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1 WSTĘP 

Badanie, którego dotyczy niniejsze opracowanie, zrealizowane zostało w ramach Modułu Formy nauki zawodu 
na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II”, w ramach Działania 9.2. 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).  
 
Badanie zostało zrealizowane w 6 subregionach województwa mazowieckiego: ciechanowskim, ostrołęckim, 
płockim, radomskim, siedleckim oraz warszawskim, obejmujących następujące powiaty: 

���� Subregion ciechanowski: ciechanowski, miasto Ciechanów, mławski, płoński, żuromiński; 
���� Subregion radomski: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, miasto Radom, radomski, szydłowiecki, 

zwoleński;  
���� Subregion ostrołęcki: makowski, miasto Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski;  
���� Subregion płocki: gostyniński, miasto Płock, płocki, sierpecki;  
���� Subregion siedlecki: łosicki, sokołowski, miasto Siedlce, siedlecki;  
���� Subregion warszawski: garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, 

piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, sochaczewski, miasto stołeczne Warszawa, warszawski zachodni, 
węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski.  

 
Objęcie badaniami wszystkich subregionów województwa mazowieckiego pozwoliło na zróżnicowanie 
badanego terytorium pod względem: cech demograficznych, społecznych oraz makro i mikroekonomicznych, 
dotyczących rynku pracy, jak również związanych z położeniem geograficznym.  
 
W badaniu uwidoczniły się wyraźne różnice postaw pomiędzy uczniami - mieszkańcami poszczególnych 
subregionów. W nastawieniu respondentów widać wyraźny podział na subregiony biedniejsze - słabiej 
rozwinięte gospodarczo i infrastrukturalnie, dające mniejsze szanse na sukces zawodowy i ekonomiczny 
(subregion ciechanowski, ostrołęcki i siedlecki) oraz subregiony bogatsze (warszawski, radomski i płocki).  
 
Głównym celem badania, którego dotyczy niniejsze opracowanie, było pozyskanie wiedzy na temat nauki 
zawodu u pracodawcy realizowanej przez pracowników młodocianych.  
 
Szczegółowe problemy badawcze zostały sformułowane następująco: 
 

� motywacje uczniów do wyboru nauki zawodu u pracodawcy; 

� motywacje pracodawców do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych; 

� organizacja przygotowania zawodowego młodocianych u pracodawcy, w tym przede wszystkim: zakres 
zadań i odpowiedzialności uczniów-młodocianych pracowników w przedsiębiorstwie, podział czasu 
kształcenia pomiędzy naukę zawodu i wykonywanie pracy, organizacja procesu dydaktycznego  
w przedsiębiorstwie; 

� słabe i mocne strony kształcenia zawodowego pracowników młodocianych z perspektywy uczniów, 
pracodawców i szkół zawodowych; 

� system finansowania przygotowania zawodowego młodocianych – ocena stanu obecnego oraz postulaty 
na przyszłość – z perspektywy uczniów, pracodawców i szkół zawodowych; 

� współpraca szkół zawodowych, pracodawców, organizacji pracodawców oraz innych instytucji  
w organizacji przygotowania zawodowego młodocianych; 

� ocena jakości przygotowania zawodowego pracowników młodocianych z perspektywy uczniów, 
pracodawców i szkół zawodowych; 

� perspektywy zatrudnieniowe pracowników młodocianych na lokalnych rynkach pracy; 
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� możliwości i bariery dla upowszechnienia „kształcenia dualnego” w polskim systemie kształcenia 
zawodowego. 

 
Przed badaniem zostały postawione również następujące cele aplikacyjne:  
 

� sformułowanie rekomendacji pod adresem zasadniczych szkół zawodowych w zakresie organizacji 
kształcenia teoretycznego pracowników młodocianych; 

� sformułowanie rekomendacji pod adresem pracodawców zaangażowanych w praktyczne kształcenie 
zawodowe pracowników młodocianych w zakresie organizacji tego rodzaju kształcenia; 

� określenie możliwości i barier dla upowszechnienia kształcenia dualnego jako formy nauki zawodu  
w systemie kształcenia zawodowego młodzieży;  

� sformułowanie rekomendacji w zakresie prowadzenia badań jakościowych w zbiorowościach 
pracodawców, organizacji pracodawców, uczniów i nauczycieli szkół zawodowych, w tym przede wszystkim 
w odniesieniu do stosowania takich technik jak zogniskowane wywiady grupowe, indywidualne wywiady 
pogłębione, studia przypadków. 
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2 OPIS METODOLOGII BADANIA 

Zasadnicze badanie jakościowe składało się z następujących trzech części: 

� indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z dyrektorami zasadniczych szkół zawodowych, w których uczy 
się największa liczba pracowników młodocianych;  

� zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z pracownikami młodocianymi kształcącymi się w wybranych 
zasadniczych szkołach zawodowych, w których uczy się największa liczba pracowników młodocianych. 

� indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracodawcami prowadzącymi naukę zawodu dla 
młodocianych pracowników.  

Jakościowe badanie właściwe zostało poprzedzone badaniem ilościowym CATI wśród dyrektorów 
szkół/zespołów szkół województwa mazowieckiego. Badanie to posłużyło jako podstawa do doboru próby, 
jednocześnie dostarczyło także danych, które zostały wykorzystane w kontekście realizacji celów badania. 

 

2.1 Badanie telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (CATI) 

Badanie telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym zostało przeprowadzone w ponadgimnazjalnych 
szkołach zawodowych dla młodzieży (z wyłączeniem szkół specjalnych) oraz placówkach oferujących zajęcia 
praktyczne – Centrach Kształcenia Praktycznego na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na  
6 subregionów. 

Respondentami byli dyrektorzy szkół/zespołów szkół lub ich zastępcy – tj. osoby najlepiej zorientowane  
w ofercie szkół oraz współpracy z pracodawcami. Badanie było realizowane w okresie 24 sierpnia – 21 września 
2012. 

Bazę teleadresową szkół ponadgimnazjalnych na potrzeby badania CATI stanowił wykaz szkół w województwie 
mazowieckim według danych Systemu Informacji Oświatowej – stan na 30 września 2011 r

1
. Badaniem CATI 

zostały objęte następujące rodzaje ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół specjalnych): 

� zasadnicze szkoły zawodowe,  

� technika,  

� szkoły policealne, 

� technika uzupełniające, 

� Centra Kształcenia Praktycznego. 

 

W badaniach została uwzględniona specyfika kształcenia ponadgimnazjalnego – koncentracja różnego typu 
szkół w ramach zespołów szkół. W przypadku, gdy szkoły były częścią zespołu szkół respondentem w badaniu 
był dyrektor całego zespołu szkół i podczas rozmowy uwzględniona była sytuacja całego zespołu szkół.  

 

Zakładana próba do badania wynosiła 287 kontaktów do placówek w całym województwie mazowieckim. Były 
to wszystkie zidentyfikowane placówki, które spełniały powyższe kryteria. Za placówkę uznawana była szkoła 
lub zespół szkół. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół liczone były w bazie jako jedna placówka – zespół 
szkół.  

                                                 
1 Wykaz szkół jest dostępny na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-
szkol-i-placowek/26-wykaz-wg-wojewodztw.html. 
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W ramach badania telefonicznego podjęto próbę kontaktu z każdą wyszczególnioną w bazie szkołą/zespołem 
szkół spełniającymi ww. kryteria. Ostatecznie udało się osiągnąć realizowalność próby na poziomie  
66% - zrealizowano wywiady z dyrektorami 188 z 287 wyszczególnionych w bazie placówek. Poniżej w tabeli 
znajduje się szczegółowy rozkład próby zakładanej oraz zrealizowanej ze względu na subregiony. 

 

Tabela 1 Liczba szkół objętych badaniem – próba zakładana oraz próba zrealizowana 

 

Próba zakładana – 

liczba kontaktów w 

bazie 

Próba zrealizowana – 

liczba zrealizowanych 

wywiadów CATI 

% realizowalności 

województwo mazowieckie 287 188 66% 

subregion ciechanowski 23 13 57% 

subregion radomski 39 24 62% 

subregion ostrołęcki 27 21 78% 

subregion płocki 27 15 56% 

subregion siedlecki 17 13 76% 

subregion warszawski 154 102 66% 

miasto stołeczne Warszawa 72 42 58% 

 

Głównym problemem podczas realizacji badania telefonicznego CATI była mała dyspozycyjność dyrektorów 
oraz niechęć do uczestnictwa w wywiadzie telefonicznym. Ankieterzy wielokrotnie umawiali się na rozmowy, 
gdyż pomimo wcześniejszego umówienia proszono ich o kontakt w innym terminie. Sytuację utrudniał także 
fakt, że badanie realizowane było na początku roku szkolnego, w którym to okresie obciążenie dyrektorów szkół 
obowiązkami jest szczególnie wysokie. 

 
Na podstawie deklaracji dyrektorów szkół w badaniu CATI dla każdego subregionu dokonano wstępnego 
doboru szkół do realizacji jakościowych komponentów badania. 

 

2.2 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) z dyrektorami zasadniczych szkół 
zawodowych 

Zrealizowanych zostało 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) – z  przedstawicielami zasadniczych 
szkół zawodowych, w których uczy się największa liczba pracowników młodocianych. 

 

Wstępna identyfikacja respondentów odbyła się podczas rozmowy telefonicznej CATI z dyrektorami szkół – 
zidentyfikowane zostały te szkoły, w których w bieżącym roku szkolnym (2012/2013) uczyła się największa 
liczba młodocianych pracowników. Wyniki uzyskane podczas badania CATI posłużyły do wstępnego wyboru 
lokalizacji wywiadów indywidualnych z dyrektorami na poziomie poszczególnych subregionów. Ponieważ nie 
udało się przeprowadzić wywiadów telefonicznych w każdej szkole, w niektórych subregionach brakowało 
zasadniczych szkół zawodowych, by wypełnić zakładaną liczbę 5 szkół przypadających na subregion. W celu 
wytypowania brakujących szkół posłużono się danymi Systemu Informacji Oświatowej z ubiegłego roku 
szkolnego (dane na wrzesień 2011). W wyniku informacji uzyskanych z Systemu Informacji Oświatowej okazało 
się, że w dwóch subregionach nie można wytypować do badania pięciu szkół zawodowych kształcących 
młodocianych pracowników, gdyż w całym subregionie nie ma takiej liczby szkół spełniających zakładany 
warunek. Sytuacja taka miała miejsce w subregionie siedleckim, gdzie wg danych SIO funkcjonują tylko 3 takie 
szkoły oraz w subregionie płockim, gdzie są tylko 4 takie placówki. W związku z tym faktem i w porozumieniu  
z Zamawiającym brakujące wywiady zostały przeniesione do subregionów, gdzie jest więcej ZSZ posiadających 
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młodocianych pracowników – 1 brakujący wywiad z subregionu płockiego został zrealizowany w subregionie 
radomskim, a 2 brakujące wywiady z subregionu siedleckiego zostały zrealizowane w subregionie warszawskim. 

 

Rysunek 1 IDI z dyrektorami szkół - dobór próby ze względu na subregiony  

 

 

Ponadto, w dwóch wytypowanych na podstawie badania CATI szkołach w powiecie m. st. Warszawa, podczas 
rekrutacji do badań jakościowych okazało się, że mimo deklaracji telefonicznej nie posiadają one  
w rzeczywistości młodocianych pracowników. Błędna deklaracja była wynikiem zamiennego stosowania przez 
wszystkie podmioty uczestniczące w procesie edukacji zawodowej pojęć „praktykant”, czy też „młodociany 
pracownik”. Pojęcia te w rzeczywistości nie funkcjonują w takim zakresie, jaki wynika z definicji ustawowych. Są 
stosowane zamiennie lub ich definicja jest rozszerzana również na innych uczniów, którzy nie spełniają danych 
kryteriów. Problem z definiowaniem podstawowych pojęć dotyczących kształcenia zawodowego pojawił się 
również w poprzednich badaniach realizowanych przez firmę PSDB na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Warszawie, o czym jest mowa w raporcie Formy nauki zawodu

2
. W miejsce dwóch szkół, które nie posiadały 

w rzeczywistości młodocianych pracowników, wzięto dwie kolejne pod względem liczby młodocianych 
pracowników placówki – z powiatu sochaczewskiego i otwockiego. 

 

Respondentami w tym badaniu oprócz dyrektorów lub wicedyrektorów szkół, w niektórych szkołach byli 
kierownicy kształcenia praktycznego. Zostali oni wytypowani do badania z ramienia dyrektorów, którzy nie 
mogli uczestniczyć w badaniu lub nie czuli się kompetentni i dlatego też oddali głos osobom najbardziej 
zorientowanym w szkole w temacie kształcenia młodocianych pracowników.  

Wywiady zostały zrealizowane w terminie 8 października - 7 listopada 2012.  

