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Firma PrzemysFirma Przemys owo Handlowo Usowo Handlowo Us ugowaugowa
„„REGREG--TRANSTRANS”” ss..cc..

Marek Bajdo i WiesMarek Bajdo i Wies aw Zimaaw Zima
ulul.. WitosaWitosa 3131AA;; 3333--230230 Szczucin Szczucin

W obecnej formie zakW obecnej formie zak ad funkcjonuje odad funkcjonuje od 19981998 r r..
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RozpoczRozpocz cie naszej dziacie naszej dzia alnoalno cici
19981998 r r..
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Firma istnieje odFirma istnieje od 19981998 r r.. i zajmujei zajmuje
sisi  napraw napraw  podzespo podzespo óów dow do
samochodsamochodóów ciw ci arowych iarowych i

autobusautobusóóww..
Zajmujemy siZajmujemy si  regeneracj regeneracj ::

SprSpr arekarek
TurbosprTurbospr arekarek
RozrusznikRozrusznikóóww
SiSi ownikownikóów hamulcaw hamulca
Pomp wodyPomp wody
PodnoPodno niknikóów hydraulicznychw hydraulicznych
PneumatykiPneumatyki
AlternatorAlternatoróóww
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Naprawa i regeneracjaNaprawa i regeneracja:

••ZaworZaworóów pneumatycznychw pneumatycznych;;
••NagrzewnicNagrzewnic;;
••SprSpr arek powietrzaarek powietrza;;
••SilniczkSilniczkóów elektrycznychw elektrycznych;;
••SiSi ownikownikóów hamulcowychw hamulcowych;;
••Pomp hamulcowychPomp hamulcowych;;
••ZaworZaworóóww
elektromagnetycznych itdelektromagnetycznych itd....
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Opis procesu technologicznegoOpis procesu technologicznego

Na terenie zakNa terenie zak adu wykonywane sadu wykonywane s  nast nast pujpuj ce czynnoce czynno cici

technologicznetechnologiczne::

•• DemontaDemonta  i monta i monta  podzespo podzespo óóww

hydraulicznychhydraulicznych//pneumatycznychpneumatycznych,,

•• Toczenie elementToczenie elementóów hydraulicznychw hydraulicznych//pneumatycznychpneumatycznych,,

•• Szlifowanie elementSzlifowanie elementóów hydraulicznychw hydraulicznych//pneumatycznychpneumatycznych..

•• Pasowanie elementPasowanie elementóów hydraulicznychw hydraulicznych//pneumatycznychpneumatycznych..
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Struktura zatrudnieniaStruktura zatrudnienia

Stan zatrudnienia na dzieStan zatrudnienia na dzie 30.06.200930.06.2009 r r..
toto 1111 os osóóbb::
–– Mechanik podzespoMechanik podzespo óów samochodowychw samochodowych ––

88 os osóóbb,,
–– TokarzTokarz –– 11 osoba osoba,,
–– Elektryk samochodowyElektryk samochodowy –– mechanik mechanik –– 11

osobaosoba,,
–– Pracownik administracyjno biurowyPracownik administracyjno biurowy –– 11

osobaosoba..
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ZakZak ad istnieje odad istnieje od 19981998 roku roku,,
 a tak wygl a tak wygl dalidali my wczemy wcze niejniej

((administracja i zaplecze socjalneadministracja i zaplecze socjalne))
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Hala maszynHala maszyn
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Etapy modernizacji zapleczeEtapy modernizacji zaplecze
socjalne i biurosocjalne i biuro
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oraz halaoraz hala
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Struktura zabudowyStruktura zabudowy
••Hala naprawcza wraz z biurem na piHala naprawcza wraz z biurem na pi trzetrze ((budynekbudynek)),,

••WiatyWiaty;;
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Celem zwiCelem zwi kszania bezpieczekszania bezpiecze stwa wstwa w
zakzak adzie pracownicy podnoszadzie pracownicy podnosz

kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocykwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy



15

a kierownictwo z zakresu BHPa kierownictwo z zakresu BHP..
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Park maszynowy i procesyPark maszynowy i procesy
technologicznetechnologiczne
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Prace tokarskiePrace tokarskie
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HalaHala cdcd..
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Dostosowanie maszyn do minimalnychDostosowanie maszyn do minimalnych
wymagawymaga  bezpiecze bezpiecze stwastwa

