Zakłady małe

Zakład Stolarski SOMAPOL Krzysztof Małecki
Modernizacja procesów technologicznych pozwoliła na eliminację lub ograniczenie większości zagrożeń typowych dla stolarni. Stanowiska pracy wyposażono ostatnio w nowe maszyny do obróbki drewna, tj.: zintegrowaną linię do produkcji okien, linię
technologiczną do produkcji drzwi, strugarkę czterostronną. W hali produkcyjnej zainstalowana została centralna instalacja odciągowa, filtry wychwytujące pyły w zamkniętym obiegu powietrza. By ograniczyć kontakt pracowników ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi, zakupiono nowoczesną komorę
lakierniczą, która umożliwia pracę bez narażania
zdrowia pracownika. Proces lakierniczy poszczególnych elementów lub całych wyrobów prowadzony
jest wyłącznie w komorze. Ponadto stosuje się farby
wodorozcieńczalne o mniejszej uciążliwości.

W związku z przekroczeniami NDN hałasu od 2000 r.
podejmuje się systematyczne działania na rzecz eliminacji zagrożeń związanych z ponadnormatywnym
hałasem: wymieniono zużyte maszyny, dokonuje się
systematycznych przeglądów technicznych i konserwacji maszyn, monitorując poziom hałasu. W 2012
r. przeprowadzone pomiary wykazały ograniczenie
natężenia hałasu do maksymalnego poziomu 76,3 dB.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych poddawani są szkoleniu okresowemu raz w roku. Dodatkową formą edukacji pracowników jest
udział w konkursach bhp organizowanych przez Cech
Rzemiosł Różnych w Rawiczu. W zakładzie zatrudnionych jest 15 pracowników.

Naszym podstawowym celem jest
systematyczna poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.
Obecnie zakład wyposażony jest
w maszyny i urządzenia spełniające najwyższe normy krajowe i europejskie. Sterowanie komputerowe w znacznym stopniu wyeliminowało bezpośredni dostęp pracownika do ruchomych, niebezpiecznych części maszyn.
Jednym z priorytetów była poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym zakładzie za pomocą likwidacji nadmiernej emisji hałasu poprzez m.in.: wymianę lub
modernizację zużytego parku maszynowego, zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, monitorowanie poziomu narażenia na hałas, oznakowanie strefy zagrożenia hałasem
odpowiednimi znakami ostrzegawczymi. W rezultacie ostatnie
badania czynników szkodliwych
dla zdrowia wykazały, że podjęte
działania przyniosły znaczącą poprawę.
Harmonogram poprawy warunków pracy w firmie został zrealizowany w całości. Efektem tych
działań jest nie tylko brak wypadków przy pracy, ale także zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
W latach 2009-2012 w zakładzie
nie zanotowano żadnego wypadku przy pracy, ani zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
Krzysztof Małecki
Właściciel firmy

Rodzinna tradycja
Firma rozpoczęła swoją działalność w 1908 r. Jej założycielem
był Franciszek Małecki, który świadczył usługi kołodziejskie.
Specjalizował się w budowie powozów. Od roku 1949 w firmie
praktykować zaczął syn założyciela Szczepan Henryk Małecki.
W 1960 r. przejął prowadzenie zakładu i zmienił profil produkcji na stolarkę okienną i drzwiową. W 1991 roku firmę przejął
wnuk założyciela Krzysztof Małecki. Nastąpiła rozbudowa zakładu, powstała druga hala produkcyjna z profesjonalną komorą
lakierniczą. Obecnie zakład zajmuje się produkcją mebli, drewnianych elementów konstrukcji i wyrobów stolarki budowlanej.
Specjalizuje się w stolarce drzwiowej z drewna sosnowego i dębowego. Wyroby firmy sprzedawane są nie tylko na rynku krajowym, ale również w Niemczech i Szwajcarii. Firma prowadzi
także prace przy odnawianiu obiektów sakralnych ponieważ ma
zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich w obiektach
zabytkowych.