Ostatecznie wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami szkół zawodowych zostały przeprowadzone  
w następujących powiatach: 

                                                 
2 http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,143,wyniki-badan.html. 
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Tabela 2 Liczba wywiadów pogłębionych (IDI) z dyrektorami szkół zawodowych ze względu na powiaty 

Lokalizacja Liczba IDI 

województwo mazowieckie 30 

subregion ciechanowski 5 

  ciechanowski 2 

  mławski 1 

  płoński 2 

subregion radomski 6 

  białobrzeski 1 

  lipski 1 

  przysuski 1 

  zwoleński 1 

  miasto Radom 2 

subregion ostrołęcki 5 

  makowski 1 

  ostrołęcki 3 

  miasto Ostrołęka  1 

 subregion płocki 4 

  gostyniński 1 

  sierpecki 1 

  miasto Płock  2 

subregion siedlecki 3 

  sokołowski 1 

  m. Siedlce  2 

 subregion warszawski 7 

  grójecki 1 

  miński 1 

  otwocki 1 

  sochaczewski 1 

  wołomiński 1 

  miasto stołeczne Warszawa 2 

 

Podczas realizacji wywiadów w terenie jedynym utrudnieniem była dyspozycyjność dyrektorów szkół, którzy nie 
zawsze dysponowali czasem dla moderatorów, co wpływało na przedłużanie się czasu realizacji terenowej.  

 

2.3 Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z pracownikami młodocianymi 

Zrealizowanych zostało 12 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) – po 2 FGI w każdym subregionie,  
z pracownikami młodocianymi kształcącymi się w wybranych zasadniczych szkołach zawodowych - pod uwagę 
branych było 5 zasadniczych szkół zawodowych w każdym subregionie kształcących największą liczbę 
pracowników młodocianych. W przypadku podregionów płockiego i siedleckiego ze względu na brak pięciu 
takich placówek w subregionie brane były pod uwagę odpowiednio 4 i 3 zasadnicze szkoły zawodowe. Z drugiej 
strony w subregionie radomskim i warszawskim była brana pod uwagę zwiększona liczba szkół – odpowiednio  
6 i 7 placówek.  

Ostatecznie dyskusje grupowe (FGI) z młodocianymi pracownikami zostały przeprowadzone w następujących 
powiatach: 
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Rysunek 2 Liczba FGI z młodocianymi pracownikami ze względu na powiaty 

 

 

W doborze respondentów na grupy uwzględniano w miarę istniejących możliwości następujące kryteria: 

� płeć 

� kierunek kształcenia  

 

Do dyskusji grupowych zapraszano młodocianych pracowników z roczników programowo najwyższych 
obecnych w szkole.  

Wywiady zostały zrealizowane w terminie 8 października - 7 listopada 2012.  

 

2.4 Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z pracodawcami prowadzącymi naukę 
zawodu dla pracowników młodocianych 

Zrealizowanych zostało 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych – Individual in-Depth Interview (IDI) – po 
10 IDI w każdym subregionie, z wybranymi przedstawicielami pracodawców prowadzących naukę zawodu dla 
pracowników młodocianych.  
Starano się zrealizować wywiady wśród pracodawców współpracujących ze szkołami, w których kształci się 
największa liczba młodocianych pracowników, wytypowanych do pozostałych komponentów badania.  
W sytuacji, gdy postępując zgodnie z tą zasadą, nie udało się wypełnić założonych kwot, rekruterzy mogli wyjść 
poza grono pracodawców współpracujących ze szkołami, ale powinni byli pozostać w ramach tych samych 
lokalizacji. 
Wstępna identyfikacja respondentów odbywała się podczas rozmowy telefonicznej CATI z dyrektorami szkół  
– identyfikowani byli pracodawcy, z którymi dana szkoła współpracuje w zakresie kształcenia młodocianych 
pracowników. Ponadto osoby rekrutujące w celu pozyskania pracodawców do badania nawiązywały kontakty 
ze szkołami oraz wykorzystywały standardowe metody rekrutacji pracodawców do badań jakościowych. 
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W wywiadach indywidualnych brali udział właściciele firm, przedstawiciele dyrekcji lub osoby odpowiedzialne  
w firmie za sprawy kadrowe.  

 

W doborze respondentów do IDI uwzględniano w miarę istniejących możliwości następujące kryteria: 

� branża: ze względu na specyfikę badań jakościowych i ograniczoną reprezentację pracodawców 
uwzględniono szerokie grupy sektorowe: rolnictwo, przemysł, handel, usługi, budownictwo; 

� wielkość przedsiębiorstwa: mikro (do 9 pracowników), małe (9-49 pracowników), średnie  
(50-249 pracowników) i duże (od 250 pracowników); 

� sektor własności: firmy prywatne oraz firmy/instytucje państwowe. 

 

Wywiady zostały zrealizowane w terminie 8 października - 14 listopada 2012.  

 

Rysunek 3 IDI z pracodawcami - dobór próby ze względu na subregiony  

 

 

Ostatecznie wywiady pogłębione (IDI) z pracodawcami prowadzącymi kształcenie młodocianych pracowników 
zrealizowano w następujących powiatach: 

 

Tabela 3 Liczba wywiadów pogłębionych (IDI) z pracodawcami ze względu na powiaty 

 Liczba IDI 

województwo mazowieckie 60 

subregion ciechanowski 10 

  ciechanowski 6 

  płoński 4 

subregion radomski 10 

  białobrzeski 3 
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 Liczba IDI 

  lipski 2 

  przysuski 2 

  miasto Radom 3 

subregion ostrołęcki 10 

  makowski 5 

  miasto Ostrołęka  5 

 subregion płocki 10 

  gostyniński 1 

  sierpecki 3 

  miasto Płock  6 

subregion siedlecki 10 

  siedlecki 1 

  miasto Siedlce  9 

 subregion warszawski 10 

  grójecki 2 

  otwocki 1 

  wołomiński 4 

  miasto stołeczne Warszawa 3 

 

Podczas realizacji wywiadów jedynym utrudnieniem była dyspozycyjność pracodawców, którzy nie zawsze 
dysponowali czasem dla moderatorów, co wpływało na przedłużanie się czasu realizacji badania terenowego.  
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3 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH – PODSTAWOWE 
INFORMACJE 

Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych jest jedną z form nauki zawodu obowiązujących w obecnym 
systemie edukacji zawodowej. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, przyjętą na potrzeby 
niniejszego badania, pracownicy młodociani to uczniowie zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, 
którzy zawarli z pracodawcą umowę o naukę zawodu, a do szkoły uczęszczają na zajęcia teoretyczne. 

 

Pod względem prawnym kwestie związane z kształceniem pracowników młodocianych z jednej strony reguluje 
ustawa o systemie oświaty oraz stosowne rozporządzenia

3
, z drugiej zaś kodeks pracy

4
, określający zasady na 

jakich takie osoby mogą być zatrudniane. Wynika to z faktu, że pracownik młodociany ma specyficzny status, 
gdyż z jednej strony jest pracownikiem zatrudnionym w zakładzie pracy, z drugiej zaś ma status ucznia, 
ponieważ uczęszcza do szkoły zawodowej. 

 

W myśl kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Jeżeli taki 
młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania 
zawodowego. Pracownik młodociany jest zobowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. Jeżeli ukończył 
gimnazjum powinien dokształcać się w szkole ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych. 

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników u pracodawcy może przybierać dwie formy: 

� Nauka zawodu. Jej celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze 
wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu, która jest 
organizowana u pracodawcy oraz dokształcanie teoretyczne. Nauka zawodu trwa nie dłużej niż  
36 miesięcy. Dokształcanie teoretyczne młodocianego pracownika w przypadku zawodu ujętego w 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się według podstawy programowej dla 
zasadniczej szkoły zawodowej, zaś w przypadku zawodu nieujętego w tej klasyfikacji odbywa się 
według programu odpowiadającemu wymaganiom egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika, 
określonego przez Związek Rzemiosła Polskiego. Dokształcanie teoretyczne może odbywać się  
w: zasadniczej szkole zawodowej, ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego lub  
w zakładzie pracy, prowadzone przez samego pracodawcę

5
. 

� Przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Jego celem jest przygotowanie młodocianego do 
pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych  
z nauką zawodu.  

Pracodawca zawiera z pracownikiem młodocianym stosowną umowę o przygotowanie zawodowe. Umowa ta 
powinna określać: 

� rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 
pracy), 

� czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, 
� sposób dokształcania teoretycznego, 

                                                 
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom (Dz. U. 2007 nr 77, poz. 518  z późn. zm.), Rozporządzenie Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja 1996 r., w sprawie 
przygotowania zawodowego  młodocianych  i  ich  wynagradzania (Dz. U. 1996, Nr 60, poz. 278) z późn. zm. 
4 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141 z późn. zm.) tekst jednolity z dn.7.01.2010 r. 
5 Tematyka niniejszego projektu obejmowała jedynie badanie kształcenia pracowników młodocianych odbywających teoretyczną naukę  
w zasadniczej szkole zawodowej. Sytuacja pracowników młodocianych kształcących się teoretycznie w innych formach nie została 
uwzględniona w zagadnieniach badawczych. 
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� wysokość wynagrodzenia. 

 
Warto podkreślić, że obowiązujący system kształcenia młodocianych pracowników wskazuje, przynajmniej  
w teorii, pracodawcę jako osobę odpowiedzialną za zapewnienie kształcenia teoretycznego młodocianym 
pracownikom. I to de facto pracodawca powinien nadzorować i być odpowiedzialnym w pierwszej kolejności za 
cały proces kształcenia młodocianego pracownika. Trzeba mieć również na uwadze, że w obecnym systemie 
kształcenia młodocianych pracowników, nauka w zasadniczej szkole zawodowej jest jedną z kilku możliwości 
teoretycznego kształcenia. Gdy dokształcanie teoretyczne realizowane jest w ZSZ, wtedy umowa zawierana  
z młodocianym pracownikiem przez pracodawcę musi być zawarta w terminie przyjęć do szkół. W takim 
przypadku praktyczna nauka zawodu od początku odbywa się u pracodawcy, w przeciwieństwie do uczniów ZSZ 
niebędących pracownikami młodocianymi.  

 

Zawody, w których może odbywać się nauka zawodu, czas trwania tej nauki oraz rodzaj i zakres zdobywanych 
umiejętności określają plany i programy nauczania sporządzane w oparciu o klasyfikację zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Zatrudnienie młodocianego odbywającego naukę zawodu jest dopuszczalne tylko w zakresie prac 
przewidzianych programem praktycznej nauki zawodu. Nauka zawodu kończy się egzaminem. W przypadku 
młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców niebędących rzemieślnikami, uczęszczających  
do zasadniczej szkoły zawodowej egzamin zdawany jest na zasadach określonych w przepisach odnośnie 
egzaminów z nauki zawodu. W przypadku młodocianych pracowników zatrudnionych u rzemieślników składają 
oni egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Koszt egzaminu zdawanego  
w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca. Może on również pokryć koszty egzaminu 
poprawkowego. 

 

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom młodocianym szczególne warunki zatrudnienia: 

� Nie mogą pracować dłużej, niż 8 godzin dziennie. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki  
w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych. 

� Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pomiędzy 
godziną 22.00 a 6.00). 

� Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego 
odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. 

� Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może 
przekraczać 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego 
nie może przekraczać 2 godzin. 

� Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę  
i 35 godzin w tygodniu. 

� Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału  
w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się. 

� Nie wolno też zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze 
rozporządzenia Rada Ministrów.  

 
W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje za 
swoją pracę wynagrodzenie. Przepisy określają minimalną wysokość wynagrodzenia, którego stawki 
procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w poprzednim kwartale i wynoszą:  

� w pierwszym roku nauki nie mniej niż 4% - 139,87 zł,  

� w drugim roku nauki nie mniej niż 5% - 174,84 zł, 

� w trzecim roku nauki nie mniej niż 6% - 209,81 zł
6
. 

                                                 
6 Podane kwoty wynagrodzeń dotyczą okresu od 1 września 2012 r. do 31 listopada 2012 r. 
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Pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika zobowiązany jest: 

� realizować podstawy programowe określone w dokumentacji programowej dla danego zawodu; 
� zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do 

właściwego wykonywania pracy; 
� zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowiska szkoleniowe 

wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, 
uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; odzież, obuwie robocze i środki 
ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym 
stanowisku pracy; pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej; dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-
bytowych; 

� zapewnić osoby szkolące o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadające 
przygotowanie pedagogiczne; 

� zapoznać młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie 
przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy; 

� nadzorować przebieg praktycznej nauki zawodu; 
� współpracować z innymi podmiotami zaangażowanymi w kształcenie młodocianego pracownika 

np. ze szkołą. 

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu 
rzemieślniczego/przedsiębiorstwa, bądź wyznaczony przez niego pracownik. Osoba szkoląca musi wykazać się 
posiadaniem przynajmniej tytułu mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz 
przygotowaniem pedagogicznym uzyskanym w wyniku ukończenia kursu pedagogicznego, zakończonego 
egzaminem. 

 

Pracodawcom kształcącym pracowników młodocianych przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia 
jeżeli pracownik ukończył naukę i zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Według najnowszych 
przepisów

7
 kwota dofinansowania w przypadku nauki zawodu wynosi 8081 zł przy okresie kształcenia 

wynoszącym 36 miesięcy. By uzyskać takie dofinansowanie pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek, do 
którego musi dołączyć następujące dokumenty: poświadczenie posiadanych kwalifikacji wymaganych do 
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach, kopię umowy o pracę  
z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego, oraz kopię dyplomu lub 
świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu. Dofinansowanie przyznawane jest przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego pracownika. Jest ono finansowane ze środków 
Funduszu Pracy.  

