dodatkowe pytania, czy to odnośnie do tego Przewodnika lub czegoś, czego on nie obejmuje, to
prosimy o kontakt pod numerem telefonu
lub bezpośrednio z Twoim przełożonym.

508 008 039 (Dział rekrutacji i rozwoju pracowników)
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Podstawowe
informacje

Podstawowe informacje

1.1 Trochę o nas
Przedsiębiorstwa z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu połączyły się w 2020 w holding Grupa Przemysłowa Baltic. Pod wspólnym szyldem działają firmy z branży stoczniowej, morskiej energetyki wiatrowej
oraz konstrukcji onshore & offshore: Energomontaż Północ Gdynia, Baltic Operator, oraz oddziały „Stocznia Gdańsk”, „GSGT” i „Produkcja Wież”. Dzięki holdingowi jesteśmy konkurencyjni na rynku i bierzemy udział
w realizacji inwesytcji z zakresu energetyki wiatrowej offshore i onshore. Zwiększamy zamówienia na konstrukcje okrętowe a docelowo na wyposażone jednostki morskie dla polskich i międzynarowdowych armatorów.

Baltic Operator oddział Stocznia Gdańska Sp. z o.o. To spółka wyspecjalizowana w produkcji wież wiatrowych, konstrukcji offshore & onshore, dźwigów,
trafostacji i konstrukcji specjalistycznych. Jest odpowiedzialna za sprzedaż i
produkcję na terenie Stoczni Gdańsk przy wykorzystaniu infrastruktury stoczniowej. Firma ma na swoim koncie doświadczenie i współpracę z czołowymi
światowymi producentami turbin wiatrowych.

Energomontaż-Północ Gdynia S.A. jest wiodącym polskim producentem
wysoko wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych konstrukcji stalowych dla
sektora offshore (poczynając od urządzeń dźwigowych, poprzez konstrukcje
podwodne aż do kompletnych modułów procesowych dla jednostek pływających), energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej, przemysłu chemicznego, i petrochemicznego oraz przemysłu okrętowego.

1.2 Nasza wizja i cel
Naszym celem jest bycie rozpoznawalnym producentem wysoko wyspecjalizowanych konstrukcji stalowych w branży okrętowej, onshore & offshore i wież wiatrowych.
W najbliższych latach zamierzamy budować pozycję jako generalny wykonawca na rynku energetyki wiatrowej oraz dostarczać w pełni wyposażone jednostki dla polskich
i zagranicznych armatorów zgodnie z przyjętą strategią.
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1.3 Nasi klienci
Obecnie naszymi klientami są głównie firmy zagraniczne które są
największymi na świecie potentatami w swoich branżach, a także
spółki Skarbu Państwa.

1.4 Lokalizacja
Główna siedziba Grupy Przemysłowej Baltic, Baltic Operator i Stoczni Gdańskiej
Adres: ul. Na Ostrowiu 15/20, Gdańsk na Wyspie Ostrów
Energomontaż-Północ Gdynia
Lokalizacja 1:

ul. Handlowa 19, Gdynia – siedziba wraz z częścią produkcyjną

Lokalizacja 2:

ul. Czechosłowacka 3, Gdynia – place montażowe, obróbka plastyczna i mechaniczna,

Lokalizacja 3 :

Zakład Serwisowy w Olsztynie

1.5 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
BHP i Ochrony Środowiska
Dla naszych Spółek priorytetem jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i malowania konstrukcji
stalowych typu onshore i offshore oraz prefabrykacji i usług cięcia i gięcia elementów konstrukcji stalowych
w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi jak i dla środowiska z zachowaniem wysokiej jakości procesu produkcji.
Jakość i bezpieczeństwo jest integralną częścią zasad produkcji spółek Grupa Przemysłowa Baltic, Baltic Operator, Stoczni Gdańskiej i Energomontaż-Północ Gdynia. W naszej organizacji zobowiązaniem jest nigdy nie iść
na kompromis w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodności i jakości naszych produktów i usług. Zobowiązujemy
się również chronić środowisko i zapobiegać jego zanieczyszczeniom.

