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Pracownik Kolei Mazowieckich laureatem Ogólnopolskiego Konkursu 
Poprawy Warunków Pracy 

Jacek Bocheński, zatrudniony w Kolejach Mazowieckich jako główny inżynier, zdobył nagrodę III 
stopnia w 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Jacek Bocheński otrzymał nagrodę za opracowanie pt. "Stałe środki dostępu między 
dwoma pozio-mami jako systemowe rozwiązania techniczne w zakresie organizacji 
pracy na wysokości wewnątrz i na zewnątrz hal naprawczych w Sekcjach Napraw 
i Eksploatacji Taboru w "Kolejach Mazowieckich - KM" sp. z o.o." 
 

Dzięki zastosowaniu rozwiązania opracowanego przez Bocheńskiego, nastąpił 
znaczny wzrost bez-pieczeństwa prac wykonywanych na wysokościach przy 
obsłudze taboru. Kapituła konkursu podkre-śliła ,  że za letą  rozwiązania jest 

możliwoś ć  jego zastosowania na wielu podobnych stanowiskach pracy w innych 
zakładach. 
 

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań  technicznych 
i organizacyjnych. Rozwiązania te mają prowadzić do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku 
pracy poprzez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń  i ryzyka zawodowego, 
nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.
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W najnowszym numerze
Najnowszy "Rynek Kolejowy" już w sprzedaży. Zapraszamy do 
prenumeraty i do Salonów Empik. Przewodnim tematem nowego 
wydania są inwestycje PKP PLK. Przeczytać można też m. in. o 
przewozach kruszyw, modernizacji zasilania CMK, taborze Kolei 
Śląskich. W numerze także wywiad z Henrykiem Grucą i Tomaszem 
Szubą.
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