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Jesteśmy na półmetku 2021 r. Kolejny 
rok w cieniu pandemii. Jak w tej sytuacji ra-
dzi sobie Grupa Polmotor? 

Nie ukrywam, że na początku pandemii 
mieliśmy moment całkowitego zatrzymania 
i spadek sprzedaży. Byliśmy tym zmartwieni, 
jednak gdy wszyscy nauczyliśmy się żyć z wiru-
sem, sytuacja zaczęła się normować. Na szczę-
ście salony nie zostały zamknięte. Urucho-
miliśmy internetowy salon, w którym można 
obejrzeć wszystkie modele i ustalić szczegóły 
zakupu ze specjalistą ds. sprzedaży. Oczywi-
ście martwi nas sytuacja, która ma miejsce na 
rynku, bo jeżeli inne gałęzie gospodarki są za-
mknięte lub ich działalność jest ograniczona, 
to my to również odczuwamy. Restauratorzy, 
właściciele hoteli, sklepów to są nasi klienci  
i jeśli oni będą bankrutować, to przełoży się 
to na sprzedaż aut. W czasie pandemii ważne 
było dla nas utrzymanie miejsc pracy. Bardzo 
walczyliśmy o to, by przejść ten trudny okres 
nie tracąc nikogo z naszej całej załogi. 

W maju wszedł na rynek nowy elektrycz-
ny model KIA. Czym się wyróżnia na tle aut 
w swojej klasie? 

Kia EV6 GT to nowy model w pełni elektrycz-
ny–sportowy crossover, dysponuje mocą 585 
koni mechanicznych i przyspiesza od 0 do 100 
km w zaledwie 3,5 sekundy! To samochód, który 
wyróżnia się sylwetką i przede wszystkim osiąga-
mi. To coś zupełnie nowatorskiego, co pojawiło 
się wraz z nowym brandem marki Kia. Auto za-
pewnia duży zasięg jak na auto elektryczne i 
możemy nim swobodnie przejechać około 500 
km. Do 80 proc. możemy naładować go w 18 mi-
nut, więc to jest bardzo szybki czas! Generalnie 
elektromobilność to jest przyszłość motoryzacji.  
W ofercie Kia już od dawna dostępne są samo-
chody hybrydowe i samochody typu plug-in. 
Pamiętajmy również, że Unia mocno ogranicza 
emisję dwutlenku węgla, zakłada, że do 2030 r. 
nastąpi całkowite wyłączenie ze sprzedaży sa-

Polmotor: motoryzacja i sport 

mochodów spalinowych, czy w to wierzymy, czy 
nie, musimy się zacząć przyzwyczajać do tego co 
nowe, bo elektryfikacja nadchodzi. 

Działalność Grupy Polmotor wykracza 
daleko poza sprzedaż samochodów. Od lat 
wspierają Państwo różne dziedziny, w tym: 
sport i konkretnych zawodników. 

Jestem bardzo dumny z faktu, że Grupa  
Polmotor wspiera sportowców, ale też w ogó-
le sport, angażując się w różne wydarzenia 
sportowe w naszym regionie. Nie jesteśmy  
w tych działaniach nastawieni tylko na sukces 
sprzedażowy. Jestem również dumny z tego, 
że naszym ambasadorem jest Piotr Lisek, wi-
cemistrz świata, człowiek, który będzie repre-
zentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. 
Zresztą tak samo, jak Marcin Lewandowski, 
który jest z nami od zeszłego roku, rekordzi-
sta polski na 1500 m. Wspieramy tenis i je-
steśmy partnerem tytularnym hali tenisowej  
– Kia Polmotor Arena, organizujemy m.in. Kia  
Polmotor Kids Cup turnieje tenisowe dla 
dzieci, by mogły osiągać dobre wyniki.  
Ponadto realizujemy projekt „Sport to my” 
i jesteśmy otwarci na to, aby wspierać każde-
go, kto uprawia sport. To nie musi być ktoś 
na mistrzowskim poziomie, ale po prostu 
osoba, która się tym zajmuje i kocha sport. 
W ramach projektu „Sport to my” jesteśmy 
partnerami np. Memoriału Maniaka, Mityngu 
Skoku o tyczce, Szczecińskiego Klubu Spor-
towego Głuchych Korona, wspieramy Kia 
Polmotor Running Team – grupę młodych  

Kochamy Szczecin, jesteśmy firmą, 
która stąd pochodzi. Czujemy to 
miasto, żyjemy tutaj, widzimy sportowy 
potencjał, a także to, jak ludzie 
podchodzą do sportu. Chcemy się 
dzielić naszym biznesem, który  
z sukcesami prowadzimy od 27 lat,  
a nie tylko zamknąć się w salonie  
i mówić, że nasze auta są najlepsze  
– opowiada Konrad Kijak, dyrektor
ds. handlowych i administracji  
Kia Polmotor. 

zawodników przygotowujących się do startu  
w zawodach głównie biegowych. 