 

Pracodawcy przysługuje również refundacja wypłaconych młodocianym pracownikom wynagrodzeń oraz 
opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Warunkiem otrzymania refundacji jest: 
zatrudnianie młodocianego w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także 
zatrudnianie w zawodach określonych w wykazie zawodów oraz posiadanie przez pracodawcę lub osobę  
u niego zatrudnioną kwalifikacji i przygotowania do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych 
pracowników. Wysokość refundacji jest ograniczona - nie może przekraczać na jednego pracownika 
młodocianego wysokości minimalnego wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych 
od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. Refundacji 
udzielają Ochotnicze Hufce Pracy (Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP) i jest 
ona również finansowana ze środków Funduszu Pracy. Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać 

                                                 
7 Ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206). 
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się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy 
przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego. 
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4 UDZIAŁ PRACODAWCÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego nabiera szczególnego znaczenia wobec sytuacji osób 
młodych na rynku pracy. Jak pokazują dostępne dane wśród osób młodych panuje największe bezrobocie

8
. 

Wynika ono z faktu, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby tuż po ukończeniu szkoły, gdyż od 
kandydatów do pracy oczekują przede wszystkim doświadczenia zawodowego. Badania wykonane przez 
Laboratorium Badań Społecznych na dolnośląskich pracodawcach pokazały, że dwa najważniejsze kryteria 
wyboru pracowników to: kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Tymczasem to właśnie te aspekty stanowią 
„piętę achillesową” większości młodych ludzi, którzy za swoje mocne strony uważają raczej miękkie 
kompetencje i cechy osobiste

9
.  

Należy zatem w kształceniu zawodowym kłaść nacisk na jakość kształcenia praktycznego, zwłaszcza 
odbywanego u pracodawców. Badania empiryczne potwierdzają, że wiedza praktyczna wyniesiona ze szkoły 
znacząco zwiększa szanse absolwentów na podjęcie pracy. W krajach UE uczniowie, którzy obok tradycyjnych 
lekcji mieli w szkole również zajęcia praktyczne, znacznie częściej niż absolwenci, którzy zdobyli wyłącznie 
wiedzę teoretyczną lub odbywali praktyki zawodowe jedynie w ograniczonym zakresie, znajdują zatrudnienie  
w zawodach wymagających wysokich kompetencji i oferujących ponadprzeciętne stawki płac. Również z badań 
Ryan i Gangl wynika, że obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniach praktycznych zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia bezrobocia wśród absolwentów

10
. 

 
Eksperci podkreślają wagę włączenia pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Zalety praktycznej nauki 
zawodu dla uczniów są nieocenione: Praktyczna nauka zawodu u pracodawcy – w formie zajęć praktycznych, 
albo przynajmniej praktyk zawodowych, pozwala uczniowi spotkać się ze złożonością, możliwościami  
i wymaganiami rzeczywistego środowiska pracy. Atutem nauki u pracodawcy jest możliwość kontaktu z bardziej 
zaawansowanymi technologiami oraz z różnorodnymi przykładami zadań, które nie są do odtworzenia w szkole. 
W porównaniu z zakładem pracy, warsztat szkolny można uznać za środowisko uproszczone. Uproszczenie 
warunków szkolnych polega także na tym, że nie są to warunki rynkowe, mniejsze znaczenie przywiązuje się 
tam do kosztów, nie pojawia się też czynnik wymagań klienta. Z tym wszystkim zderza się uczeń opuszczając 
szkołę, w której nieprzewidywalność była zredukowana i w której brało się poprawkę na fakt, że młody człowiek 
jeszcze się uczy

11
. 

 
W obecnym systemie kształcenia zawodowego w Polsce pracodawcy nie są zobowiązani w żaden systemowy 
sposób do zaangażowania się w kształcenie przyszłych kadr. Również obowiązujący system zachęt wobec 
trudnej sytuacji gospodarczej nie jest wystarczający. W efekcie, jak pokazują chociażby badania wykonane na 
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

12
 wśród pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi, 

rzadko wychodzą oni sami z inicjatywą włączenia się w proces kształcenia zawodowego, czy też praktycznego. 
W przypadku kształcenia młodocianych pracowników, to sami uczniowie lub wspierająca ich w tym zakresie 
szkoła pozyskują pracodawców. Ponadto kształceniem przyszłych kadr zajmują się pracodawcy, którzy 
zaangażowani są w kształcenie od wielu lat. Trudno jest pozyskać nowe zakłady pracy, gdyż pracodawca musi 
spełniać określone wymagania, w tym musi mieć odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.  
 

                                                 
8 Według danych GUS w 2011 roku połowę osób bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 34 roku życia, w tym 21% to osoby w wieku 24 lat,  
a 29% osoby w wieku 25-34 lat. 
9 Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, Raport końcowy oraz raporty cząstkowe, Laboratorium Badań Społecznych dla Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wałbrzych 2011. 
10 Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, red. naukowa: P. Chomczyński, T. 
Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2012. 
11Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011.  
12 Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą wywiadów 
telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010. 
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Autorzy raportu Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca?
13

 wskazują na podstawie przeprowadzonych badań  
w województwie małopolskim na następujące główne czynniki zachęcające pracodawców do kształcenia 
młodocianych pracowników: 

• rozwój kadrowy firmy, możliwość pozyskania nowego pracownika i przekazanie mu własnej wiedzy  
i doświadczenia; 

• prośba młodych osób, które chcą się uczyć w zawodzie; 

• zachęty finansowe – refundacje kosztów zatrudnienia i kształcenia; 

• wyrobienie dobrej opinii o zakładzie poprzez przyjmowanie uczniów; 

• własne doświadczenie – pracodawca sam kiedyś był młodocianym pracownikiem. 
 

Kształcenie młodocianych pracowników wymaga od pracodawców znacznego zaangażowania. Muszą oni 
uzyskać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne lub dysponować takim pracownikiem. A z drugiej strony 
muszą zmagać się z uczniami, których ciężko zmotywować i zdyscyplinować. Tym bardziej, że w przypadku 
kształcenia młodocianych pracowników, które w części praktycznej całkowicie odbywa się w zakładzie pracy, 
gdzie uczeń jest zatrudniony, odpowiedzialność szkół za takich uczniów ulega rozmyciu. Szkoła odpowiada za 
kształcenie teoretyczne i nie ingeruje w kształcenie u pracodawcy. Tymczasem pracodawcy zatrudniający 
młodocianych pracowników oczekiwaliby większego zaangażowania szkoły, zwiększenia intensywności 
kontaktów oraz wsparcia w dyscyplinowaniu uczniów. 

Z kolei przedstawiciele szkół zwracają uwagę na niedociągnięcia w kształceniu młodocianych pracowników  
u pracodawców. Jak wskazują autorzy raportu Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca?

14
, badani 

przedstawiciele małopolskich szkół zawodowych zwracali uwagę na następujące słabe strony kształcenia  
w zakładach pracy: 

• małe zaangażowanie pracodawców w kontakt ze szkołą; 

• brak zainteresowania ze strony pracodawców sytuacją młodocianych podczas zajęć w szkole; 

• brak odpowiedniej wiedzy na temat kształcenia praktycznego, programów nauczania, standardów 
egzaminacyjnych; 

• nierealizowanie programu nauczania; 

• wykorzystywanie uczniów-młodocianych pracowników tylko do prac prostych, porządkowych; 

• nieprzestrzeganie i nieznajomość prawa pracy. 
 

Sami pracodawcy przyznają, że kształcąc młodocianych pracowników opierają się głównie na własnych 
doświadczeniach, zdecydowanie rzadziej zaś na programach nauczania opracowanych przez MEN lub we 
współpracy ze szkołą. 

Problemem w kształceniu młodocianych pracowników jest również zaangażowanie samych uczniów. Brakuje 
weryfikacji predyspozycji uczniów do wykonywania danego zawodu, jak również doradztwa zawodowego, które 
wspierałoby uczniów w wyborze najlepszej dla nich ścieżki kształcenia. W efekcie wybory uczniów są 
przypadkowe, brakuje im motywacji do kształcenia zarówno w szkole, jak i u pracodawcy.  

 

Poniżej zestawiono podstawowe problemy po stronie wszystkich podmiotów zaangażowanych w kształcenie 
praktyczne u pracodawców, w tym kształcenie młodocianych pracowników. 

                                                 
13 Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców, na 
zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków 2009. 
14 Ibidem. 
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Rysunek 4 Opinie na temat głównych podmiotów uczestniczących w kształceniu praktycznym 

 

Źródło: Nauka zawodu. Szkoła czy pracodawca? Raport z badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez 
małopolskich przedsiębiorców, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu 
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków 2009. 
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5 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W WOJEWÓDZTWIE 
MAZOWIECKIM 

5.1 Kontekst społeczny 

Dla analizy stanu kształcenia młodocianych pracowników w województwie mazowieckim istotne jest określenie 
kontekstu społeczno-gospodarczego, który ma znaczący wpływ na badany obszar. 

 

W województwie mazowieckim w 2011 roku według danych Narodowego Spisu Powszechnego mieszkało 
ponad 5,2 mln osób. Pod względem ludności jest to największe województwo w Polsce – mieszkańcy Mazowsza 
stanowią 14% populacji kraju. W roku 2011 województwo mazowieckie zamieszkiwało 984,2 tys. osób w wieku 
przedprodukcyjnym oraz 3 344,2 tys. osób w wieku produkcyjnym. Struktura mieszkańców pod względem 
wieku utrzymuje się na poziomie krajowym – po 18,7% osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 39,9% na 
Mazowszu i 40% w Polsce osób w wieku produkcyjnym. 

 

Województwo mazowieckie pod względem rozmieszczenia ludności jest bardzo zróżnicowane. Najwięcej osób 
zamieszkuje subregion warszawski 3,4 mln (65% mieszkańców Mazowsza), z czego 1,7 mln mieszkańców ma 
sama Warszawa. Drugim, pod względem wielkości, jest subregion radomski – 625,5 tys. mieszkańców, co 
stanowi 12% populacji Mazowsza. Pozostałe subregiony: płocki, ciechanowski, ostrołęcki i siedlecki zamieszkuje 
zdecydowanie mniej mieszkańców – od 5-6% populacji. 

 

Rysunek 5 Struktura ludności województwa mazowieckiego ze względu na subregiony w 2011 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego, GUS. 
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Województwo mazowieckie pod względem poziomu aktywności zawodowej mieszkańców wypada lepiej na tle 
całego kraju. W każdej grupie wiekowej więcej, niż w skali całego kraju, osób pracuje. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę, na grupę osób młodych, w wieku 15-29 lat, gdzie prawie połowa (49%) to osoby pracujące, 
podczas gdy w skali całego kraju to o 5 p.p. mniej, a mianowicie 44%.  

 

Rysunek 6 Aktywność zawodowa mieszkańców województwa mazowieckiego w danej grupie wiekowej w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. Dane niedostępne na poziomie 
subregionów. 

 

Sytuacja w województwie mazowieckim wygląda również lepiej, niż w całym kraju, pod względem stopy 
bezrobocia rejestrowanego. W 2011 roku na Mazowszu odnotowano stopę bezrobocia na poziomie 9,9%, 
podczas gdy przeciętnie w całym kraju wynosiła ona 12,5%. Jednak również w województwie mazowieckim od 
2008 roku następuje wzrost liczby osób bezrobotnych.  

 

Rysunek 7 Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim oraz Polsce w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim pod względem wieku nie odbiega od struktury 
ogólnopolskiej. Grupą w największym stopniu narażoną na bezrobocie są, podobnie jak w całym kraju, osoby 
młode – prawie połowa osób bezrobotnych na Mazowszu to osoby poniżej 34 lat, w tym 19% to osoby do  
24 lat, a 29% osoby w wieku 25-34 lat. Najgorzej sytuacja pod tym względem wygląda w subregionie siedleckim 
i ostrołęckim, gdzie wśród bezrobotnych jest najwięcej osób młodych. Najlepiej w całym województwie 
wypadają subregiony: warszawski oraz radomski. 

 

Rysunek 8 Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz w Polsce w 2011 r. ze względu na wiek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

W 2011 roku w województwie mazowieckim 246,7 tys. osób pozostawało bez pracy, z czego 44% zamieszkiwało 
subregion warszawski, a 24% subregion radomski, czyli najludniejsze regiony Mazowsza.  

