
Tra dy cje fir my się ga ją 1957 r. Wówczas był to ma ły za kład rze -
mieśl ni czy, dzia ła ją cy na po wierzch ni 150 m2, pro wa dzo ny
przez Ja na Szy na ka – oj ca obec ne go wła ści cie la. Pod sta wo wą
dzia łal no ścią za kła du by ła sto lar ka bu dow la na i wy strój wnętrz.
Po cząt ko wo za trud nio ny był je den pra cow nik i je go czte rech
uczniów. W 1985 r. za rzą dza nie fir mą prze jął Jan Szy na ka
– obec ny wła ści ciel. Fir ma roz po czę ła pro duk cję me bli skle po -
wych. W 1992 r. prze nio sła się do wy ku pio nych obiek tów „PRE -
FA BET”, roz sze rza jąc jed no cze śnie pro duk cję ele men tów bu -
dow la nych i zwięk sza jąc za trud nie nie. Obec nie fir ma spe cja li -
zu je się w pro duk cji me bli miesz ka nio wych (ze sta wy dzien ne,
mło dzie żo we, sy pial nie, kuch nie i ja dal nie). Pod sta wo wym su -
row cem wy ko rzy sty wa nym w pro duk cji są pły ty wió ro we, z któ -
rych – po od po wied niej ob rób ce i wy koń cze niu – po wsta ją ele -
men ty me bli. Pro duk ty fir my zna ne są z ory gi nal ne go wzor nic -
twa oraz es te tycz ne go wy koń cze nia.
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Roz wo jo wi fir my to wa rzy szył sze reg mo der ni za cji i in -
we sty cji w bez pie czeń stwo pra cy. W cią gu ostat nich
pięt na stu lat po wsta ły czte ry du że ha le pro duk cyj ne
oraz roz bu do wa ny zo stał sys tem od py la nia, po łą czo -
ny z sys te mem prze twa rza ją cym pył i od pa dy pro duk -
cyj ne na bio ma sę wy ko rzy sty wa ną w no wo cze snej
i bez ob słu go wej ko tłow ni ogrze wa ją cej za kład. Dzię -
ki za ku po wi no wo cze snych li nii tech no lo gicz nych,
za sto so wa niu osłon aku stycz nych i no wych na rzę dzi
skra wa ją cych na wie lu sta no wi skach uda ło się zna czą -
co ogra ni czyć po ziom ha ła su - nie wy stę pu ją prze kro -
cze nia NDN. Stre fy cię cia w więk szo ści ma szyn chro -
nio ne są przed do stę pem pra cow ni ków, wy mia na pił
od by wa się au to ma tycz nie, a ich ze sta wy znaj du ją się
w za bu do wa nych ka bi nach, do któ rych do stęp mo żli -
wy jest po za trzy ma niu ma szy ny. Za sto so wa no do dat -

ko we osło ny, lin ki bez pie czeń stwa, wy łącz ni ki krań -
co we, za bez pie cze nia fo to elek trycz ne i ma ty bez pie -
czeń stwa. Wpro wa dzo no roz wią za nia ogra ni cza ją ce
lub eli mi nu ją ce trans port ręcz ny: więk szość ope ra cji
wy ko nu je się na sto łach i bla tach, do kąd ele men ty
przy wo żo ne są wóz ka mi z re gu lo wa ną wy so ko ścią.
Na wie lu sta no wi skach trans port od by wa się za po -
mo cą rol ko wych trans por te rów, za ku pio no rów nież li -
nię pa ko wa nia i trans por tu rol ko we go do prze miesz -
cza nia wy ro bów go to wych. Mło do cia ni za trud nie ni
w za kła dzie uczest ni czą w kon kur sach zna jo mo ści
pra wa pra cy. W 2008 r. fir ma uzy ska ła cer ty fi kat Sys -
te mu Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem i Hi gie ną Pra cy
OHSAS 18001: 2007. Fir ma jest dwu krot nym lau re -
atem kon kur su „Pra co daw ca – or ga ni za tor pra cy bez -
piecz nej” na szcze blu ogól no pol skim.

Zakłady duże
Two rze nie bez piecz nych miejsc
pra cy to nie tyl ko prze pis. Jest to
je den z prio ry te tów dzia łal no ści
na szej fir my. Od kie dy je stem pra -
co daw cą, za wsze pa mię tam, że
na tych sta no wi skach pra cu ją lu -
dzie, któ rzy rów nież współ two rzą
na szą fir mę. Chce my, że by pra -
cow ni cy uto żsa mia li się z na szym
za kła dem pra cy, mie li świa do -
mość, że są je go czę ścią. Jest to
bar dzo wa żne, bo wiem w ten spo -
sób two rzy my ro dzi nę. To ta kże
po wód do du my i sa tys fak cji, a ta -
kże świa dec two sza cun ku dla
tych, z któ ry mi two rzy my Gru pę
Me blo wą Szy na ka. 
Gdy wdra ża li śmy Zin te gro wa ny
Sys tem Za rzą dza nia, za pro si li śmy
na szych pra cow ni ków do współ -
two rze nia wła ści wych wa run ków
pra cy oraz do cią głe go do sko na -
le nia. Na efek ty na praw dę nie mu -
sie li śmy dłu go cze kać. Wspól ne
ce le i dzia ła nia po zwo li ły osią -
gnąć dal szą po pra wę wa run ków
pra cy, zmniej szyć wy pad ko wość
oraz ob ni żyć kosz ty ope ra cyj ne.
Mo gę z ra do ścią po wie dzieć, że
jest to nasz wspól ny suk ces. Tym
więk szy, że po raz ko lej ny do ce -
nio ny przez Pań stwo wą In spek cję
Pra cy. 
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