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Kształcono w niej młodzież w spe-
cjalnościach: elektromechanik, 
mechanik pojazdów samocho-

dowych, ślusarz narzędziowy, tokarz, fre-
zer, blacharz karoseryjny i malarz lakier-
nik. W tym samym roku powstają warsz-
taty szkolne i internat.

1 września 1973 r. decyzją Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego uległa zmia-
nie nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawo-
dowych FSM, w skład którego weszły: 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum 
Zawodowe, Tech. Mechaniczne dla Pra-
cujących. 1 września 1975 r. zostaje utwo-
rzone Średnie Studium Zawodowe.

Od 1 września 1981 r. przy ZSZ FSM 
powstają klasy Technikum Samochodo-
wego, a w 1990 r. Szkoła Podst. nr 38.

Po przejęciu szkoły przez Kuratorium 
Oświaty w Bielsku-Białej w 1993 r. nastę-
puje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół 
Samochodowych i Ogólnokształcących, 
która obowiązuje do dzisiaj. W 1999 r. 
zostaje utworzone w Zespole Gimna-
zjum nr 12.

W 2007 r. wprowadzono nowe kierunki 
kształcenia: technik logistyk oraz technik 
spedytor. Od 1 września 2017 r. w Branżo-
wej Szkole I stopnia nr 5 realizowane jest 
kształcenie w zawodzie kierowca mecha-
nik. Od roku szkolnego 2019/2020 zostaną 
uruchomione nowe kierunki kształcenia 
w technikum i szkole branżowej: technik 
automatyk i mechanik motocyklowy.

Początki szkoły sięgają 1 września 1972 r., kiedy 
to Ministerstwo Przemysłu Maszynowego na wniosek 
dyrektora FSM tworzy Zasadniczą Szkołę Zawodową FSM.

ZSSiO Bielsko-Biała 

System kształcenia kierowców mech-
aników odbywa się przy współpracy  
z partnerami szkoły. Zajęcia specjali-
styczne i praktyki uczniowie realizują już od 
klasy pierwszej. Kurs prawa jazdy kategorii 
B organizowany jest raz w roku od marca 
do czerwca. Biorą w nim udział uczniowie, 
którzy do czerwca danego roku ukończyli 
18 lat. Środki finansowe na ten cel zapew-
nia organ prowadzący szkołę. 

– Obecnie w szkole funkcjonują 
dwa oddziały kierowców mechaników  
– klasa pierwsza (25 uczniów) i druga (15 
uczniów) – mówi dyrektor szkoły Janusz 
Berek. – W stosunku do zapotrzebowania 
na rynku pracy na kierowców mechani-
ków liczba osób kształcących się w tym 
zawodzie jest bardzo niewielka. Wynika 
to przede wszystkim z tego, że młodzież 
częściej wybiera naukę w szkole śred-
niej. Moim zdaniem szansą na zwiększe-
nie naboru na wspomniany kierunek jest 
wprowadzenie możliwości zdobycia przez 
uczniów kategorii C prawa jady. Jedno-
cześnie należy podkreślić potrzebę ścisłej 
współpracy pracodawców ze szkołą w 
kwestii organizowania kształcenia prak-

tycznego i promowania tego kierunku. 
Dodatkową zachętą do podjęcia nauki 
w zawodzie kierowca mechanik byłaby  
z pewnością możliwość uzyskania kate-
gor i i  C+E w branżowych szkołach  
II stopnia. 

ZSSiO współpracuje z wieloma reno-
mowanymi firmami i instytucjami, podej-
mując i organizując z partnerami wiele ini-
cjatyw edukacyjno-zawodowych, takich 
jak: prelekcje dla młodzieży prowadzone 
przez specjalistów z branży motoryzacyj-
nej, wizyty zawodoznawcze w firmach, 
udział w targach, organizacja i udział  
w konkursach i olimpiadach technicz-
nych itp. Kierunki technik pojazdów samo-
chodowych i technik mechanik objęte 
są patronatem przez Fiat Chrysler Auto-
mobiles. Nad wszystkimi kierunkami  
w technikum opiekę naukowo-dydak-
tyczną sprawuje Akademia Techniczno-
-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Od 
roku szkolnego 2019/2020 kierunek 
technik spedytor i kierowca mechanik 
zostanie objęty patronatem przez jedną 
z największych firm międzynarodowych  
z branży TSL.

– Dziesięć samochodów, którymi dyspo-
nujemy, pozwala nam realizować tematy 
związane zarówno z historią motoryzacji, 
stosowanymi wówczas rozwiązaniami, 
jak i te, które występują we współcześnie 
produkowanych pojazdach. Baza dydak-
tyczna jest na bieżąco uzupełniania ze 
środków własnych, wsparcia udzielanego 
przez partnerów szkoły, np. firmę Eaton 
Powering Business Worldwide, Hyundai 
Stawowy oraz ze środków pochodzą-
cych z projektów realizowanych przez mia-
sto Bielsko-Biała. Kadra pedagogiczna 
posiada wykształcenie kierunkowe i na 
bieżąco je uzupełnia. 

Rekrutacja do szkoły odbywa się  
w formie elektronicznej, a w okresie 
naboru ZSSiO  organizuje wiele akcji pro-
mocyjnych, mających na celu dotarcie 
z ofertą edukacyjną do jak największej 
liczby potencjalnych kandydatów. 

