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„Studia coraz rzadziej przygotowują do zawodu, bo rynek pracy 
oferuje coraz mniej gotowych zawodów. Oferuje różne zajęcia, które 
się zmieniają, bo świat się zmienia” – powiedziała w wywiadzie dla 
„Dużego Formatu” (29.09.) profesor Krystyna Szafraniec, autorka rzą-
dowego raportu „Młodzi 2011”. Dwa zdania, które zawierają w sobie 
więcej treści niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Właściwie mogą 
stanowić kwintesencję genezy powstania Forum Kształcenia Ustawicz-
nego i Szkolnictwa Zawodowego. 

Kiedy w kwietniu 2010 roku przystępowaliśmy do realizacji dwóch 
projektów badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską 
„Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” i „Kształce-
nie ustawiczne jako kształcenie powszechne” interesowały nas relacje 
między szkołami zawodowymi a pracodawcami i instytucjami na rynku 
pracy oraz mechanizmy ułatwiające dopasowanie systemu kształce-
nia ustawicznego do potrzeb lokalnych rynków pracy. Wnioski okazały 
się zaskakujące. Nasze szkoły kształcą młodych ludzi, ale w najmniej-
szym stopniu nie przygotowują ich do funkcjonowania w życiu zawo-
dowym. Brakuje jakiejkolwiek relacji między faktycznymi potrzebami 
rynku a profilami szkół zawodowych. Postępuje masowa produkcja 

bezrobotnych, w okresie, gdy mazowieckie firmy poszukują wykwali-
fikowanych pracowników. Pracowników wyedukowanych nie podczas 
teoretycznych lekcji i na przestarzałych szkolnych warsztatach, ale po 
zawodowych praktykach z prawdziwego zdarzenia w nowoczesnych 
zakładach pracy. Ludzi znających współczesne realia, mobilnych i po-
trafiących reagować na błyskawicznie zmieniającą się rzeczywistość. 
Pracowników rozumiejących potrzebę kształcenia ustawicznego.

To właśnie dlatego, w wyniku realizacji obu projektów, powstało 
Forum na rzecz kształcenia ustawicznego i szkolnictwa zawodowego 
w województwie mazowieckim, zwane Forum KUSZ. Postawiło sobie za 
cel stworzenie podstaw regionalnej strategii kształcenia zawodowego, 
popularyzację szkolnictwa zawodowego skierowaną do podmiotów 
publicznych i prywatnych, młodzieży i jej otoczenia, które stoi przed 
wyborem ścieżki zawodowej. Forum już działa. Piszemy o nim w tym 
numerze Mazowieckiego Rynku Pracy.

Zapraszam do lektury.

p.o. dyrektor WUP w Warszawie

 Szkoły 
na rynku pracy

WUP ma nowego dyrektora

Od 1 września tego roku Wojewódz-
kim Urzędem Pracy w Warszawie kie-

ruje Tomasz Sieradz. Na spotkaniu z kadrą 
kierowniczą dyrektor podkreślił rolę urzędu 
w koordynowaniu regionalnej polityki rynku 
pracy i wdrażaniu funduszy unijnych, prze-
znaczonych na aktywizację zawodową miesz-
kańców Mazowsza. 

Tomasz Sieradz związany jest z samorzą-
dem od 1999 roku. W latach 2003-2006, jako 
członek Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego, nadzorował działalność Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy. 

– Cieszę się, że po kilku latach znowu mogę 
zajmować się rynkiem pracy. Mimo kryzysu sy-
tuacja na Mazowszu jest stabilna, ciągle jednak 
w naszym województwie są tereny dotknięte 
strukturalnym bezrobociem. To specjalnie dla 
nich zostały wdrożone programy aktywiza-
cji zawodowej oraz programy finansowane 

z funduszy Unii Europejskiej. Działania te mają 
na celu zniesienie różnic w rozwoju gospodar-
czym oraz społecznym Mazowsza – powiedział 
nowy dyrektor WUP.

Tomasz Sieradz podkreślił, że współ-
praca z partnerami rynku pracy będzie 

kontynuowana, a szczególnie z powiatowymi 
urzędami pracy, które są najważniejszymi in-
stytucjami, zaangażowanymi w realizację 
projektów na rzecz poprawy sytuacji osób bez-
robotnych. 

Wiesława Lipińska, WUP w Warszawie

Tomasz Sieradz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, 
Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej – Akademia Mene-
dżerska-Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą.