Czy życie w cieniu pandemii wpłynęło  
w jakiś sposób na realizację tego projektu? 

Podeszliśmy do tego zupełnie na odwrót, 
właśnie w czasie pandemii staraliśmy się jesz-
cze bardziej wspierać wydarzenia sportowe. 
Hala tenisowa dawała nam dużo możliwości, 
by mimo ograniczeń organizować i działać da-
lej w zakresie promocji sportu. Poza tym roz-
poczęliśmy projekt z Akademickim Ośrodkiem 
Jeździeckim. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się także młodzieżowe zawody Skoku o Tyczce 
„Lisek i przyjaciele” na Wyspie Grodzkiej, oczy- 
wiście wszystkie wydarzenia organizowaliśmy 
zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. 

Grupa Polmotor inwestuje w działania pro-
ekologiczne i chce montować panele fotowol-
taiczne. Gdzie one będą instalowane i dlaczego? 

Panele zapewniają wiele korzyści ekolo-
gicznych i ekonomicznych. My poważnie pod-
chodzimy do tematu ekologii i chcemy dawać 
dobry przykład innym. Mamy projekt, aby 
nasze salony były wyposażone w instalacje  
z paneli fotowoltaicznych. Powstaną również 
tzw. Carport, czyli wiaty parkingowe z foto-
woltaicznym zadaszeniem. W zakresie ekologii 
od wielu lat współpracujemy m.in. z Akademią 
Morską oraz firmą GARO. 

Wasza działalność to duży sukces. Skąd 
u Was ta pasja, by wychodzić poza obszar 
sprzedaży samochodów? 

Kochamy Szczecin, jesteśmy firmą, która 
stąd pochodzi. Czujemy to miasto, żyjemy tu-
taj, widzimy sportowy potencjał, a także to, 
jak ludzie podchodzą do sportu. Chcemy się 
dzielić naszym biznesem, który z sukcesami 
prowadzimy od 27 lat, a nie tylko zamknąć się 
w salonie i mówić, że nasze auta są najlepsze.

Dziękujemy za rozmowę.

Jak pandemia dotknęła szkolnictwo za-
wodowe?

Miniony rok przebiegał pod dyktando 
koronawirusa. Najpierw w marcu nastąpiło 
zamknięcie placówek oświatowych, więc  
i naszych szkół. Potem pozwolono na naukę 
w trybie hybrydowym, czyli na organizowa-
nie zajęć teoretycznych online, a praktycz-
nych w formie stacjonarnej: w małych gru-
pach i z zachowaniem reżimów sanitarnych. 

Jeśli zaś chodzi o kursy zawodowe, pod-
jęliśmy decyzję, że zmodernizujemy naszą 
ofertę, tak aby przestawić się na formułę 
online, korzystając z dostępnych na ryn-
ku platform internetowych – oczywiście  
z wyjątkiem zajęć praktycznych. Oczywiście  
w okresie minionego roku pojawiały się róż-
ne problemy, polegające na tym, że np. firma 
zleciła nam kurs dla 10 pracowników, a nagle 
okazało się, że wszystko trzeba odwoływać z 
uwagi na lockdown. W rezultacie pozostawa-
ło przesunięcie szkolenia na inny, późniejszy 
termin. W szkole w Szczecinie mamy dużo 
uczniów, którzy są pracownikami młodocia-
nymi, np. w zakładach fryzjerskich lub gastro-
nomicznych. I tu też pojawiały się trudności 
dotyczące praktyk, bo branże te były przez 
dłuższy czas zamknięte. Podobnie w szkole 
w Świnoujściu, gdzie część uczniów zdobywa 
praktyczną naukę zawodu w hotelach. Były 
więc różne perturbacje, utrudnienia, ale nie 
dochodziło na szczęście do sytuacji, że uczeń 
ze względu na pandemię tracił pracodawcę. 
Ogólnie w związku z pandemią odnotowali-
śmy spadek obrotów w działalności kursowej 
i to na poziomie aż 30-40 proc., było to nie-
stety nieuniknione z uwagi na wprowadzone 
obostrzenia sanitarne. Tradycyjna współpra-
ca z urzędami czy instytucjami rynku pracy, 

WZDZ kształci 
dla przemysłu 

takimi jak np. Wojewódzki czy Powiatowy 
Urząd Pracy odbywała się, mimo COVID bez 
zakłóceń.