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnym z wymaganiami norm:
PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, PN-EN ISO 14001, ISO 45001.

Jesteśmy certyfikowani przez takie jednostki jak:

DNV-GL

Urząd Dozoru Technicznego

Polski Rejestr Statków

RINA

Bezpieczeństwo i zdrowie Naszych
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Gości, Pracowników i Podwykonawców

Przewodnik BHP

jest dla Nas najważniejsze.

Każda osoba wchodząca/ wjeżdżająca na teren zakładu zobowiązana jest do przestrzegania przepisów i zasad BHP, znaków ostrzegawczych i informacyjnych a także poleceń pracowników. Nieprzestrzeganie zasad
grozi usunięciem z terenu zakładu. Grupa Przemysłowa Baltic zastrzega sobie prawo do kontrolowania pojazdów, bagażów oraz ich zawartości na terenie zakładów.

Poruszanie się po terenie
Wejście / wjazd tylko po otrzymaniu przepustki - do pobrania w biurze przepustek
Osoby nieposiadające przepustki a wchodzące na teren zakładu muszą zostać wcześniej
awizowane i przy wejściu do zakładu muszą podać swoje dane.
Pojazdy / osoby mogą poruszać się tylko po wyznaczonych drogach
Przemieszczanie się piesze tylko wzdłuż oznakowanej na żółto drogi bezpiecznej

Obowiązują przepisy ruchu

Zakaz zatrzymywania się i postoju

drogowego. Ograniczenie

na całym terenie zakładu poza

prędkości do 30 km/h oddział

miejscami do tego wyznaczonymi.

gdański i 10km/h oddział gdyński

Poruszanie się po halach produkcyjnych
Przed wejściem na teren produkcyjny należy odbyć szkolenie BHP
Na terenie produkcyjnym należy zachować szczególną ostrożność
Przemieszczanie się po halach tylko po wyznaczonych drogach oznakowanych żółtą linią

Obowiązujące zakazy i nakazy

Zakaz palenia na terenie wszyst-

Zakaz wnoszenia

Zakaz fotografowania i nagrywania

kich obiektów. Palenie dozwolo-

i spożywania, alkoholu

przy użyciu kamer, telefonów

ne w wyznaczonych miejscach.

i środków odurzających

i aparatów fotograficznych. Poza
uzasadnianymi sytuacjami związanymi
z bezpieczeństwem w pracy

Obowiązujące Środki Ochrony Indywidualnej na halach produkcyjnych

Dodatkowe Środki Ochrony Indywidualnej (w zależności od zagrożenia)

Zasady Ewakuacji
Zachować spokój i nie wywoływać paniki
Zamknąć drzwi od pomieszczeń
Udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
W przypadku pożaru / zadymienia nie korzystać z wind
Udać się do najbliższego punktu zbiórki
Stosować się do poleceń kierującego ewakuacją

W sytuacji wypadku, pożaru i innego niebezpiecznego zdarzenia
dzwoń do dyspozytora!

Telefony alarmowe
DYSPOZYTOR GDAŃSK

503 199 633

58 769 20 00

Pozostałe zakłady (EPG):
Pogotowie 999 lub 112

Policja 997 lub 112

Straż Pożarna 998 lub 112

OSP 600 998 498

Pamiętaj!
Widziałeś Zdarzenie Potencjalnie Wypadkowe zgłoś na formularzu (wypełniony formularz zostaw u ochrony)
lub przez Aplikację Rejestru zdarzeń ZSZ.

Podstawowe informacje

Zasady ewakuacji
Do ogłoszenia alarmu ewakuacji zobowiązana jest każda osoba będąca świadkiem zdarzenia, które
stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się w jego rejonie.

