

Szanowni Państwo,

Drugi numer magazynu „Świat
SPINKO” jest w większości poświęcony
pracownikom spółki – byłym i obecnym.
Jest to związane z 65. rokiem działalności naszej firmy i 20. leciem funkcjonowania w formie spółki pracowniczej.
Historia jest tak samo ważna dla Firmy, jak nasi przodkowie dla nas, poprzez
to, co oni przekazali naszym dziadkom
i rodzicom, a ci z kolei - nam. W firmie
jest podobnie – jej celem jest rozwój,
opiera się on jednak, tak jak budowla
- na fundamentach, którymi dla firmy
są doświadczenie oraz jedność i pasja
w jego realizacji. A kiedy ma się tak
chlubną przeszłość jak Spółdzielnia
Inwalidów - Bzura, a następnie Spół-

dzielnia Inwalidów im. Mikołaja
Kopernika i tak wybitne jednostki, które nią kierowały i ją rozwijały, należy
garściami czerpać inspiracje z tej historii i na jej bazie budować jeszcze lepszą
przyszłość. Patrząc na minione lata,
mam ogromną satysfakcję z tego co wykonaliśmy. Z rozproszonych, maleńkich
warsztatów stworzyliśmy jeden z czołowych zakładów w Polsce. Wszyscy
możemy być dumni z dobrze wykonanej
roboty. Gratuluję i dziękuję wszystkim
indywidualnych dokonań i osiągnięć,
które połączone razem – tworzą obecny
sukces SPINKO!
65 lat to czas zarówno w życiu
człowieka, a jeszcze bardziej firmy,
wystarczający aby zdobyć wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do
funkcjonowania w następnych latach.
Myślę, że 65 lat było bardzo efektywnie
wykorzystane. Jest to też moje święto,
ponieważ teraz, po już ponad dwudziestu pięciu latach kierowania SPINKO
jestem po prostu zwyczajnie dumny
z naszej firmy, z jej produktów, wyników
ekonomicznych oraz pozycji i uznania
w kraju i na świecie.
Patrząc wstecz wiem, że te 65 lat
i wiele sukcesów nie byłoby możliwych

bez wspaniałego zespołu tworzącego
naszą firmę i ludzi, z którymi mieliśmy
przyjemność współpracować.
Na sukces SPINKO codziennie pracuje dziś ponad 500 osób. W całej historii
firmy przewinęło się około 3710 osób.
A teraz pozostaje nam pozostać liderem. A osiągniemy to, jeżeli będziemy
wszyscy i nieustannie, w codziennej
pracy, tak jak robimy to już od lat, stosowali misję spółki - Zapewnienie pełnej satysfakcji naszym klientom, nie
zapominając o wzroście wartości spółki
i rozwoju jej pracowników.
Na koniec chciałbym przekazać z serca płynące podziękowania tym wszystkim, dzięki którym firma osiągnęła wiek
65 lat. Moim wspólnikom, pracownikom, kooperantom — bo przecież bez
nich nie byłoby firmy, naszym licznym
przyjaciołom spoza Polski.
Prezes Zarządu Spinko
Michał Kowalewski

Kierownictwo Spółdzielni Inwalidów im. Mikołaja Kopernika
i spinko sp. z o.o.



Stanisław Sosień

- Prezes Zarządu

1950 – 1954 i 1959 – 1963

Józef Marciniak

- Prezes Zarządu

1954 – 1959

Jan Lewandowski

- Prezes Zarządu

1963 – 1969

Seweryn Skrzypczak

- Prezes Zarządu

1969 – 1980

Miron Hynek		

- Prezes Zarządu 1980 – 1984

Małgorzata Pawełka

- Prezes Zarządu

1984 – 1986

Janusz Szyszkowiak

- Prezes Zarządu

1986 – 1990

Michał Kowalewski

- Prezes Zarządu

1990 – nadal

HISTORIA SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW 1950 - 1995
Historia firmy rozpoczyna się
w 1950r. kiedy to na terenie miasta
Leszna z inicjatywy członków Związku
Inwalidów Wojennych: Karola Muńki,
Józefa Machowiaka i Józefa Baranowskiego utworzono Spółdzielnię Inwalidów BZURA. Celem założenia firmy
było zatrudnienie inwalidów wojennych, wojskowych oraz członków ich
rodzin.

