Historia
Spó³dzielnia zosta³a zarejestrowana 25 maja 1959 pod
nazw¹ ”Spó³dzielnia Chemik”. Zak³ad prowadzi³ produkcjê
pomocnicz¹ dla Zak³adów Chemicznych Oœwiêcim.
W roku 1970 Spó³dzielnia zatrudnia³a sporo osób
niepe³nosprawnych. Zapewniaj¹c im odpowiednie warunki
pracy i rehabilitacji uzyska³a status spó³dzielni inwalidów,
jednoczeœnie zmieniono nazwê Spó³dzielni na "WINIPLEX".
W 1978 roku przejêto firmê Ponar produkuj¹c¹ kable
i rozpoczêto budowê nowego zak³adu
w Oœwiêcimiu–Babicach, do którego przeprowadzono siê dwa lata póŸniej.
Zmieniono tak¿e nazwê na SIMECH co oznacza Spó³dzielnia Inwalidów
Metalowo–Elektro–Chemiczna. Nazwa odzwierciedla³a profile produkcji jakie
w tamtym okresie by³y podstaw¹ dzia³alnoœci.
W latach póŸniejszych firma zrezygnowa³a z bran¿y metalowo–chemicznej,
pozosta³ profil elektryczny i kable jako g³ówny asortyment produkcji, zak³ad zosta³
rozbudowany, wdro¿ono produkcjê wtyczek.
Lata osiemdziesi¹te to wspó³praca z najwiêkszymi ówczesnymi potentatami
przemys³owymi w Polsce. Byli to m.in. RWT Radom, Polar Wroc³aw,
Lamina Piaseczno.
W okresie transformacji ustrojowej, pomimo utraty ochrony prawnej i wy³¹cznoœci
na produkcje pewnych asortymentów, Simech szybko przystosowa³ siê do nowych
warunków rynkowych wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom klientów.
W latach 1994-1997 zmodernizowano i uzupe³niono park maszynowy do
produkcji przewodów, a tak¿e uzyskano certyfikat Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
ISO–9001. By³ to jeden z pierwszych certyfikatów wœród zak³adów pracy chronionej.
Obecnie Spó³dzielnia zatrudnia prawie 200 osób z tego ponad 80% osób
niepe³nosprawnych i jest najwiêkszym tego typu zak³adem w okolicy. Zak³ad
produkuje i sprzedaje zarówno na rynek krajowy jak i europejski.

Misja
Simech jako Zak³ad Pracy Chronionej zatrudnia
przede wszystkim osoby niepe³nosprawne, które
maj¹ trudnoœci lub wrêcz nie maj¹ mo¿liwoœci
znalezienia innej pracy.
Misj¹ firmy i najwiêkszym sukcesem jest
zdolnoœæ ³¹czenia wytwarzania wyrobów
spe³niaj¹cych oczekiwania klientów
z przywracaniem aktywnoœci zawodowej osobom,
które poprzez chorobê czy kalectwo zosta³y
wykluczone otwartego z rynku pracy.
Spó³dzielnia jako najwiêkszy tego typu
pracodawca w okolicy stwarza warunki dla wielu
niepe³nosprawnych zapewniaj¹c
w³aœciwe funkcjonowanie w œrodowisku pracy
i w spo³eczeñstwie.

200 osób zatrudnionych
w tym 80% to osoby
niepe³nosprawne

Firma w ramach swojej dzia³alnoœci dba równie¿
o poprawê stanu zdrowia pracowników w oparciu
o przyzak³adow¹ przychodniê zdrowia z gabinetem
lekarskim i fizjoterapeutycznym, a tak¿e finansuj¹c
koszty turnusów rehabilitacyjnych dla pracowników.
Dofinansowuje zakup sprzêtu rehabilitacyjnego
i urz¹dzeñ u³atwiaj¹cych funkcjonowanie osoby
niepe³nosprawnej wspieraj¹c j¹ w usuwaniu
indywidualnych barier.
Zapewniaj¹c pracownikom dogodne, motywuj¹ce
warunki dzia³ania i atmosferê wzajemnego szacunku
i wspó³pracy, a tak¿e zapewniaj¹c mo¿liwoœæ
podnoszenia swoich kwalifikacji i wykszta³cenia d¹¿y
do osi¹gania coraz lepszych wyników, co przek³ada
siê na podniesienie jakoœci i wydajnoœci produkcji
zak³adu.