Ogłoszenie sygnału o ewakuacji odbywa się:
Głosem – komunikat o treści uwaga, uwaga przerwać pracę
Syreną – dźwięk modulowany ciągły przez 1 minutę

Po ogłoszeniu ewakuacji wszyscy pracownicy znajdujący się w zagrożonym rejonie
lub obiekcie zobowiązani są:
Przekazać sygnał współpracownikom
Bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego ewakuacją
Powiadomić dyspozytora
Przerwać natychmiast pracę, wyłączyć zasilanie urządzeń elektrycznych, zgasić płomień palnika
pozostawić w miejscu pracy wszelkie narzędzia i przedmioty mogące utrudniać ewakuację
Udać się możliwie najkrótszą drogą do wyznaczonego punktu zbiórki na zewnątrz obiektu
i nie opuszczać go bez wyraźnego polecenia kierującego akcją
W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój, nie zatrzymywać się
Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się
trzymać głowę jak najniżej. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką
zamoczoną w wodzie – sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki
dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu
Po opuszczeniu zagrożonego rejonu odciąć dopływ gazów technicznych do tego rejonu
Do czasu przybycia służb ratowniczych za organizację i sprawny przebieg ewakuacji odpowiedzialny jest
kierujący akcją ewakuacyjną:
z hali produkcyjnej – kierownik produkcji / mistrz
z budynku – zarządca obiektu

UPOWAŻNIENIE DO WSTRZYMANIA PRACY
W sytuacji, kiedy ryzyko wypadku jest zbyt duże, każdy ma prawo i obowiązek wstrzymać pracę.
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Główne zagrożenia na terenie zakładu to:
Operacje transportowe pionowe i poziome
Poruszające się pojazdy
Urządzenia elektryczne
Gorące powierzchnie
Prace gorące
Maszyny i elektronarzędzia z elementami ruchomymi

Zgłaszanie obserwacji BHP i zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Wszelkie zagrożenia, niezgodności i zdarzenia potencjalnie wypadkowe należy zgłaszać do służby BHP
(Dział BJ - Gdynia lub w aplikacji “Rejestr zdarzeń ZSZ” - Gdańsk). Raporty dostępne są na terenie
produkcji, u przełożonego lub służby BHP.

Wwóz i wywóz materiałów, sprzętu i narzędzi
Przywóz/wniesienie oraz wywóz/wyniesienie składników majątkowych stanowiących własność firm
zewnętrznych (np. maszyn, narzędzi, sprzętu) odbywa się na podstawie przepustek materiałowych. Przy
wnoszeniu/wynoszeniu na/ poza teren składników majątkowych, należy w punkcie kontrolnym (bramie)
przedłożyć pracownikowi ochrony odpowiednie dokumenty uprawniające do wywiezienia/wyniesienia
wyszczególnionych w dokumencie składników majątkowych oraz okazać je do kontroli.
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Ochrona środowiska
Pracę należy organizować w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczania elementów do środowiska
(wody, gleby, powietrza), poprzez zapobieganie uwalnianiu się zanieczyszczeń do środowiska, a na wypadek
uwolnienia zabezpieczać elementy środowiska przed zanieczyszczeniami.
Na terenie zakładu obowiązuje segregacja odpadów. Odpady umieszczać wyłącznie w pojemnikach
i miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj odpadu

Kolor i opis na pojemniku

Elementy żelaza i stali, wióry stalowe

ZŁOM lub WIÓRY (Gdańsk)

Pozostałe odpady poprodukcyjne

Opis zgodny z rodzajem odpadu

Opakowania z papieru i tektury, makulatura

PAPIER

Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki plastikowe)

PLASTIK

Odpady komunalne mieszane
(niezawierające surowców podlegających segregacji)
Odpady niebezpieczne
(np. puszki po farbach, resztki farb, zanieczyszczone szmaty i inne czyściwo)

ZŁOM lub WIÓRY (Gdynia)

ŚMIECI

Magazyn odpadów niebezpiecznych

Substancje i mieszaniny niebezpieczne

Na terenie mogą być stosowane substancje chemiczne, dla których posiadamy aktualną Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią karty oraz
przestrzegać zalecanych środków bezpieczeństwa. Pojemniki należy przechowywać szczelnie zamknięte,
opisane i oznakowane, w miejscach do tego przeznaczonych.

