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Firma M&R Printing Equipment Poland Sp. zo.o 

32-830 Wojnicz ul. Wolicka 11 

zlokalizowana jest w Wojnickim Zielonym Parku Przemysłowym.



Dokładna lokalizacja firmy



Budynek zakładu

Halę produkcyjną wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym

oddano do użytku w 2004 roku



O firmie

Firma M&R rozpoczęła działalność w 2004 roku w Wojniczu.

Na terenie Zakładu wyróżnia się następujące elementy składowe:

 Budynek główny hali produkcyjno-magazynowej

z zapleczem administracyjno socjalnym

 Zbiorniki podziemne na gaz propan-butan

 Hydrofornia z osłoną śmietnikową

 Zbiornik wybieralny betonowy

 Studnia wodociągowa głębinowa

 Zbiornik ppoż. o pojemności czynnej 300 m3

 Ciągi pieszo-jezdne z kostki brukowej

 Miejsca postojowe dla samochodów



Początki działalności



Charakterystyka procesu technologicznego 

stosowanego w zakładzie:

 Podstawową działalnością zakładu jest produkcja maszyn

do sitodruku wraz z urządzeniami towarzyszącymi

 Surowcem stosowanym do produkcji są elementy stalowe, 

kształtowniki, bądź półprodukty z tych elementów

 Produkowane są również stojaki pod maszyny z gotowych 

kształtowników, które podlegają cięciu, spawaniu

i lakierowaniu

 Na hali produkcyjnej odbywa się próbna praca gotowych 

maszyn natomiast na wzorcowni – ekspozycja produktów

 Zakład świadczy również usługi z zakresu cięcia laserowego, 

cięcia plazmą, gięcia i zwijania blach, wykrawania na prasie 

wybijającej, spawania, przypawania trzpieni, malowania

 Firma wykonuje również prace montażowe i projektowe,

a także badania i pomiary



Główne cechy procesów produkcyjnych

 Magazynowanie elementów do produkcji (wydzielona 

powierzchnia magazynowa)

 Przygotowywanie elementów do produkcji z zastosowaniem 

lasera, piły taśmowej, przecinarki do metalu, gilotyny, prasy 

krawędziowej, prasy CNC, wiertarek pionowych, frezarki, 

tokarki

 Spawanie wcześniej przygotowanych elementów z użyciem 

agregatów do spawania w osłonie gazów obojętnych typu MIG

 Lakierownie elementów w komorze lakierniczej

z zastosowaniem niskoemisyjnych farb epoksydowych

 Montaż przygotowywanych elementów z użyciem narzędzi 

ręcznych

 Pakowanie i przygotowywanie do spedycji z wykorzystaniem 

drewna i urządzeń do jego obróbki



M&R jest prężnie rozwijającą się firmą, produkującą maszyny do 

sitodruku (mało- i wielkoformatowe, automatyczne i manualne)

Sportsman 
automatyczna 

maszyna do 

sitodruku

Chameleon 
ręczna 

maszyna do 

sitodruku



M&R to również urządzenia służące do prac „przed drukiem”

do mieszania farb, pasowania, naświetlania i powlekania sit

Shaker S-20
urządzenie do mieszania farb

Mega-Light
maszyna do naświetlania sit



Firma produkuje też szeroką gamę urządzeń używanych podczas 

drukowania, jak i po druku (np. do suszenia nałożonej farby)

Cayenne i Red Chili
kwarcowe systemy podsuszające

Mini Sprint
wysokowydajna

suszarka gazowa



Dzięki rozbudowanej sieci autoryzowanych dealerów oraz 

zagranicznych oddziałów maszyny, produkowane przez M&R,

są obecne w ponad 40 krajach świata na 6 kontynentach

M&R zajmuje się nie tylko produkcją i sprzedażą ale również kompleksową obsługą 

serwisową wszystkich wyprodukowanych urządzeń



Drugie miejsce w roku 2006 w konkursie

„Organizator Pracy Bezpiecznej”

Od tego czasu firma nieprzerwanie 

pracowała nad poprawą standardów 

bezpieczeństwa i komfortu pracy.



Zdrowe i przyjazne miejsce pracy

Dobre praktyki BHP w M&R Printing Equipment Poland sp. z o.o.

zostały przedstawione przez Andrzeja Dziedzica

na seminarium zorganizowanym w ramach

kampanii prowadzonej przez CIOP-PIB

w Krakowie dnia 29.09.2006 r. 



Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego

Odwiedzając Wojnicz w roku 2007 premier Kaczyński złożył wizytę w siedzibie 

firmy, gdzie w czasie Konferencji Prasowej wraz z parlamentarzystami, wojewodą

i marszałkiem małopolski spotkał się z prezesem M&R oraz całą załogą.



Decyzja o wdrożeniu

Systemu Zarządzania Jakością
 Październik 2007 – podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu

 Grudzień 2008 – uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000

 Grudzień 2009 – aktualizacja certyfikatu do standardu ISO 9001:2008



Hala produkcyjna jest podzielona regałami na dwie części:

produkcyjną i montażową



OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY 

WARUNKÓW PRACY 2007 r.

„POKRYWA WYCISZAJĄCĄ WYGŁADZARKĘ 

WIBRACYJNĄ EVP 400” 

Po wykonaniu pokrywy uzyskano poprawę 

warunków pracy przez  obniżenie  

emitowanego  hałasu  do  poziomu

81.6 dB  z  89,9 dB.

Praca a środowisko

PRZED PO



Praca a środowisko
OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY 2008 r.

„SZAFA NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE”

Zminimalizowanie dostępu osób postronnych

do substancji i preparatów niebezpiecznych.



W 2004 roku firma M&R rozpoczęła współpracę z Biurem

Doradczo-Usługowym BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentowanym 

przez specjalistę do spraw BHP Andrzeja Dziedzic

Efektem współpracy jest wysoka 

kultura BHP, a wszyscy 

pracownicy są regularnie 

szkoleni.

Systematycznie przeprowadza się 

badania czynników środowiska 

pracy i inne niezbędne pomiary 

potrzebne do utrzymania 

bezpieczeństwa pracy.

Prowadzi się też modernizację 

procesu technologicznego tak, 

aby praca była coraz 

bezpieczniejsza.



W związku z różnorodnością procesów technologicznych 

kierownictwo firmy kładzie duży nacisk na podnoszenie 

świadomości załogi w kwestii BHP



Obecnie firma zatrudnia około 80 pracowników bezpośrednio 

produkcyjnych oraz około 40 pracowników administracyjnych.

Zasadniczy trzon 
pracowników 
produkcyjnych
jest rekrutowany
z osób, które 
posiadają duże 
doświadczenie 
zawodowe, zdobyte 
w poprzednich 
miejscach pracy.

Pozostali, mniej 
doświadczeni 
pracownicy 
wybierani są
z osób, które 
odbywają staż 
pracowniczy.



W związku z tym, że materiały użyte do produkcji maszyn oraz 

wyprodukowane maszyny po zapakowaniu mają duże gabaryty, wszystkie 

bramy wjazdowe zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwy

i bezpieczny rozładunek oraz załadunek.



Transport wewnątrz-zakładowy realizowany jest przy pomocy 

odpowiedniego sprzętu, obsługiwanego przez osoby do tego uprawnione.



Dla zachowania pełni bezpieczeństwa, pracownicy zobowiązani

są do używania środków ochrony osobistej



M&R dba o ochronę pracowników

Zapasy środków ochrony osobistej

Sprzęt do pracy na wysokości



M&R to nie tylko bezpieczna praca,

ale również ochrona przeciwpożarowa

Zbiornik przeciwpożarowy

Czytelnie oznakowane hydranty oraz wyjścia ewakuacyjne



Staramy się  podnosić wiedzę pracowników

w zakresie ochrony przeciwpożarowej



W przypadku wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń, środki 

opatrunkowe są do dyspozycji personelu

przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.



Zakład posiada nowoczesne zaplecze socjalne, zarówno

dla pracowników fizycznych jak i umysłowych,

oraz w pełni wyposażoną salę konferencyjną.



Wszyscy pracownicy mają dostęp do plotera wielkoformatowego, 

wysokowydajnej drukarki, kserokopiarki oraz skanera,

co wpływa na komfort pracy



Informacje na temat bieżących wydarzeń w firmie są 

dostępne dla wszystkich dzięki tablicy informacyjnej



Struktura organizacyjna

M&R Printing Equipment Poland Sp. z o.o.



