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Przypomnijmy, czym zajmuje się WZDZ?
Prowadzimy trzy szkoły. Są to Zespoły Szkół 

Zawodowych w Świnoujściu i Trzebiatowie oraz 
Szkoła Branżowa I stopnia na placu Kilińskiego 3 
w Szczecinie. Obecnie uczy się u nas około 700 
uczniów. Ale kształceniem zawodowym zajmuje-
my się również w formie kursów dla dorosłych. 
Paleta naszych usług jest w tym zakresie bardzo 
szeroka. Jest to m.in. spawalnictwo, gastrono-
mia, kursy budowlane, obsługi wózków jezdnio-
wych czy szkolenia energetyczne.

Kiedyś straszono uczniów, mówiąc „ucz się, 
bo pójdziesz do zawodówki”. Te czasy minęły 
i młodzież chętnie wybiera szkoły WZDZ?

Tak, uczniowie chcą się uczyć w WZDZ, bo 
wiedzą, że dzięki temu bez problemu znajdą pra-
cę. Z roku na rok rośnie nam liczba chętnych do 
rozpoczęcia nauki. 

W naszych warsztatach wiodące jest kształ-
cenie w zawodach: operator obrabiarek skra-
wających CNC, ślusarz i elektromechanik. W kla-
sach wielozawodowych tradycyjnie dużo mamy 
przyszłych fryzjerów, sprzedawców, piekarzy, 
kucharzy, cukierników, ale w tym roku również 
mechaników samochodowych. Mamy bardzo 
duże zróżnicowanie zawodów.

A jak wygląda nauka w WZDZ w czasie pan-
demii koronawirusa?

W pierwszym okresie pandemii od 12 marca 
nauka w naszych szkołach nie odbywała się. Ale 
od 1 września wróciliśmy do tradycyjnego sta-
cjonarnego nauczania. Przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego w szkole odbywają się zajęcia teore-
tyczne i praktyczne, czyli nauka w warsztatach. Aż 
60 proc. naszych uczniów to pracownicy młodo-
ciani, którzy w szkole uczą się teorii, a na co dzień 
są pracownikami w zakładach pracy na terenie 
Szczecina i województwa zachodniopomorskie-
go. Tu wszystko wróciło do normalnego trybu.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w sferze kur-
sów dla dorosłych. Obserwujemy, że wiele osób 
nadal obawia się, w jakim kierunku będzie się 
rozwijać pandemia. W związku z tym fi rmy, któ-
re zlecają nam kursy, wstrzymują się lub prze-
kładają terminy, czekając na to, co się wydarzy. 
Ale ta nowa sytuacja spowodowała również, że 
przestawiliśmy się z organizacją zajęć na tryb on-
-line. Praktycznie wszystkie nasze kursy możemy 
prowadzić zdalnie np. na platformie Teams, oczy-
wiście z wyjątkiem zajęć praktycznych i od decyzji 
kursantów zależy, w jakiej formie chcą odbywać 
zajęcia – stacjonarnie czy on-line. 

WZDZ uczy zawodu

Jakie kursy najczęściej zlecają przedsię-
biorcy?

Zakłady Doskonalenia Zawodowego w całej 
Polsce słyną z tego, że są miejscem łączącym 
edukację z biznesem. 

Ostatnio dużym powodzeniem cieszą się kur-
sy pod nazwą „Eksploatacja/dozór urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych do 
1 kV”, które kończą się uprawnieniami energe-
tycznymi z zakresu eksploatacji/dozoru urzą-
dzeń, instalacji, sieci elektroenergetycznych, gr. 
E1/ D1 przed naszą Komisją Paliwowo-Energe-
tyczną powołaną przy WZDZ przez prezesa URE.

Duże zainteresowanie tradycyjnie dotyczy kur-
sów spawalniczych, budowlanych, elektrycznych, 
wózków jezdniowych czy gastronomicznych.

Rynek zapewne szybko weryfi kuje szkol-
nictwo zawodowe?

To, co dzieje się na rynku pracy, widać u nas 
momentalnie. Szybko dowiadujemy się, na jakie 
zawody jest zapotrzebowanie. Jeśli teraz mło-
dzież widzi dla siebie szansę np. w zawodzie 
mechanika samochodowego, to znaczy, że ta 
branża nie zanika. Ponadto monitorujemy losy 
naszych absolwentów. Praktycznie nie zdarza 
się, żeby mieli oni problemy ze znalezieniem 
pracy czy to w Polsce, czy za granicą. Co cieka-
we, obserwujemy, że wielu absolwentów, któ-
rzy wcześniej wyjechali z Polski, teraz wraca do 
kraju. Kalkulują warunki płacowe i dochodzą do 
wniosku, że praca w Polsce zaczyna im się po 
prostu opłacać. Aktualnie nasza szkoła ma pod-
pisane umowy z około 100 pracodawcami z woj. 
zachodniopomorskiego.

Jakie wyzwania stanęły w tym roku przed 
WZDZ?

