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Podsumowanie 2017 i plany 2018
  Pierwszy kwartał nowego roku to już tradycyjnie okres podsumo-

wań minionego roku oraz planowanie działań na kolejne miesiące.  
W tym wydaniu biuletynu o kilka słów na w/w temat poprosiliśmy 
Macieja Szymczaka, dyrektora Prignitz Meble Pomorskie.

Sytuacja finansowa firmy

Maciej Szymczak - Dla spółki Prignitz Meble 
Pomorskie rok 2017 był rokiem udanym, wyniki finan-
sowe są pozytywne, co pozwoli na dalsze inwestycje 
i rozwój. Spółka posiada dobrą płynność finansową 
co sprawia, że jest rzetelnym płatnikiem zobowiązań 
zarówno względem dostawców jak i pracowników,  
a także budżetu państwa, czyli podatki i ubezpieczenia.

Produkcja

Maciej Szymczak -  Nasi kliencie potwierdzili 
wysoki poziom jakości naszych produktów jak i ocze-
kiwany poziom obsługi tj. terminowość realizacji za-
mówień oraz elastyczność na zmiany popytu. Jest to 
szczególnie ważna informacja, ponieważ to właśnie 
od satysfakcji klientów zależy przyszłość zakładu. Za-
dowolenie klienta przekłada się na ilość zamówień.

Kontrola jakości 

Maciej Szymczak - W minionym roku spółka 
poddana została dwóm audytom. Pierwszym z nich 
był audyt IWAY przeprowadzony przez naszego głów-
nego odbiorcę i partnera firmę IKEA, który został za-
kończony pozytywnym wynikiem. Drugim była wizyta 
kontrolna w zakresie certyfikatu FSC zakończona 
również wynikiem pozytywnym.

Inwestycje 2017

Maciej Szymczak - Rozwijająca się spółka, 
jaką jesteśmy, musi dokonywać inwestycji. W minio-
nym roku zamontowaliśmy nowy podajnik na linii ob-
róbczej oraz zmodernizowaliśmy system transpor-
towy w linii lakierniczej. Obie inwestycje były dość 
kosztowne, ale ich realizacja spowodowała wzrost 
efektywności produkcji i znacznie ograniczyła mi-
kroprzestoje w pracy obydwu linii produkcyjnych. 

Inwestycje 2018 

Maciej Szymczak - W roku 2018 planowane 
są dalsze inwestycje w park maszynowy, a jedną  
z pierwszych będzie wiertarka przelotowa z transpor-
tem powrotnym. Ta nowoczesna maszyna pozwoli na 
rozszerzenie naszej oferty o kolejne produkty oraz po-
zwoli na bardziej kompleksową obsługę klientów. 

Pracownicy

Maciej Szymczak - Planowany rozwój to nie 
tylko inwestycje w maszyny, ale również zmiany orga-
nizacyjne oraz wzrost zatrudnienia. W 2018 roku pla-
nujemy zwiększenie zatrudnienia o 30 osób. Zmiany 
organizacyjnie związane będą ze zwiększeniem 
produkcji na wydziale mebli. Uruchomienie trzeciej 
zmiany spowoduje szereg możliwości awansu dla na-
szych pracowników oraz zwiększy produkcję o 30%. 
W procesie rekrutacji na stanowiska kierownicze sku-
piamy się głównie na rekrutacji wewnętrznej. Zależy 
nam, aby w pierwszej kolejności to nasi pracownicy 
mieli możliwość awansu zanim skorzystamy z ofert 
zewnętrznych. Planowany wzrost produkcji na wy-
dziale okleiny uzależniony jest od efektywności pro-
cesu rekrutacji. Dostępność pracowników na rynku 
pracy jest dość ograniczona, dlatego nadal będziemy 
prowadzić aktywna kampanię na rzecz promocji Pri-
gnitz Meble Pomorskie – rzetelny pracodawca.
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Popieramy dobre pomysłyPrignitz Meble Pomorskie już niejeden raz poka-
zało, że nie jest oderwane od lokalnego społeczeń-
stwa i instytucji działających na ich rzecz. 

Każdego roku z pomocy finansowej i ma-
terialnej korzystają placówki oświatowe, kul-
turalne, stowarzyszenia organizujące imprezy  
i działające na rzecz mieszkańców gminy Lipiany,  
w których uczestniczą pracownicy Prignitz lub ich 
dzieci. 

W tym roku firma wsparła już tegoroczną edycję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zorga-
nizowana została na Hali Widowiskowo-Rekreacyjnej 
w Lipianach. 