Założyciele

Walne zebranie Założycieli Spółdzielni Inwalidów w Lesznie odbyło się
14.01.1950 r. Wzięło w nim udział 56
założycieli, w tym także właściciele małych zakładów rzemieślniczych. W skład
pierwszego Zarządu weszli z wyboru:
Stanisław Sosień – Prezes Zarządu,
Ignacy Lewandowski – Członek Zarządu,
Józef Stachowiak – Członek Zarządu,
a Przewodniczącym Rady Nadzorczej
został Józef Machowiak.
Szybki rozwój Spółdzielni oraz zróżnicowanie branżowe skłoniło członków
do wydzielenia niektórych zakładów
i stworzenia w dniu 28.11.1951 r. Spółdzielni Inwalidów START. Przejęła ona
branżę dziewiarską, szewską, krawiecką
i działalności handlową. W 1954 r. firma
zmieniła nazwę na Spółdzielnia Inwalidów im. Mikołaja Kopernika, natomiast
w 1961 r. uzyskała status Zakładu Pracy
Chronionej.

tów technicznie bardziej zaawansowanych i poszukiwanych na rynku.
Jest to również czas wdrożenia nowych technologii. Rozpoczęto produkcję silników elektrycznych małej mocy,
czujników poziomu paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów.
Po zmianach ustrojowych roku 1989
i radykalnych reformach gospodarczych
z roku 1990 firma szukała nowych
możliwości rozwoju.
Uruchomiono linie montażowe wyrobów gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe, odkurzacze samochodowe). Produkowano spalinowe
agregaty prądotwórcze małej mocy.
Na wielka skalę rozpoczęto produkcję nowoczesnych klamek okiennych i
drzwiowych – wg własnego, atrakcyjnego wzornictwa. Byliśmy krajowym liderem w tej branży. Nawiązano kontakty
z czołowymi producentami okuć okiennych i drzwiowych – z kraju i z zagranicy,
z sieciami handlowymi. Także opracowano własne rozwiązania zintegrowanych czujników poziomu paliwa i pomp
paliwowych, elektrycznych silników do
napędów taśm kas sklepowych.
W latach 90 -tych wdrożono zintegrowany, komputerowy system zarządzania
przedsiębiorstwem oraz komputerowy
systemu wspomagania projektowania
CAD/CAM.

Szklarnia

Oddział 2 znajdował się na ul. Wolności obecnie Obrońców Katynia, były tam
duże prasy do produkcji galanterii metalowej. Narzędziownia znajdowała się na
ul. Aptekarskiej na piętrze, a na parterze
Brygada remontowa. Chałupnicy galanterii metalowej 1001 drobiazgów i pakowanie usytuowani byli na ul. Tylnej, a Szklarnie usługowe na ul. Zielonej (budowlana)
i Słowiańskiej (lustra, obrazy).

Hala galwanzerni

Galwanizernia była na ul. Tylnej, potem
Estkowskiego, obecnie jest tam Miejska
Biblioteka Publiczna w Lesznie - Filia nr 2.
Magazyn Surowców najpierw mieścił
się razem z Galwanizernią, a następnie
ze względu na brak miejsca przeniesiony
został na ul. Estkowskiego.

Budynek galwanizerni

Mieczysław Bojek, pracuje od 1969 r.
Mistrz Narzędziowni

Galanteria metalowa 1960-1980

Na początku lat 80. ubiegłego wieku siedzibą firmy są nowe obiekty przy
ul. Okrężnej w Lesznie. Od roku 1986
następuje zasadnicza zmiana profilu
produkcji – rezygnacja z dotychczasowych, coraz mniej rentownych wyrobów
galanterii metalowej na rzecz produk-

„ - Byłem młodocianym pracownikiem.
Gdy przyszedłem do pracy miałem 14 lat.
Był problem z zatrudnieniem, bo byłem
z grudnia, ale w drodze wyjątku, przyjęto
mnie do Narzędziowni. Całe życie pracowałem w Narzędziowni.
Mój wujek pracował w oddziale 3 Spółdzielni na ul. Dzierżyńskiego, obecnie Niepodległości. Najpierw była tam Stolarnia,
a później oddział Galanterii metalowej.