Oferta
Produkcja przewodów:

$ Przewody instalacyjne
$ H05V-K; H05V2-K; H07V-K; H07V2-K
$ H05V-U; H05V2-U; H07V-U; H07V2-U
$

Przewody do odbiorników
ruchomych
$ H03VV-F; H03VVH2-F
$ H05VV-F; H05VVH2-F

$

Przewody ciep³oodporne
$ H03V2V2-F; H03V2V2H2-F
$ H05V2V2-F; H05V2V2H2-F

$

Przewody spiralne
$ H03VVH8-F COIL

$

Przewody transparentne
$ 03VV-F; 03VVH2-F; 05VV-F

$

Przewody samochodowe
$ FLRY-A; FLRY-B; Cu Pr; FLY; FLSY
$ FLYY; FLSYY; FLRYY; FLY11Y;
FLSY11Y; FLRY11Y

Oferta
Produkcja przewodów:

$

Przewody telekomunikacyjne
i telefoniczne
$ YTDY; YTKSY; TKSY; TLY; TLX;
YTLY; YTLU

$

Przewody bezhalogenowe
$ H05Z1-K; H07Z1-K; H05ZU-K;
H07Z1-U
$ H03Z1Z1-F; H03Z1Z1H2-F;
H05Z1Z1-F; H05Z1Z1H2-F

$

Przewody specjalne
$ QTLY; QTLU; LIYY; YTLYek

$

Przewody przy³¹czeniowe
z wtyczk¹ zalewan¹:
$ H03VVH2-F 2x0,5; 2x0,75 z wtyczk¹
Euro 2,5A/250 kl II
$ HO5VV-F 3G 0,75 mm2 ,
typ P-1 16A kl I
$ HO5VV-F 3G 1 mm2 ,
typ PKD-1 16A kl I
$ HO5VV-F 3G 1,5 mm2 , typ PKD-2
16A/ kl I

Oferta
Konfekcjonowanie:

$

Sposoby pakowania przewodów
$ karton z rdzeniem
$ szpula sto¿kowa
$ szpule i bêbny
$ kr¹¿ki
$ motki
$ Zarabianie przewodów
$ wtyczka
$ odgiêtka
$ koñcówki oczkowe
$ nasuwki proste i k¹towe
$ koñcówki zakuwane (KZ)
$ cynowanie
$ nadrywanie i œci¹ganie izolacji

Jakoœæ
Zagadnienia szeroko rozumianej jakoœci zawsze stanowi³y
priorytet w dzia³alnoœci zak³adu. Spó³dzielnia Simech od 1997
roku posiada Certyfikat Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001:2008
wydany przez TÜV NORD. Wiêkszoœæ naszych przewodów
dodatkowo posiada licencje niemieckiego VDE i polskiego
BBJ. Certyfikaty te potwierdzaj¹ wysok¹ jakoœæ
produkowanych przez Simech przewodów.

Laboratorium kontroli jakoœci
Spó³dzielnia posiada w³asne laboratorium
umo¿liwiaj¹ce badanie wyrobów na ka¿dym etapie
produkcji i osi¹gniêcie produktu koñcowego
najwy¿szej jakoœci zgodnego z obowi¹zuj¹cymi
normami i wymaganiami odbiorcy.
Jakoœæ naszych wyrobów zale¿y w du¿ej
mierze od jakoœci surowców, dlatego wymagamy
najwy¿szej jakoœci od naszych dostawców.
Ci¹g³ym procesem jest podnoszenie kwalifikacji
i wiedzy z zakresu pracy, jakoœci, ochrony
œrodowiska i bezpieczeñstwa. Firma anga¿uje siê
w dzia³ania na rzecz poprawy tych zagadnieñ,
umo¿liwia pracownikom udzia³ w szkoleniach
i podnoszeniu swoich kwalifikacji w tym równie¿
nie zwi¹zanych z wykonywanym zawodem.
Dla zak³adu zatrudniaj¹cego tak du¿y procent
osób niepe³nosprawnych jak to ma miejsce
w naszym przypadku, sta³e podnoszenie poziomu
jakoœci jest zadaniem bardzo trudnym, ale równie¿
przynosz¹cym du¿¹ satysfakcjê, gdy¿ firma od lat
postrzegana jest jako solidny i wiarygodny partner
biznesowy.

