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Tomasz 
Zgórecki

„Musisz mieć trochę smykałki 
i podejmować ryzyko”
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Tomasz Zgórecki, absolwent Technikum Budowlano-Drzewnego w Pozna-
niu oraz Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku technologia drewna. 
Technolog drewna, planista produkcji w firmie Malta Decor. Pracował 
w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej. Swoją ścieżkę za-
wodową rozpoczął od stanowiska praktykanta, kontynuując jako technolog 
drewna. Pracował też na stanowiskach technolog materiałowiec, odpowia-
dając za test, badania i wdrożenia materiałów, a później także jako tech-
nolog materiałowiec, odpowiadając za system i organizację produkcji oraz 
jej planowanie. Specjalista w swojej dziedzinie. Swoją przyszłość wiązał 
z rodzinnym zakładem stolarskim, jednak zmiany koniunkturalne i strategii 
konsumenckich doprowadziły do upadku branży meblarskiej, już na starcie 
pokrzyżowały mu plany. Wolontariusz, inicjator i organizator pomocy dla 
dziecka kolegi z pracy. Z sukcesem zorganizował, przeprowadził i zaanga-
żował współpracowników w akcję charytatywną. 

Tomasz Zgórecki rozpoczął swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową od wybo-
ru Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, w zawodzie technik technologii 
drewna. Bardzo dobrze wspomina kadrę nauczycielską, dyrektora oraz czas 
nauki. Docenia też czas praktyk zawodowych, które odbył w Swarzędzkiej 
Fabryce Mebli, podczas których mógł skonfrontować zdobywaną wiedzę 
w praktyce. Dodatkową aktywnością pozaszkolną respondenta była nauka 
języka angielskiego w prywatnej szkole. Język angielski był w tamtych cza-
sach mało popularny, wśród uczniów dominował język niemiecki i rosyjski. 
Respondent i jego rodzice postawili jednak na edukację niszowego (w tam-
tym czasie) języka angielskiego, co zaprocentowało w przyszłości. Naukę 
wybranego zawodu kontynuował na Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu) na Wydziale Technologii Drewna, Technologia 
Mechaniczna. Po czwartym roku studiów postarał się o praktyki studenckie 
w bardzo dużej, renomowanej zagranicznej firmie z branży meblarskiej, 
która miała lokalizację poza granicami województwa.

 „Po 4 roku studiów pojechałem, wybrałem się do innego województwa, 
do województwa lubuskiego, w małej miejscowości Babimost, gdzie znajdują 
obecnie jedna z największych hal produkcyjnych i zakładów produkcyjnych 
dla Ikei (…) Po 3-miesięcznym okresie praktyk zaproponowano mi przyjęcie 
do pracy pod warunkiem, że przyjdę do pracy za 6 miesięcy, czyli (…) za 6 
miesięcy miałem się pojawić u nich do pracy z dyplomem. No nie udało 
się sprostać temu wszystkiemu od razu, ale przyszedłem do pracy z dyplo-
mem, na koniec maja, bo dopiero się w maju się broniłem. Tam zacząłem 
jakby ścieżkę zawodową”.

Profesjonalizm, wiedza i umiejętności, a także chęć zdobywania nowych 
kompetencji zaowocowały zatrudnieniem. Doświadczenie to pokazuje, 
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że czas praktyk szkolnych i studenckich nie jest straconym czasem, a może okazać 
się dobrą inwestycją w przyszłość. Pierwsza praca wymagała przeprowadzki. 
Z uwagi na to respondent podjął decyzję o przeprowadzce do województwa lubu-
skiego. Prócz zdobywania doświadczenia zawodowego na praktykach niezmiernie 
ważne jest podnoszenie swoich kwalifikacji podczas np. szkoleń. Pracując Tomasz 
Zgórecki, brał udział w kilkumiesięcznym szkoleniu REFA Poznań. Miało to na celu 
podniesienie poziomu wiedzy z zakresu normowania czasu pracy i organizacji 
zarządzania produkcją. Respondent nie poprzestał na tym. 

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska to największa w Europie, działająca non-
-profit organizacja kształcąca w dziedzinie organizacji pracy. Posiada szero-
ką ofertę szkoleń, od kursów zawodowych po kursy języków obcych. Celem 
działań dokształcających jest podniesienie produktywności i warunków pracy 
osób zatrudnionych oraz zwiększenie konkurencyjności i wydajności przedsię-
biorstwa produkcyjnego czy usługowego. Stowarzyszenie prowadzi szkolenia 
i doradztwo skierowane do specjalistów, kadry zarządzającej przedsiębiorstw 
o profilu produkcyjnym i usługowym1. Więcej informacji na stronie: 
www.refa.pl

