
PRAKTYKUJ Z NAMI.



Piotr Wójcik
Prezes Zarządu Meble Wójcik

Współczesny rynek pracy stawia  
przed młodymi ludźmi wiele wyzwań.  

Oprócz teoretycznej wiedzy, firmy coraz 
częściej oczekują od nich kompetencji  

popartych doświadczeniem. 
Odpowiedzią na te wymagania jest 

szkolnictwo zawodowe i dualny system 
kształcenia.

Dzięki współpracy lokalnych pracodawców z placówka-
mi edukacyjnymi, uczniowie mają możliwość praktycznej  
nauki zawodu oraz duże szanse na zatrudnienie w zakładach,  
w których byli przyuczani. Nie bez powodu szkoły zawodowe 
przeżywają obecnie renesans i z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podsta-
wowych. 

Nasz region jest zagłębiem przemysłu meblarskiego, gdzie 
zapotrzebowanie na młodych i przygotowanych do pracy  
w branży specjalistów, takich jak: stolarz, operator maszyn 
czy magazynier logistyki, stale rośnie. Wszystkich uczniów,  
którzy szukają stabilnej i perspektywicznej pracy, zachęca-
my do skorzystania z oferty szkolnictwa zawodowego szkół  
w regionie. Ich oferta programowa pozwoli zdobyć kwalifi-
kacje, które otworzą drzwi do podjęcia pracy w wyuczonym  
fachu. 

W Meble Wójcik doskonale rozumiemy potrzebę dostosowania 
oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Od wielu lat prowa-
dzimy praktyczną naukę zawodu we współpracy z lokalnymi  
szkołami. Po zakończeniu edukacji, każdy z jej absolwentów  
uzyskuje kwalifikacje zawodowe i jest gotowy do rozpoczęcia  
kariery zawodowej w wyuczonym kierunku. Ty też możesz zostać 
jednym z nich!

Kształcenie zawodowe to przyszłość! Czy już wiesz jaką ścieżkę  
edukacji wybierzesz? Zachęcam do lektury niniejszej publikacji, 
która mam nadzieję pomoże w dokonaniu wyboru.
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Pierwszy zakład stolarski 
(Fabryka Mebli Stolpłyt).

Produkcja mebli kuchennych na rynek 
lokalny oraz eksport do Rosji.

Załamanie eksportu do Rosji,  
początek sprzedaży na rynkach  
Unii Europejskiej.

Budowa drugiej fabryki 
(Wójcik Fabryka Mebli).

Wprowadzenie na rynek  
polski marki własnej  
Meble Wójcik.

Budowa pierwszego magazynu  
wysokiego składowania.

Proces reorganizacji i konsolidacji 
firmy, powstaje jeden podmiot 
- Meble Wójcik Sp. z o.o.

Budowa i otwarcie  
Centrum Dystrybucyjnego.

Budowa trzeciej fabryki 
(Żuławska Fabryka Mebli).

NASZA HISTORIA
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z 28 krajów dostarcza nam materiały,  
usługi i akcesoria niezbędne do produkcji mebli  
oraz funkcjonowania naszej organizacji.

z którego wykonane są  
opakowania do naszych  
mebli, pokryłby ponad  
boisk do piłki nożnej.

którą zużywamy w ciągu roku, 
pokryłaby ponad              
pełnowymiarowych boisk 
do piłki nożnej.

trafia z linii produkcyjnych Meble Wójcik  
do sklepów oraz magazynów naszych Klientów. 

Nasi Klienci to najczęściej duże  
sieci handlowe i dystrybutorzy,
którzy sprzedają meble  
z naszych fabryk w 43 krajach.

lub kontenerów możemy załadować  
w naszych magazynach w ciągu 1 dnia.

ciężarowych przewożących nasze meble - 
tyle średnio można spotkać na drogach  
Europy w ciągu tygodnia.

przeciętnie taką trasę  
przejeżdżają nasze meble  
w ciągu tygodnia.

sprzedażowych funkcjonuje 
w naszym systemie.

mebli budujemy w ciągu roku,  
aby nasi Klienci mogli wybrać  
„mebel idealny”.