Mocne strony
$ wysoka jakoœæ i konkurencyjne ceny
$ mo¿liwoœæ realizacji zamówieñ specjalnych i krótkich serii
produkcyjnych.
$ krótki czas realizacji zamówieñ
$ pe³na gama kolorystyczna produkowanych przewodów
$ mo¿liwoœæ opracowania i wdro¿enia nowych konstrukcji zgodnie
z wymaganiami Klienta, doradztwo techniczne
$ zdolnoœæ kooperacyjnego rozszerzania produkcji
i otwartoœæ na wspó³pracê
$ bogata oferta konfekcjonowania i obróbki przewodów
$ certyfikowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ EN ISO 9001:2008
$ renoma wœród polskich producentów z bran¿y
elektroenergetycznej, AGD, oœwietleniowej i samochodowej
$ bliskoœæ geograficzna europejskiego rynku zbytu
$ wysoka etyka biznesu
$ dzia³ania nastawione na ochronê œrodowiska i oszczêdnoœæ
energii.

Nagrody i wyró¿nienia
! GAZELE BIZNESU 2007 i 2009
! Nagroda Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej
za dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych (2003)
! BIA£A LISTA – SOLIDNA FIRMA – certyfikat laureata edycji 2003
! Tytu³ „LOKOMOTYWA POLSKIEJ GOSPODARKI” 1998
! Nagroda „MERKURY” – na Miêdzynarodowych Targach
Poznañskich - DOMEXPO 1995
(wyró¿nienie za najlepszy wyrób)
! Nagroda na Nadba³tyckich Targach Pracy Chronionej 1995

Klienci

Odbiorcami produktów Simechu s¹ przede wszystkim
producenci wszelkiego rodzaju maszyn i urz¹dzeñ zasilanych energi¹
elektryczn¹. Wliczaj¹ siê w to przede wszystkim producenci sprzêtu
AGD, oœwietlenia oraz firmy motoryzacyjne. Dodatkowo du¿a grupa
klientów zwi¹zana jest z przemys³em budowlanym.
G³ówni klienci Spó³dzielni SIMECH wg podzia³u na bran¿e to:
Przemys³ samochodowy

Producenci AGD
i wi¹zek do AGD

Hurtownie elektryczne

Producenci oœwietlenia

Przemys³ elektroniczny
i elektrotechniczny

Nasze wyroby s¹ wykorzystywane jako podzespo³y
w renomowanych firmach krajowych i europejskich.
Przyk³adem s¹ chocia¿by takie znane firmy jak:
AMICA, ZELMER, INDESIT, WHIRLPOOL, LOUIS POULSEN, MIFLEX;
BRILUX, ESSYSTEM, LUXIONA, SIEMENS, VOLKSWAGEN, TOYOTA,
FIAT, PEUGEOT, IVECO, CNH, JOHN DEERE, THB BURY,
REV RITTER GmbH, DÜWI INTERNATIONAL Spó³ka z o.o.

Lokalizacja
Oœwiêcim le¿y na skrzy¿owaniu wielu ci¹gów komunikacyjnych,
takich jak:
$ droga krajowa nr 44 Gliwice – Tychy – Kraków
$ droga wojewódzka nr 933 Wodzis³aw Œl¹ski – Pszczyna –
Chrzanów, (dojazd do autostrady A4)
$ droga wojewódzka nr 948 Oœwiêcim – Kêty – ¯ywiec
Bliskoœæ autostrady A4, bêd¹cej kontynuacj¹ niemieckiej
autostrady 4 u³atwia kontakt z zachodni¹ Europ¹.