 

Tabela 4 Liczba osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz w Polsce w 2011 r. ze względu na wykształcenie 

 Ogółem wyższe 

policealne, 
średnie 

zawodowe 

średnie 
ogólnokształ

cące 
zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne 
i poniżej 

POLSKA 1982676 225832 440693 214463 555826 545862 

MAZOWIECKIE 246739 31753 54732 28342 63969 67943 

SUBREGION 
CIECHANOWSKI 19468 1705 3720 2519 5844 5680 

SUBREGION OSTROŁĘCKI 22765 2271 5672 2948 6235 5639 

SUBREGION PŁOCKI 23365 2589 5132 2309 5964 7371 

SUBREGION SIEDLECKI 11256 1899 2497 1491 2822 2547 

SUBREGION RADOMSKI 60088 6037 12719 5654 18598 17080 

SUBREGION WARSZAWSKI 109797 17252 24992 13421 24506 29626 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 25 z 106 

 

 

Ogólnie struktura osób bezrobotnych na Mazowszu pod względem wykształcenia nie odbiega znacząco od 
struktury w całym kraju. Wśród osób pozostających bez pracy w 2011 r. najwięcej osób posiadało wykształcenie 
co najwyżej zasadnicze zawodowe (54%). W województwie mazowieckim wśród osób bezrobotnych 
znajdowało się nieco więcej, niż w skali całego kraju, osób z wyższym wykształceniem (woj. mazowieckie - 13%, 
Polska – 11%). Dostrzegalne są znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi regionami pod względem 
wykształcenia osób pozostających bez pracy. I tak w 2011 r. najwięcej osób z najniższym wykształceniem  
(co najwyżej zasadnicze zawodowe) znalazło się wśród bezrobotnych w subregionie radomskim, ciechanowskim 
i płockim. W subregionie warszawskim i siedleckim najwięcej, w porównaniu do pozostałych części 
województwa, było osób bezrobotnych posiadających wykształcenie wyższe – odpowiednio 16% i 17%. Z kolei 
w subregionie ostrołęckim trudno znaleźć pracę osobom, które ukończyły szkołę policealną lub średnią szkołę 
zawodową. 

 

Rysunek 9 Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz w Polsce w 2011 r. ze względu na 

wykształcenie 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

W 2011 roku w województwie mazowieckim działało ponad 675,1 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło 
17% przedsiębiorstw w Polsce. Pod względem wskaźnika przedsiębiorczości, rozumianego jako proporcja liczby 
firm do liczby ludności, województwo wypada bardzo korzystnie i zajmuje drugą lokatę w całym kraju, po 
województwie zachodniopomorskim. Na 10 tys. ludności na Mazowszu przypadało 1299 podmiotów 
gospodarczych, podczas gdy w skali kraju było to średnio 1004 firm. Biorąc jednak pod uwagę lokalizację firm  
w subregionach, widać ogromną dominację subregionu warszawskiego, gdzie lokuje się 80% mazowieckich 
firm. Sytuacja w pozostałych subregionach jest bardzo trudna, szczególnie w subregionie radomskim, drugim 
pod względem liczby mieszkańców. W subregionie tym znajduje się jedynie 7% firm z Mazowsza. Udział 
pozostałych subregionów w strukturze mazowieckich podmiotów gospodarczych wynosi 4-3%.  

 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość zatrudnienia, zauważymy, że w strukturze mazowieckich firm przeciętnie 
wyższy, niż w skali kraju, był udział mikroprzedsiębiorstw (95,19% w porównaniu do 94,96%), zaś mniejszy 
udział firm małych (3,90% w porównaniu do 4,16%). Na Mazowszu znajduje się również nieco więcej 
największych firm (0,17% w porównaniu do 0,12% w całym kraju). Biorąc pod uwagę sytuację w subregionach 
należy zauważyć, że największy udział w strukturze firmy mikro mają w subregionie ostrołęckim (95,79%), 
najmniejszy zaś w płockim 93,44%. W subregionie płockim z kolei wyższy, niż w pozostałych subregionach, jest 
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udział firm małych (5,4%) i średnich (1,01%). Największe firmy mają największy udział w strukturze podmiotów 
gospodarczych w subregionie warszawskim (0,18%). 

 

Tabela 5 Podmioty gospodarcze w województwie mazowieckim według klas wielkości w 2011 r. 

 

Ogółem 

Mikro 

(0 – 9 

pracowników) 

Mała 

(10 – 49 

pracowników) 

Średnia 

(50 – 249 

pracowników) 

Duża (250 i 

więcej 

pracowników) 

POLSKA 3869897 3674970 160851 29340 4736 

MAZOWIECKIE 675099 642595 26342 5046 1116 

SUBREGION CIECHANOWSKI 19978 18995 836 134 13 

SUBREGION OSTROŁĘCKI 22997 22028 827 128 14 

SUBREGION PŁOCKI 24708 23087 1333 250 38 

SUBREGION SIEDLECKI 18795 17842 801 130 22 

SUBREGION RADOMSKI 50341 47871 2072 356 42 

SUBREGION WARSZAWSKI 538280 512772 20473 4048 987 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Rysunek 10 Struktura podmiotów gospodarczych w województwie mazowieckim oraz w Polsce ze względu na wielkość 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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Rysunek 11 Struktura podmiotów gospodarczych ze względu na wielkość w subregionach województwa mazowieckiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

Struktura podmiotów według sekcji PKD w regionie mazowieckim nieco odbiega od struktury w skali kraju. 
Mianowicie zdecydowanie wyższy jest w województwie udział firm z sekcji działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna (11,9% w porównaniu do 8,7% w kraju), informacja i komunikacja (4,5% vs 2,6%), a także 
działalność związana z administrowaniem (3,2% vs 2,5%), zaś relatywnie mniejszy jest odsetek podmiotów 
działających w branżach: przetwórstwo przemysłowe (8,3% vs 9,1%), budownictwo (10,3% vs 11,9%), 
gastronomia i zakwaterowanie (2,4% vs 3,2%), obsługa rynku nieruchomości (4,2% vs 5,2%) oraz opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (4,2% vs 5,0%). 

Najwięcej przedsiębiorstw działa w województwie mazowieckim w sektorach: handel i naprawy (27,3%) oraz 
działalność naukowa i techniczna (11,9%), a w trzeciej kolejności w branży budowlanej (10,3%). Kolejne dwa 
miejsca zajmują przetwórstwo przemysłowe (8,3%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6,7%). Zatem te 
właśnie branże można uznać za kluczowe na Mazowszu. 

 

Tabela 6 Podmioty gospodarcze w województwie mazowieckim według sekcji PKD 2007 w 2011 r. 

 POLSKA  MAZOWIECKIE 

N % N % 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 93167 2,4% 13289 2,0% 

Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 3815 0,1% 725 0,1% 

Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 354053 9,1% 55800 8,3% 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 28 z 106 

 

 

 POLSKA  MAZOWIECKIE 

N % N % 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 5247 0,1% 1090 0,2% 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 12196 0,3% 1928 0,3% 

Sekcja F – Budownictwo 461123 11,9% 69360 10,3% 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 1060041 27,4% 184106 27,3% 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 252820 6,5% 45314 6,7% 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 122299 3,2% 16399 2,4% 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 100706 2,6% 30319 4,5% 

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 127462 3,3% 23130 3,4% 

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 202671 5,2% 28205 4,2% 

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 336822 8,7% 80350 11,9% 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 96091 2,5% 21867 3,2% 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 27074 0,7% 3507 0,5% 

Sekcja P – Edukacja 117903 3,0% 21008 3,1% 

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 193265 5,0% 28603 4,2% 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 67207 1,7% 10300 1,5% 

Sekcja S - Pozostała działalność usługowa + Sekcja T - Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 235720 6,1% 39658 5,9% 

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 215 0,0% 141 0,0% 

RAZEM 3 869 897 100% 675 099 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 

 

5.2 Charakterystyka kształcenia zawodowego pracowników młodocianych  
w zasadniczych szkołach zawodowych 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej z 2011 roku w województwie mazowieckim funkcjonowało  
154 zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, co stanowiło 1/3 wszystkich ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych dla młodzieży (bez szkół specjalnych) w Polsce. Młodocianych pracowników posiadała niespełna 
połowa tych szkół (47%). We wszystkich ZSZ uczyło się łącznie w całym województwie 18 259 uczniów, co 
stanowiło 23% ogółu uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży (bez specjalnych). Prawie 
połowa uczniów zasadniczych szkół zawodowych (48%) to młodociani pracownicy (8755 uczniów). 
Młodociani pracownicy pobierający naukę teoretyczną w mazowieckich ZSZ to najczęściej chłopcy – jedynie 
37% stanowiły dziewczęta. 

Warto również zauważyć, że w porównaniu do 2008 roku liczba młodocianych pracowników wzrosła z 7124 do 
8755, podczas gdy liczba uczniów ZSZ w tym samym okresie zmalała z 21083 do 18259. 
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Tabela 7 Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży ze względu na subregiony i typy placówek 

 

ZSZ ogółem 

ZSZ posiadające 

młodocianych 

pracowników 

Liczba uczniów 

ogółem 

Liczba młodocianych 

pracowników 

 Ogółem Dziewczęta 

woj. mazowieckie 154 73 18259 8755 3231 

sub. ciechanowski 13 8 1846 946 354 

sub. radomski 24 13 3541 1996 632 

sub. ostrołęcki 17 9 1602 585 184 

sub. płocki 12 4 1777 439 245 

sub. siedlecki 12 3 1358 401 145 

sub. warszawski 76 36 8135 4388 1671 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO. 

 

W strukturze zasadniczych szkół zawodowych widoczne jest zróżnicowanie subregionalne. W województwie 
mazowieckim najwięcej tego typu placówek znajdowało się w subregionie warszawskim – 76 placówek (49%). 
16% ZSZ ulokowanych jest w subregionie radomskim, a 11% w ostrołęckim. Po 8% placówek (tj. po 12-13 szkół) 
przypada na subregiony: płocki, ciechanowski i ostrołęcki. Największy odsetek szkół posiadających 
młodocianych pracowników odnotowano w subregionie ciechanowskim, gdzie 8 na 13 ZSZ posiadało takich 
uczniów. Ponad połowa szkół zasadniczych posiadała młodocianych w subregionie radomskim i ostrołęckim. 
Najmniej szkół posiadało młodocianych w subregionie płockim i siedleckim – odpowiednio 4 i 3 placówki na 12.  

Zauważalne są również różnice w strukturze uczniów zasadniczych szkół zawodowych w subregionach. I tak 
najwięcej młodocianych pracowników wśród ogółu uczniów ZSZ znajduje się w subregionie radomskim (56%) 
 i warszawskim (54%). Młodociani stanowią ponad połowę uczniów ZSZ również w subregionie ciechanowskim. 
W przypadku trzech pozostałych subregionów młodociani pracownicy stanowią mniejszość uczniów.  
W subregionie płockim zaledwie co czwarty uczeń to młodociany pracownik. Potwierdza to również liczba szkół 
posiadających młodocianych pracowników – w całym subregionie w 2011 roku były to jedynie 4 placówki. 
Widać zatem, że nie w każdym subregionie popularna jest taka forma kształcenia. Ciekawym przypadkiem jest 
subregion ostrołęcki, gdzie ponad połowa szkół posiada młodocianych pracowników, ale w strukturze uczniów 
nieco ponad co trzeci to młodociany pracownik. Oznaczać to może, że młodociani uczą się co prawda w wielu 
szkołach, ale w każdej z nich stanowią niewielki odsetek uczniów. 
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Rysunek 12 Odsetek zasadniczych szkół zawodowych 

posiadających młodocianych pracowników ze względu na 

subregiony w 2011 r. 

 

Rysunek 13 Odsetek młodocianych pracowników w 

ogóle uczniów zasadniczych szkół zawodowych w 

województwie mazowieckim ze względu na subregiony 

w 2011 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO 

 

W poprzednim roku szkolnym w województwie mazowieckim najwięcej młodocianych pracowników kształciło 
się w ZSZ w zawodzie fryzjera, a także mechanika pojazdów samochodowych. Trzecim z kolei, pod względem 
popularności, zawodem był sprzedawca, a czwartym kucharz małej gastronomii. Zawody te należały również do 
najpopularniejszych zawodów w jakich kształciły zasadnicze szkoły zawodowe w województwie mazowieckim. 
W szkołach zasadniczych najmniej z kolei kształciło się młodocianych pracowników w następujących zawodach: 
krawiec, blacharz, kominiarz, złotnik-jubiler, tapicer oraz introligator (od 1 do 3 osób). Warto zauważyć, że  
w niektórych zawodach młodociani pracownicy stanowili 100% wszystkich uczących się - monter izolacji 
przemysłowych, cieśla, betoniarz-zbrojarz, operator urządzeń przemysłu chemicznego, kominiarz oraz złotnik-
jubiler. Poniżej w tabeli przedstawiono wszystkie zawody, w jakich kształcili się młodociani pracownicy  
w zasadniczych szkołach zawodowych w 2011 r. 

 

Tabela 8 Liczba uczniów w danym zawodzie ogółem w ZSZ oraz młodocianych pracowników w 2011 r w województwie 

mazowieckim. 

 Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

 Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Fryzjer 2449 1852 Betoniarz-zbrojarz 32 32 

Mechanik pojazdów 

samochodowych 

4465 1741 Malarz-tapeciarz 58 28 

Sprzedawca 1326 1022 Mechanik maszyn 

i urządzeń drogowych 

53 26 

Kucharz małej gastronomii 2675 875 Rolnik 71 23 

Cukiernik 825 531 Operator obrabiarek 

skrawających 

62 22 
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 Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

 Liczba 
uczniów 
ogółem 

Liczba 
młodocianych 
pracowników 

Piekarz 460 420 Drukarz 70 18 

Monter instalacji 

i urządzeń sanitarnych 

605 311 Operator maszyn i 

urządzeń przemysłu 

spożywczego 

30 18 

Elektryk 733 256 Fotograf 84 17 

Lakiernik 285 206 Monter-elektronik 225 13 

Stolarz 332 200 Mechanik-monter maszyn 

i urządzeń 

344 7 

Murarz 251 197 Ogrodnik  106 7 

Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

457 167 Operator 

urządzeń przemysłu 

chemicznego 

6 6 

Blacharz samochodowy 225 151 Krawiec 16 3 

Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 

rolniczych 

481 110 Blacharz 3 2 

Technolog robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

707 94 Kominiarz 2 2 

Posadzkarz 161 93 Złotnik-jubiler 2 2 

Ślusarz 307 79 Tapicer 35 1 

Elektromechanik 68 58 Introligator 8 1 

Monter izolacji 

przemysłowych 

49 49 Monter sieci i 

urządzeń telekomunikacyj

nych  

23 0 

Cieśla 48 48 Kowal 15 0 

Rzeźnik-wędliniarz 41 35 Monter konstrukcji 

budowlanych 

10 0 

Dekarz 54 32    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO. 

 

Jak pokazują dane SIO, kształcenie młodocianych pracowników, nie jest powszechnym zjawiskiem. Bardziej 
pogłębionych informacji na temat sytuacji kształcenia u pracodawcy dają wyniki badań zrealizowanych przez 
firmę PSDB na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, zawarte w raporcie Formy nauki zawodu

15
. 

Badanie to co prawda przedstawia jedynie perspektywę przedstawicieli szkół zawodowych i dotyczy różnych 
wymiarów współpracy z pracodawcami i praktycznej nauki zawodu, jednak trudno znaleźć bardziej przydatne 
źródło informacji odnośnie badanego obszaru w województwie mazowieckim.  

Autorzy wspomnianego raportu zwracają uwagę, że szkoły preferują przede wszystkim organizację praktycznej 
nauki zawodu we własnym zakresie. Widać to również w danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej. 
Współpraca z pracodawcami jest podejmowana wtedy, gdy szkoła nie dysponuje odpowiednią bazą 
dydaktyczną. Jednakże kształcenie młodocianych daje szkołom możliwość poszerzenia oferty kształcenia przy 
braku nakładów na kształcenie praktyczne – tworzone są klasy wielozawodowe, w których kształcenie 
praktyczne odbywa się właśnie u pracodawcy. Szkoła nie musi dysponować odpowiednio wyposażonymi 
warsztatami, czy pracowniami. Jest to ogromna zaleta dla mniejszych szkół, czy też szkół dysponujących 
ograniczonymi zasobami finansowymi.  

                                                 
15 Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. 
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Z badań wynika również, że warunkiem przyjęcia młodocianego pracownika do szkoły jest znalezienie 
pracodawcy. Uczeń musi wykazać się inicjatywą i znaleźć pracodawcę, który go zatrudni, by mógł się kształcić 
teoretycznie w ZSZ. Jak pokazały badania, zdarza się jednak, że to szkoły poszukują miejsca pracy dla uczniów – 
młodocianych pracowników. Wykorzystują wtedy wsparcie cechu rzemiosł lub OHP. Praktyka zatem różni się od 
założonej ustawowo teorii, że młodociany pracownik powinien pierwsze kroki skierować do pracodawcy, który 
po zawarciu umowy ma obowiązek zapewnić mu kształcenie teoretyczne. Sytuacje, gdy to pracodawca inicjuje 
kontakt ze szkołą zdarzają się, ale nie są one zjawiskiem powszechnym. Zdaniem autorów raportu Formy nauki 
zawodu, pracodawców tych motywuje brak kadr i chęć wykształcenia pracownika.  

Kształcenie u pracodawcy szkoły postrzegały jako trudniejsze pod względem organizacyjnym, niż kształcenie we 
własnym zakresie – konieczność dopasowania planu kształcenia w szkole do funkcjonowania zakładu pracy, 
konieczność współpracy z wieloma pracodawcami, gdyż uczniowie odbywają kształcenie w różnych zakładach 
pracy, zastrzeżenia co do przygotowania pedagogicznego pracodawców i jakości nauki w zakładzie pracy. Szkoły 
sprawdzają pracodawców, u których podejmują naukę młodociani pracownicy, żeby mieć gwarancję, że 
program kształcenia będzie realizowany. 

Dla młodocianych pracowników znaczenie ma lokalna sytuacja gospodarcza i rynek pracy, gdyż to głównie 
wpływa na chęć i zainteresowanie pracodawców do zatrudniania młodych osób celem przygotowania 
zawodowego. Istotnym problemem dla pracodawców jest również konieczność odpowiedniego przygotowania 
pedagogicznego, by móc prowadzić kształcenie młodocianych. W efekcie mazowieccy pracodawcy często nie 
znajdują korzyści w przyjmowaniu młodocianych pracowników.  

W zrealizowanych przez firmę PSDB badaniach brakowało perspektywy pracodawców oraz samych 
młodocianych pracowników, co zostało uzupełnione niniejszym badaniem. 
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Część 2 

Kształcenie zawodowe pracowników 

młodocianych w świetle wyników 

realizowanego badania 
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6 MOTYWACJE LEŻĄCE U PODSTAW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 

6.1 Motywacje uczniów do wyboru nauki zawodu u pracodawcy 

6.1.1 Życie codzienne młodocianych pracowników 

Zanim zajmiemy się motywami uczniów do wyboru nauki zawodu u pracodawcy, warto na chwilę zatrzymać się 
przy tym, jak wygląda codzienne życie młodych ludzi szczególnie na tzw. prowincji województwa 
mazowieckiego.  
Szkoła i praca zajmują w codziennym życiu młodocianych pracowników zasadnicze miejsce, przy czym praca 
wydaje się być najważniejsza (zarówno pod względem czasu, jaki zajmuje, ale również subiektywnej wagi, jaką 
młodzi ludzie do niej przywiązują). Organizacja pozostałego czasu jest w dużej mierze zależna od miejsca 
zamieszkania – im biedniejszy i mniej perspektywiczny region (np. ciechanowski, ostrołęcki), tym mniej 
atrakcyjnych zajęć dodatkowych, a wolny czas spędzany jest w domu, najchętniej przed komputerem, lub przed 
telewizorem.  
W bogatszych subregionach (np. płocki, warszawski, radomski) panuje większy optymizm, a co za tym idzie 
większa inicjatywa i chęć spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i intensywny, np. uprawiając sport. 
Pojawiają się także różne działania czysto hobbystyczne i częstsze spotkania z przyjaciółmi. Młodym ludziom 
wyraźnie „bardziej się chce”, wydają się mieć większe poczucie kontroli i wpływu na swoje życie, w które warto 
inwestować, rozwijać się na wielu płaszczyznach. 
 

•••• Wstaję rano, zaspany jestem ostro, potem idę do szkoły. Ze szkoły wracam późno, bo na spawacza 
chodzę, a potem na prawo jazdy i wracam późno. Trochę pochodzę po wsi, no i wracam do domku, 
zjem coś i spanie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI]16 

•••• Mam na imię Hubert, mam osiemnaście lat. Interesuję się sportem. W wolnym czasie… gram w piłkę 
ręczną. W wolnym czasie lubię jeździć motorem. Co tam jeszcze? Do szkoły trzeba rano wstać… 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
W lokalnych stolicach subregionów, czy w większych ośrodkach miejskich (np. w Ciechanowie, w Mińsku 
Mazowieckim) często uczą się i praktykują młodzi ludzie mieszkający na stałe w okolicznych wsiach. Dla nich 
codzienny dojazd do Płocka, czy Ciechanowa (gdzie się uczą i zazwyczaj pracują) stanowi problem, szczególnie 
w okresie jesienno – zimowym, kiedy linie autobusowe nie kursują regularnie. Jednak widzą też dobre strony 
mieszkania w małych miejscowościach – ciszę, a przede wszystkim lokalne społeczności dające poczucie 
większego bezpieczeństwa. 
 

•••• U mnie na wsi to stoją sobie normalnie dwa bloki, jakieś tam domy jednorodzinne. U mnie na wsi, to, 
jak chodzi o załoŜenie rodziny, to jest fajnie, bo jest duŜo rodzin. Dzieci tam mają piaskownicę i nie 
ma tam czegoś takiego, jak w Płocku, Ŝe tam pójdzie i zginie. Tam jest normalna mała wieś i tam (…) 
bez pilnowania dzieci. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

                                                 
16 Ze względu na zapewnienie czytelności i przejrzystości prezentowanych wypowiedzi respondentów zastosowano rozróżnienie 
kolorystyczne dla poszczególnych grup uczestniczących w badaniach. Kolorem granatowym oznaczone są wypowiedzi młodocianych 
pracowników, kolorem szarym wypowiedzi przedstawicieli szkół, zaś kolorem zielonym opinie przedstawicieli pracodawców. 
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•••• śeby był samochód i dojazd, to by było dobrze. Ale tymi PKS… No tak, bo do pracy na piątą rano,  
a autobus pierwszy jest o wpół do siódmej, to jak tam dojechać? [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION PŁOCKI] 

 
Natomiast mieszkanie w lokalnych „metropoliach” to mniejsza odległość do szkoły i do pracy (zazwyczaj można 
ją pokonać w relatywnie krótkim czasie piechotą) i łatwiejszy dostęp do sklepów. Jednak z drugiej strony 
większy ruch samochodowy i hałas. Choć badani nie mówili tego wprost, szczególnie w uboższych subregionach 
(np. ciechanowski), nie bez znaczenia jest klimat prowincji – szarość i ubóstwo, co szczególnie w województwie 
mazowieckim jest porównywane z widokami Warszawy, w której z racji relatywnie niewielkich odległości 
młodzi ludzie po prostu bywają i, „chcąc nie chcąc”, porównują z obrazami własnych miejscowości.  
W niektórych subregionach (warszawski, ale także płocki czy siedlecki) Warszawa jest miejscem pracy wielu 
mieszkańców i wówczas jej subiektywna odległość jest jeszcze mniejsza. 
 

•••• No okazuje się, Ŝe nie ma pracy. Płock, to jest raczej takie martwe miasto. Jak rozmawiam z ludźmi, 
którzy są starsi, pracują, to jest w ogóle martwe miasto. Jak jakąś fuchę znaleźć, albo coś, to 
Katowice, Warszawa, takie miasta. Tam zawsze jakąś fuchę się znajdzie, a Płock, to jest martwe 
miasto. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Do Warszawy to jeździ ciągle autobus jakiś. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Ja znam ludzi, co do Warszawy dojeŜdŜają codziennie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
PŁOCKI] 

 
W regionie ciechanowskim, który wydaje się (sądząc z opinii badanych pracowników młodocianych) najmniej 
perspektywiczny spośród objętych badaniem, w wypowiedziach respondentów dominuje klimat „beznadziei”, 
wszechobecnego braku pracy i braku perspektyw. Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy pojawiają się rzadko, 
a te które się pojawiają, są mało atrakcyjne i zupełnie nieperspektywiczne (dają chwilowe zatrudnienie, ale 
żadnych szans na stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy). Oferty pojawiają się zresztą głównie w handlu 
(sprzedawca) i (ewentualnie) w budownictwie (praca fizyczna dla pracowników niewykwalifikowanych). Nie są 
to też oferty stałej pracy, a jedynie praca doraźna, tymczasowa, często nawet nie na kilka miesięcy, a jedynie na 
kilka tygodni. Tutaj rzeczywiście żyje się „z dnia na dzień”. 
 

•••• Bynajmniej w naszym zawodzie - drukarz, to nie jest tak cięŜko znaleźć pracę. Tylko najgorzej jest  
w Ciechanowie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No oferty się pojawiają. Ale to do takich sklepów, Ŝe nikt tam nawet nie chce chodzić.[MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Fizyczna i sklepikarz. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Jakichś sprzedawców szukają. Szukają teŜ właśnie jakichś przedstawicieli handlowych. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Znaczy są oferty, ale zarobki nikomu nie odpowiadają. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 
Zdaniem badanych również oferta szkoleniowa urzędów pracy często nie jest dostosowana do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Tak dzieje się np. w subregionie radomskim, gdzie wskazywano na obecność na rynku 
pracy firm budowlanych np. firmy Rosa Bud, która oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia i wciąż poszukuje 
pracowników, jednak w lokalnym urzędzie pracy rzadko zdarzają się kursy odpowiadające na to 
zapotrzebowanie. 
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•••• Na przykład do pracy na budowie, gdzie potrzebują dekarzy, murarzy i tym podobnych. Tak, tak, bo 
tak, jak firma Rosa Bud ma bardzo duŜą skalę pracy w całym kraju… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION RADOMSKI] 

•••• No tak, bo tak, jak operator koparki budowlanej, no to, jak on ma kurs, to oczywiście, Ŝe przyjmą go 
do firmy budowlanej, Ŝeby jeździł na tej koparce i pracował na niej. Ale tak, jak kasjer, to wątpię, 
Ŝeby tak szybko złapał pracę. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Można też zauważyć różnice w ambicjach młodych osób pochodzących z subregionów biedniejszych  
i bogatszych (choć w jednych i drugich młodzi ludzie nie widzą dla siebie perspektyw). W biedniejszych 
subregionach przeszkadza głównie niska płaca i małe perspektywy podpisania stałej umowy, w tych bogatszych 
dodatkowo doskwiera brak możliwości rozwoju zawodowego, który w niektórych wypadkach jest wręcz 
kluczowy w podejmowaniu decyzji o przyszłości (tj. zostać na miejscu i tu układać swoje życie zawodowe  
i rodzinne, a pamiętajmy, że rzecz dotyczy osób stojących na progu dorosłości, czy wyjechać do większego 
miasta lub za granicę). Ten brak perspektyw widoczny był w postawach samych uczestników badania 
(prezentowanych w trakcie jego trwania podczas dyskusji grupowych), ogarniętych już niekiedy wyuczoną 
bezradnością, nastawionych nieco prześmiewczo, bez wiary i chęci w możliwą zmianę.  
 