W przypadku wystąpienia wycieku rozlew niezwłocznie usunąć i oczyścić powierzchnię przy pomocy dostępnych środków (sorbent, piasek, trociny, środek odtłuszczający) oraz powiadomić przełożonego.
W przypadku dużego rozlewu wezwać straż pożarną.
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1.6 Ochrona Obiektu Portowego (ISPS CODE)

Obszary o ograniczonym dostępie
Cały teren (GPB, BOP, SG, EPG) jest obszarem o ograniczonym dostępie. Obowiązują na nim przepisy Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code).

Obszar o ograniczonym dostępie
Nieuprawniona obecność w tym obszarze stanowi naruszenie ochrony

Restricted area

Unauthorized presence within this area constitules a breach of security

Obszar jest objęty monitoringiem wizyjnym

Obowiązuje system kontroli dostępu
Zasady wejścia na teren obiektu portowego Stocznia Gdańsk uregulowane są w instrukcji: „Zasady ruchu
osobowego pieszego i kołowego oraz zwiedzania terenów obiektu portowego Stocznia Gdańsk” i
“Plan ochrony obiektu portowego EPG Stocznia”
Wejście na teren obiektu portowego odbywa się na podstawie przepustek elektronicznych stałych,
okresowych i jednorazowych (jednodniowych). Posiadacz przepustki elektronicznej, przy każdorazowym
wejściu/wjazdu na teren obiektu lub jego opuszczaniu, zobligowany jest do przyłożenia przepustki do
elektronicznego czytnika ustawionego w miejscach kontroli dostępu. Po pozytywnej weryfikacji karty
zostaje automatycznie umożliwione przejście przez tripody obrotowe lub w przypadku pojazdów po automatycznie uniesieniu szlabanu.

Pracownicy ochrony przeprowadzają kontrolę materiałową, w tym: zawartości bagażu osób wchodzących/
wychodzących

oraz kontrolę pojazdów w zakresie wwożenia/wywożenia mienia uwzględniając

obowiązujące w spółce przepisy wewnętrzne.

2.

Informacje
dodatkowe

Informacje dodatkowe

2.1 Godziny pracy
Działy produkcyjne pracują na 2 lub 3 zmiany zależnie od zapotrzebowania.
Oddział Gdańsk

Oddział Gdynia

1 | 06:00-14:15

1 | 06:00-14:00

2 | 14:00-22:00

2 | 14:00-22:00

3 | 22:00-06:00

3 | 22:00-06:00

Pracownicy działów administracyjnych pracują od poniedziałku do piątku w wymiarze
8 godzinnym w poniższych przedziałach czasowych:
Rozpoczęcie pracy 7:00 - 9:00		

Zakończenie pracy 15:00 - 17:00

Dział personalny 06:00 - 16:00 (obsługa pracowników w godz. 6-14)
Godziny pracy są ustalane przez przełożonych indywidualnie w każdym dziale.

Przerwy w pracy
Pracownikom wykonującym pracę powyżej 6 godzin dziennie, zgodnie z KP przysługuje 15-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy. Pracownikom produkcyjnym pracującym na 1 zmianie przysługuje dodatkowa
15-minutowa przerwa nie wliczana do czasu pracy.

Dodatkowo, pracownikom pracującym przy komputerze, po godzinie nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego przysługuje 5-minutowa przerwa od pracy przy monitorze.