2059 DOSTAWCÓW

KARTON,

PŁYTA LAMINOWANA,

1540

2040

PRAWIE 140 000 PACZEK TYGODNIOWO

452 KLIENTÓW

50 NACZEP

170 SAMOCHODÓW

2,5 x DŁUGOŚĆ
RÓWNIKA

8000 INDEKSÓW

1200 WZORÓW

1 2 3 4 5 6

Wierzymy, że sukces zaczyna się  
od ludzi. Każdy z nas, ze swoimi  
unikalnymi umiejętnościami,  
zwiększa możliwości naszej  
organizacji.

1600 PRACOWNIKÓW

są potrzebne, aby złożyć 
meble, które sprzedajemy 
w ciągu roku.

152 MLN  
WKRĘTÓW

Od 1986 r. przebyliśmy  
długą drogę, aby  

znaleźć się tu, gdzie 
dziś jesteśmy.
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1600Firma w liczbach: 80%
Liczba pracowników,
w tym 115 uczniów.

Fabryka Mebli ‚‚Stolpłyt’’ lok. 10 ‚‚Mazurska’’ Fabryka Mebli lok. 20 ‚‚Żuławska’’ Fabryka Mebli lok. 30 Centrum Logistyczne lok. 90

Obroty w PLN
zrealizowane w 2021 r.

Łączna powierzchnia
produkcyjna.

Łączna powierzchnia
magazynowa.

Udział eksportu  
w całkowitej sprzedaży.

600 mln 58 600 m 46 800 m2 2

$ 70%80%

O FIRMIE
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Początki firmy to mały warsztat  
o powierzchni 250 m². Jednak to  
nie ilość metrów kwadratowych  
zdecydowała o dynamicznym  
rozwoju firmy, a dbałość  
o wysoką jakość produkowanych  
na tej powierzchni mebli.  
Dzięki ciągłym inwestycjom w park 
maszynowy i współpracy  
z renomowanymi partnerami  
w tej dziedzinie, firma była w stanie 
rozwijać się i oferować swoim  
Klientom nowe możliwości  
technologiczne oraz nowe produkty.

PRODUKUJEMY MEBLE
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Jeśli chcesz związać swoją przyszłość z branżą meblarską, tak popularną w naszym 
regionie, masz wiele opcji. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy:

CO DALEJ PO SZKOLE
PODSTAWOWEJ?

Technikum Staże i praktykiSzkoła branżowa 
I stopnia

Praktyczna nauka zawodu:
Mechanik-Operator Maszyn

do obróbki drzewnej,
Magazynier-Logistyk,

Stolarz.

Wybór nie zawsze jest prosty, więc warto zapoznać się z faktami. 

 Po szkole podstawowej możesz wybrać:

Liceum ogólnokształcące - 4 lata nauki - egzamin maturalny - wykształcenie średnie,

Technikum - 5 lat nauki - egzamin maturalny i/lub egzamin pozwalający uzyskać kwalifikacje  
zawodowe,

Branżowa szkoła I stopnia - 3 lata nauki - kwalifikacje w danym zawodzie; 
możesz później wybrać: 
Branżowa szkoła II stopnia - 2 lata nauki - egzamin maturalny, kwalifikacje zawodowe - Technik.
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Profil nauki: 
Technik Technologii 

Drewna. 



‚‚
Kierunek:

MECHANIK-OPERATOR  
MASZYN DO OBRÓBKI DRZEWNEJ 
Gdzie? 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU)
im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44

Czego się nauczysz?  

podstawowej obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie obróbki materiałów drzewnych,

poznasz tajniki i ciekawostki pracy na produkcji,

podstaw programowania maszyn w nowoczesnym parku maszynowym,

technologii produktu,

wykonywania przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń do obróbki drzewnej, 

zdobędziesz tytuł: Czeladnika / Pracownika Wykwalifikowanego.

prowadzenia bieżącej kontroli jakości surowców i produktów,

rysunku technicznego w praktyce,

‚‚
Kierunek:

