NAUKA ZAWODU W EXPOM
Historia warsztatów szkolnych
Pierwsi uczniowie naukę zawodu rozpoczęli w styczniu 1971 roku po przeniesieniu z Lubawy. Na przestrzeni czasu
zmieniały się kierunki kształcenia zawodowego, czego powodem było dostosowanie profilu nauki do bieżącego
zapotrzebowania firmy na fachowców z danej dziedziny. Kształcono więc początkowo mechaników maszyn i urządzeń
rolniczych, mechaników pojazdów samochodowych, następnie ślusarzy – mechaników. Przyszli mechanicy pojazdów
samochodowych swoje umiejętności kształcili uczestnicząc między innymi w remontach kapitalnych samochodów
STAR – 25, z kolei mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych w remontach ciągników rolniczych C – 4011, C – 355 a
także kombajnów zbożowych BIZON. Uczniowie podczas nauki „przechodzili” również przez poszczególne działy np.
ślusarnię, kuźnię, stację kontroli pojazdów.

STAR – 25

C – 4011

Z chwilą powstania spółki kształcono ślusarzy. W roku 2007, z uwagi na duże zapotrzebowanie pracowników działu
obróbki skrawaniem utworzono kolejny kierunek kształcenia tj. operator obrabiarek skrawających. Natomiast w roku
szkolnym 2015 / 16 piersi uczniowi rozpoczęli naukę zawodu LAKIERNIK.
Nauka przedmiotów teoretycznych początkowo odbywała się w Szkole Zawodowej w Lubawie, następnie w Nowym
Mieście Lub. w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida. Natomiast obecnie nasi praktykanci zasiadają w ławach
nowo wybudowanego Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
Wybrany przez siebie zawód od chwili powstania EXPOM S.A. zdobyło już ponad dwieście osób. Absolwenci
Warsztatu Szkolnego stanowią około 40 % obecnie zatrudnionych w EXPOM i aż 60% działu produkcji. Czworo
absolwentów piastuje stanowiska kierownicze w firmie, a są to: Dyrektor działu Zaopatrzenia i Magazynu, Mistrz
produkcji, Z-ca Dyrektora ds. Jakości, Główny Specjalista ds. BHP a zarazem Instruktor praktycznej nauki zawodu.
Nauka zawodu kończy się egzaminem odbywa się za pośrednictwem Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości a
uczniowie uzyskują tytuł CZELADNIKA. W ramach urozmaicenia procesu kształcenia praktycznego w ostatnich latach
firma zorganizowała uczniom kilka wycieczek edukacyjnych. Kilka krotnie miejsce wycieczki do cynkowni ogniowej
GRUPY TERMETAL w Grudziądzu. Przedstawiciel cynkowni uczestnikom wycieczek prezentował warunki jakie musi
spełniać konstrukcja stalowa przeznaczona do cynkowania oraz korzyści jakie są odnoszone z tytułu nałożenia powłoki
cynkowej. Kolejnym etapem było bezpośrednie zapoznanie się z przebiegiem procesu cynkowania. Ponieważ EXPOM
współpracuje z cynkownią w Grudziądzu możliwa była obserwacja cynkowania produkowanych u nas konstrukcji
stalowych. Również dwukrotnie zostały zorganizowane wycieczki zawodowo znawcze do fabryki obrabiarek w
Pleszewie, które były bardzo wartościowe zwłaszcza dla przyszłych operatorów obrabiarek skrawających.
Uczestnicząc w wystawie firmowej DMG MORI SEIKI uczniowie mieli możliwość zapoznania się z szeroką gamą

oferowanych przez tę firmę obrabiarek sterowanych numerycznie. „Drzwi” EXPOM otwarte są dla uczniów szkół
stojących przed wyborem zawodu. W ostatnich kilku latach z możliwości takiej skorzystali uczniowie okolicznych
gimnazjów.
W roku 2015 park maszynowy zasiliły nowe maszyny i urządzenia:
centrum obróbcze amerykańskiej firmy HAAS – model EC-1600, jest to nowoczesna obrabiarka sterowana
numerycznie wraz ze sterowanym elektronicznie magazynem narzędzi.
kabina lakiernicza DIANA o wym 5 x 5 x 18 m

Uczniowie umiejętności zawodowe zdobywają obsługując wysokiej klasy maszyny i urządzenia, tj. obrabiarki
konwencjonalne oraz sterowane numerycznie CNC.

DLACZEGO WATRO WYBRAK NAUKĘ W SZKOLE ZAWODOWEJ
1. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie warmińsko- mazurskim (w tyś.)
Wyszczególnienie

Czerwiec 2015

I półrocze 2015

Przemysł / EXPOM

79,4

79,2

11

10,7

20,2

20,1

Budownictwo
Handel, Naprawa pojazdów samochodowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tablic publikacyjnych Urzędu Statystycznego w Olsztynie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie warmińsko- mazurskim
w latach 2014-2015 (zł)
Wyszczególnienie

2014 Czerwiec

2015 Czerwiec

I półrocze 2014

I półrocze 2015

Ogółem

3 176,14

3 259,45

3 150,37

3 285,14

Przemysł / EXPOM

3 264,21

3 360,18

3 292,00

3 397,80

Budownictwo

3 138,43

3 299,57

3 100,54

3 359,32

Handel, Naprawa pojazdów samochodowych

2 743,42

2 833,74

2 665,51

2 785,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:, Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa warmińskomazurskiego w czerwcu 2015 r. Nr 6/2015, opublikowany 23.07.2015, Olsztyn 2015, Urząd Statystyczny w Olsztynie

2 . Wolne miejsca pracy w województwie z podziałem na rodzaje działalności
Wykres 1. Wybrane oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej w województwie warmińsko- mazurskim według
rodzaju działalności (I półrocze 2015)
6000
5160
5000
3663

4000
3000

2554
1790

2000

938

1000

866
514

Działalnośc
finansowa i
ubezpieczeniowa

Edukacja

Transport i
gospodarka
magazynowa

Opieka
zdrowotna i
pomoc społeczna

Budownictwo

Handel, Naprawa
pojazdów

Przetwórstwo
przemysłowe

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sprawozdawczość MPiPS- 01 o rynku pracy

3. Zestawienie zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2015 roku (brak danych liczbowych)
Poszczególne zawody a zapotrzebowanie na pracowników w I półroczu 2015 roku
Sekcja

Grupa elementarna
Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym

ZAPOTRZEBOWANIE Spawacze i pokrewni
NA
PRACOWNIKÓW

Lakiernicy
Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych
Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Cieśle i stolarze budowlani
Kelnerzy

NADWYŻKA
PRACOWNIKÓW

Agenci ubezpieczeniowi
Nauczyciele szkół specjalnych
Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji
Kartografowie i geodeci

Źródło: na podstawie Rankingu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Mieście Lubawskim

4. Procent bezrobotnych interesujących nas zawodów w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych.
Łączna suma bezrobotnych w II półroczu wyniosła 2340 osób, natomiast liczba bezrobotnych według zawodów i
stanowisk jakie nas interesują przedstawia się następująco:
1. Ślusarze – 74 bezrobotnych
2. Operatorzy obrabiarek skrawających (Tokarz, Frezer, Wytaczarz) – 22 bezrobotnych
3. Lakiernik – 1 bezrobotny
Co stanowy zaledwie 4,15 % wszystkich bezrobotnych.