„Później oczywiście to szkolenia audytora, ISO, FSC, z jakichś takich ważniejszych 
rzeczy, na które mam uprawnienia”.
 Dodatkowo dokształcał się jeszcze podczas wewnątrzzakładowych szkoleń or-
ganizowanych przez pracodawcę. Mając już kilkuletnie doświadczenie, po trzech 
latach powrócił do Wielkopolski, do Poznania. Powodem zmiany miejsca pracy i za-
mieszkania były względy rodzinne i osobiste. Szybko znalazł zatrudnienie. W tym 
czasie kryzys dotknął branżę meblarską. Respondent dzięki dużej wiedzy oraz ob-
serwacjom trendów i sytuacji na rynku podjął decyzję zmiany miejsca zatrudnienia, 
przewidując likwidację zakładu pod Poznaniem, w którym był zatrudniony. Mając 
doświadczenie zawodowe oraz praktykę w zagranicznej firmie, w której miał możli-
wość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim, podjął pracę 
w szwedzkim koncernie. Na początku wiązało się to z trzy miesięcznym szkoleniem 
w Szwecji.  Po powrocie pracował w fabryce w Polsce jako planista produkcji oraz 
technolog drewna. Respondent obserwując sytuację w firmie, na którą miał wpływ 
globalny kryzys, po raz kolejny podjął decyzję, że należy„szukać lepszego miejsca 
na ziemi”. 

Przeszedł do firmy Malta Decor, w której pracuje do dziś. Obecnie jest planistą 
produkcji w dwóch zakładach, w Poznaniu oraz koło Głuchołaz. W planach na naj-
bliższe dziesięć lat Tomasz Zgórecki ma „zostanie asystentem kierownika produkcji, 
żeby się nauczyć od najlepszych. To może tak, a później, później jako kierownik 
gdzieś produkcji, ale to jest całkowicie inny rodzaj pracy niż planista produkcji”. 

1.    Źródło: http://www.refa.pl/o-refa/ [dostęp: 03.12.2018]
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Oprócz zaangażowania w obowiązki zawodowe, respondent 
udziela się charytatywnie w swoim miejscu pracy, inicjując, or-
ganizując i mobilizując współpracowników do pomocy choremu 
dziecku kolegi z pracy. Zorganizowana akcja, której był inicjato-
rem i koordynatorem, przyniosła niespodziewany sukces. Wiele 
osób włączyło się w pomoc potrzebującemu.
Ważnym punktem w karierze Tomasza Zgóreckiego była pierw-
sza praca.

Praktyki i staże studenckie

Praktyki i staże studenckie to doskonała okazja do zdobycia 
pierwszego doświadczenia zawodowego, skonfrontowania 
wyobrażenia na temat wymarzonego zawodu z realnymi 
zadaniami i obowiązkami zawodowymi, a także dobra 
okazja, by dać się poznać pracodawcy. Jak pokazują 
historie respondentów, częstym miejscem pierwszej pracy 
były zakłady pracy, w których odbywali praktyki. Jeśli nie 
od razu angaż w miejscu praktyk, to na pewno referencje, 
które może wystawić pracodawca po ukończonym okre-
sie praktyk czy stażu. Czym się różnią praktyki od stażu? 
Podczas studiów można realizować dwa rodzaje praktyk. 
Pierwsze to obowiązkowe, które są wymagane w programie 
studiów, bez których nie zaliczy się semestru. Drugie, te do-
datkowe dla chętnych studentów, którzy chcą poszerzyć 
swój warsztat pracy i wiedzę w określonej dziedzinie często 
nazywa się stażem. Staż często bywa bezpłatny, jednak 
zdarzają się też miejsca pracy, które oferują płatne staże. 
Wiele firm, zwłaszcza dużych organizacji, ogłasza kon-
kursy na staże, w których można wygrać płatną praktykę 
zawodową. Ofert praktyk i staży warto szukać na targach 
pracy, portalach z ogłoszeniami o pracę oraz w biurach ka-
rier danej uczelni1. Przykładem pracodawcy, który prowa-
dzi Program Staży i Praktyk Studenckich, jest Urząd Miasta 
Poznania. Program składa się z dwóch etapów. Pierwszym 
jest miesięczna bezpłatna praktyka w jednym z biur lub 
wydziałów UMP, następnie po pozytywnej opinii z pierw-
szego etapu można kontynuować płatny 180 godzinny staż. 
Nabór na praktykantów i stażystów odbywa się dwa razy 
do roku. Więcej informacji na temat tego programu znajdu-
je się na stronie www.poznan.pl/mim/staz/2. 

1.    Źródło: https://www.studia.net/praktyki-i-staze/4334-zblizaja-sie-wakacje-
-pomysl-o-praktykach [dostęp 03.12.2018]

2.     Źródło: http://www.poznan.pl/mim/staz/ [dostęp: 03.12.2018]
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„Najwięcej wiedzy stamtąd można było wynieść, wiedzy, która była praktyczna. 
Tylko oczywiście trzeba było tam podjąć decyzję (…) podjąłem taką decyzję w pew-
nym momencie, przeprowadzę się ze Swarzędza czy Poznania do miejscowości 
Babimost koło Zbąszynia. Wynająć sobie mieszkanie lub sobie kupić to mieszkanie 
i tam zamieszkać, poszukać sobie z tamtych rejonów żony i tam pracować, bo była 
możliwość jakby takiego awansu, ścieżki zawodowej. No ale tu są rodzice, tu jest 
dom rodzinny, tu jest brat, dziewczyna wtenczas, teraz obecnie żona, to były takie 
trudne decyzje”. 
Kolejnym ważnym momentem było pozostawienie tego pierwszego miejsca zatrud-
nienia i przeprowadzka do Poznania. O ruchu tym zadecydowały względy rodzinne 
i osobiste. Priorytetem były bliskie relacje i więzi. 