W tym roku odnotowaliśmy bardzo duży na-
bór młodzieży do naszej szkoły. To było dla nas 
duże wyzwanie, ale tego typu „problemów” ży-
czyłbym sobie zawsze. Już w ubiegłorocznym 
naborze, w związku z reformą edukacji, kiedy 
do szkół przyjmowany był podwójny rocznik (po 
gimnazjum i podstawówce), przyjęliśmy ponad 
100 uczniów. W tym roku ponownie nastąpił 
duży wzrost i obecnie w naszej szkole w Szcze-
cinie uczy się już 421 uczniów. To rekord od po-
czątku istnienia szkoły.

W związku z tym w wakacje trwały intensyw-
ne remonty, adaptacje sal i szatni. Wszystko po 
to, żeby dostosować nasze warunki do potrzeb 
zwiększonego naboru. Wykorzystaliśmy piętro 
po pomieszczeniach dzierżawionych wcześniej 
przez klub fi tness, który przez pandemię nieste-
ty był zmuszony zamknąć działalność i oddaliśmy 
do dyspozycji uczniów nowe sale gimnastyczne 
w których mogą odbywać się zajęcia wf., tanecz-
ne i inne m.in. fi tness, gdyż są one wyposażone 
w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń kulturystycz-
nych takich jak: ławki treningowe, atlasy, bieżnie, 
rowery treningowe i inne akcesoria. 

Z kolei w Zespole Szkół Zawodowych WZDZ 
w Trzebiatowie realizujemy projekt unijny z WUP 
w Szczecinie, z działania 8.6 RPO WZ 2014-2020, 
dzięki któremu przeprowadziliśmy dużą moder-

nizację warsztatów szkolnych: wyremontowali-
śmy sale warsztatowe oraz kupiliśmy najnowsze 
maszyny do nauki zawodu.

Pochwalę się, że w Szczecinie w Branżowej 
Szkole I stopnia WZDZ realizujemy obecnie pro-
jekt „CNC – zawód przyszłości” fi nansowany 
z działania 8.7 RPO WZ 2014-2020. Głównym 
jego celem jest poprawa efektywności kształce-
nia zawodowego w szkole, poprzez następujące 
działania: doposażenie szkolnych warsztatów 
CNC, szkolenie uczniów i nauczycieli z oprogra-
mowania obrabiarek CNC, które posiadamy 
w naszej szkole, praktyki dla uczniów i nauczy-
cieli, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 
doradztwo edukacyjno-zawodowe, zarówno in-
dywidualne, jak i grupowe.

Wygraliśmy również projekt „Nowe upraw-
nienia – nowe szanse” realizowany w ramach 
działania 8.6 RPO WZ, którego głównym celem 
jest poprawa efektywności kształcenia zawo-
dowego w Branżowej Szkole I Stopnia WZDZ 
w Szczecinie dzięki doposażeniu szkoły w wózek 
jezdniowy i umożliwieniu 60 uczniom udziału 
w zajęciach pozwalających na uzyskanie dodat-
kowych kwalifi kacji zwiększających ich szanse 
na rynku pracy. Obecnie jesteśmy w trakcie 
podpisywania w tym zakresie umowy z WUP 
w Szczecinie. 

Czy w szczecińskiej strukturze szkoły po-
wstanie również Branżowa Szkoła II stopnia?

Tak, chcemy, żeby nasi uczniowie kontynu-
owali u nas naukę, żeby mogli zdobyć tytuł tech-
nika i mieli możliwość zdania matury. Myślę, że 
będziemy mogli wystąpić o otwarcie Branżowej 
Szkoły II stopnia w przyszłym roku. W tym celu 
wystąpiliśmy już o pewne zgody. Dostaliśmy 
m.in. wytyczne ppoż., które musimy spełnić. Po-
kłosiem tego jest m.in. zaadaptowanie części te-
renu po ryneczku przy placu Kilińskiego i posze-
rzenie naszego parkingu, tak by zorganizować 
tam miejsce do zawracania wozu strażackiego. 

W Świnoujściu i Trzebiatowie Branżowe 
Szkoły II stopnia rozpoczęły działalność już od 
1 września br.

Z nowinek powiem, że nasz budynek przy 
pl. Kilińskiego 3 będzie już niedługo bardziej wi-
doczny wieczorem. Pojawią się na nim podświe-
tlane szyldy LED z logo ZDZ, które będzie widać z 
różnych kierunków. W przyszłości bardzo chcieli-
byśmy wyremontować elewację budynku.

Poprawiamy także komunikację z internauta-
mi. W październiku ruszy zupełnie nowa strona 
www.wzdz.pl, która w nowy, bardziej czytelny 
sposób będzie informowała o naszych szkołach 
i kursach, jakie oferujemy.

Dziękujemy za rozmowę.

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

Dr Krzysztof Osiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Szczecinie o nowych projektach i o tym, że nauka w WZDZ po 
prostu się opłaca.
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