Popieramy dobre pomysły
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Popieramy dobre pomysły

W trzeciej już edycji nie zabrakło gwiazd polskiego 
i światowego badmintona. Największą gwiazdą była 
Dorota Grzejdak (Sianów) mistrzyni świata wetera-
nów (Punta Umbria - Hiszpania), dwukrotna złota me-
dalistka Mistrzostw Europy (Dundalk - Irlandia), brą-
zowa medalistka w grze pojedynczej podczas Mi-
strzostw Świata Seniorów (BWF World Senior Cham-
pionships 2017, Cochin - Indie) oraz medalistka mi-
strzostw Polski, a także wielu innych wspaniałych za-
wodników tej dyscypliny sportu. 

Popieramy dobre pomysły

Prignitz Meble Pomorskie wsparło też imprezę 
sportową, która odbyła się 25 lutego 2018 roku w Li-
pianach. Na kortach hali został rozegrany Ogólnopol-
ski Turniej Badmintona „Olimpionik Cup”.

W tym roku w Lipianach zaplanowanych jest jesz-
cze wiele imprez o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym, wiele z nich otrzyma wsparcie Prignitz Me-
ble Pomorskie, liczymy na to, że pracownicy naszej 
firmy skorzystają z takiej oferty wypoczynku i wezmą  
w nich aktywny udział.
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W Prignitz 
musi być 
bezpiecznie!

 Sławomir Rutkowski

Na bezpieczeństwo pracy ma wpływ wiele czyn-
ników, są to bezpieczne, wysokiej jakości maszyny, 
odzież ochronna, na bieżąco aktualizowane i wdra-
żane w życie przepisy BHP i inne, czasami zwykłe 
ludzkie cechy, decydujące o tym, czy do zdarzenia, 
wypadku dojdzie czy nie dojdzie. Dlatego ważne jest 
stosowanie nowoczesnych, adekwatnych do stano-
wiska pracy środków ochrony indywidualnej, co jest 
w Prignitz kontrolowane na bieżąco, aktualizowana 
jest ocena ryzyka zawodowego i instrukcje stanowi-
skowe BHP.  Przeprowadzane są cotygodniowe au-
dyty na stanowiskach pracy przez mistrzów zmia-
nowych, brygadzistów przy współudziale pracow-
ników oraz okresowe i wyrywkowe kontrole stanu 
BHP wykonywane przez służbę BHP wraz z dyrek-
cją. Systematycznie wykonywane są także badania 
i pomiary czynników szkodliwych występujących na 
stanowiskach pracy. Ze względu na bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe organizowane są także ćwicze-
nia ewakuacyjne, które przebiegają bardzo dobrze,  
a czas próbnej ewakuacji wynosi poniżej 1 minuty. 
Nie bez znaczenia są także na bieżąco organizo-
wane dla pracowników kursy podnoszące ich kwa-
lifikacje zawodowe, co ma także wpływ na bez-

pieczeństwo pracy w Prignitz Meble Pomorskie.   
„W roku 2017 wypadkom przy pracy uległo 5 osób, 
czyli w porównaniu do lat ubiegłych (rok 2016 - 2, 
2015- 1, 2014- 2) mieliśmy wzrost wypadkowości. 
Na szczęście, chociaż nie wiem, czy przy wypad-
kach można mówić o szczęściu, były to wypadki 
lekkie. Oczywiście cały czas się uczymy i z każ-
dego zdarzenia staramy się wyciągnąć jak najwię-
cej wniosków, aby do podobnych sytuacji nie docho-
dziło. W trakcie pracy obserwujemy i słuchamy. Sta-
ramy się słuchać i reagować na wszelkie spostrze-
żenia i uwagi pracowników dotyczące pracy oraz jej 
bezpiecznych warunków. W swoich działaniach dą-
żymy do poprawy jej warunków. Mam nadzieję, iż  
w 2018 roku liczba wypadków, ponownie jak w la-
tach ubiegłych, ulegnie zmniejszeniu” – powiedział 
Sławomir Rutkowski, specjalista ds. BHP w Prignitz 
Meble Pomorskie.
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W Prignitz jednym z najstarszych pracowników 
jest pani Ewa Piskorowska -  

