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Przykład z praktyki – bhp i ochrona środowiska

Phoenix Contact to przemysłowa rodzinna firma i światowy lider rynkowy 
oraz innowator w elektrotechnice. Phoenix Contact zatrudnia w ponad 
100 krajach przeszło 17,4 tys. pracowników, wśród których jest też wielu 
stażystów. Firma była już kilkakrotnie nagradzana jako  pracodawca. 
Odpowiedzialne podejście do tematów bhp i ochrony zdrowia odgrywa 
tam ważną rolę. Już w pierwszych latach nauki intensywnie ćwiczone są 
działania prewencyjne.

Dzień BHP

W Phoenix Contact Training Center w Schieder-Schwalenberg w Północnej Nadrenii 
– Westfalii 23 maja odbył się Dzień BHP dla praktykantów i uczniów pierwszego roku 
nauki. Tematem warsztatów były ważne dla firmy aspekty bhp i  ćwiczenie działań 
ochronnych. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w wykładzie eksperymentalnym 
Akademii DENIOS, prezentującym zagrożenia wynikające z pracy  z materiałami 
niebezpiecznymi. Wykładowca Akademii DENIOS, pan Tobias Authmann pokazał za 
pomocą ciekawych eksperymentów, jakie środki ostrożności i ochrony są konieczne 
przy obchodzeniu się z niebezpiecznymi substancjami.



Wykład eksperymentalny DENIOS: 
zagrożenie rozpoznane to zagrożenie zażegnane

DENIOS Sp. z o.o.  ·  ul. Słoneczna 26  ·  05-816 Michałowice  ·  Tel. +48 22 279 40 00  ·  E-Mail info@denios.pl  ·  www.denios.pl

Profesjonalne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi wiąże się nieraz ze 
znacznym ryzykiem. Pozornie nieszkodliwa substancja, niekorzystny splot wydarzeń – 
tylko nieliczni mają świadomość, jak znaczny jest potencjał zagrożeń w codziennym 
środowisku pracy i że już najmniejsze ilości albo drobna nieuwaga mogą mieć 
fatalne skutki. Nieszkodliwe na pozór substancje mogą przy niesprzyjającym zbiegu 
okoliczności doprowadzić do silnej reakcji. Tak np. kostki cukru nie da się tak po 
prostu zapalić zapałką. Ale jeśli kostka cukru zostanie zanieczyszczona popiołem z 
kominka, to przy kolejnej próbie zapali się niebieskawym płomieniem. Popiół działa tu 
jako katalizator. To jeden z wielu przykładów demonstrowanych na żywo na wykładzie 
eksperymentalnym DENIOS.

Pouczający, atrakcyjny – a przy tym ze wszech miar ciekawy wykład eksperymentalny 
DENIOS obrazowo wyjaśnia, jakie skutki może mieć nieprawidłowe postępowanie 
z niebezpiecznymi substancjami. Uwrażliwia firmy i jej pracowników na potrzebę 
traktowania niebezpiecznych cieczy i substancji w praktyce z należytym respektem. 
Wykazują oni większą ostrożność przy obchodzeniu się z materiałami niebezpiecznymi 
i ich składowaniu.

Wyjątkowa różnorodność usług i kompetencje

DENIOS to kompetencje producenta i szeroka oferta usług w dziedzinie bhp i 
ochrony środowiska, od sorbentów przez wanny wychwytowe do magazynów 
materiałów niebezpiecznych własnej produkcji.
Asortyment jest szeroki i oferuje wiele różnych wariantów produktów dla 
danego zastosowania i danych wymagań. Ze względu na najróżniejsze 
oczekiwania klientów i różnorodność produktów ważnym czynnikiem 
sukcesu jest doradztwo DENIOS. Dlatego w centrum uwagi znajdują się 
indywidualne konsultacje i przekazywanie fachowej wiedzy na temat 
zapobiegania zagrożeniom: pod nazwą Akademii DENIOS oferowane są w 
całej Europie szkolenia praktyczne – ważny i chętnie wykorzystywany przez 
firmy produkcyjne instrument z zakresu bhp w postępowaniu z materiałami 
niebezpiecznymi.
Bogata wiedza fachowa jest przekazywana klientom przez szkolenia 
organizowane przez Akademię DENIOS, poradniki online i broszury, jak np. 
„Materiały i substancje niebezpieczne”. W ten sposób doradzamy klientom, 
zgodnie z ich potrzebami oferując bezpieczne wyposażenie i wszechstronne 
informacje.
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Zarezerwujcie sobie Państwo już teraz 
jeden z cieszących się wzięciem wykładów 
Akademii  DENIOS! W ten sposób przeszkolą 
Państwo  pracowników i  przekażą im istotne 
pod względem bezpieczeństwa tematy w 
wyjątkowo atrakcyjny sposób.