Ma bogate doświadczenie w pracy w administracji rządowej i samorządowej. W latach 
1993-1999 pełnił kierownicze funkcje w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Mi-
nisterstwie Łączności. 

Od dwunastu lat jest związany z samorządem terytorialnym. W latach 1999-2002 był wi-
ceprezydentem stolicy, odpowiedzialnym m.in. za rozbudowę i modernizację dróg, tworzenie 
systemu monitoringu wizyjnego miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowę Trasy i Mostu Sie-
kierkowskiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku został wybrany radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, a następnie był burmistrzem Ursynowa. W latach 2003-2006 był 
członkiem Zarządu Województwa Mazowieckiego. Od 2007 roku pracował w instytucjach gospo-
darczych samorządu województwa i skarbu państwa. Od 2008 jest ekspertem wpisanym na listę 
osób oceniających projekty finansowane ze środków UE w ramach RPO WM 2007-2013. 



P
odczas konferencji, która od-
była się 21 września br., pod-
sumowano wyniki badań stanu 

szkolnictwa zawodowego i kształce-
nia ustawicznego na Mazowszu prze-
prowadzonych w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
przez Mazowieckie Obserwatorium 
Rynku Pracy. Badania obejmowały te-
ren siedmiu powiatów województwa 
mazowieckiego: radomski, pruszkow-
ski, przasnyski i żuromiński oraz Płock, 
Siedlce, Radom.

W konferencji udział wzięli przed-
stawiciele jednostek samorządu 
terytorialnego, Publicznych Służb Za-
trudnienia, placówek oświatowych, 
kuratorium oświaty oraz liczni uczest-
nicy spotkań regionalnych organizo-
wanych w ramach Forum Kształcenia 
Ustawicznego i Szkolnictwa Zawodo-
wego i członkowie Grupy Konsulta-
cyjnej ds. kształcenia ustawicznego 
i szkolnictwa zawodowego. 

Gości powitał p.o. dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Warsza-
wie Tomasz Sieradz, prosząc o otwarcie 

konferencji wicemarszałka Krzysztofa 
Grzegorza Strzałkowskiego. Marszałek 
podkreślił ważną rolę Mazowieckiego 
Obserwatorium Rynku Pracy jako źró-
dła rzetelnych i systematycznych infor-
macji o lokalnym i regionalnym rynku 
pracy oraz edukacji zawodowej. Wyraził 
także głębokie przekonanie o celowości 
kontynuowania dotychczasowych ba-
dań przez MORP.

Trudności młodych w karierze za-
wodowej obnażają niedopasowanie pol-
skiego systemu edukacji do potrzeb 
przedsiębiorców – dodał marszałek 
Strzałkowski.

Odbudować wizerunek
Uczestnicy konferencji poznali wyniki 
badań prowadzonych w ramach modu-
łów: „Formy nauki zawodu”, „Młodzież 
wchodząca na rynek pracy. Aspiracje 
– Szanse – Praktyka”, „Zakres kwalifi-
kacji i kompetencji absolwentów szkół 
zawodowych z perspektywy pracodaw-
ców”, „Zapotrzebowanie na kwalifikacje 
i umiejętności osób pracujących pro-
wadzone wśród pracodawców”, „Audyt 
kompetencji i kwalifikacji oraz zapo-
trzebowania na kształcenie ustawiczne 
wśród osób pracujących”. 

Na podstawie wyników tych ba-
dań wypracowano praktyczne reko-
mendacje, m.in.:
 – konieczność systemowego pro-

wadzenia doradztwa zawodowego 
w szkołach, aby uczniowie planowali 
swoją karierę zawodową w oparciu 
o rzetelne analizy rynku pracy, a nie 
wiedzę potoczną czy opinie kole-
gów;

 – wprowadzenie odpowiedniego pro-
gramu stypendialnego dla uczniów 
i finansowanie kosztów dojazdu, 

Szkolnictwo zawodowe i kształcenie ustawiczne na Mazowszu: diagnoza i potrzeby 

TO NIE LEK, TYLKO DIAGNOZA
Naszym wspólnym celem jest zmiana panującego stereotypu, że szkoły zawodowe to szkoły negatywnego 
wyboru; to wymaga wspólnych działań rodziców, szkoły i specjalistów – podkreślił wicemarszałek Krzysztof 
Grzegorz Strzałkowski podczas konferencji podsumowującej realizację projektów „Kształcenie ustawiczne jako 
kształcenie powszechne” oraz „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”

Wicemarszałek Krzysztof G. Strzałkowski podkreślił ważną rolę Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy jako źródła rzetelnych 
i systematycznych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz edukacji zawodowej

Pracownicy MORP zaprezentowali wyniki badań stanu szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawiczne-
go na Mazowszu
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aby umożliwić młodym ludziom wy-
bieranie szkół atrakcyjnych dla nich 
ze względu na profil kształcenia, 
ale położonych dalej od miejsca za-
mieszkania;

 – budowanie pozytywnego wize-
runku szkół zawodowych przy jed-
noczesnym podnoszeniu poziomu 
kształcenia w nich, aby zapobiegać 
selekcji negatywnej.