Obecnie na tym terenie jest CH Manhattan i Hala Trapez. Natomiast Magazyn
Wyrobów Gotowych znajdował się na Zielonej i Tylnej.

Magazyn



Budynek administracji lata 80.

Siedziba zarządu i administracji spółdzielni do 1982r.

A w 1982 r. cała Spółdzielnia przeniesiona
została do nowoczesnego zakładu przy ulicy Okrężnej”.
Genowefa Machowiak, zatrudniona
od 1975 r.
Specjalista ds. ewidencji magazynowej
„ - Na Dzień Kobiet jeździłyśmy do Metalplastu. Było nas dużo, pracownice
i chałupniczki. Zawsze były goździki
i rajstopy. To były trudne czasy. W Spółdzielni pracowała moja koleżanka,
więc wiedziałam, że jest wolne miejsce
w Księgowości. Poszłam więc do Urzędu
Pracy i wkrótce potem już pracowałam.
Księgowość mieściła się wtedy na Żwirki
i Wigury. Ojej, a jakie maszyny miałyśmy
do liczenia - sumatory i „kręciołki” – tak je
nazywałyśmy. Wszystko pisane było przez
Jacek Grzesiak, pracuje SPINKO od 1975 r. kalki. Wszystko ręcznie. A teraz mamy
Mistrz wydziału zakładu pracy chronionej komputery i zintegrowany system informatyczny”.
„ - To były inne czasy. Jak była jakaś akcja, pilna wysyłka, to wszyscy chodziliśmy na nocki. Administracja schodziła
na stołówkę i wszyscy pakowali towar na
wysyłkę. Wtedy mieliśmy już poczucie
wspólnej wartości i współodpowiedzialności. A w latach 50 –tych Spółdzielnia
była mała, ale wszyscy trzymali się razem.
Co roku jeździliśmy na wczasy, turnusy,
do ośrodka wypoczynkowego.

Ośrodek wypoczynkowy w Osiecznej

Mieliśmy ośrodek wypoczynkowy przy plaży, w ustronnym spokojnym miejscu. Wybór na ośrodek w Osiecznej padł dlatego,
żeby nasi niepełnosprawni mieli komfort
i dobre warunki na odpoczynek.”



Elżbieta Adamowicz pracuje od 1979 r.
Kierownik działu kadr i administracji

„ - Profil naszej firmy się zmieniał, porównując naszą firmę z tamtych lat do dnia
dzisiejszego, to tak jakby porównywać
dwie epoki.

Mimo tych różnic firma zawsze zatrudniała osoby niepełnosprawne, dla których praca w naszej firmie jest jednym
z wielu czynników rehabilitacji zawodowej
i społecznej.”

Wydział pracy chronionej

Jadwiga Pryczak pracuje od 1986 r.
Specjalista ds. księgowości

„ - Od samego początku pracuję w Księgowości, w stabilnym zespole, w którym nie
było większej rotacji. Praca w dziale opierała się na księgowości ręcznej tzw. „na
pieszo”. Długopis, kartka, kalka i kalkulator to były nasze główne narzędzia pracy.
Przepisy o rachunkowości w pierwszych
latach mojej pracy były bardziej stabilne. Obecnie przepisy o rachunkowości, vat oraz unijne bardzo często się
zmieniają. Cały czasm trzeba być na
bieżąco, dlatego teraz tak ważna jest
praca zespołowa. Trudno porównać
dzisiejszą pracę w dziale do tej, którą
wykonywałam prawie 30 lat temu.”

Pracowałem przez ten cały okres w Działach technicznych i mogę otwarcie powiedzieć, że chyba nie mamy w Spinko
wyrobu, który nie przeszedłby przez moje
ręce. I to od etapu zapytania ofertowego, aż do wykonania pierwszych wzorów.
Lubimy podziwiać innych, ale pewnie
niewielu z nas wie, że corocznie miliony
naszych wyrobów montowane jest do turbosprężarek w najbardziej renomowanych
jak i popularnych typach samochodów:
Mercedes, Porsche, Renault, Fiat. Tylko
w 2014 ok. 3,0 mln nowych samochodów
podróżujących po całym świecie pod swoją
maską posiadało produkt z logo SPINKO.”

