Spółdzielnia Inwalidów Zakład Elementów Indukcyjnych
O firmie
Producent transformatorów małej mocy, cewek, dławików,
elektromagnesów.
Firma obecna na rynku od 60 lat.
Obok celów biznesowych kierujemy się potrzebami społecznymi związanymi z aktywizacją niepełnosprawnych.
W swojej działalności stale zmierzamy do coraz wyższej jakości podzespołów oraz sprawniejszej ich produkcji.
Kierujemy się zasadą, że mniejsza sprawności naszych pracowników nie znaczy niższa jakość wyrobów i niższa produktywność.

Nawijanie podzespołów indukcyjnych.

Rys historyczny.
Spółdzielnia zawiązana została w 1950 roku z inicjatywy inwalidów wojennych. W początkowych latach działalność była
skupiona na produkcji szwalniczej, później w latach 60-tych
rozszerzono działalność o produkcję wyrobów elektrotechnicznych. Wówczas dojrzała koncepcja stworzenia zakładu
zwartego i doposażenia go w maszyny do produkcji podzespołów indukcyjnych.
Lata 70-te to czas rozbudowy zakładu, stawiania nowych
zabudowań produkcyjnych i magazynowo-administracyjnych, wyposażania hal produkcyjnych w maszyny do produkcji podzespołów indukcyjnych. Zapotrzebowanie na tego
typu podzespoły spowodowało kilkukrotny wzrost zatrudnienia, do blisko 800 osób, z których znaczna część to osoby
niepełnosprawne. Produkcja miała charakter kooperacyjny,
a głównymi zleceniodawcami były wielkie przedsiębiorstwa
o zasięgu międzynarodowym jak ZWUT, ZATRA, POLAM.
Jak znajdowali się w tym niepełnosprawni? Głównymi celami w owym czasie była aktywizacja zawodowa tej grupy społeczeństwa. Towarzyszyła temu działalność rehabilitacyjna w
postaci tworzenia przyległych do zakładów placówek ochrony zdrowia. Całość miało charakter zaplanowanych i centralnie tworzonych programów, głównie przez CSI.
W okresie transformacjo ustrojowej, kiedy w miejsce centralnie sterowanej gospodarki weszła gospodarka wolnoryn-
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Siedziba firmy.
kowa, sytuacja SI Sk-ce stała się więcej niż trudna. Dotychczasowe zamówienia się urwały i trzeba było szukać klientów
na wyroby indukcyjne samodzielnie. Uwidoczniła się wówczas silna strona spółdzielczości, które nie kazała czekać na
dyspozycje z centrali, a spółdzielcy sami w trosce o swoje stanowiska pracy zaczęli zabiegać o pracę i tworzyć warunki organizacyjne i produkcyjne dla zdobywanych zleceń.
Poszukiwania nowych klientów na podzespoły indukcyjne,
rozpoznawanie możliwości uruchomienia nowych rodzajów
produkcji, to główny cel działalności zarządów w latach 90tych i późniejszych. Rok 2004 był pod tym względem dla Zakładu przełomowym. Ustabilizowano wówczas sytuację dochodową Sp-ni, pozyskani klienci przekonani do solidności
firmy rytmicznie zamawiali wyroby, wprowadzono SZJ zgodny z ISO 9001 uwiarygodniający firmę jako solidnego, niezawodnego producenta. Istniejąca sytuacja prawna związana
z ZPCh pozwalała również na płynne planowanie i organizowanie przedsięwzięć produkcyjnych i modernizacyjnych.

Profil produkcji
Produkujemy transformatory i in-ne podzespoły indukcyjne seryj-nie i jednostkowo, zgodnie z wy-mogami klienta.
Mamy certyfikowany system jakości zgodny z ISO 9001:2008.
Wszystkie nasze konstrukcje są zgodne z wymogami obowiązujących norm, co potwierdzamy deklaracjami zgodności CE. Ponadto, wyroby są zgodne z wymo-gami dyrektywy
ROHS. Stosujemy surowce i komponenty o najwyższej jako-
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ści, unikając składników wyrobów z substancjami szkodliwymi dla zdrowia lub środowiska.
Obecnie jesteśmy pro-ducentem sze-rokiej gamy transfor-matorów; od transforma-torów sieciowych na rdzeniach
kształtowych EI, UI, LL i zwijanych CP po toroidalne o mocy
od 0,5VA do 4000VA.Spółdzielnia wśród swoich klientów
ma firmy zarówno krajowe jak i zagranicz-ne. Eksport wyrobów do takich krajów jak Holandia, Niemcy, Szwecja jest
przy-kładem spełniania wysokich i różnorodnych wymagań
klientów.

Dzień dzisiejszy
Siedziba Sp-ni mieści się w centrum Sk-c.
Dysponujemy taborem samochodowym umożliwiającym
szybkie dotarcie z naszymi wyrobami do każdego zakątka
kraju.

Pamiętamy o naszych byłych pracownikach, o dokonaniach w przeszłości organizując z okazji jubileuszy, walnych
zgromadzeń członków Sp-ni imprezy okolicznościowe skupiające byłych i obecnych pracowników oraz przedstawicieli
organizacji samorządowych i biznesowych wspierających naszą działalność.
Wybrane konstrukcje transformatorów.

Oferta współpracy
Dysponujemy doświadczonym zespołem pracowniczym
gotowym wykonać najbardziej żmudne i wymagające cierpliwości prace przygotowawcze oraz zespołem specjalistów gotowych zaprojektować i przetestować dowolną konstrukcję
transformatora i zasilacza z nim związanego .Spółdzielnia zatrudnia ogółem około 110 osób i dysponuje powierzchniami
użytkowymi umożliwiającymi znaczne zwiększenie zakresu
produkcji .
Zamiarem kierownictwa Spółdzielni jest stale poszerzać
ofertę produkcyjną o nowe rodzaje podzespołów indukcyjnych takie jak transformatory i dławiki do zasilaczy impulsowych oraz świadczyć usługi w oparciu o zgromadzone zasoby
wytwórcze jak usługi narzędziowe, produkcja komponentów
metalowych i wtryskowych.
Współpraca z nami to nie tylko korzyści ekonomiczne i
gwarancja wysokiej jakości produktów. To również wspieranie ważnych celów społecznych jak aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych i zmniejszanie obszarów wykluczenia.

Spółdzielnia Inwalidów
Zakład Elementów Indukcyjnych
Ul. Tuwima 5, 96-100 Skierniewice
tel. 46 833 26 38 fax 46 833 40 41
e-mail: biuro@@@sizei.pl, www.sizei.pl
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