Ważnymi osobami dla respondenta są członkowie rodziny, stąd też narodził się po-
mysł, by związać się z branżą meblarską. Rodzice prowadzili zakład stolarski, 
którego prowadzenie proponowali respondentowi, lecz trudna sytuacja na rynku 
meblarskim w tamtym czasie doprowadziła do upadłości, wymuszając podjęcie 
innej decyzji dotyczącej dalszego kształcenia na poziomie wyższym. Wybór uczelni 
to jedyna rzecz, którą respondent, gdyby mógł, toby zmienił. Jak przyznaje, chciał 
aplikować na Akademię Ekonomiczną (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kierunek 
związany z zarządzaniem produkcją z certyfikacją, jednak złożone uwarunkowania 
wewnętrzne i zewnętrzne skłoniły do wyboru Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersy-
tetu Przyrodniczego). 

Według Tomasza Zgóreckiego sukcesem jest odpowiedzialne i decyzyjne stanowisko, 
które obejmuje. 

„Sukces zawodowy dla mnie to jest to, to co osiągnąłem dzisiaj, że jestem samo-
dzielnym specjalistą od planowania produkcji, gdzie odpowiadam za to, co zrobię 
dobrze lub źle i odpowiadam przed dyrektorem”.

Zdaniem respondenta, by osiągnąć sukces, należy być cierpliwym i orientować 
się w sytuacji otaczającego świata, interesować się tym, co dzieje się wokół. Oprócz 
wykształcenia (wyższego, najlepiej na uczelni państwowej), które jest potrzebne, 
należy również rozwijać sieć kontaktów osobistych, a także posługiwać się językami 
obcymi. Dla Tomasza Zgóreckiego sukces zawodowy ma dwa znaczenia, jednym jest 
ten stricte zawodowy, drugim natomiast efektywna pomoc potrzebującym. Historia 
zawodowa respondenta pokazuje, że sukces na rynku pracy można odnieść dzięki 
konsekwentnej i rzetelnej pracy w wybranej specjalności, nieustannemu uzupełnianiu 
wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji. Ważne są też obserwacja otaczającego świata, 
analiza zachodzących zmian w branży oraz umiejętność przewidywania i reago-
wania na sytuację. To dzięki tym ostatnim cechom respondent nie dał się zaskoczyć 
kryzysowi, nie pozostawał bez zatrudnienia, ale płynnie dokonywał przejść z jedne-



151

go miejsca pracy do drugiego, obejmując coraz to bardziej odpowie-
dzialne stanowiska. Ważne jest też, by mierzyć wysoko, by stawiać 
sobie wysoko cele i do nich dążyć. 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jest to interdyscyplinarny kierunek, który łączy wiedzę z zakre-
su ekonomii, zarządzania, prawa, marketingu, kontroli jakości, 
organizacji i procesów produkcji oraz technologii. Absolwenci 
tego kierunku posiadają wiedzę i kompetencje do podjęcia pracy 
w różnych gałęziach przemysłu jako kadra managerska, dorad-
cza, kontrolująca jakość oraz przeprowadzająca audyty. W Po-
znaniu kierunek ten można studiować na Uniwersytecie Ekono-
micznym i Politechnice Poznańskiej. W zależności od ukończonej 
uczelni, absolwenci mają różny profil przygotowania do wykony-
wania czynności zawodowych z uwagi na specjalizacje oferowa-
ne przez uczelnie. Uniwersytet Ekonomiczny proponuje studentom 
kierunek Zarządzanie i inżynierię produkcji jako studia I stopnia, 
natomiast w ramach studiów II stopnia wyodrębnione zostały 
trzy specjalności: Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków 
i wyrobów chemii gospodarczej, Zarządzanie i inżynieria produk-
cji żywności oraz Zarządzanie jakością produktów1. Natomiast 
na Politechnice Poznańskiej na poziomie studiów I stopnia można 
kształcić się na kierunku Zarządzanie i inżynierię produkcji o spe-
cjalnościach Systemy produkcyjne i Informatyzacja produkcji. 
Na studiach magisterskich oferta specjalności poszerzona została 
o specjalność Zarządzanie jakością2. Szczegółowe informacje 
na temat kierunków znajdują się na stronach uczelni.  

1.    Źródło: http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-towaroznaw-
stwa,c23/kierunki-i-specjalnosci,c438/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji,c441/zarzadza-
nie-i-inzynieria-produkcji,a1935.html [dostęp: 04.12.2018]

2.    Źródło: https://www.put.poznan.pl/pl/wydzial-budowy-maszyn-i-zarzadzania/zarza-
dzanie-i-inzynieria-produkcji [dostęp: 04.12.2018]