2.2 Telefony, maile
Zgodnie z kulturą organizacyjną naszej firmy, w przypadku nieobecności w pracy, pracownicy administracyjni
posiadający telefony oraz konta pocztowe, zobowiązani są do przekazania swojego kontaktu współpracownikowi (przekierowanie telefonu, ustawienie autorespondera w Outlooku), tak, aby informacje, lub telefony
przychodzące, nie pozostały bez odpowiedzi.
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2.3 Struktura Zarządu Grupy Przemysłowej Baltic

Prezes Zarządu

Wiceprezes ds. Operacyjnych

Wiceprezes ds. Finansowych

Wiceprezes ds. Handlowych

Informacje dodatkowe

2.4 Przydatne telefony i lokalizacje
Oddział Gdynia

Oddział Gdańsk
Biuro Zarządu / Sekretariat
(58)769-16-00

Sprawy kadrowe i administracyjne
(58)769-23-08

(58) 770-25-90

(58)769-25-29

(58) 770-25-96
Sprawy płacowe

(58)769-19-28

(58) 770-25-90

(58)769-10-63

(58) 770-25-96
Dział rekrutacji
(58)769 16 40
Biuro Przepustek (Gdańsk)
(58)769 20 63
Dyspozytor

(w razie pożaru/awarii/wypadku - oddział Gdański)

+48 503 199 633

Informacje dodatkowe / Plany zakładu

2.4 Przydatne telefony i lokalizacje
Budynek Grupy Przemysłowej Baltic
(przy moście pontonowym)

Dział IT 			

parter, pokój nr. 2

Biuro Zarządu/Sekretariat

I piętro pokój nr. 104

Księgowość/finanse 		

III piętro pokój nr. 303

Dział Kadr i Płac		

III piętro pokój nr. 306 oddział Gdański i 313 oddział Gdyński

Dział Rekrutacji 		

III piętro pokój 305

Szatnia

Budynek nr 53
(wysoki budynek przy hali produkcyjnej)

Dział IT (Baltic Operator)

II piętro

BHP 				

VII piętro

Magazyn ubrań 			

I piętro

Hala produkcyjna
Bałtycka Akademia Rozwoju

główne wejście do hali i skręcić w lewo 15m od wejścia

(dział szkoleń)

Narzędziownia 			
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Twój pierwszy dzień w pracy

3.1 Oddział w Gdańsku
(Baltic Operator, Grupa Przemysłowa Baltic)
Aby do nas dojechać, kieruj się na Wyspę Ostrów, znajduje się ona nieopodal Europejskiego Centrum
Solidarności. (nasz adres to Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20, aczkolwiek polecamy z nawigację wpisać
ul. Nadbrzeżną, wówczas trafisz w odpowiednie miejsce). W pierwszej kolejności będziesz musiał/a
przejechać przez most pontonowy, na którego końcu znajduje się brama. Gdy wjedziesz na teren zakładu samochodem, to poczekaj proszę przed szlabanem, aż podejdzie do Ciebie pracownik ochrony i po zweryfikowaniu Twoich dokumentów, wpuści Cię na teren zakładu. Jeśli zaś przybędziesz
pieszo, to udaj się do środka, czyli do wartowni, by tam po weryfikacji wpuścili Cię do środka.

W dniu, w którym masz rozpocząć pracę staw się o godzinie 7:30 w dziale kadr, aby podpisać dokumenty i pobrać kartę obiegową, z którą będziesz musiał/a udać się do wskazanych na niej miejsc
(informacja o lokalizacji przydatnych działów powyżej).

Dział kadr znajduje się w budynku z szyldem Grupa Przemysłowa Baltic, na III piętrze, pokój 306.
Budynek ten znajduje się przy samym moście pontonowym.

Po podpisaniu dokumentów, zostaniesz skierowany/a na szkolenie BHP które odbywa się
w poniedziałki i środy o godzinie 8:00.

Szkolenie BHP odbywa się w sali szkoleń na 7 piętrze, w budynku nr 53 (największy budynek przy hali
produkcyjnej. Dostać się tam można wejściem „B” z przeszklonymi drzwiami).