MAGAZYNIER-LOGISTYK 
Gdzie? 
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych (ZSTI) w Elblągu,
ul. Rycerska 2

Czego się nauczysz?  

podstaw obsługi systemu magazynowego,

kompletacji zamówień w magazynie wyrobów gotowych, 

tajników gospodarki magazynowej, 

rozpoznawania asortymentu magazynowego na wydziale surowców i materiałów,

rozkładania towaru w magazynie,

procesów przyjęcia towaru i rozchodu magazynowego,

zdobędziesz tytuł: Pracownika Wykwalifikowanego. 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (ZSZ) SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (ZSZ)
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‚‚

‚‚

Kierunek:

STOLARZ
Gdzie? 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU) im. Mikołaja 
Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44 oraz Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu, ul. Kopernika 27

Czego się nauczysz?  

technologii produktu,

budowy mebli,

podstawowej obsługi maszyn w nowoczesnym 

parku maszynowym,

rysunku technicznego w praktyce,

tajników pracy na produkcji,

zdobędziesz tytuł: Czeladnika / Pracownika
Wykwalifikowanego.

kontroli jakości wykonanego produktu i półproduktu,

montażu i demontażu mebli,

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (ZSZ)

$

Płatną praktykę
- zgodnie z pkt. 19 i 20 rozpo-

rządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie przygotowania 
zawodowego młodocianych  
i ich wynagradzania (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Umowę o pracę 
na prawach 
pracownika 

młodocianego.

Codzienną opiekę
instruktora.

Możliwość pracy 
wakacyjnej.

Nagrody finansowe
i rzeczowe  

dla najlepszych  
uczniów.

Stypendium 
frekwencyjne 

za 100% obecności.

Bony świąteczne. Wsparcie zakładowego 
koordynatora 

ds. szkolnictwa 
zakładowego.

Najlepsi uczniowie  
mają gwarancję  

zatrudnienia  
oraz zdobycia 

dodatkowych uprawnień  
finansowanych.
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Dla najlepszych  
uczniów organizowane 

są wycieczki  
na Targi Meblowe 

w Poznaniu.

$
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Zawód stolarza wymaga przede  
wszystkim zdolności manualnych  
niezbędnych przy wykonywaniu niemal 
każdej z czynności w tym zawodzie. 
Ważna jest również wyobraźnia  
przestrzenna, zdolności matematyczne 
potrzebne przy wykonywaniu obliczeń, 
dobra znajomość geometrii,  
umiejętność sporządzania  
i odczytywania rysunków technicznych, 
dokładność oraz cierpliwość.

W klasie 1. i 2. nauka prowadzona jest w systemie 2:3, 

czyli 2 dni jesteś na praktyce, 3 dni szkole.

W klasie 3. nauka prowadzona jest w systemie 3:2, 

czyli 3 dni jesteś na praktyce, 2 dni w szkole.

Jak to wygląda w praktyce?

Oferujemy Ci:



Oferujemy Ci:

Nauka trwa 5 lat.

Miesięczną praktykę w Meble Wójcik 

odbywasz w 3. klasie.

Jak to wygląda w praktyce?

Stypendia dla 
najlepszych uczniów  

pod warunkiem 
uzyskania średniej ocen 

min. 5,0.

Nagrody rzeczowe 
dla najlepszych 

uczniów.

Naukę w klasie 
patronackiej Meble 

Wójcik.

Wsparcie merytoryczne 
podczas dalszej nauki  

o profilu drzewnym  
lub meblarskim.

Spotkania  
z wykwalifikowanymi 

specjalistami.

Gwarancję 
zatrudnienia 

po zakończonej 
edukacji. 
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Możliwość pracy 
wakacyjnej.

‚‚
Kierunek:

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA
Gdzie? 
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług (ZSIŚiU)
im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 44 

Czego się nauczysz?  

procesów przetwórstwa drzewnego,

technologii obróbki drzewnej,

opracowywania dokumentacji technologicznej wyrobów,

procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych w firmie Meble Wójcik,

komunikacji z wykwalifikowanymi specjalistami z obszaru technologii i konstrukcji mebli,

klasyfikacji asortymentowej i jakościowej surowców oraz półfabrykatów z drewna 

i tworzyw drzewnych,

projektowania mebli w programach komputerowych, 

TECHNIKUM

zdobędziesz tytuł: Technik Technologii Drewna. 