•••• Ale, to i tak sezonowa robota, bo i tak na stałe nie przyjmą i tak. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No znajdzie się, tylko czy byłaby w tej pracy moŜliwość rozwijania się. Bo jak się trafi do pracy 
jakiejś, na magazynie, w sklepie… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Również potencjalne zarobki w Ciechanowie i całym subregionie są niewielkie, zazwyczaj nie przekraczają 1 tys. 
złotych na rękę. Dobra pensja wynosi 1,2 – 1,5 tys., a górny pułap stanowią 2 tys. złotych (zresztą w pozostałych 
badanych subregionach – poza warszawskim, gdzie średnie zarobki są znacząco wyższe - jest podobnie). 
Zdaniem badanych młodych ludzi za oferowane na rynku stawki możliwe jest skromne życie w regionie, gdzie 
tzw. „życie codzienne” nie jest specjalnie drogie. Za wynagrodzenie to można nawet utrzymać niewielką 
rodzinę. Z drugiej jednak strony oznacza to skazanie się, najprawdopodobniej do końca życia, na kierat 
funkcjonowania „od pierwszego do pierwszego”, bez żadnych perspektyw, aby sytuacja ta mogła się zmienić.  
W gruncie rzeczy sytuacja w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego jest podobna, jednak 
w subregionie ciechanowskim wydaje się szczególnie nasilona i omawiane zjawiska są tam wyjątkowo dobrze 
widoczne. W efekcie bardzo wielu młodych mieszkańców województwa mazowieckiego wyjeżdża  
(a właściwie planuje wyjazd) szukając szczęścia i możliwości pracy gdzie indziej (poza granicami kraju lub  
w innym mieście w Polsce).  
 

•••• No tutaj jeszcze Ŝycie nie jest takie drogie, więc jakoś by wystarczyło. Ale nie opłaca się całe Ŝycie 
harować, aby mieć od pierwszego do pierwszego. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• DuŜo ludzi stąd młodych ucieka, wyjeŜdŜają… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No, bo tutaj na pewno jest cięŜej z pracą niŜ w Warszawie, Wrocławiu, tych duŜych miastach. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Generalnie w wypowiedziach badanych przewijały się dwa kierunki ewentualnych migracji. Pierwszy to 
wielkie aglomeracje miejskie w Polsce, przede wszystkim Warszawa. Drugi zaś, to wyjazd za granicę, często  
w celu zarobienia większej gotówki, która pozwoliłaby po powrocie do Polski na rozwinięcie własnej 
działalności gospodarczej. Plany wyjazdu, zazwyczaj za granicę (najczęściej, jako miejsce docelowe wyjazdu, 
wskazywano Londyn) zgłaszała duża grupa młodocianych pracowników. Wydaje się, że dla wielu z nich jest to 
jedyna realna droga do pracy i godziwych zarobków. Nawet, jeśli w wielu przypadkach nie zostanie ona 
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zrealizowana, to pokazuje jak wygląda polski rynek pracy z perspektywy młodocianych robotników i co oferuje  
(a właściwie czego nie oferuje) młodym ludziom na progu dorosłego życia. 
 

•••• Najpierw za granicę, trochę zrobić i dopiero potem coś własnego otworzyć. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Znaczy, chcę wyjechać za granicę. Trochę zarobić, poŜyć normalnie… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Ja to teŜ tak, jak Damian. Nie chcę pracować w swoim zawodzie. Tylko chcę wyjechać za granicę  
i tam zostać na stałe. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Na dłuŜej [wyjechać], na kilka lat, tak Ŝeby się dorobić. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• JeŜeli jesteśmy młodzi, nie mamy rodzin, to najlepiej uciec stąd, póki moŜna. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Im bogatszy region, lepsze perspektywy i gdzie po prostu przyjemniej się żyje, tym większa gotowość 
pozostania na miejscu. Wydaje się, że to znów dość adekwatna postawa, uwzględniająca realne warunki – im 
realniejsze perspektywy znalezienia pracy na miejscu, tym większe nadzieje wiązane z taką właśnie ścieżką 
zawodową.  
 

•••• Ja wolałbym zostać na miejscu, tylko Ŝeby znaleźć dobrą pracę i Ŝeby dobrze płacili. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Im bliżej Warszawy tym też większa elastyczność i gotowość do zmiany własnych planów przez młodych 
ludzi. Częściej zakładają oni kilka możliwych kierunków rozwoju swojej kariery zawodowej, gotowość na 
przestawianie swoich planów na inne, o ile dotychczasowe nie spełnią pokładanych w nich nadziei. Im bliżej 
Warszawy, tym też większe ambicje młodocianych pracowników i częstsze plany kontynuacji nauki na poziomie 
technikum, a czasem również studiów. Poza subregionem warszawskim, a szczególnie w uboższych 
subregionach, wśród młodocianych pracowników było bardzo niewiele osób chcących w przyszłości 
kontynuować naukę, czy chociażby rozważających teoretycznie taką możliwość. 
 

•••• Ja po skończeniu zawodówki planuję na pewno iść do pracy. Zapisać się do liceum, albo technikum 
wieczorowego. I później zamierzam iść na studia - technik Ŝywienia. Kucharz to jest ogólnie bardzo 
cięŜki zawód dla kobiety i jeśli kiedyś mi się zmienią moje perspektywy Ŝyciowe to mam jakieś 
zabezpieczenie. A jeśli teraz bym przerwała naukę, to przypuszczam, Ŝe bym juŜ do niej nie wróciła 
za parę lat. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• No ja bym chciała jeszcze iść dalej do szkoły, zdać maturę, no i planuję swój biznes otworzyć. Jak 
dałoby radę oczywiście. No kształcić się dalej w tym zawodzie. [SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
 

6.1.2 Motywacje uczniów do wyboru nauki zawodu u pracodawcy  

Podstawową motywacją do rozpoczęcia nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy jest, wśród badanych 
pracowników młodocianych, zwiększenie swoich szans na współczesnym rynku pracy. Zdaniem młodych 
ludzi, dla realizacji tego celu najistotniejsze są dwa punkty: 
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� posiadanie konkretnego zawodu (i zdobycie uprawnień do jego wykonywania najlepiej w możliwie 
najkrótszym czasie), 

� posiadanie doświadczenia zawodowego. 

 
W opinii badanych młodych ludzi obecny rynek pracy „mało płaci, dużo wymaga”, przy czym to „dużo”, nie 
oznacza, jak jeszcze niedawno, wysokiego wykształcenia, ale raczej posiadanie doświadczenia zawodowego  
i umiejętności praktycznych. 
 
Co ciekawe, wśród badanych pracowników młodocianych bardzo silne jest przekonanie, że najtrudniej jest 
znaleźć pracę po maturze, a nawet po studiach, przede wszystkim z braku doświadczenia, a w podtekście 
także z powodu nadmiernie wysokich, w stosunku do potrzeb lokalnych rynków pracy, kwalifikacji. Pogląd 
taki wydaje się być dużą zmianą w stosunku do bardzo popularnego, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, przekonania, że podstawową sprawą w znalezieniu dobrej pracy jest ukończenie studiów 
wyższych (tak rozumiane było wówczas dobre wykształcenie). Niewątpliwie wpływ na taką właśnie optykę  
w postrzeganiu rynku pracy ma m.in. tocząca się w przestrzeni publicznej debata o licznej rzeszy wysoko 
wykształconych (przede wszystkim) humanistów bez pracy. 
 

•••• Jak po gimnazjum pójdzie do zawodowej to prędzej znajdzie pracę. Bo niektórzy po liceum i po 
studiach nie mogą znaleźć pracy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• KaŜdy inaczej na to patrzy, kaŜdy ma inne ambicje. Ja na przykład uwaŜam, Ŝe co z tego, Ŝe będę się 
uczył, studiował tyle lat, a nie będę miał pracy. Wiadomo co będzie za kilka lat? MoŜe być jeszcze 
gorzej. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Doświadczenie leci. To teŜ nam leci jak byśmy te trzy lata normalnie pracowali. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Ponadto realia rynkowe powodują, że to właśnie częściej osoba z wykształceniem zawodowym może się czuć  
w nich bardziej komfortowo (na lokalnych rynkach pracy już sam fakt posiadania pracy, bez względu na jej 
warunki, w zestawieniu z częstą sytuacją nieposiadania pracy i niemożności jej znalezienia, jest dobrem samym 
w sobie), przyjmując pracę za niskie wynagrodzenie i adekwatną do posiadanych przez siebie kwalifikacji,  
a głównie takie oferty są na lokalnych rynkach pracy obecnie dostępne. Pojawiły się też opinie, że „nadmierne” 
wykształcenie (w stosunku do dostępnych ofert) może być przeszkodą w znalezieniu pracy, obliguje bowiem 
pracodawcę do większej płacy, czego w obecnych trudnych czasach kryzysu wielu pracodawców chce uniknąć. 
W tym kontekście wykształcenie zawodowe może mieć jeszcze jeden aspekt, jako sposób na dostosowanie się 
do obecnie trudnej sytuacji rynkowej – poprzez nie stwarzanie sytuacji nacisku na pracodawcę (pojawiały się 
również sugestie, że pracownik zatrudniony poniżej swoich kwalifikacji będzie niezadowolony, co może 
wpływać na efektywność jego pracy – stąd niechęć pracodawców do zatrudniania osób z nadmiernym,  
w stosunku do potrzeb stanowiska, wykształceniem). 
 

•••• Ja wychodzę z tego załoŜenia, Ŝe jakiejś osobie fizycznej, która ma wykształcenie zawodowe zapłacą 
mniej. No bo wiadomo - ma mniejsze wykształcenie, dostanie mniejszą płacę. Osobie, która ma 
zrobionego magistra, będą musieli zapłacić więcej. TakŜe niektórzy myślą teŜ pod tym względem. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• No, bo po studiach, to taki ktoś ma papier, a za taki papier trzeba zapłacić. A to szukają ludzi, którzy 
mają jakiś zawód od razu i… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Bo absolwent jakiejś tam szkoły będzie miał swoje zasady, typu, Ŝe on nie pójdzie do kucia tynków, 
czy coś w tym stylu. A człowiek po szkole zawodowej łapie się kaŜdej pracy, Ŝeby mieć pieniądze, 
zarabiać pieniądze. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 
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Można zatem zaryzykować twierdzenie, że wybór szkoły zawodowej przez przynajmniej część z objętych 
badaniem młodocianych pracowników, jest bardzo rozsądną, dojrzałą postawą, będącą adekwatną 
odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy (takiego, jak jest on postrzegany przez 
badanych pracowników młodocianych

17
). Szybkie zdobycie konkretnego zawodu, jednocześnie podparte 

praktyką i doświadczeniem zawodowym wydaje się być podstawą poczucia bezpieczeństwa, rękojmią, że „jakoś 
sobie poradzę”. Mając takie zabezpieczenie można podejmować dalsze decyzje (np. podjęcie pracy, dalsza 
nauka, wyjazd). 
 

•••• Pracodawca widzi, Ŝe uczył się w tym zawodzie, wszystko wie, a po liceum zaczyna praktycznie od 
zera. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• My chodzimy do zawodowej szkoły, to nam juŜ staŜ leci trzyletni. Będziemy atrakcyjni na rynku 
pracy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• No i tak jak ja pójdę gdzieś o pracę zapytać i pokaŜę swoje CV i przyjdzie chłopaczek z technikum, co 
tylko się uczył, a ja juŜ mam trzy lata staŜu, pracy się nie boję, to wezmą mnie do pracy. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Bo juŜ się ma zawód i później łatwiej pracę zdobyć. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Łatwiej zdobyć pracę po szkole zawodowej, bo jest staŜ i coś się umie poza tym zrobić. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Ważne jest też poczucie „posiadania jakiegokolwiek atutu” (w tym wypadku konkretnego zawodu oraz 
doświadczenia zawodowego) na trudnym rynku pracy, czego nie daje ukończenie liceum i zdanie matury (dają 
satysfakcję, ale sytuacja na rynku pracy takiego absolwenta jest gorsza niż absolwenta szkoły zawodowej). 
Wśród badanych osób znalazły się nawet takie, które rozpoczęły naukę w szkole średniej, ale zmieniły decyzję 
racjonalizując swój wybór i podejmując decyzję bardziej praktyczną niż ambicjonalną.  
 