Osoby pracujące na produkcji lub związane z produkcją przed rozpoczęciem pracy powinny udać się
jeszcze po odbiór odzieży ochronnej i narzędzi oraz do Bałtyckiej Akademii Rozwoju. W odzież można
zaopatrzyć się w magazynie, który mieści się w Szatniowcu na I piętrze (miejsce oznaczone jako punkt
4 na mapie), zaś narzędzia można odebrać w Narzędziowni (jest oznaczona jako punkt 5 na mapie).
Z odebranym kaskiem podejdź do Akademii – tu oklejony zostanie kask i zebrane zostaną informacje
o Twoich uprawnieniach zawodowych (nie zapomnij wziąć za sobą oryginałów dokumentów kwalifikacyjnych, takich jak certyfikaty spawalnicze i zaświadczenia o ukończonych kursach).

Przed rozpoczęciem pracy zostanie przeprowadzony przez przełożonego instruktaż stanowiskowy.

Twój pierwszy dzień w pracy

3.2 Oddział w Gdyni
(Energomontaż-Północ Gdynia)
W dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy, staw się w godzinach pomiędzy 7.00 a 14.00 w dziale kadr
w Gdańsku, aby podpisać dokumenty i pobrać kartę obiegową, z którą będziesz musiał/a udać się do
wskazanych na niej miejsc i dostaniesz dalszą instrukcję postępowania w zakładzie produkcyjnym.

Dział kadr znajduje się w budynku z szyldem Grupa Przemysłowa Baltic, na III piętrze, pokój 306.
Budynek ten znajduje się przy samym moście pontonowym.

Aby tutaj dojechać, kieruj się na Wyspę Ostrów, znajduje się ona nieopodal Europejskiego Centrum
Solidarności. (nasz adres to Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20). W pierwszej kolejności będziesz musiał/a
przejechać przez most pontonowy, na którego końcu znajduje się brama. Gdy wjedziesz na teren zakładu samochodem, to poczekaj proszę przed szlabanem, aż podejdzie do Ciebie pracownik ochrony i po zweryfikowaniu Twoich dokumentów, wpuści Cię na teren zakładu. Jeśli zaś przybędziesz
pieszo, to udaj się do środka, czyli do wartowni, by tam po weryfikacji wpuścili Cię do środka.

W dniu rozpoczęcia pracy, udaj się na ul. Handlową 19 w Gdyni lub Czechosłowacką 3. Ochrona zakładu będzie powiadomiona o Twoim przyjściu, co pozwoli Ci wejść na teren zakładu.

Udaj się na szkolenie BHP. Następnie odbierz przepustkę z sekretariatu, który znajduje się w budynku A wejście 2 na I piętrze. Szkolenie BHP odbywa się na ul. Handlowej o 7.30, natomiast w Stoczni o godzinie 8.00.

Po szkoleniu BHP zostaniesz pokierowany/a do swojego przełożonego.

Przed rozpoczęciem pracy zostanie przeprowadzony przez przełożonego instruktaż stanowiskowy
oraz zostaniesz wyposażone w niezbędne Środki Ochrony Osobistej i narzędzia.

4. Zatrudnienie,

wynagrodzenia
i rejestracja
czasu pracy

Zatrudnienie, wynagrodzenia i rejestracja czasu pracy
Osoby świadczące usługi w ramach własnej działalności gospodarczej zobowiązane są do dostarczenia właściwej faktury po przepracowanym miesiącu, w ciągu 1-2 dni po zakończeniu danego miesiąca,
do osoby nadzorującej wykonywanie usług w celu zatwierdzenia.

W oddziale Gdańskim wypłaty wynagrodzeń są przelewane na konto pracownika do 10 dnia każdego
miesiąca, a w oddziale Gdyńskim do 5 tego (pracownicy administracyjni) i do 10tego dnia każdego
miesiąca (pracownicy produkcyjni). Chyba że dzień ten wypada w weekend, to wtedy do pierwszego
dnia pracującego poprzedzającego ten dzień.

