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Po roku wracamy do Wojewódzkiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego…

Tymczasem rok mieliśmy bardzo bogaty, 
właściwie rewolucyjny – w poprawie naszej in-
frastruktury edukacyjnej.

Po remoncie, który przeprowadziliśmy 
dzięki dofinansowaniu unijnemu i przy wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego – Działanie  9.8 
RPO WZ, w październiku 2018 roku otworzy-
liśmy pomieszczenia szkoleniowe warsztatu 
mechanicznego dla potrzeb kształcenia ślusa-
rzy i operatorów obrabiarek CNC sterowanych 
komputerowo. Wymieniliśmy w remonto-
wanych pomieszczeniach instalacje, podłogi, 
wentylację, zamontowaliśmy klimatyzację, wy-
posażyliśmy je w nowoczesne urządzenia ste-
rowane numerycznie. Weszliśmy więc w XXI 
wiek. Wartość projektu opiewała na 2,5 mln zł.

Z kolei projekt unijny z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy – Działanie 8.6 RPO WZ, pozwolił 
nam wyremontować oraz doposażyć pracow-
nie: elektryczną oraz spawalniczą, na potrzeby 
których kupiliśmy m.in. najnowszy sprzęt spa-
walniczy i w tej chwili kształcimy we wszystkich 
metodach spawania. 

Kolejne fundusze unijne z WUP, Działanie 
8.6 RPO WZ, pozwoliły na remont i wyposaże-
nie pracowni gastronomicznej, w której pro-
wadzimy kursy kucharskie.

Ułatwi wam to realizację podstawowych 
celów.

Głównym celem naszej działalności jest 
kształcenie młodzieży i dorosłych. Aktualnie 
w naszych Branżowych Szkołach I stopnia:  
w Szczecinie, Świnoujściu i Trzebiatowie, na-
ukę odbywa 650 uczniów. 

Kształceniem zawodowym zajmujemy 
się również w formie kursów dla dorosłych:  
w Szczecinie, Świnoujściu, Trzebiatowie, Star-
gardzie, Łobzie, ale także w innych miejscowo-
ściach, jeśli jest na nie zapotrzebowanie. W cią-
gu roku na kursach kształci się ok. 1200 osób.

Czym nauka w WZDZ różni się od nauki 
w innych szkołach?

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że 
wszystkie nasze szkoły to szkoły publiczne, wo-
bec tego nauka w nich jest bezpłatna. Około 
2/3 uczniów to tzw. pracownicy młodociani, 
którzy w szkole uczą się teorii, a na co dzień 
są pracownikami u rzemieślników lub w innych 
firmach na terenie miasta i okolic. 

Podam przykład. W naszych warsztatach 
w Trzebiatowie uczniowie w ramach praktyki 
zawodowej uczestniczą w produkcji alumi-
niowych stelaży do wanien dla hiszpańskiego 
koncernu Roca, który produkuje armaturę 

WZDZ: 
Nasi słuchacze są bliżej zawodu

łazienkową w zakładzie w Gryficach. Dlatego 
uczeń kończący naszą szkołę staje się od razu 
pełnoprawnym pracownikiem i nie ma proble-
mów ze znalezieniem pracy. Tzw. kształcenie 
dualne, o którym tyle się dzisiaj mówi, w na-
szych szkołach my prowadzimy już od lat 60. 

Można powiedzieć, że wszyscy nasi słucha-
cze są bliżej zawodu. 

Które kursy dobrze rokują dla kariery 
zawodowej?

W naszych warsztatach szkolnych kształ-
cimy ślusarzy, stolarzy, elektromechaników  
i operatorów obrabiarek skrawających – to 
zawody szczególnie poszukiwane, jeśli chodzi  
o potrzeby w regionie.

Ponadto w klasach wielozawodowych na-
ukę pobiera wiele fryzjerek, fryzjerów, sprze-
dawców, ale też blacharzy, cukierników, pieka-
rzy, kucharzy, mechaników.

Natomiast jeśli spojrzymy na ofertę kur-
sów dla dorosłych, to prym wiodą kursy spa-
walnicze, kucharskie, budowlane, elektryczne 
z uprawnieniami Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich oraz operatorów wózków widłowych. 

Czy pracodawcy chętnie wysyłają pra-
cowników na szkolenia?

Tym co nas wyróżnia, jest jakość kształce-
nia. Kursanci mają u nas dużo zajęć praktycz-
nych, co w efekcie przekłada się na ich wysokie 
umiejętności po odbyciu szkolenia. Podam 
przykład pewnej firmy, która wysłała pracow-
ników na kurs spawania w innej instytucji, a pół 
roku później niezadowolona z efektów kształ-
cenia, zwróciła się do nas z zapytaniem, czy 
może przysłać tych ludzi jeszcze raz na takie 
szkolenie, ale już w naszej firmie. Nasze szkoły 
mają również podpisane stałe umowy z około 
70 pracodawcami. 

Przypomnę, że w WZDZ funkcjonuje sys-
tem jakości ISO i co roku jesteśmy poddawa-
ni auditowi przez towarzystwo klasyfikacyjne 
TÜV SÜD.

A jakie teraz wyzwania stoją przed 
WZDZ?

Ten rok to dla nas przede wszystkim wy-
zwanie, jakim jest podwójny nabór uczniów do 
szkół, bo w bieżącym roku kumulują się dwa 
roczniki, które zasilą szkoły ponadpodstawo-
we – młodzież z ostatniego rocznika gimna-
zjum oraz ósmej klasy podstawówki. Organi-
zacyjnie jesteśmy przygotowani do rekrutacji  
i liczymy na jak największą liczbę uczniów. 

W przyszłym roku natomiast czeka nas inna 
duża zmiana edukacyjna. Pojawi się możliwość 
kształcenia w tzw. Branżowej Szkole II stopnia, 
co oznacza, że absolwenci Branżowych Szkół  

I stopnia, takich jak nasza, będą mogli konty-
nuować naukę w dwuletniej Szkole Branżowej 
II stopnia, zdobywając tytuł technika oraz moż-
liwość zdania matury.

Poza tym, jak co roku, wyzwaniem jest płyn-
ne dostosowywanie się do potrzeb rynku pra-
cy, nadążanie za trendami. Dostajemy coraz 
więcej zapytań o kształcenie w nowoczesnych 
metodach np. spawania. Przykładowo: ktoś 
pracuje w Norwegii, dzwoni do nas i mówi:  
– Mam uprawnienia spawalnicze w metodzie 
X, ale jeśli zdobędę nowe umiejętności w me-
todzie Y, będę miał wyższe wynagrodzenie. 
Za miesiąc będę w Polsce i chciałbym ten czas 
wykorzystać na dokształcenie. I my dajemy mu 
taką możliwość w tzw. indywidualnym trybie 
nauczania. Klient przyjeżdża, płaci za godziny 
szkolenia, ma instruktora do swojej dyspozycji 
i po 3-4 tygodniach staje do egzaminu i uzysku-
je wymagane uprawnienia spawalnicze. 

Dziękujemy za rozmowę.

Wojewódzki Zaklad Doskonalenia Zawodowego
pl. Jana Kilińskiego 3  70-965 Szczecin
tel. 91 450 170 99
www.wzdz.pl

dr Krzysztof Osiński, prezes Zarządu WZDZ w Szczecinie, o szerokiej ofercie 
edukacyjnej zakładu, rewolucji w infrastrukturze i nowych wyzwaniach
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