•••• PoniewaŜ po liceum tak naprawdę, jak ktoś nie zda matury, to nic nie ma. CięŜko znaleźć pracę. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Zawsze jest to jakieś doświadczenie, a potem jak ktoś chce się uczyć to moŜna zrobić technikum,  
a doświadczenie po szkole zawodowej zostaje. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Ja byłam w liceum i zmieniłam na ten zawód. Uznałam, Ŝe jak będę miała zawód, to będzie mi łatwiej 
z pracą. Z wyŜszego poziomu nie będę mogła zejść na niŜszy, a z niŜszego zawsze mogę. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Ja byłam w technikum fryzjerskim, ale stwierdziłam, Ŝe to nie jest to co czuję i chcę robić w Ŝyciu  
i Ŝe muszę zmienić szkołę. A juŜ mieszkałam sama i tu w tej szkole miałam miej godzin i krótszy czas 
nauki, bo technikum trwa 4 lata, a ta szkoła 2. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Obok tych dojrzałych motywacji często występują zupełnie inne, nie wynikające z bardziej, czy mniej świadomej 
analizy rynku pracy i jego oczekiwań, lecz zupełnie z innych pobudek, takich jak: 

� Unikanie, minimalizowanie ilości nauki teoretycznej (są to często uczniowie, którzy wprost przyznają 
się do tego, że „nie lubią się uczyć”, „jakbyśmy się lubili uczyć, to byśmy tu nie byli”). Szczególnie  
w biedniejszych subregionach wybór modelu nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy zdecydowanie 
częściej miał charakter negatywny, był raczej szukaniem sposobu na uniknięcie nauki i nadmiernego 

                                                 
17 Oczywiście jest to subiektywna wizja tego rynku pracy, a poglądy dotyczące oceny wysokiej wartości własnych wyborów, szczególnie  
w odniesieniu do niskiej oceny wartości wykształcenia średniego, czy też wyższego mogą być po prostu racjonalizacją dokonanych 
wyborów. 
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wysiłku (postawa minimalistyczna). W tych wypadkach pożądane były szkoły i miejsca nauki zawodu  
z jak najmniejszym poziomem wymagań. Rozczarowujący bywał też fakt, że zamiast jednego dnia nauki 
w szkole są aż dwa dni. Preferowana byłaby sytuacja, żeby nie trzeba było się uczyć w ogóle, poza 
praktyczną nauką zawodu. 
 

•••• Zawodówka została dlatego wybrana, Ŝe raczej się nie lubimy uczyć. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Jak bym lubił się uczyć, to bym był w technikum. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Moim zdaniem zawodówka, to powinna być tylko nauka zawodu, a nie…bez szkoły powinna być. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No właśnie, nie czuliśmy się na siłach Ŝeby iść wyŜej, do technikum czy coś. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 

� Możliwość relatywnie szybkiego uzyskania konkretnego zawodu i rozpoczęcia „dorosłego życia”,  
w tym zarobkowania, czyli zarabianie „własnych pieniędzy” (bardziej zarabianie na własne 
przyjemności, niż chęć usamodzielnienia się, raczej potrzeba częściowej, a nie całkowitej 
niezależności). Szybkie zdobycie zawodu nie jest tu jednak elementem strategii radzenia sobie  
w obecnych realiach rynku pracy, co raczej dość oczywistą, typową dla rdzennego środowiska 
młodocianego pracownika (zazwyczaj niskie wykształcenie) drogą edukacji. 

 

•••• Tak, no juŜ się ma fach w rękach. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Poza tym te trzy lata juŜ się do emerytury liczy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 

� I wreszcie brak alternatywy tzn. innych pomysłów na swoją przyszłość, czy aktualnych możliwości 
(np. ekonomicznych) kontynuowania nauki poza miejscem zamieszkania. W tych przypadkach wybór 
nauki zawodu u pracodawcy ma drugorzędne znaczenie. Wydaje się po prostu możliwie najmniej 
pracochłonnym, kosztownym i najwygodniejszym sposobem przedłużenia czasu potrzebnego na 
podjęcie innych decyzji. Motywacje takie były jednak wśród badanych młodocianych pracowników 
relatywnie rzadkie. 
 

•••• Jeszcze nie myślałem o tym w ogóle, ale na pewno w swoim zawodzie nie będę pracował. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jakie by jednak motywy nie stały za wyborem przez młodocianych pracowników nauki zawodu bezpośrednio 
u pracodawcy, najmocniejsze strony tego wyboru to niewątpliwie relatywnie szybkie zdobycie konkretnego 
zawodu wraz z doświadczeniem w zawodzie, a obydwie te cechy postrzegane są jako poszukiwane  
i doceniane przez potencjalnych pracodawców. 
 
W sytuacjach takich jak opisane powyżej, gdzie wybór rodzaju i kierunku kształcenia nie miał charakteru 
dojrzałej decyzji, na wybór konkretnej placówki (szkoły) miały zazwyczaj wpływ trzy podstawowe czynniki: 

� rekomendacja członka rodziny lub bliskiego znajomego; 
� afirmacja wyboru większości kolegów; 
� bliska odległość (wybór „naturalny”, czasem negatywny – „skoro coś trzeba wybrać”). 
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•••• Bo większość znajomych tu chodzi. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Generalnie była jedna - tylko tutaj szkoła dzienna. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• No ja teŜ na rano i większość znajomych tutaj szła. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• No, bo my razem od przedszkola chodzimy do jednej klasy i tak się dogadaliśmy, Ŝe razem teŜ 
pójdziemy tutaj.[ MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 

Motywacje te dominowały w regionach biedniejszych, choć miały swoje reprezentacje we wszystkich badanych 
subregionach. Jak można zauważyć, nie jest to wybór pozytywny, jakkolwiek związany z rozwojem zawodowym,  
z jasno zaplanowaną i realizowana karierą, z jakimś planem.  
Ale już w bogatszych i co za tym idzie, bardziej optymistycznie nastawionych regionach, inspiracje do wyboru 
konkretnej szkoły były nieco inne, mniej przypadkowe, poprzedzone procesem decyzyjnym i świadomym 
(bardziej lub mniej) wyborem. W takiej sytuacji wpływ na wybór konkretnej szkoły miały następujące czynniki: 
 

� Bezpośrednie działania promocyjne i marketingowe ze strony szkoły, najczęściej w formie wizyty  
w gimnazjum przedstawicieli szkoły, przedstawienie zawodów, kierunków, możliwości ich nauczania  
i możliwości na rynku pracy, jakie dają. Wielu badanych uczniów szkół zawodowych chwaliło ten 
sposób autopromocji ze strony samych szkół, dzięki temu dostawali bowiem dużą ilość informacji  
„z pierwszej ręki” bez inwestowania własnego czasu w ich zdobywanie. 
 

•••• O szkole OHP dowiedziałem się z Internetu. No nie tylko z Internetu, bo jak były te targi szkolne, to 
teŜ tam było z OHP, byli uczniowie. No i teŜ tak stwierdziłem, Ŝe niski profil, łatwo się nauczyć, więc 
powiedziałem - czemu nie, warto spróbować. Jak nie pójdzie, to się pójdzie gdzieś indziej. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• U mnie działało to na takiej zasadzie, Ŝe teŜ przyszedł taki doradca, który stwierdził, Ŝe najlepiej 
wybrać zawody budowlane, bo one są najlepiej płatne. Ale niektórzy wybrali sobie gastronomię, 
mechanikę i w ogóle takie rzeczy samochodowe i wcale nie mówią, Ŝe jest źle. A ten doradca 
twierdził, Ŝe zawody budowlane są najlepsze. No, ale niektórzy nie wychodzili z tego załoŜenia  
i dobrze sobie Ŝyją. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� Zachęta rodziców – co ciekawe, wpływ rodziców w wyborze ścieżki edukacyjnej wskazywany był dużo 
częściej przez mieszkańców bogatszych subregionów. Na podstawie wyników niniejszego badania 
trudno jednak ocenić, na ile wpływ ten jest w tych subregionach rzeczywiście większy, a na ile bardziej 
„wypada” się do niego przyznawać.  

 

•••• Mnie to mama skierowała do tej klasy z tym zawodem, bo jest księgową w firmie, która się zajmuje 
termoizolacjami i wie, jakie pieniądze moŜna zarobić. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
PŁOCKI] 

•••• U mnie tak samo, przyjechali do nas do szkoły, do gimnazjum, zachęcili nas, no i tyle. No teŜ tata 
mnie przekonał. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Choć z drugiej strony, nieco mniej licznie i głównie w subregionie radomskim, prezentowana była 
postawa niezależności względem rodziców i nie uwzględniania ich rekomendacji przy podejmowaniu 
decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia. 
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•••• Moi się dowiedzieli, jak przyszłam i przyniosłam im papiery do podpisania. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• U mnie tak samo. Powiedzieli, Ŝe jaką szkołę sobie wybiorę, to i tak ja będę chodziła. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� Zdarzały się też sytuacje (choć relatywnie rzadko), że wybór kształcenia zawodowego był raczej 
koniecznością, niż rzeczywistą decyzją i wynikał z braku innych możliwości (sytuacja nie dostania się 
do szkoły/ szkół pierwszego wyboru). 

 

•••• Z tym pierwszym zawodem, to teŜ mi nikt nie doradzał, po prostu złoŜyłem papiery do paru szkół, ale 
nie przyjęli mnie, więc powiedziałem, Ŝe idę do OHP. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 
Podsumowując, zdecydowanie najważniejsze motywacje wyboru nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy 
to możliwość relatywnie szybkiego zdobycia konkretnego zawodu i jednocześnie doświadczenia w danym 
zawodzie, co ma zagwarantować dobrą pozycję wyjściową na rynku pracy (która utożsamiana jest właśnie  
z konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem) . Wybór konkretnego zawodu i konkretnej szkoły wydaje 
się mieć mniejsze znaczenie, wynika raczej z dostępności określonych możliwości w danym regionie. 
Niestety, niezmiernie rzadko wśród tych motywacji (pojedyncze przypadki) zdarzały się te, związane  
z rzeczywistymi zainteresowaniami, czy też jasno wytyczoną, przemyślaną ścieżką rozwoju zawodowego. 
 
Jeśli chodzi o motywacje stojące za decyzjami o nauce zawodu u pracodawcy, zróżnicowanie miedzy 
subregionami województwa mazowieckiego wydaje się bardzo wyraźne. Zasadnicze znaczenie mają tutaj 
różnice w zamożności i dostępności do miejsc pracy. 
 
W subregionach o większych możliwościach (np. płocki, warszawski) zdecydowanie widać bardziej aktywne 
nastawienie, a podejmowane wybory mają charakter bardziej świadomy i pozytywny. Większy optymizm był 
natychmiast widoczny w postawach samych badanych uczniów. Nie tylko chętniej, z większym entuzjazmem 
wchodzili w spotkania grupowe i intensywniej w nich uczestniczyli, ale także w ich codziennym życiu widoczna 
jest większa aktywność w postaci dodatkowych działań, hobby, ciekawego spędzania czasu wolnego.  
 
Im subregion uboższy i mniej perspektywiczny w kontekście znalezienia potencjalnego zatrudnienia, tym 
częściej wybory dotyczące przyszłości, w tym kierunku i sposobu dalszego kształcenia, mają charakter 
negatywny (tak naprawdę nie było innego wyboru), co oczywiście ma wpływ na motywację do nauki. 
 
Wydaje się, że w regionach z większymi możliwościami wybór kształcenia zawodowego jest bardziej 
świadomy, wynika z uświadomionego procesu decyzyjnego, w którym, jak opisano powyżej, celem jest 
osiągnięcie sukcesu na rynku pracy (rozumianego tymczasem jako znalezienie i utrzymanie pracy). Większa 
jest świadomość realiów rynku pracy (jako wymagającego dziś od pracowników przede wszystkim konkretnych 
umiejętności i doświadczenia w zawodzie). Nieliczne osoby uwzględniając te realia rezygnują z planów 
związanych ze studiami, podczas gdy na przykład w Ciechanowie „tylko” z wykształcenia średniego.  
 
Można również przypuszczać, że realia wybranych subregionów (płocki, warszawski) są na tyle korzystniejsze  
i więcej obiecujące (kilka dużych zakładów mogących dać pracę specjalistom w wybranych zawodach), że 
łatwiej więcej dla nich zaryzykować lub też odsunąć plany edukacyjne na dalszą przyszłość.  
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6.2 Motywacje pracodawców do prowadzenia przygotowania zawodowego  

Wśród pracodawców dominowały dwie zasadnicze ścieżki nawiązania współpracy ze szkołą zawodową  
w obszarze kształcenia młodocianych pracowników: 
 

� Z inicjatywy samego pracodawcy (zdecydowanie częstsza wśród badanych), kiedy to etap przyjęcia 
uczniów jest jednocześnie etapem własnego rozwoju, jako pracodawcy. Wymaga inicjatywy w postaci 
zdobycia przygotowania pedagogicznego, czasem również stopnia mistrzowskiego. Przyjęcie uczniów 
jest tu nowym etapem rozwoju przedsiębiorstwa. Pasja dydaktyczna i wychowawcza, jeśli się pojawia 
wśród pracodawców, to zazwyczaj po jakimś czasie nauczania zawodu. W momencie podjęcia decyzji 
ważniejsza wydaje się sama zmiana, szukanie nowych ścieżek rozwoju dla swojej firmy i dla siebie, jako 
pracodawcy.  