PrzedPrzed

PoPo
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Zaplecze magazynoweZaplecze magazynowe
z regaz rega ami przeznaczonymiami przeznaczonymi

pod asortyment motoryzacyjnypod asortyment motoryzacyjny
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W efekcie wspW efekcie wspóó pracy kultura BHPpracy kultura BHP
i nie tylko jest na bardzo wysokimi nie tylko jest na bardzo wysokim
poziomie wszyscy pracownicy spoziomie wszyscy pracownicy s

regularnie szkoleniregularnie szkoleni .. SystematycznieSystematycznie
przeprowadza siprzeprowadza si  badania czynnik badania czynnikóóww

rodowiska pracyrodowiska pracy
jak i inne niezbjak i inne niezb dne pomiarydne pomiary

potrzebne do utrzymaniapotrzebne do utrzymania
bezpieczebezpiecze stwa pracy jakstwa pracy jak

i ri róówniewnie  unowocze unowocze nia sinia si  proces proces
technologiczny tak aby praca bytechnologiczny tak aby praca by aa

coraz bezpieczniejszacoraz bezpieczniejsza..

Firma rozpoczFirma rozpocz a wa w 20052005 r r.. wspwspóó pracprac  z Biurem Doradczo z Biurem Doradczo--
UsUs ugowym BHPugowym BHP

z Dz D browy Tarnowskiej reprezentowanej przez specjalistbrowy Tarnowskiej reprezentowanej przez specjalist  ds ds.. BHPBHP
pp.. mgr Andrzeja Dziedzicamgr Andrzeja Dziedzica
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Szkolenia BHP pracownikSzkolenia BHP pracownikóóww
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BezpieczeBezpiecze stwo w zakstwo w zak adzieadzie
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Praca aPraca a rodowiskorodowisko
Profil zakProfil zak adu ma charakter usadu ma charakter us ugowyugowy
zwizwi zany z wykonywaniem uszany z wykonywaniem us ugug
regeneracji pomp wtryskowychregeneracji pomp wtryskowych,, turbinturbin,,
pomp wodnych itdpomp wodnych itd..

Prace te nie zagraPrace te nie zagra ajaj rodowiskurodowisku
naturalnemunaturalnemu..
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Profilaktyka ponad wszystkoProfilaktyka ponad wszystko!!
MimoMimo e badaniae badania rodowiskowerodowiskowe
spespe niajniaj  normy normy –– staramy si staramy si
zapewnizapewni  dodatkow dodatkow  ochron ochron ,, bobo
lepiej zapobiegalepiej zapobiega  ni ni  leczy leczy !!
SzlifierkaSzlifierka 7575,,99 dBdB
TokarkaTokarka 7979,,77 dBdB
Pomieszczenie warsztatowePomieszczenie warsztatowe 7676,,33 dBdB

Dozownik z ochronnikami sDozownik z ochronnikami s uchu wuchu w
postaci zatyczekpostaci zatyczek
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ZagroZagro enia wyeliminowaneenia wyeliminowane

•• Opary naftyOpary nafty –– przez stanowiskowe przez stanowiskowe
systemy wycisystemy wyci gu wraz z myjkamigu wraz z myjkami,,

•• UpadkiUpadki –– przez zastosowanie mat przez zastosowanie mat
antypoantypo lizgowychlizgowych,,



27

•• Z uwagi na wysoki standardZ uwagi na wysoki standard

usus ug z od marcaug z od marca 20012001 r r..

otrzymaliotrzymali my zezwolenie namy zezwolenie na

wykonywanie naprawwykonywanie napraw

pogwarancyjnych zespopogwarancyjnych zespo óóww

hamulcowych produkcjihamulcowych produkcji

„„VISTEON POLSKA SVISTEON POLSKA S..AA..”” ––

jednego z najwijednego z najwi kszychkszych

producentproducentóów czw cz cici

hydraulicznych nahydraulicznych na wieciewiecie..

O nasO nas::
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Pracodawca dla pracownikaPracodawca dla pracownika,,
czyli zaplecze socjalneczyli zaplecze socjalne

W zwiW zwi zku z modernizacjzku z modernizacj  zabudowy zak zabudowy zak adu zostaadu zosta o stworzone noweo stworzone nowe

zaplecze socjalne dla pracownikzaplecze socjalne dla pracownikóóww..
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zaplecze socjalne i szatniezaplecze socjalne i szatnie cdcd..
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U nas klient czuje siU nas klient czuje si  jak w domu jak w domu
Modernizacja pomieszczeModernizacja pomieszcze
administracyjnych orazadministracyjnych oraz
poczekalni dla klientpoczekalni dla klientóóww..
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Aktywnie wspieramy oAktywnie wspieramy o wiatwiat
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Promocja zakPromocja zak aduadu
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Stale podnosimy standardy BHPStale podnosimy standardy BHP
w zakw zak adzieadzie –– oto efekty oto efekty
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ZaZa oga wraz z pracodawcoga wraz z pracodawc