Montaż klamek

Leszek Giernicki pracuje od 1988 r.
Inżynier procesu – Kierownik projektu
„ - Pracuję w naszej firmie od 1988 r.
Była to jeszcze „Spółdzielnia Inwalidów
im. Mikołaja Kopernika. Pamiętam początki pracy w tych trudnych latach.
Podstawowym asortymentem naszej
produkcji były mało skomplikowane
artykuły galanterii metalowej. Znaczącym
okresem w naszej działalności był etap
związany z produkcją czujników poziomu
paliwa zwłaszcza dla samochodów Fiat.
Najlepszy biznes robiliśmy na produkcji
czujników do samochodów Łada. Pełne tiry wyjeżdżały ze Spinko, a Rosjanie
bez żadnej zwłoki płacili i to w twardej
walucie, w dolarach.

Nasze wyroby w latach 90.

Mikołaj Jurgielewicz pracuje od 1995 r.
na wydz. pracy chronionej

Emilia Foralewska pracuje od 1993 r.
Monter klamek
„ - W 1993 roku rozpoczęłam pracę w naszej firmie. Od samego początku pracowałam na klamkach. Na początku pracowały
same kobiety, teraz jest tu kilku mężczyzn.
Tu nie ma takich dużych zmian, jak na innych wydziałach produkcyjnych. Był czas,
że pracowałyśmy na 3 zmiany, tak duże
ilości klamek szło na rynek wschodni
Te wszystkie klamki okienne, drzwiowe,
Roto, Włoszczowa, Winkhaus, teraz głównie robimy klamki na rynek Niemiecki
i trochę klamek okiennych na kraj.”

„ - W latach 80 – 90 -tych była przy Spółdzielni Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła
Zawodowa. Mieściła się na Żwirki i Wigury.
Tam też odbywały się praktyki. Byłem na
kierunku Elektromonter maszyn i urządzeń
elektrycznych. Ale w związku z tym, że praca przy silniczkach się kończyła, uczyliśmy
się pracy na tokarkach. W klasie było nas
12, 4 chłopaków i 8 dziewczyn. Dla osób
niepełnosprawnych to była jedyna szansa
nauki, a później zatrudnienia. Stworzenie
przez naszą firmę takich warunków, dało
nam szansę bycia „dawcami”, a nie tylko
„biorcami”. Możemy normalnie żyć, zarabiać czy usamodzielnić się. I staramy się
pracować sumiennie.”

HISTORIA SPINKO SP. Z O.O. 1995 - 2015
W 1995 Spółdzielnia przekształcona
została w spółkę prawa handlowego:
SPINKO Sp. z o.o. - nazwa powstała od
pierwszych słów nazwy SPółdzielnia
INwalidów im. M. KOpernika.

Wręczenie certyfikatu ISO 9001 w 1996r.

W roku 1996, jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskaliśmy certyfikat zgodności Zakładowego Systemu
Zapewnienia Jakości z normą ISO 9001.
Wdrożone zostały kolejne nowe technologie umożliwiające podjęcie produkcji
- szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego. Wprowadzono do produkcji
reduktory do gazu, części do turbosprężarek samochodowych., rozruszników
i alternatorów, elementy układów zawieszenia i kontroli trakcji samochodów.

Ostatnie kilkanaście lat to okres dużych zmian - zamknięto wydział galwanizerni, natomiast zbudowano odlewnię ciśnieniową aluminium, nowe hale
magazynowe i produkcyjne, zmodernizowano narzędziownię, zakupiono nowoczesne maszyn do produkcji, badań
i rozwoju, laboratorium pomiarowego.
O tych przedsięwzięciach obszernie informowaliśmy w poprzednim Biuletynie
Świat SPINKO.



Głownie z myślą o dzieciach organizujemy
festyny czy paczki na święta.