    „Pracuję w Prigitz już ponad 16 lat, zdecydo-
wałam się na pracę tutaj, ze względu na dzieci, no 
i na wygodę, bo to praca na miejscu, nie trzeba do-
jeżdżać gdzieś daleko i czas tracić, a to też ważne. 
Przez te kilkanaście lat pracowałam na wszystkich 
stanowiskach. Zaczynałam pracę na zszywarkach, 
później przy okleinie. Wciągnęłam też do tej firmy 
mojego syna, który już dwa lata pracuje i doskonale 
daje sobie radę, z czego się bardzo cieszę, bo to jego 
pierwsza praca, a wiadomo początki dla młodego 
człowieka zawsze są trudne. W Prigntz pracowała też  
moja córka, ale w międzyczasie studiowała i po skoń-
czeniu studiów zmieniła miejsce pracy. Jak już mówi-
łam, pracuję tutaj kilkanaście lat, namówiłam do pracy 
w Prignitz córkę i syna i już samo to może świadczyć, 
że jestem zadowolona z tej pracy” – powiedziała nam 
pani Ewa Piskorska.

  Dwa lata temu do pracy w Prignitz pani Ewa 
namówiła syna Maćka - „W październiku 2017 roku 
minęło dwa lata, jak podjąłem tutaj pracę i nie ukry-
wam, że jest to moja pierwsza praca, a to dla mło-
dego człowieka może być czasami problem. Zanim 
przyszedłem tu do pracy, to trochę się dowiadywałem 
o tej firmie i postanowiłem złożyć podanie, a ponadto  
mama tutaj długo już pracuje i to ona mnie zachęciła 
ostatecznie. Jak każdy przychodzący do pracy w Pri-
gnitz miałem okres próbny i chyba byłem w tym cza-
sie dobrym pracownikiem, bo dostałem ofertę pracy, 
a ponadto spodobała mi się robota i tak zostałem 
do dziś. W okresie dwóch lat pracowałem już pra-
wie na wszystkich stanowiskach, obecnie na pile cy-
frowej, ale najtrudniej było na linii obróbczej, ale da-
łem radę. Oczywiście w wielu sytuacjach mama tro-
chę mi pomagała wdrożyć się w ten rytm pracy, ale 
szybko opanowałem wszystko sam i jestem zadowo-
lony, że mogę tutaj pracować” – powiedział nam Ma-
ciek Piskorowski.  

Ten materiał w każdym wydaniu Biuletynu Echo Prignitz poświęcony jest 
pracownikom zatrudnionym w firmie. W tym cyklu prezentujemy osoby za-
trudnione w biurze, na produkcji i w obsłudze. Dziś materiał poświęcony jest 
pracownikom, których łączą więzy rodzinne. 
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– „W Prignitz pracuję już prawie czternaście lat,  
a przyszedłem tu do pracy głównie z tego powodu, 
że na miejscu i nie trzeba tracić czasu na dojazdy 
gdzieś do innej miejscowości. Przez te kilkanaście lat 
przeszedłem przez wiele stanowisk, m. innymi: ope-
rator gilotyny fugującej, operator wózka, brygadzista  
i oczywiście mistrz zmianowy. Nie jest to łatwe stano-
wisko, nie od strony fizycznej, ale ogólnie, dużo osób, 
dużo linii produkcyjnych, które trzeba koordynować, 
wszystko na głowie mistrza. Główna trudność to kiero-
wanie ludźmi, zespołem ludzi, bo każdy człowiek jest 
inny, trzeba go poznać i nauczyć się współpracować”.

Prignitz Meble Pomorskie zwiększa produkcję i zatrudnienie. By temu podołać, niezbędne są zmiany  
na stanowiskach i wybranie tych, którym powierzone zostały nowe obowiązki kierownicze. 

– „W Firmie PRIGNITZ pracuję już od dziewięciu 
lat, była to moja pierwsza praca, zainteresowałam się 
nią i tak już zostałam. Przez te lata przechodziłam po 
kolei prawie przez wszystkie stanowiska: zgrzewarki, 
pakowania, novimat, a obecnie jako brygadzista pa-
kowania. Praca na tym stanowisku nie sprawia mi 
trudności, jest łatwa, jest super, to dla mnie kolejne 
wyzwanie, coś nowego” .  

– „W PRIGNITZ pracuję już 12 lat. To, że akurat ta 
firma, to przede wszystkim wygoda, bo praca na miej-
scu, blisko i nie trzeba dojeżdżać. Pracowałam tutaj 
na zszywarce, kontroli jakości i awansowałam na mi-
strza. Wszystkie stanowiska to pewna trudność, ale 
najtrudniej to chyba na kontroli jakości, tam trzeba 
bardzo uważać przy wyłapywaniu nieprawidłowości. 
Na stanowisku mistrza to praca z ludźmi, dużo za-
leży od nastawienia do pracy, ja jestem zadowolona  
z pracy na tym stanowisku, mam nadzieję, że ludzie 
też są zadowoleni ze mnie”. 

