Zakłady duże

SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.
Rozwojowi firmy towarzyszył szereg modernizacji i inwestycji w bezpieczeństwo pracy. W ciągu ostatnich
piętnastu lat powstały cztery duże hale produkcyjne
oraz rozbudowany został system odpylania, połączony z systemem przetwarzającym pył i odpady produkcyjne na biomasę wykorzystywaną w nowoczesnej
i bezobsługowej kotłowni ogrzewającej zakład. Dzięki zakupowi nowoczesnych linii technologicznych,
zastosowaniu osłon akustycznych i nowych narzędzi
skrawających na wielu stanowiskach udało się znacząco ograniczyć poziom hałasu - nie występują przekroczenia NDN. Strefy cięcia w większości maszyn chronione są przed dostępem pracowników, wymiana pił
odbywa się automatycznie, a ich zestawy znajdują się
w zabudowanych kabinach, do których dostęp możliwy jest po zatrzymaniu maszyny. Zastosowano dodat-

kowe osłony, linki bezpieczeństwa, wyłączniki krańcowe, zabezpieczenia fotoelektryczne i maty bezpieczeństwa. Wprowadzono rozwiązania ograniczające
lub eliminujące transport ręczny: większość operacji
wykonuje się na stołach i blatach, dokąd elementy
przywożone są wózkami z regulowaną wysokością.
Na wielu stanowiskach transport odbywa się za pomocą rolkowych transporterów, zakupiono również linię pakowania i transportu rolkowego do przemieszczania wyrobów gotowych. Młodociani zatrudnieni
w zakładzie uczestniczą w konkursach znajomości
prawa pracy. W 2008 r. firma uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
OHSAS 18001: 2007. Firma jest dwukrotnym laureatem konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” na szczeblu ogólnopolskim.

Tworzenie bezpiecznych miejsc
pracy to nie tylko przepis. Jest to
jeden z priorytetów działalności
naszej firmy. Od kiedy jestem pracodawcą, zawsze pamiętam, że
na tych stanowiskach pracują ludzie, którzy również współtworzą
naszą firmę. Chcemy, żeby pracownicy utożsamiali się z naszym
zakładem pracy, mieli świadomość, że są jego częścią. Jest to
bardzo ważne, bowiem w ten sposób tworzymy rodzinę. To także
powód do dumy i satysfakcji, a także świadectwo szacunku dla
tych, z którymi tworzymy Grupę
Meblową Szynaka.
Gdy wdrażaliśmy Zintegrowany
System Zarządzania, zaprosiliśmy
naszych pracowników do współtworzenia właściwych warunków
pracy oraz do ciągłego doskonalenia. Na efekty naprawdę nie musieliśmy długo czekać. Wspólne
cele i działania pozwoliły osiągnąć dalszą poprawę warunków
pracy, zmniejszyć wypadkowość
oraz obniżyć koszty operacyjne.
Mogę z radością powiedzieć, że
jest to nasz wspólny sukces. Tym
większy, że po raz kolejny doceniony przez Państwową Inspekcję
Pracy.
Jan Szynaka
Prezes Zarządu

Światowy rozmach
Tradycje firmy sięgają 1957 r. Wówczas był to mały zakład rzemieślniczy, działający na powierzchni 150 m2, prowadzony
przez Jana Szynaka – ojca obecnego właściciela. Podstawową
działalnością zakładu była stolarka budowlana i wystrój wnętrz.
Początkowo zatrudniony był jeden pracownik i jego czterech
uczniów. W 1985 r. zarządzanie firmą przejął Jan Szynaka
– obecny właściciel. Firma rozpoczęła produkcję mebli sklepowych. W 1992 r. przeniosła się do wykupionych obiektów „PREFABET”, rozszerzając jednocześnie produkcję elementów budowlanych i zwiększając zatrudnienie. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji mebli mieszkaniowych (zestawy dzienne,
młodzieżowe, sypialnie, kuchnie i jadalnie). Podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji są płyty wiórowe, z których – po odpowiedniej obróbce i wykończeniu – powstają elementy mebli. Produkty firmy znane są z oryginalnego wzornictwa oraz estetycznego wykończenia.

