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sYsTEM DzlAŁANlA USŁUG! RENTALu

W ubiegłym mieslącu pomiędzy Zakładami Azotowymi a firmą CRL Sp. z o. o. z
Radomia została obustronnie podpisana umowa na zakup usługi najmu i serwisu
odzieży ochronnej l roboczej, zwanej usługą rentalu . Usługa ta polega na uszyciu i

dostarczeniu odzieży ochronnej i roboczej i następnie reguIarnym praniu l

naprawianiu wszelkiego rodzaju uszkodzeń

Wybór firmy świadczącej usługi odbywał się dwuetapowo, najpierw komisja
powołana przezZarząd składająca się z przedstawicieli związków zawodowych
Społecznego lnspektora Pracy, przedstawicieli BHP oraz zakupów wyłoniła najlepszą
firmę spełniającą stawiane przez nasz zakład wymogi. Podpisanie umowy poprzedził
kilkumiesięczny test usługi przeprowadzony w Zakładzie Kaprolaktamu na próbie 18

reprezentatywnych pracown i ków wykon ujących różne zawody u możliwiających
testowanie różnego rodzaju odzieży ochronnej
W czasie trwania testu usługodawca zbierał opinie na temat dostarczonej odzleży
i dokonał kilku modyfikacji, które zwiększyły komfort jej użytkowania.
Pracownicy biorący udział w teście oraz kierownictwo Zakładu Kaprolaktamu oceniło
bardzo wysoko jakość użytkowanych ubrań oraz świadczonych usług w ramach testu.

W trakcie aktualizowana była tabela norm odzieżowych, pracownicy zakupów
redagowali umowę, prowadzili negocjacje poszczególnych jej zapisów, ze względu na
złożoność usługi, jej szeroki zakres i pionierski charakter proces ten był bardzo
trudny, żmudny i wymagał wyjątkowego zaangażowania.

Usługą rentalu zostaną objęci Wszyscy pracownicy zakładów produkcyjnych,
laboratoriów korzystający w trakcie swojej pracy z cdzieży roboczej i ochronnej.
Zgodnie z,,zakładowymitabelami norm odzieżowych" usługa ta obejmie około 2300
pracowników.
W ramach usługi każdy pracownik będzie posiadał po 3 komplety przysługującego.mu
asortymentu odzieży jak prosto można policzyć usługodawca będzie musiał uszyć, po
uprzednim dokonaniu pomiarów każdego pracownika, około 7000 kompletów
odzieży.
odzież zostanie wykonana z wysokiej klasy materiałów spełniających wszystkie
wymagane przepisami prawa normy i standardy.

Każdy pracownik w zakładzie będzie miał do dyspozycji trzy komplety ubrania, jeden
komplet odzieży będzie w użytkowaniu, drugi- rezerwowy w schowku a trzeci w
pralni.



odzież jest własnością firmy świadczącej usługę serwisu, koszty zakupu materiału i

uszycla ponosi usługodawca, dlatego też nie będzie wolno wynosić tej odzleży poza
teren zakładu. W przypadku zaginięcia odzieży lub złośliwego jej zniszczenia,
finansowo obciążany będzie pracownik.
odzież ta posiada trwale wyszyte Logo Spółki oraz wszyty chip umożliwiający szybką
identyfikację, imienne oznakowanie każdej sztuki, umożliwi ewidencję prania, zuŻycia
odzieży, wymianę zniszczonych sztuk odziezy, sortowanie oraz dokumentowanie
wykonanych napraw. Dzięki temu pozyskamy np. informacje jak często prana jest

dana odzież.

Wraz z odzieżą Firma CRL dostarczy szafki na odzież czystą i brudną - każdy
pracownik będzie wykorzystywał dwie przeznaczone dla niego skrytki.
odzież, w zależności od specyfiki wykonywanej pracy, odbierana będzie do prania
przez serwisanta co tydzień lub co drugi tydzień. Po upraniu odżież będzie
dostarczana i segregowana w skrytkach przez firmę świadczącą usługę rentalu.

Do chwili obecnej firma CRL dokonała pomiarów wszystkich pracowników Zakładu
Kaprolaktamu - dostawa odzieży dla tego zakładu ma nastąpić na przetomie stycznia i

lutego przyszłego roku.
Dokonane zostały uzgodnienia przedstawiciela usługodawcy z pracownikami Zaktadu
Amoniaku w zakresie terminu pomiarów pracowników w tym zakładzie.
Zgodnie z harmonogramem dostawy odzieży w pozostałych zakładach będą się
odbywaĘ sukcesywnie, a w całej spółce proces szycia i dostarczenia odzieży zakończy
się do kwietnia przyszłego roku.

Terminowa realizacja pomiarów i dostaw odzieży jest uzależnione od sprawnego
przekazania ustugodawcy list pomiarowych z Wydziałów-Zakładów .

Podsumowując, wprowadzenie system rentalu przyniesie następujące korzyści;
. Brak kosztów zakupu odzieży roboczej gdyż koszt produkcji odzieży ponosi

usługodawca ja k również
. Brak kosztów administracyjnych i magazynowych, ponadto
. zwiększenie komfortu pracy, oraz
. poprawę szeroko rozumianej kultury pracy.