Dostosowywać do rynku pracy
W wyniku realizacji obu projektów 
powstało Forum na rzecz kształcenia 
ustawicznego i szkolnictwa zawodo-
wego w województwie mazowieckim, 
zwane Forum KUSZ. Postawiło sobie 
ono za cel stworzenie podstaw do re-
gionalnej strategii kształcenia zawo-
dowego, popularyzację szkolnictwa 
zawodowego skierowaną do podmio-
tów publicznych i prywatnych, mło-
dzieży i jej otoczenia, które stoi przed 
wyborem ścieżki zawodowej.

– Badania Obserwatorium to nie 
lek, tylko diagnoza. Młodzi muszą 
zrozumieć, że ukończenie prywat-
nej uczelni wyższej nie gwarantuje 
pracy, w przeciwieństwie do wykształ-
cenia zawodowego, które daje re-
alne szanse na zatrudnienie i pozwala 
szybko zacząć zarabiać pieniądze. 
Przedsiębiorcy mogą pomóc w okre-
śleniu swoich potrzeb, żeby szkoła 
wiedziała, czego uczyć. Potrzebna 
jest stała współpraca, gdyż warunki 
rynku pracy stale się zmieniają, tym-
czasem szkoły zawodowe przeważnie 
tkwią w realiach lat siedemdziesią-
tych – skomentował Jacek Całus, pre-
zes Związku Pracodawców Warszawy 
i Mazowsza.

Eksperci zgodnie podkreślają, że 
system kształcenia trzeba dostoso-
wywać do potrzeb lokalnych rynków 

pracy i postulują przeniesienie szko-
leń zawodowych ze szkół do praco-
dawców.

Zaprezentowane wyniki wywo-
łały żywą dyskusję dotyczącą kondycji 
szkolnictwa zawodowego oraz kształ-
cenia ustawicznego, która przeniosła 
się na panel dyskusyjny z udziałem 
prof. Grażyny Firlit-Fesnak (Uniwersy-
tet Warszawski), prof. Adama Kurzy-
nowskiego (Szkoła Główna Handlowa), 
wiceprezydenta Radomia Ryszarda 
Fałka oraz przedstawiciela Fundacji 
Systemu Rozwoju Edukacji Tomasza 
Bratka. 

Forum KUSZ już działa
Inicjatywa utworzenia forum została 
już zaprezentowana na sześciu spo-
tkaniach w podregionach Mazow-
sza. Powstała Grupa Konsultacyjna, która określiła najważniejsze obszary 

problemowe i będzie na bazie do-
świadczeń uczestników i możliwości 
prawnych poszukiwała możliwości po-
zytywnych zmian.

Gościem specjalnym konferencji 
była Jolana Blažíčková z firmy Trexima 
należącej do Czeskiej Izby Gospo-
darczej, która przedstawiła sposób 
zorganizowania szkolnictwa zawodo-
wego w Republice Czeskiej i opowie-
działa o współpracy instytucjonalnej 
w tym zakresie. Duże zainteresowa-
nie uczestników konferencji wywołała 
zwłaszcza część prezentacji doty-
cząca funkcjonowania Sektorowych 
Rad Kwalifikacyjnych. 

Anna Mazur, WUP w Warszawie

Krzysztof Grzegorz Strzałkowski  
Wicemarszałek Województwa 
Mazowieckiego

Trudności młodych w karierze zawodowej obnażają niedopaso-
wanie polskiego systemu edukacji do potrzeb przedsiębiorców. 
Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy to źródło rzetelnych i sys-
tematycznych informacji o lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz 
edukacji zawodowej. Jestem przekonany o celowości kontynuowa-
nia badań.

Jolana Blažíčková przedstawiła sposób zorganizowania szkolnictwa zawodo-
wego w Republice Czeskiej

Paneliści odpowiadali na liczne pytania uczestników konferencji
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