Marek Cieślarczyk pracuje od 2004 r.
Mistrz wydziału obróbki żeliwa
„ - Do Spinko trafiłem w 2004. Najpierw
jako operator, później lider grupy żeliwo,
a po zmianach organizacyjnych Mistrz
Zmianowy Żeliwa. Po 10 latach dzięki
wspaniałej pracy całego zespołu nasza
firma umożliwiła mi objęcie stanowiska
Mistrza Wydziału Obróbki Żeliwa.

Zakładowa wycieczka do Pragi

Kiedyś organizowane były też baliki. Nasza firma dofinansowuje też wypoczynek
pracowników oraz dofinansowuje obozy
i kolonie dla dzieci. Rodzice wracający po
urlopach macierzyńskich czy tacierzyńskich
mogą być spokojni o swoje miejsce pracy.
Co ciekawe w latach 2012 – 2014 około
90% tatusiów korzystało z urlopu tacierzyńskiego.”

Tomasz Bartkowiak pracuje od 2011 r.
Konstruktor oprzyrządowania
„ - Warunkiem przyjęcia mnie na studia było
podjęcie pracy w przedsiębiorstwie. Otrzymaliśmy listę około 15 firm, z których mieliśmy możliwość wyboru 3, gdzie składaliśmy
aplikacje. Wybór padł na Spinko. Ponad
30 studentów rozpoczęło wtedy studia na
PWSZ Leszno na kierunku Elektrotechnik,
specjalność Elektromechatronika. Jeden
tydzień na uczelni, jeden tydzień w pracy.
Umowę miałem na cały okres studiów – 3,5
roku. W lutym ukończyłem studia, a Spinko
podpisało ze mną stałą umowę o pracę. Nie
każdy student ma pracę po zakończeniu
studiów. A ja mam.”

Hala obróbki żeliwa

W ciągu tych 11 lat nasza firma bardzo się
rozwinęła. Pomiędzy tym co było, a jest
teraz mamy niezłą przepaść. Bogaty park
maszynowy, nowoczesne technologie na
światowym poziomie, bardzo zaawansowane projekty. A razem ze mną mocno zintegrowana grupa pracowników.”

Michał Moszak pracuje od 2013 r.
Kierownik projektu
„ - Studia dają podstawy teoretyczne. Ale
pomiędzy teorią, a praktyką jest pewna
różnica. Ostatnie pół roku na studiach było
połączeniem teorii zdobytej na uczelni
z praktyką w Spinko, studiami z pracą.
Praktyka ta była bardzo pomocna przy pisaniu pracy magisterskiej. Ponadto praktyki
w Spinko otworzyły mi drogę do kariery
w tej firmie. Na początku zatrudniony zostałem jako Konstruktor, obecnie pracuję
w Dziele Badań i Rozwoju jako Kierownik
Projektu.”

Blanka Guziak pracuje od 2005 r.
Specjalista ds. kadr i szkoleń
„ - Spinko jest firmą przyjazną młodym rodzicom i dzieciom. Zatrudniamy wiele małżeństw, które mają dzieci w wieku szkolnym.
Nasza firma stara się dopasować pracę
zmianową rodziców do opieki nad dziećmi.



Dział technologii i konstrukcji

Łukasz Leśniak pracuje od 2015 r.
Operator tokarki
„ - Firma Spinko znana mi była od dawna.
Ogłoszenie o pracę znalazłem w lokalnej
gazecie, więc przesłałem swoje CV. Bardzo
szybka była odpowiedź ze strony Spinko, bo
chyba po tygodniu, czy dwóch byłem już na
rozmowie. W poprzedniej firmie zajmowałem się programowaniem maszyn, ale dzięki szkoleniu z doświadczonym operatorem,
podczas którego poznałem cały proces, już
po dwóch tygodniach mogłem samodzielnie
pracować na maszynie. Mając oczywiście do
wsparcia kolegę pracującego na maszynie
obok. Z tego co wiem młodzi pracownicy
przechodzą obecnie poszerzone szkolenia
dla nowozatrudnionych operatorów CNC
z wyznaczonym trenerem. Cały cykl szkoleń
obejmuje teorię oraz praktykę.”