Koszty poniesione w ostatnich latach związane

z poprawą BHP i zwiększeniem komfortu pracy

 zbudowano kabinę szlifierską wraz z filtrem powietrza – 28300 zł

 przeniesiono filtry spawalnicze na zewnątrz hali produkcyjnej – 13400 zł

 zamontowano suwnicę na spawalni, usprawniającą pracę z dużymi lub ciężkimi 

elementami – 69800 zł

 powiększono spawalnię i dostosowano kanały wentylacyjne do nowego 

rozmieszczenia – 3000 zł

 zbudowano kabinę do piaskowania łącznie z agregatem do piaskowania oraz 

kombinezonem dostarczającym powietrze dla pracownika – 33300 zł

 zakupiono drugi wózek widłowy – 33200 zł

 aby nie używać azotu z wiązki z butli do wycinarki laserowej, zamontowano na 

zewnątrz zbiornik o dużej pojemności – 46300 zł

 zbudowano regały na blachy – 130500 zł

 zakupiono atestowaną odzież do prac na wysokościach - liny, szelki, uprząż, 

amortyzatory, obuwie – 2500 zł

 wykonano trzy mobilne stanowiska komputerowe – 10000 zł

 wciągarka do mocowania ciężkich zespołów na obrabiarkach – 3400 zł

 stoły dedykowane do montażu elektrycznego – 4900 zł

 wykonano wózek pod spawarkę – 1200 zł



W celu utrzymania higieny i warunków pracy na jak 

najwyższym poziomie M&R ponosi co miesiąc koszty j/n:

 Środki ochrony osobistej - kwota około 1000 złotych

 Środki czystości - kwota około 1500 złotych 

 Odzież robocza - kwota około 2000 złotych

 Pranie - kwota około 200 złotych

 Woda mineralna do dystrybutorów - kwota 1500 złotych



Firma M&R dba o ochronę przed hałasem

Dzięki zastosowaniu wskaźnika dozymetrycznego do 

monitorowania narażenia na hałas na stanowiskach 

pracy, przeprowadza się na bieżąco pomiary 

środowiskowe. Pomiary hałasu są zgodne z NDN.



Wyciszenie hali montażowej

Przez ustawienie regałów i ich wykończenie 

sklejką w bezpośrednim sąsiedztwie części 

produkcyjnej – uzyskano poprawę komfortu 

pracy (obniżono do obowiązujących norm 

hałasu – 84dB) na stanowiskach montażystów.



Odprowadzanie pyłów i gazów ze spawalni

 Odciągi miejscowe skutecznie ograniczają stężenie tlenku węgla, tlenków azotu, 

tlenków żelaza i związków manganu poniżej dopuszczalnych wartości NDS

 Urządzenie odprowadzające gazy i pyły spawalnicze obudowano, dzięki czemu 

obniżono poziom emisji hałasu do obowiązujących norm (84dB)

 W ramach kolejnej modernizacji urządzenie przeniesiono poza budynek

KIEDYŚ DZISIAJ



Kabina do piaskowania

 Zbudowano kabinę do 

piaskowania łącznie

z agregatem do piaskowania

 Zakupiono kombinezon 

ochronny dostarczający 

powietrze dla pracownika

 Przeszkolono czterech 

pracowników w zakresie 

bezpiecznej obsługi agregatu 

do piaskowania



Wycinarka laserowa najnowszej 

generacji firmy TRUMPF

Aby nie używać azotu z butli, 

zamontowano na zewnątrz zbiornik

o dużej pojemności.



Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnia jest opisana zgodnie z wymogami i wyposażona

w odpowiedni sprzęt ochronny



Odzież dyżurna
Dla osób z zewnątrz, chcących 

wejść na halę produkcyjną są 

przygotowane okulary i 

fartuchy ochronne



Praktyczny egzamin na operatorów 

wózków widłowych





Kilkunastu pracowników zostało przeszkolonych

w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń

oraz instalacji gazowych



Praktyka podczas kursu udzielania 

pierwszej pomocy





Działania na rzecz społeczności lokalnej

M&R Printing Equipment Poland wspiera pomocą w formie darowizny 

oraz użyczenia sprzętu osobom poszkodowanym w czerwcowej powodzi 

2010 oraz placówki oświatowe (przekazanie zestawów komputerowych).



Dni otwarte w M&R Printing Equipment Poland



Pikniki integracyjne kadry oraz pracowników



Dziękuję za uwagę!