Do potwierdzania obecności w pracy służą identyfikacyjne, imienne karty kontroli dostępu. Karta ID
wydawana jest nowo zatrudnionemu pracownikowi w pierwszym dniu pracy po uprzednim zrobieniu
zdjęcia. Kartę należy zeskanować przy wejściu/wjeździe na teren zakładu, gdy rozpoczynamy pracę
oraz przy wyjściu, po zakończeniu pracy. Dodatkowo karty należy skanować na naściennych czytnikach umieszczonych na hali produkcyjnej, przy poszczególnych zadaniach.

Dział Personalny zaczytuje nowe karty do systemu Rejestracji Czasu Pracy, dzięki czemu możliwa
jest kontrola czasu pracy (pracownicy produkcyjni i wsparcie produkcji) i comiesięczne zestawienia
obecności pracownika w postaci kart czasu pracy, które następnie trafiają do przełożonych, którzy
zatwierdzają godziny pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych jest to praca zlecona przez przełożonego i pisemnie przez niego
zatwierdzona.

Rekompensatą za pracę w godzinach nadliczbowych jest (zależnie od ustaleń przełożonego) czas
wolny lub wypłata dodatku, określonego w Kodeksie Pracy. W Działach Administracyjnych praca
powyżej dobowej normy czasu pracy, nie przekraczająca 15 minut, nie jest traktowana jako praca
w godzinach nadliczbowych, lecz jako czas potrzebny na codzienne przygotowanie i opuszczenie
miejsca pracy.

5.

Sprawy
pracownicze

Sprawy pracownicze

5.1 Sprawy socjalne
Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie spraw socjalnych pracowników jest Komisja Socjalna ale wnioski
można składać za pośrednictwem działu kadr znajdującego się w budynku nr 1 przy moście pontonowym
(pok. 306 Oddział Gdański).

W oddziale Gdyńskim, sprawami socjalnymi zajmuje się Komisja Socjalna.
Zasady przeznaczenia środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania ze świadczeń określa „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.
(do zapoznania się w dziale personalnym lub u przełożonego).

5.2 Świadczenia medyczne
Opieka medyczna i ubezpieczenia grupowe (pakiet świadczeń medycznych oraz dobrowolne ubezpieczenia). Więcej informacji w dziale kadr.

5.3 Urlopy
Wnioski urlopowe można uzyskać i składać w dziale personalnym i u przełożonego, składanie wniosków
następuje po ich wcześniejszej akceptacji przełożonego. W EPG wnioski te są dostępne w Intranecie.

Sprawy pracownicze

5.4 Wejście na teren zakładu
Przepustki / Parking
Oddział Gdańsk
Jeśli chcesz parkować samochodem na terenie zakładu, to powinieneś zgłosić taką potrzebę przed lub podczas zatrudnienia, wypisując wniosek o przepustkę oraz zezwolenie wjazdu na teren zakładu, podając markę
i numer rejestracyjny. Wniosek dla nowo przyjętego pracownika wypisuje pracownik kadr, natomiast wniosek
już zatrudnionego jego Kierownik.

Możliwość parkowania na terenie stoczni wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 15zł/mc brutto. Opłata ta
jest pobierana automatycznie z wypłaty u osób zatrudnionych na Umowie o Pracę na podstawie oświadczenia podpisanego przez zainteresowaną osobę, a osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej, zobowiązane są uiszczać ją co miesiąc samodzielnie wpłacając pieniądze na nr konta Baltic Operator:
89 1140 1078 000 3812 9600 1001 z podaniem nazwiska imienia, nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP.

Aby móc parkować na terenie zakładu, trzeba umieścić za przednią szybą samochodu lub w miejscu widocznym - zezwolenie do wjazdu i parkowania, (sporadycznie są wykonywane kontrole takich zezwoleń, w przypadku jego braku, może zostać zablokowana przepustka, do czasu wyjaśnienia sytuacji).
Aby wjechać na teren zakładu należy zatrzymać się przy szlabanie i odbić na czytniku swoją
przepustkę, wtedy szlaban się otworzy.
Aby wejść na teren zakładu należy odbić swoją przepustkę na czytniku w punkcie kontroli.