PRZYSZŁOŚĆ FIRMY
PRACOWNICY – WSPÓŁPRACA
ZE SZKOŁAMI
Spinko jest liderem na rynku dostawców dla motoryzacji. Wymusza on ciągłe obniżanie cen produktów, które jest
możliwe poprzez obniżanie kosztów.
Obniżyć je można poprawiając organizację procesów produkcyjnych, eliminując
zbędne czynności, obniżając brakowość,
zwiększając wykorzystanie
maszyn.
Aby temu sprostać Spinko rozbudowało firmę, zakupiło nowoczesne maszyny
i urządzenia, organizuje wydajne gniazda
produkcyjne i zmienia organizację pracy
na pracę grupową.
Jednak do pełnego sukcesu niezbędni są
ludzie – wykwalifikowani i kompetentni
oraz zmotywowani pracownicy.
Pracownicy to najważniejszy element
firmy.
Obecnie prowadzimy szeroko zakrojoną rekrutację. Najbardziej poszukiwanym zawodem jest OPERATOR CNC
i OPERATOR MASZYN ODLEWNICZYCH. Osoby nowozatrudnione przechodzą cykl szkoleń, po którym stają się
pełnowartościowymi pracownikami.
Chcąc pozyskiwać z rynku pracy wykwalifikowanych pracowników Spinko
podjęło współpracę ze szkołami zawodowymi, technikami i szkołami wyższymi. Patronujemy klasie zawodowej
o specjalności operator CNC w Zespole
Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie.
Zachęcamy do podjęcia pracy maturzystów z techników w Zespole Szkół
Technicznych w Lesznie oraz od trzech
lat współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie. Nasi
pracownicy podjęli studia na kierunkach
pożądanych w spółce, studiują także w
systemie studiów dualnych, które łączą
pracę i naukę (przez okres studiów -3,5
roku - pracują na ½ etatu w naszej firmie

Szkolenie pracowników

i poznają wszystkie realizowane procesy). Po ukończeniu nauki stają się w pełni przygotowanymi do pracy w Spinko
inżynierami.
Mamy nadzieję, że współpraca ze szkołami poprawi przygotowanie młodych ludzi do zawodu, ponieważ praktyki odbywać się będą w Spinko na stanowiskach,
na których później będą pracować.
PRACOWNICY - ROZWÓJ
ZAWODOWY
Spinko inwestuje w rozwój kwalifikacji
i kompetencji wszystkich pracowników
zaczynając od szkoleń adaptacyjnych poprzez tradycyjne szkolenia zawodowe,
BHP, specjalistyczne oraz kursy językowe. Natomiast dla pracowników wyróżniających się, zajmujących kluczowe stanowiska stworzyliśmy program rozwoju
zawodowego. Główne założenia zarządzania karierą wytypowanych pracowników naszej firmy to:
- Zaspokojenie potrzeb Spółki w zakresie możliwości zastąpienia pracowników
zajmujących kluczowe stanowiska.
- Zatrudnienie obiecujących pracowników oraz zapewnienie im odpowiedniego

szkolenia i doświadczenia, które pomogą
im w wypełnianiu obowiązków.
- Zapewnienie pracownikom o odpowiednich predyspozycjach wskazówek
i zachęty, jakich potrzebują do wykorzystania swoich predyspozycji oraz zrobienia kariery, która będzie odpowiadała ich
talentom i aspiracjom.
Uwzględniając powyższe założenia
oraz realizując jeden z celów strategicznych Spinko, zostało wytypowanych 15
pracowników zajmujących priorytetowe
stanowiska ze względy na bieżące i przyszłe zadania operacyjne naszej firmy:
1. Bartosz Nowak – Operator CNC-programista
2. Bartosz Wolny – Inżynier Utrzymania
Ruchu i Infrastruktury
3. Maciej Brodziak – Mistrz Utrzymania
Ruchu i Infrastruktury
4. Leszek Szczerbal – Inżynier Procesu
na Wydziale Odlewni
5. Łukasz Jóska – Mistrz Zmianowy Wydziału Obróbki Aluminium
6. Marcin Brzozowski – Mistrz Wydziału
Odlewni
7. Tomasz Bartkowiak – Konstruktor
Oprzyrządowania
8. Marek Grybski – Inżynier Procesu
9. Paweł Huchrak – Inżynier Jakości
10 . Grzegorz Popiół – Pracownik Zespołu Laboratoriów
11. Michał Moszak – Inżynier ProcesuKierownik Projektu
12. Michał Radoła – Inżynier ProcesuKierownik Projektu
13. Marcin Piotrowski – Inżynier Procesu
14. Dariusz Skrzypczak – Planista
15. Anna Błażyczek – Specjalista ds. Obsługi Klienta i Reklamy

