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Rozpocz ęcie działalno ści 
FHU GL sp. j. w 2001 r.



- Administracja 2 osoby

- Restauracja 8 osób

- Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

Obsługi 10 osób

- Stacja Paliw 14 osób

Ogólna liczba zatrudnionych osób: 34

Uczniowie w zawodzie:

- Mechanik 9 osób 

- Sprzedawca 2 osoby

- Kucharz 3 osoby

Struktura zatrudnienia



Pracodawca posiada odpowiednie szkolenia z zakresu bhp



Inne uprawnienia 
związane z prowadzeniem 

FHU GL sp. j.



Stacja Paliw GL



Sklep Stacji Paliw GL



Restauracja GL



Restauracja



Zaplecze restauracyjne



Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów



Serwis i wulkanizacja



Sklep przy serwisie i OSKP



Zieleń wszędzie tam 
gdzie jest to mo Ŝliwe



Zaplecze socjalne



Stała współpraca 
z Biurem Doradczo-Usługowym BHP

W 2003 roku FHU GL sp. z o.o.
rozpocz ęła współprac ę z Biurem 
Doradczo-Usługowym BHP z D ąbrowy 
Tarnowskiej reprezentowanym przez 
specjalist ę do spraw BHP mgr Andrzeja 
Dziedzica.

Efektem współpracy jest wysoka 
kultura BHP, a wszyscy pracownicy s ą
regularnie szkoleni.

Systematycznie przeprowadza si ę
badania czynników środowiska pracy i 
inne niezb ędne pomiary potrzebne do 
utrzymania bezpiecze ństwa pracy.

Prowadzi si ę teŜ modernizacj ę
procesu technologicznego tak, aby 
praca była bardziej bezpieczna.



Indywidualna ochrona pracowników

Wszyscy nasi pracownicy  wyposa Ŝani są
w odzie Ŝ robocz ą i ochronn ą



Ochrona przeciwpo Ŝarowa



Szkolenie praktyczne 
z pierwszej pomocy



Instrukcje, 
znaki BHP i inne



Podnoszenie Kwalifikacji Pracowników

Firma dba o systematyczne 
szkolenie pracowników



Systematyczne szkolenia BHP



Koszty poniesione w ostatnich latach zwi ązane
z popraw ą BHP i zwi ększeniem komfortu pracy

� Wprowadzono zintegrowany system telekomunikacyjny ł ączący 
wszystkie działy 20.000zł
�Zakupiono i zmodernizowano stanowiska pracy administ racji, 
oprogramowanie, ergonomiczne krzesła, klimatyzacja 25. 000zł\
�Zakupiono system usprawniaj ący prac ę restauracja-kuchnia 
„GASTRO-SZEF” – 15.000 zł.
�Zakupiono program komputerowy usprawniaj ący prac ę firmy GL 
_ Optima – 15.000zł
� Zakupiono nowy samochód słu Ŝbowy Citroen Berlingo
usprawniaj ący usług ę cateringu  restauracji GL – 40.000 zł.
�Modernizacja przej ścia pomi ędzy stacj ą paliw a restauracj ą –
10000zł.
�Zakup pior ąco- czyszcz ącego odkurzacza firmy KARCHER –
2.500zł
�Zakup urz ądzenie do obsługi klimatyzacji pojazdów 
samochodowych – 13.000zł



Comiesi ęczne koszty ponoszone 
na utrzymanie higieny

•Środki ochrony osobistej – kwota około 350 złotych

•Środki czystości – kwota około 350 złotych

•OdzieŜ robocza – kwota około 500 złotych

•Pranie – kwota około 300 złotych

•Woda mineralna + kawa – kwota 350 złotych

•Posiłki regeneracyjne – kwota około 500



Ostatnia inwestycja FHU 
GL to budowa pawilonu 
handlowego.  

TESKO będzie jego 
dzier Ŝawcą i dzi ęki temu 
na lokalnym rynku 
powstanie ponad 100 
nowych miejsc pracy.



Działania na rzecz 
społeczno ści lokalnej



16 października 2012 r. F.H.U. „GL” sp.j. zaj ęła II miejsce 
w XIX Konkursie "Pracodawca organizator pracy bezpieczne j" 

(pracodawcy zatrudniaj ący do 50 pracowników)