Meble Wójcik już od ponad 25 lat prowadzi program edukacji zawodowej.

Nasi uczniowie zdobywają doświadczenie pod okiem wykwalifikowanych  
instruktorów, którzy wprowadzają ich w tajniki zawodu. Jest to unikalna okazja, 
żeby poznać realia pracy w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym - obsłu-
gę zaawansowanych technologicznie maszyn, organizację pracy na produkcji  
i w magazynie, obsługę programów komputerowych, współpracę w ramach  
zespołu, komunikację i wiele innych. 
Po zakończeniu praktyk chętni uczniowie mogą od razu podjąć pracę  
w firmie jako wykwalifikowani pracownicy i wciąż rozwijać swoje kompetencje 
dzięki licznym programom szkoleniowym. Sprawdź, jaki kierunek jest dla Ciebie 
najciekawszy.

‚‚
PRAKTYKI I STAŻE

Miesięczne praktyki dla szkół 

ponadpodstawowych  

o profilu technicznym.

Staże dla studentów  

kierunków ogólnych.

Współpraca ze Szkołą Główną 

Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie -  

studenci wydziału Technologii 

Drewna lub kierunków  

meblarskich mają możliwość 

odbycia płatnych staży  

wakacyjnych.

JAK SIĘ U NAS PRAKTYKUJE?

Dynamiczne zmiany na rynku pracy motywują przyszłych pracowników 
do nieustannego rozwoju. Wiedza teoretyczna to ogromna wartość, ale 
warto, żeby szła w parze z praktyką, czyli umiejętnością wykorzystania 
zdobytej wiedzy w określonych sytuacjach zawodowych. W tym właśnie 
pomagają praktyki i staże - pozwalają na zdobycie niezbędnego do-
świadczenia zawodowego jeszcze w czasie trwania nauki. Meble Wójcik 
współpracuje w obszarze kształcenia zawodowego z kilkoma szkołami 
ponadpodstawowymi w naszym regionie. 
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Maciej Andrzejczyk
Wydział Kontroli Produkcji.

Arkadiusz Rymdzionek
Wydział Kontroli Produkcji.

Uczeń 1. klasy ZSIŚiU 
ZSZ, kierunek: Stolarz

Absolwent ZSIŚiU 
ZSZ, kierunek: Stolarz
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Kacper Bryk 

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 
im. Mikołaja Kopernika w Elblągu - Technikum
Kierunek: Technik Technologii Drewna 
- klasa patronacka 
Średnia ocen: 5,0

Dlaczego wybrałeś ten kierunek nauki?

Wybrałem ten kierunek z powodu fascyna-
cji drewnem, od młodych lat pracowałem  
z dziadkiem w warsztacie, gdzie to wykony-
waliśmy różne rzeczy z drewna typu: płoty, 
karmniki, co wzmocniło moje przekonanie 
o drewnie i tym kierunku.

 
Obecnie uczę się przedmiotów ogólnych 
związanych z maturą, ponieważ za około  
2 miesiące będę ją pisał.

Najbardziej podoba mi się praca na  
maszynach typu strugarko-wyrówniarka,  
piła poprzeczno-wzdłużna, czyli do modyfi-
kacji drewna do określonego kształtu.

Uczeń objęty stypendium naukowym. 

Zainspirował mnie mój tata - jest w firmie instruktorem  
i w przyszłości też chciałbym zostać instruktorem albo 
operatorem maszyn CNC. 

Obecnie uczę się obsługi maszyn CNC.

Najbardziej podoba mi się, że jest miła atmosfera  
i jest dobrze wytłumaczone przez operatora i koordyna-
tora, co mam robić danego dnia i na danej maszynie. 