W razie zablokowania karty lub niemożności wjazdu na teren zakładu, prosimy o kontakt z Biurem Przepustek.
Karta może się zablokować w przypadku, jeżeli nie zostanie przekazana informacja z działu kadr o przedłużeniu umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, a także w przypadku braku opłaty za wjazd samochodem.
Opłata za wjazd jest opłatą stałą.

Oddział Gdynia
Przepustkami wejściowymi i wjazdowymi na teren EPG zajmuje się sekretariat, a zgłoszenia dokonuje przełożony pracownika. O sposobie rejestrowania obecności na terenie EPG informuje przełożony pracownika.

Dla pracowników są dwa parkingi samochodowe na zewnątrz zakładu pracy przy ul. Handlowej, na które również trzeba uzyskać kartę parkingową, na którą zapotrzebowanie zgłasza przełożony. W przypadku wjazdu na
teren Stoczni również należy zgłosić taką potrzebę. Przełożony może wnioskować o wystawieniu przepustki.

Sprawy pracownicze

5.5 Gastronomia
Oddział Gdański
Na terenie zakładu znajduje się sklep, w którym można zakupić podstawowe produkty spożywcze, jest on
umiejscowiony po prawej stronie hali produkcyjnej tj. na jej końcu.
Jest tu też bar „Monika”, który jest umiejscowiony w budynku szatni na 2 piętrze, oraz Bar „Przy Drodze”
który znajduje się przy głównej drodze pomiędzy budynkiem administracji a halą produkcyjną.
W jedzenie można się również zaopatrzyć u „Pani kanapki” i „Smart Bistro” które w godzinach porannych
odwiedzają budynki biurowe.

6. Warto wiedzieć

6 Warto wiedzieć
Każdy nowy pracownik administracyjny otrzymuje swój indywidualny adres mailowy. Dla pracowników
dostępny jest również intranet, zawierający ważne informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz obowiązujących zarządzeń i procedur oraz mających zastosowanie formularzy itp.

Grupa Przemysłowa Baltic wydaje biuletyn pracowniczy w którym zawarte są najważniejsze informacje dotyczące obecnych działań związanych z naszą firmą, jej rozwojem, czy podejmowanymi inicjatywami.

Pracowników administracyjnych obowiązuje ubiór schludny i adekwatny do miejsca pracy, aczkolwiek podczas przyjmowania reprezentacji z zewnątrz obowiązuje strój biznesowy.

Pracownik przystępując do pracy zobowiązany jest używać dostosowanych do rodzaju pracy odzieży oraz środków ochrony osobistej.

Pracownika obowiązuje zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym:
Zakaz fotografowania produktów Spółki, ich elementów i dokumentacji technicznej z nim
związanej (nie dotyczy to osób upoważnionych).
Zakaz udzielania informacji osobom postronnym, umieszczania informacji na stronach i forach
internetowych dotyczących produkcji w naszych Spółkach, dokumentacji technicznej i technologicznej, oraz wszelkich danych uważanych za wrażliwe.

Przewodnik, który macie Państwo w ręku, a także zamieszczone w nim teksty, zdjęcia i grafiki, stanowią własność
intelektualną spółek Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Jest on przeznaczony wyłącznie dla
pracowników wyżej wymienionej spółki na potrzeby ich wstępnego przeszkolenia. Wykorzystywanie Przewodnika
albo jakiegokolwiek jego elementu w innych celach – w tym np. powielanie, upublicznianie, przetwarzanie i przekazywanie innym osobom – bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o jest surowo zabronione i będzie stanowiło naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich.
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ul. Na Ostrowiu 15/20
80-873 Gdańsk

KRS: 0000500263, NIP: 9542748426
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