MAGDALENA
MUSIAŁOWSKA 

- awans 
na brygadzistę 

pakownia

TOMEK
STĘPIEŃ 

- awans
 na mistrza

KRYSTYNA
ŻMUDA 

- zmiana 
z mistrza okleiny na 
mistrza pakowania

” 

” 

” 
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– „W firmie PRIGNITZ pracuję już siedem i pół 
roku, wybrałam ten zakład i to miejsce pracy ze 
względu na wygodę, bo blisko mam do pracy, dojeż-
dżam z Otanowa. Pracowałam na stanowisku okleiny, 
pakowania, teraz awansowałam na stanowisko bry-
gadzisty, z czego jestem bardzo zadowolona. Oczy-
wiście trzeba mieć na względzie to, że jest to stanowi-
sko odpowiedzialne, bo trzeba pracować z grupą lu-
dzi, ale jak dobrze dobrana ekipa, to wszystko da się 
dobrze zorganizować”. 

 - „Pracuję tutaj już siedem lat, wcześniej pracowa-
łem za granicą, wróciłem złożyłem podanie, zostałem 
przyjęty, spodobało mi się i tak pracuję do dziś. Pra-
cowałem tutaj na poprzecznej gilotynie, na fugującej 
gilotynie, po okresie próbnym zostałem przeniesiony 
na operatora wiertarki przelotowej. Po siedmiu latach 
zostałem doceniony i obejmuję stanowisko brygadzi-
sty. To stanowisko to praca z ludźmi, ja jestem osobą 
dogadującą się i praca na tym stanowisku to dla mnie 
przyjemność, lubię wykonywać to, co robię”. 

KRZYSZTOF
MIKOŁAJCZUK 

- awans
 na brygadzistę
 linii obróbczej

MAŁGORZATA
BŁASZCZYK 

- awans
 na 

brygadzistę
pakowania 

” 

” 
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„Które obrzędy i zwyczaje wielkanocne pielęgnowane są w Pani/ Pana domu? 

   U nas w rodzinie tradycją jest Środa Popielcowa, wszyscy idziemy 
w tym dniu do kościoła, a przez cały okres Wielkiego Postu u nas  
w domu w każdy piątek i środę nie jemy mięsa, staramy się pościć. Po-
dobnie Niedziela Palmowa, to też dla nas wielkie święto, koniecznie  
w tym dniu idziemy poświęcić palmy, kiedyś sami robiliśmy, teraz, to za-
zwyczaj kupuje się gotowe. Na stół wielkanocny zawsze musi być po-
stawiona święconka, którą w pięknie przystrojonym koszyczku do po-
święcenia nosi siostrzenica, jako najmłodsza. 

      Koszyczek do poświęcenia przeważnie mama szykuje, pokole-
niowo też u nas w domu maluje się pisanki, które później pięknie przy-
strajają świąteczny stół. Niedziela świąteczna, to oczywiście msza re-
zurekcyjna, po mszy wszyscy zasiadamy do uroczystego śniadania.  
Z tradycji wielkanocnych to śmigus dyngus jest u nas bardzo mokry, 
często bywa, że ubrań suchych brakuje na zmianę. W mojej rodzinie 
przestrzegamy postu, ale jakoś nie odczuwamy tego aż tak bardzo, ro-
dzice mają to tak zakodowane, w piątki musi być na obiad danie postne, 
przeważnie ryba. 

Tradycją u nas w rodzinie jest Niedziela Palmowa, idziemy w tym 
dniu do kościoła poświęcić palmy, kiedyś robiło się samemu, teraz to 
symboliczne gotowe można kupić. Koszyczek ze święconką, jak wszę-
dzie musi być pięknie przystrojony z pisankami, a jeżeli chodzi o lany 
poniedziałek, to u nas tego nie praktykujemy, z poszczeniem w piątki 
też różnie bywa, ale najważniejsze jest wspólne śniadanie wielkanocne, 
przy pięknie zastawionym stole. 