Aktualnie jest mało doświadczonych operatorów  
frezarek CNC, dzięki temu można łatwiej znaleźć pracę 
w tym zawodzie i zarobić większe pieniądze. 

Obecnie jestem pełnoetatowym pracownikiem - ope-
ratorem frezarki, na której pracuję już 1,5 roku. Podnoszę 
swoje kwalifikacje dzięki programom szkoleniowym. 

Najbardziej podobało mi się, że mogłem nauczyć się 
zawodu. Jako operator od pierwszej klasy stawałem na 
różnych maszynach, lecz najbardziej podobało mi się na 
frezarkach i tę maszynę wybrałem, najwygodniej mi się 
na niej pracuje. 

Co najbardziej podoba Ci się na praktykach? 

Co najbardziej podobało Ci się na praktykach? 

Dlaczego wybrałeś ten kierunek nauki? Dlaczego wybrałeś ten kierunek nauki?

Czego się obecnie uczysz? Czego się obecnie uczysz?

$

Czego się obecnie uczysz?

Co najbardziej podoba Ci się na praktykach? 
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Natalia Dudek

Szkoła Branżowa I Stopnia
Kierunek: Magazynier - Logistyk

Wybrałam ten kierunek, ponieważ intere-
suję się magazynowaniem i planowaniem,  
czym głównie zajmuje się logistyka. 

Obecnie uczę się metod i sposobów 
układania towaru, a także wypełniania  
dokumentów magazynowych oraz pojęć 
związanych z logistyką.

Najbardziej podoba mi się atmosfera,  
która tam panuje i wszystko, co się tam  
dzieje, ponieważ mogę się dużo nauczyć,  
obserwując pracę innych.

Uczennica 1. klasy

Dlaczego wybrałaś ten kierunek nauki?

Czego się obecnie uczysz?

Co najbardziej podoba Ci się na praktykach? 



Aneta Dyas 
Koordynator ds. szkolnictwa zawodowego, 

doradca zawodowy
tel.: 785 775 885

a.dyas@meblewojcik.pl

Agnieszka Rańcia
Kierownik Działu HR, doradca zawodowy 

tel.: 785 775 724
a.rancia@meblewojcik.pl
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Norbert Koper

Szkoła Branżowa I Stopnia
Kierunek: Magazynier - Logistyk

Co najbardziej podoba się na praktykach? 

Zainteresował mnie ten kierunek, to dobra 
praca na start.

Kompletacji zamówień, prac magazynowych. 

Pozytywne relacje z pracownikami.

Uczeń 3. klasy

Dlaczego wybrałeś ten kierunek nauki?

Czego się obecnie uczysz?

Po zakończeniu szkoły
podejmę pracę w Meble Wójcik
jako Magazynier - Operator wózka.

‚‚
Kiedy pomoc doradcy będzie potrzebna? Warto skon-
sultować się z nim, gdy kończymy jakiś etap edukacji  
i nie wiemy, co dalej robić. Przy wyborze zawodu 
najczęściej kierujemy się modą lub popularnością 
danego zawodu czy uczelni, nie biorąc pod uwagę 
swoich predyspozycji czy umiejętności. Błędy popeł-
niane przy wyborze szkoły oraz zawodowej przyszłości,  
po latach trudno naprawić. 

Pamiętaj, nie warto inwestować swojej energii i uczyć 
się czegoś, w czym będziesz tylko dobry/a - a inni lepsi.  
To prosta droga do frustracji i znudzenia pracą, która nie 
jest dla Ciebie.
Jeśli pójdziesz drogą związaną z wykorzystaniem  
Twoich naturalnych predyspozycji i zainteresowań,  
będziesz świetna/y, będziesz zarabiać dobre pieniądze  
i cieszyć się tym, co robisz.

Nasi doradcy czekają na Ciebie:

Co najbardziej podoba Ci się na praktykach? 



www

facebook.com/pracawmeblewojcik

instagram.com/pracawmeblewojcik

praktykujzmeblewojcik.pl

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, 
JAK WYGLĄDA PRACA W NASZEJ FIRMIE, 

ZNAJDŹ NAS NA: 

www.meblewojcik.pl


