
Fir ma roz po czę ła swo ją dzia łal ność w 1908 r. Jej za ło ży cie lem
był Fran ci szek Ma łec ki, któ ry świad czył usłu gi ko ło dziej skie.
Spe cja li zo wał się w bu do wie po wo zów. Od ro ku 1949 w fir mie
prak ty ko wać za czął syn za ło ży cie la Szczepan Hen ryk Ma łec ki.
W 1960 r. prze jął pro wa dze nie za kła du i zmie nił pro fil pro duk -
cji na sto lar kę okien ną i drzwio wą. W 1991 ro ku fir mę prze jął
wnuk za ło ży cie la Krzysz tof Ma łec ki. Na stą pi ła roz bu do wa za -
kła du, po wsta ła dru ga ha la pro duk cyj na z pro fe sjo nal ną komorą
la kier ni czą. Obec nie za kład zaj mu je się pro duk cją me bli, drew -
nia nych ele men tów kon struk cji i wy ro bów sto lar ki bu dow la nej.
Spe cja li zu je się w sto lar ce drzwio wej z drew na so sno we go i dę -
bo we go. Wy ro by fir my sprze da wa ne są nie tyl ko na ryn ku kra -
jo wym, ale rów nież w Niem czech i Szwaj ca rii. Fir ma pro wa dzi
ta kże pra ce przy od na wia niu obiek tów sa kral nych ponieważ ma
ze zwo le nie na pro wa dze nie prac kon ser wa tor skich w obiek tach
za byt ko wych.

Rodzinna tradycja

Na szym pod sta wo wym ce lem jest
sys te ma tycz na po pra wa bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy.
Obec nie za kład wy po sa żo ny jest
w ma szy ny i urzą dze nia speł nia ją -
ce naj wy ższe nor my kra jo we i eu -
ro pej skie. Ste ro wa nie kom pu te ro -
we w znacz nym stop niu wy eli mi -
no wa ło bez po śred ni do stęp pra -
cow ni ka do ru cho mych, nie bez -
piecz nych czę ści ma szyn. 
Jed nym z prio ry te tów była po pra -
wa bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy w na szym za kła dzie za pomo-
cą li kwi da cji nad mier nej emi sji ha -
ła su po przez m.in.: wy mia nę lub
mo der ni za cję zu ży te go par ku ma -
szy no we go, za sto so wa nie od po -
wied nich środ ków ochro ny in dy -
wi du al nej, mo ni to ro wa nie po zio -
mu na ra że nia na ha łas, ozna ko -
wa nie stre fy za gro że nia ha ła sem
od po wied ni mi zna ka mi ostrze -
gaw czy mi. W re zul ta cie ostat nie
ba da nia czyn ni ków szko dli wych
dla zdro wia wy ka za ły, że pod ję te
dzia ła nia przy nio sły zna czą cą po -
pra wę.
Har mo no gram po pra wy wa run -
ków pra cy w fir mie zo stał zre ali -
zo wa ny w ca ło ści. Efek tem tych
dzia łań jest nie tyl ko brak wy pad -
ków przy pra cy, ale ta kże zda -
rzeń po ten cjal nie wy pad ko wych.
W la tach 2009-2012 w za kła dzie
nie za no to wa no żad ne go wy pad -
ku przy pra cy, ani zda rzeń po ten -
cjal nie wy pad ko wych.
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Mo der ni za cja pro ce sów tech no lo gicz nych po zwo li -
ła na eli mi na cję lub ogra ni cze nie więk szo ści za gro -
żeń ty po wych dla sto lar ni. Sta no wi ska pra cy wy po -
sa żo no ostat nio w no we ma szy ny do ob rób ki drew -
na, tj.: zin te gro wa ną li nię do pro duk cji okien, li nię
tech no lo gicz ną do pro duk cji drzwi, stru gar kę czte -
ro stron ną. W ha li pro duk cyj nej za in sta lo wa na zo sta -
ła cen tral na in sta la cja od cią go wa, fil try wy chwy tu ją -
ce py ły w za mknię tym obie gu po wie trza. By ogra ni -
czyć kon takt pra cow ni ków ze szko dli wy mi czyn ni -
ka mi che micz ny mi, za ku pio no no wo cze sną ko mo rę
la kier ni czą, któ ra umo żli wia pracę bez na ra ża nia
zdro wia pra cow ni ka. Pro ces la kier ni czy po szcze gól -
nych ele men tów lub ca łych wy ro bów pro wa dzo ny
jest wy łącz nie w ko mo rze. Po nad to sto su je się far by
wo do roz cień czal ne o mniej szej ucią żli wo ści.

W związ ku z prze kro cze nia mi NDN ha ła su od 2000 r.
po dej mu je się sys te ma tycz ne dzia ła nia na rzecz eli -
mi na cji za gro żeń zwią za nych z po nadnor ma tyw nym
ha ła sem: wy mie nio no zu ży te ma szy ny, do ko nu je się
sys te ma tycz nych prze glą dów tech nicz nych i kon ser -
wa cji ma szyn, mo ni to ru jąc po ziom ha ła su. W 2012
r. prze pro wa dzo ne po mia ry wy ka za ły ogra ni cze nie
na tę że nia ha ła su do mak sy mal ne go po zio mu 76,3 dB.
Pra cow ni cy za trud nie ni na sta no wi skach ro bot ni -
czych pod da wa ni są szko le niu okre so we mu raz w ro -
ku. Do dat ko wą for mą edu ka cji pra cow ni ków jest
udział w kon kur sach bhp or ga ni zo wa nych przez Cech
Rze miosł Ró żnych w Ra wi czu. W za kła dzie za trud -
nio nych jest 15 pra cow ni ków. 
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