Jeżeli święta wielkanocne, to oczywiście koniecznie musi być ko-
szyczek i pokarmy do poświęcenia, nie brakuje też pisanek. Święconkę 
do kościoła żona nosi, albo syn, jak mama była zdrowsza, to ona nosiła. 
Tradycją jest uroczyste śniadanie wielkanocne w gronie rodzinnym, a w 
lany poniedziałek nie zapominamy o śmigusie dyngusie, po sąsiedzku 
z sąsiadem się trochę pooblewamy. Jeśli chodzi o poszczenie, to różnie 
z tym postem u nas bywa. 

U mnie w rodzinie w Niedzielę Palmową chodzimy do kościoła po-
święcić palmę, nie jest własnoręcznie zrobiona, lecz kupiona gotowa, 
przestrzegamy też tego, aby w Środę Popielcową pójść do kościoła, ja 
jak nie pracuję, to idę, jak w pracy jestem, to nie chodzę, z młodszym 
bratem zawsze jajka malujemy i koszyczek przygotowujemy, który on 
nosi do poświęcenia. W niedzielę jemy świąteczne śniadanie, a w lany 
poniedziałek, jak tradycja każe, skromny śmigus dyngus urządzamy. 

 U nas w domu mama zawsze pamięta o Niedzieli Palmowej, kupuje 
palmę i idzie do kościoła, podobnie też jest ze Środą Popielcową, a je-
żeli chodzi o przestrzeganie postu  w piątki, to różnie to bywa. Ze świę-
conką do kościoła idzie ten, kto akurat dysponuje czasem i jest w domu, 
jajka malujemy wspólnie, a o zawartość koszyczka i o to, aby go ładnie 
przystroić, to też mama dba. Niedziela uroczyste śniadanie w gronie ro-
dziny i wspólne świętowanie. 

WYDAWCA: PRIGNITZ Meble Pomorskie Sp. z o.o. ul. Pyrzycka 11 74-240 Lipiany Polska  
Telefon: +48 (91)  570 60 85 Faks:+48 (91) 570 60 56 e-mail: echoprignitz@gmail.com

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Krzyżówka Firmowa PMP poziomo
1. spadochronowy parasol
11. wzmacnia brzeg żagla
17. śpiewane przez żeglarzy
27. kiedyś nagminnie w kolejce
33. żołnierz wojsk rakietowych
51. aktorka po raz pierwszy na scenie
62. z podmiotem i orzeczeniem
72. lśniąca sztuczna tkania
78. popularny napój orzeźwiający
88. dzielnica biedoty w wielkim mieście
pionowo
2. imię lalki z piosenki śpiewanej przez 
Natalię Kukulską
4. niejedne w kuligu
6. ojciec zoologii, filozof grecki
7. oznaka, symptom
8. kraj z Gangesem
28. święta księga żydów
30. panna z filmu Wajdy
32. „Wilcze....” film
33. rudy w koszyku grzybiarza
35. kraj najlepszych cygar
37. pokrowiec na okulary
52. kompleks .............
54. odzywka brydżowa
58. zimowa deska
60. owoc z mlekiem

KUPON  KONKURSOWY

Imię i nazwisko....................................................................................

Litery z poszczególnych pól utworzą hasło krzyżówki

     Kolejny bon o wartości 300 złotych tra-
fił do pracownika Prignitz Meble Pomorskie, 
tym razem prawidłowo rozwiązało krzyżówkę 
aż 30 osób, a z pośród nich wylosowano Pa-
nią Grażynę Sokołowską.

Rozwiązane hasło krzyżówki brzmi - 
„Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to”. 
Jest nam bardzo miło, bo jak widać z wyda-
nia na wydanie zainteresowanie krzyżówką 
rośnie, a 300 zł na drobne wydatki zawsze 
się przyda.  

W formie bonów o wysokości każdy po 300 
zł do pracowników Prignitz trafiło już 1200 zł. 
4 krzyżówki rozwiązane!!! Przed nami kolejna  
i tak samo jak poprzednie z akcentem firmowym. 
Rozwiązać ją może każdy do którego trafi nasz 
biuletyn, ale rywalizować o nagrodę może już 
tylko pracownik Prignitz Meble Pomorskie. Roz-
wiązania krzyżówki należy wrzucać do skrzynki 
z pomysłami usprawniającymi. Na tę czynność 
mamy czas do 29 maja 2018 roku, dzień później 
nastąpi losowanie nagrody wśród tych, którzy 
prawidłowo rozwiązali krzyżówkę, tradycyjnie 
nagroda w krzyżówce to bon o wartości 300 zł. 

Na zdjęciu: Grażyna Sokołowska i dyrektor Maciej Szymczak
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