Wszystko więc wskazuje na to, że 
zawód kierowca mechanik na dobre odro-
dzi się w Bielsku-Białej, mieście przez 
wielu uważanych za kolebkę polskiej 
motoryzacji…

GR, ZSSiO

Daniel Salamon
Wybrałem zawód kierowcy mechanika, 

ponieważ chciałem pójść w ślady mojego taty. 
W gimnazjum kilka razy byłem z nim w tra-
sach w Niemczech oraz we Włoszech i bar-
dzo mi się to spodobało. Rok później zauważy-
łem, że szkoła samochodowa w Bielsku-Białej 
otwiera nowy kierunek kształcenia: kierowca 
mechanik i już wiedziałem, że to wymarzony 
zawód dla mnie. Będę mógł zdobyć wykształ-
cenie kierunkowe, a to pomoże mi w zdoby-
ciu pracy w dobrej i cenionej na rynku firmie 
transportowej.

Krystian Folga
Moja przygoda z zawodem kierowcy 

mechanika zaczęła się już w szkole podsta-
wowej. Mój wujek miał warsztat samocho-
dowy i pomimo że na początku wcale mnie to 
nie interesowało, zacząłem z nim pracować. 
Z czasem polubiłem tę pracę i pomyślałem, że 
mogę związać z tym swą przyszłość. 

Z wiekiem przyszedł czas na gry kompu-
terowe – samochody osobowe, a potem cięża-
rowe. Zacząłem się interesować pracą kierowcy.

Pomyślałem, że będzie to fajne wyzwanie 
życiowe i postanowiłem jeździć zawodowo na 
ciężarówkach.

Wiktor Urbaś
Według mnie praca jako kierowca mecha-

nik jest bardzo przyszłościowa i daje wiele 
perspektyw na rozwój. Obecnie na rynku 
jest duże zapotrzebowanie na ten zawód i są 
ogromne możliwości zatrudnienia na całym 
świecie. 

Oprócz obowiązków zawód ten daje dużo 
przyjemności i pozwala zwiedzić różne cie-
kawe miejsca i kraje.

Dla człowieka z pasją kierowcy, pomimo 
ogromnej odpowiedzialności, praca ta daje 
dużą satysfakcję.

Paweł Niemczuk
Od dzieciństwa pasjonowałem się 

transportem. Od kiedy pamiętam ciągnęło 
mnie do kierownicy i do tego zawodu. Tata 
jeździł ciągnikami siodłowymi z naczepami 
i często zabierał mnie w trasy. Ponieważ 
jeszcze nie mogę samodzielnie prowadzić 
pojazdów, korzystam z różnych symulato-
rów, czytam książki i przeglądam katalogi. 
Ciągle poszerzam swoją wiedzę w temacie 
ciężarówek oraz transportów na trasach 
międzynarodowych.

Bożena Stawowczyk –
 nauczyciel przedmiotów 
zawodowych

Branża transportowa w Polsce od wielu 
lat rozwija się bardzo prężnie. Jako liderzy  
w Europie polskie firmy potrzebują wciąż 
nowych kierowców. Otwiera to młodym 
ludziom perspektywy na znalezienie dobrej 
i stabilnej pracy. Zawód kierowca mechanik 
daje również szansę na pracę u wielu mię-
dzynarodowych przewoźników, zwłaszcza że 
polscy kierowcy postrzegani są jako bardzo 
dobrzy fachowcy w swojej branży.

Dlatego niezwykle ważne jest odpowied-
nie przygotowanie przyszłych kierowców 
na wejście na rynek pracy. Okres spędzony 
w szkole pozwala zgłębić wiele zagadnień 
zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycz-
nej. Rozwija również pasję poznawania świata 
wśród przyszłych kierowców i otwiera szansę 
na realizację planów zawodowych.

Dyrektor Janusz Berek liczy, że zaintere-
sowanie zawodem wzrośnie, gdy pojawi 
się możliwość uzyskania prawa jazdy kat. 
C+E w branżowych szkołach II stopnia.

Szkoła realizuje wiele innowacji peda-
gogicznych, między innymi „Obsługa 
celna” na kierunku technik spedytor, 
współpracując z Oddziałem Celnym  
w CzechowicachDziedzicach. Ucznio-
wie odbywają praktyki i staże zarówno  
w kraju, jak i za granicą, w tym w ramach 
projektów realizowanych z funduszy unij-
nych. W roku szkolnym 2017/2018 grupa 
młodzieży odbywała staże w Niemczech 
w ramach projektu „Motoryzacja bez gra-
nic”, w obecnym roku szkolnym najlepsi 

uczniowie wyjadą na staże do Hiszpa-
nii. Praktyki odbywają się także w Biel-
skim Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego i Praktycznego oraz w wielu firmach 
motoryzacyjnych na terenie Bielska-Bia-
łej i okolic.

– Szkoła posiada bogatą bazę tech-
niczno-dydaktyczną do teoretycznej  
i praktycznej nauki zawodu, w skład któ-
rej wchodzą pracownie samochodowe  
i sale lekcyjne odpowiednio wyposażone  
– informuje dalej dyrektor placówki.  

ZSSiO na co dzień współpracuje z wieloma firmami i instytucjami. Ten samochód na 
potrzeby szkoły przekazała Straż Miejska w Bielsku-Białej. 