W obszarze finansowania oświaty muszę 
podkreślić, że jego poziom został utrzymany. 
Należy tu zaznaczyć, że od kilku lat wydatki 
finansowe na szkolnictwo zawodowe zwięk-
szają się, a dotacje, które otrzymujemy, mo-
żemy przeznaczać na niezbędne remonty, 
doposażenie bazy czy pomoce dydaktyczne. 

Oficjalnie 24 maja zakład wrócił po okre-
sie pandemii do pracy całkowicie stacjonar-
nej, większość kadry przyjęła już jedną bądź 
dwie dawki szczepionki. Patrzymy pozytyw-
nie w przyszłość. 

Jakie macie doświadczenia z naucza-
niem online, czy pozostanie ono w ofercie?

Wszystkie Zakłady Doskonalenia Zawo-
dowego w Polsce, a jest ich 22, od lat wdra-
żały różne formy e-learningowe. Ale do tej 
pory nie cieszyły się one wielkim powodze-
niem u klientów. Pandemia spowodowała 
nieuchronność przejścia na ten tryb pracy  
i nauczania i muszę przyznać, że nasza kadra 
dobrze odnalazła się w nowej rzeczywisto-
ści. Część osób, które nie były wystarczająco 
zaznajomione z technologią informacyjną, 
podszkoliły się z obsługi narzędzi informa-
tycznych. Pozytywne było też to, że przeor-
ganizowaliśmy nie tylko działalność szkolną, 
ale i kursową, proponując kursy online. To 
jest wartość, która pozostanie w naszej ofer-
cie na stałe, mamy teraz ku temu narzędzia  
i przeszkolonych ludzi.

Dlaczego warto korzystać z oferty WZDZ?
Mamy ofertę, która odpowiada na wy-

zwania rynku. I to co najważniejsze, to to, że 
uczymy zawodu, dajemy konkretne kwalifi-
kacje zarówno naszym uczniom, jak i absol-
wentom kursów. W zeszłym roku szkolnym 
uruchomiliśmy Szkoły Branżowe II stopnia 
w Świnoujściu i Trzebiatowie, gdzie można 
zdobyć tytuł technika i zdać maturę, a po-
tem pójść na studia. W Centrum Kształcenia  
w Trzebiatowie dzięki wygranemu projekto-
wi w ramach środków z działania 8.6. RPO 
WZ bardzo mocno zmodernizowaliśmy nasze 
warsztaty szkolne, kupiliśmy nowe maszyny, 
m.in. obrabiarki CNC do nauki zawodu.

A jak z obcokrajowcami na kursach?
Widzimy na kursach coraz więcej osób z 

Ukrainy. Natomiast co ciekawe, również w 
szkołach mamy coraz więcej uczniów z tego 

kraju. Zdarza się, że rodzice, którzy pracują  
w Polsce, już przynoszą nam dokumenty ukra-
ińskich dzieci, które teraz kończą szkołę na 
Ukrainie, ale mają w najbliższej przyszłości 
przyjechać do Polski z zamiarem podjęcia na-
uki w naszych szkołach również w Trzebiato-
wie czy Świnoujściu. Zeszły rok, co chciałbym 
podkreślić, był rekordowy, jeśli chodzi o nabór 
do naszej szkoły szczecińskiej. Jest ona w tej 
chwili największą szkołą branżową w Szcze-
cinie i stała się drugą pod względem liczby 
uczniów w województwie. 

Jak Pan ocenia wsparcie szkolnictwa za-
wodowego przez przedsiębiorców?

Uśmiecham się w tym miejscu, bo nieste-
ty na pracodawcach wymusiło to życie. Przez 
spadek bezrobocia przedsiębiorcy odczuli 
wyraźnie, że nie jest już tak jak dawniej, kie-
dy kandydaci do pracy ustawiali się w kolejce. 
Firmy same widzą, że muszą współpracować 
ze szkołami, od tego nie ma odwrotu, bo tyl-
ko w ten sposób są w stanie wykształcić so-
bie kadrę oddanych pracowników i zwracają 
się do nas np. w poszukiwaniu absolwentów. 
Aktualnie współpracujemy z ponad stu fir-
mami ze Szczecina i okolic, m.in.: PB Ciroko  
sp. z o.o., STr sp. z o.o., ZUH Elwiko, Radisson, 
Społem itp., które przyjmują naszych uczniów 
na praktyczną naukę zawodu. 

W najbliższej przyszłości planujemy jesz-
cze szerzej otworzyć się na tę współpracę  
i uruchomić na stronach internetowych na-
szych szkół tzw. strefę pracodawcy, gdzie 
firmy będą mogły prezentować swoje oferty 
pracy dla naszych uczniów. 

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 kształceniu w czasie pandemii i współpracy 
zakładu z otoczeniem gospodarczym.