Spinko na Festynie Dzień Zawodowca w Lesznie



ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDZANIA
W dzisiejszej globalnej gospodarce przedsiębiorstwa zorientowane na
osiągnięcie sukcesu zarządzają procesowo. W Spinko stosujemy takie zarządzanie. Są to m.in. metodologie Lean
Manufacturing (tzw. szczupła produkcja), dla której podstawą jest identyfikacją i eliminacja procesów nieprzynoszących wartości. W naszej firmie obecnie
stosowane są: 5S, SMED, MPS, LPMS,
QRQC, QRMS, QRSC, TPM.
W Spinko realizowane są zmiany organizacji produkcji. Tworzone są tzw.
autonomiczne gniazda produkcyjne,
zorientowane na przepływ materiału od początku procesu do jego końca.
Dodatkowo, aby uzyskać efekt synergii
została na tych gniazdach wprowadzona praca grupowa. Wdrożony już został
pilotażowy program pierwszego autonomicznego gniazda produkcyjnego na
wydziale obróbki skrawaniem odlewów
żeliwnych dla klienta PSA (koncern
Peugeot-Citroen) pod roboczą nazwą
APU1. Trzymamy kciuki za powodzenie
tego przedsięwzięcia, a zatrudnionym
tam koleżankom i kolegom gratulujemy
i życzymy sukcesów. Mają pełne wsparcie kierownictwa spółki.
Po dwumiesięcznym okresie próbnym
planujemy wdrożyć system autonomicznych gniazd produkcyjnych z pracą
grupową na kolejne projekty i wydziały.
AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
Spinko cały czas inwestuje w nowoczesne maszyny. Drugie w pełni zautomatyzowane gniaz do odlewnicze do ciśnieniowych odlewów ze stopów Al zostało zainstalowane i uruchomione w naszej firmie
w tym roku.

Cały proces odlewania odbywa się
w jednym miejscu, co eliminuje operacje
transportowe, a co za tym idzie zmniejsza pracochłonność produkcji.

Proces jest nadzorowany przez nowoczesne oprogramowanie.
Zastosowane urządzenie wyciągowofiltrujące minimalizuje poziom emisji
zanieczyszczeń do otoczenia, poprawiając warunki pracy na odlewni. Jako
że większość potencjalnie niebezpiecznych elementów procesu wykonywane
są automatycznie w zamkniętej strefie
roboczej gniazda, znacznie spadło ryzyko wypadków z udziałem człowieka.

LABORATORIUM POMIARU
CZYSTOŚCI
Czystość detali przeznaczonych do
dalszego montażu w branży motoryzacyjnej stała się istotnym elementem
wpływającym na jakość wyrobu końcowego jakim jest np. silnik spalinowy
czy turbosprężarka. Aby sprostać wymaganiom naszych klientów i właściwie
ocenić poziom czystości detali uruchomiliśmy własne Laboratorium Pomiarów Czystości. Wyposażone jest ono
w pełni zautomatyzowane urządzenia
tj.: komora myjąca, waga elektroniczna
z dokładnością do 0,01 mg, mikroskop
pomiarowy - mierzy wielkość zanieczyszczeń, np. wióry, pyły z dokładnością do 0,001mm (w pełni automatyczny).

Dwie dwuwrzecionowe frezarki z robotem dokonującym za- i wyładunku
przedmiotów, ich wstępnym oczyszczeniem i kontrolą wykonanych zabiegów,
zostały już uruchomione.

Zakup tego typu maszyny pozwala na
zmniejszenie kosztów produkcji oraz
osiągnięcie wysokiej jakości obrabianych detali.
W tym roku zostanie zainstalowana
w Spinko jeszcze jedna taka maszynya
do obróbki korpusów aluminiowych
turbosprężarek.
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