Wśród pracodawców – właścicieli jednoosobowych zakładów usługowych często dominującym 
motywem podjęcia inicjatywy szkolenia pracowników młodocianych były czynniki pragmatyczne, czyli 
możliwość przyjęcia relatywnie nisko nakładowych pracowników i, dodatkowo, ekwiwalent finansowy.  
 
Zdarza się, że bezpośrednią zachętą do podjęcia takich działań jest pojawienie się u przedsiębiorcy 
chętnych do nauki uczniów. Jest to sytuacja szczególnie częsta w mniejszych miejscowościach, gdzie 
wybór pracodawców jest niewielki. Zdarza się jednak, że sytuacja taka przez samych pracodawców 
oceniana jest, jako wyraz docenienia ich zakładu pracy, ale też ich samych, jako przedsiębiorców,  
u których warto się uczyć. Wydaje się, że nobilitowanie i docenianie pracodawców przyjmujących 
uczniów mogłoby w znacznym stopniu zwiększać ich zaangażowanie w proces edukacyjny.  

 

•••• Kiedy zrobiłem mistrza, same dzieci się zgłaszają z rodzicami, Ŝeby się dostać do szkoły muszą mieć 
doświadczenie. Więc to nie na zasadzie, Ŝe szkoła mi przysyła, tylko do mnie przychodzą osoby 
zainteresowane nauką zawodu, w ten sposób. Ja do szkoły nie chodzę i nie proszę o uczniów, tylko 
uczniowie przychodzą do mnie. [PRACODAWCA, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Wie pan, na początku po prostu prowadziłam zakład. Potem zrobiłam kurs pedagogiczny i zaczęłam 
dopiero brać uczniów, bo zawsze z uczniami lŜej, zawsze pomagają… JeŜeli jest dofinansowanie… 
JeŜeli by nie było dofinansowania bym uczniów nie brała. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 

� W regionach, gdzie jest mniejsza podaż potencjalnych pracodawców, u których mogliby się szkolić 
uczniowie z okolicznych szkół (np. subregiony ciechanowski, czy ostrołęcki), częsta jest również inna 
droga nawiązania współpracy, kiedy to stroną inicjującą jest szkoła, nawiązując kontakt i proponując 
współpracę wybranym pracodawcom. Warto podkreślić, że o takim sposobie nawiązania współpracy 
mówili przede wszystkim pracodawcy, podczas, gdy przedstawiciele szkół raczej rzadko, częściej 
odwołując się do procedur, zgodnie z którymi uczeń sam sobie wybiera pracodawcę do nauki zawodu. 
Można przypuszczać, że praktyka wyboru pracodawców przez szkoły jest częsta, ale spostrzegana 
raczej, jako procedura nieformalna (co wskazuje, że być może jest to sfera wymagająca 
sformalizowania). 

 

•••• Ja dostałem ofertę od szkoły. BodajŜe ktoś do mnie zadzwonił i zapytał się czy jestem zainteresowany 
przyjęciem młodocianych na praktyki i czy mam odpowiednie kwalifikacje do tego niezbędne, 
dokumenty, Ŝeby móc to przyjąć. Ja mówię, Ŝe mam skończony kurs pedagogiczny i prowadzę 
działalność na terenie kraju… Jak najbardziej warunki są u mnie, moŜna powiedzieć, dobre, Ŝeby móc 
przyjąć ich na praktyki w wymiarze 6 godzin. [PRACODAWCA, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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Niewątpliwie dla większości badanych pracodawców (a im uboższy region, tym motywacja ta ma większe 
znaczenie) najważniejszym motywem podjęcia się nauczania zawodu młodocianych pracowników jest 
ekonomizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa zarówno przez bezpośrednie dofinansowanie po zdaniu przez 
ucznia egzaminów zawodowych (szczególnie dla małych przedsiębiorców, szkolących 1 – 2 uczniów, to istotny 
zastrzyk gotówki), jak i przez zatrudnienie pracowników relatywnie tanich (kluczowy argument szczególnie  
w większych przedsiębiorstwach). 
 

•••• Za niewielką odpłatność moŜemy mieć… Dla ucznia moŜe odpłatność jest większym motywatorem, 
Ŝeby przychodził na te praktyki, a i tak je musi odbyć. A my mamy pracownika młodocianego do 
pomocy. Im dłuŜej u nas pracuje jest bardziej pomocny w tym co robi i w tym czego się kształci. 
[PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Istotną motywacją, nie tyle do rozpoczęcia procesu kształcenia młodocianych pracowników w swoim zawodzie, 
co do jego kontynuacji, jest często duża satysfakcja, jaka za tym idzie. Jak się okazuje, wieloma pracodawcami 
nie kierują tylko przesłanki praktyczne, ale również rodzaj pasji dydaktycznej i wychowawczej, jaką dzięki 
przyuczaniu uczniów, odnaleźli. Satysfakcją jest nie tylko dobre nauczanie zawodu oraz pomoc w ułożeniu 
sobie przez wychowanka ścieżki zawodowej, ale także działania wychowawcze i opiekuńcze, jakie 
pracodawcy kierują do swoich uczniów, którzy często rekrutują się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, 
środowisk zaniedbanych. Ta osobista satysfakcja, choć przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu pierwszych 
uczniów ma zwykle jedynie niewielkie znaczenie, jednak przy szkoleniu następnych jest już bardzo istotna, a co 
najważniejsze, wydaje się znacząco wpływać na zaangażowanie pracodawców w proces dydaktyczny i w rozwój, 
(w tym rozwój zawodowy) swoich uczniów. 
 

•••• Z wielu względów opłaca się z młodzieŜą pracować, bo to jest tak trudna młodzieŜ. Ja juŜ tu 
ambicjonalnie podchodzę do tego tematu, bo z rozmowy z tymi dziećmi, które przeszły niejedno, ja 
widzę jak one idą do góry, nabywają pewności siebie... [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Wydaje się, że własny rozwój zawodowy pracodawcy, który (bardziej lub mniej symbolicznie) zostaje 
„mistrzem” dla swoich uczniów, jest istotną, choć nie zawsze do końca świadomą i nazwaną motywacją 
prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Niewątpliwie własny rozwój zawodowy 
jest również źródłem satysfakcji, co zwiększa zaangażowanie w proces nauczania zawodu. 
 

•••• Ja się kształciłam jako uczennica i tak samo chciałam szkolić swoich uczniów, Ŝeby się bardziej 
rozwijać. [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Specyficzna motywacja występuje w większych zakładach pracy, gdzie rekrutacja pracowników ma właściwie 
charakter permanentny. Wówczas przyuczanie pracowników do zawodu jest bardzo skutecznym  
i efektywnym procesem rekrutacji, pozwalającym na wybór najlepszych, a jednocześnie na płynne 
uzupełnianie zespołu nowymi pracownikami. Co więcej, młodzi pracownicy otrzymują specjalistyczne szkolenie, 
adekwatne do wymagań stanowiska pracy. Zatem nowo przyjęty pracownik jest jednocześnie pracownikiem 
przeszkolonym i przygotowanym do realizacji zadań, w wykonywaniu których od początku jest w pełni 
efektywny. W przypadku dużych przedsiębiorstw, które prowadzą taką właśnie politykę kadrową, jest to 
podstawowa motywacja przyjmowania młodocianych pracowników. Oszczędności płynące z tak 
zdefiniowanego procesu rekrutacji nowych pracowników mogą być rzeczywiście znaczące dla pracodawcy, 
istotniejsze, niż ekwiwalent otrzymywany w przypadku pomyślnie zdanych egzaminów zawodowych.  
 

•••• Mogą pozyskać dobrego pracownika, bo szkolą go od podstaw, od najmłodszych lat i mogą 
ukierunkować go na własne potrzeby. Najlepszy sposób rekrutacji. Ten pracownik wchodząc później 
jako pracownik, dostając pełną stawkę wynagrodzenia, pracuje jako pracownik, bez szkoleń, 
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wysyłamy go na te, które musi przejść. Asortyment i specyfikę pracy zna. [PRACODAWCA, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 
Podsumowując, można zatem wyróżnić trzy podstawowe obszary motywacji kierujących pracodawcami  
w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu we własnym przedsiębiorstwie nauczania zawodu. 

� Pierwszy z tych obszarów to motywacje bardzo pragmatyczne, mające na uwadze przede wszystkim 
większą ekonomizację funkcjonowania zakładu pracy poprzez obniżenie kosztów pracy („tani pracownicy”), 
zmniejszenie kosztów przy jednocześnie większej efektywności procesów rekrutacji nowych pracowników  
lub/ i ekwiwalent finansowy za wykształcenie pracownika w zawodzie.  

� Drugi obszar to motywacje bardziej osobiste, związane ze znalezieniem satysfakcji w pracy z młodzieżą 
bądź/ i działalnością dydaktyczną rozumianą szeroko, jako nauczanie, czy przekazywanie wiedzy. Choć 
mniej znaczące w pierwszym okresie przyjmowania pracowników młodocianych, z czasem coraz ważniejsze 
i skutkujące zwiększeniem zaangażowania w proces dydaktyczny. 

� I wreszcie trzeci obszar motywacji, w obrębie którego można odnaleźć etos wykonywanego zawodu  
i poczucie misji, jako mistrza w zawodzie. Relacja mistrz – uczeń wydaje się głęboko zakorzeniona  
w polskim dziedzictwie, symboliczna i przemawiająca do wyobraźni osób zaangażowanych w kształcenie 
zawodowe.  

 
Motywacje pracodawców dotyczące organizacji nauczania zawodu we własnym przedsiębiorstwie są o tyle 
skorelowane z regionem, o ile różna jest specyfika przedsiębiorstw w danym regionie, gdzie realizowana jest 
praktyczna nauka zawodu. W subregionach, gdzie wśród pracodawców dominują duże zakłady pracy (płocki, 
radomski) częściej wśród motywacji występuje rekrutacja pracowników, w regionach, gdzie dominują mali 
przedsiębiorcy, większe znaczenie ma ekwiwalent finansowy związany ze zdanym przez ucznia egzaminem 
zawodowym. 
 

6.3 Motywacje uczniów i pracodawców w opinii dyrektorów szkół 

Dyrektorzy szkół, podobnie, jak sami młodociani pracownicy, postrzegają obecną sytuację na rynku pracy, jako 
mało sprzyjającą osobom z wyższym wykształceniem humanistycznym, za to zdecydowanie bardziej osobom  
z konkretnym przygotowaniem zawodowym i dodatkowo stażem w wykonywanym zawodzie. Kształcenie 
zawodowe oparte na nauce zawodu bezpośrednio u pracodawcy odpowiada na jedno i drugie 
zapotrzebowanie. Zatem również w opinii przedstawicieli szkół największe atuty omawianego modelu 
kształcenia to: możliwość zdobycia konkretnego zawodu („fachu w ręku”) i jednocześnie udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego.  
 

•••• No ja myślę, Ŝe ta sytuacja juŜ teraz w Polsce, jaka jest. PoniewaŜ chyba troszeczkę za duŜo mamy 
tych magistrów, prawda? Więc jeŜeli ktoś ma, Ŝe tak powiem, ten fach w ręku, to jakąś perspektywę 
załoŜenia własnej firmy i podjęcia, znalezienia pracy przede wszystkim, prawda? Bo chyba troszeczkę 
za daleko poszliśmy, Ŝe kształcimy tych magistrów i przyszłych bezrobotnych. [PRZEDSTAWICIELE 
SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Szczególnie w subregionach uboższych postrzeganych jako mniej perspektywiczne, wybór kształcenia poprzez 
bezpośrednią naukę zawodu u pracodawcy wydaje się najprostszy, najmniej uciążliwy, wygodny, ale 
jednocześnie dający największą szansę na znalezienie pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, że w regionach tych 
przeważają uczniowie pochodzący z rodzin ubogich, także z regionów wiejskich, ze środowisk raczej nie 
stymulujących do rozbudzania ambicji i chęci podnoszenia swojego wykształcenia. Młodzi ludzie pochodzący z 
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takich środowisk niejako powtarzają los swoich rodziców, nie widzą dla siebie innej perspektywy. Ważna staje 
się dla nich również chęć posiadania jakichkolwiek (nawet niewielkich) własnych pieniędzy, jeśli dotychczas ich 
w rodzinach pochodzenia brakowało, co dodatkowo motywuje do szukania możliwości jak najszybszego 
podjęcia pracy i zarobkowania. 
 

•••• Chcą mieć zawód, iść do pracy poniewaŜ wiadomo, Ŝe przychodzi tu młodzieŜ z niezbyt zamoŜnych 
rodzin. Z takiej analizy kontekstowej to widzę to, Ŝe jest to przede wszystkim młodzieŜ napływowa, 
młodzieŜ ze wsi, albo z takich rodzin no o niskim statusie materialnym. I oni Ŝyją Ŝeby głównie zdobyć 
zawód, iść do pracy, chcą mieć swoje pieniądze po prostu. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

 
Warto tu nadmienić, że dyrektorzy szkół postrzegają niską motywację swoich podopiecznych, jako jedną ze 
słabszych stron kształcenia przez naukę zawodu u pracodawcy. Młodzi ludzie nie tyle chcą być rzeczywiście 
dobrzy w tym, czego się uczą, co zdobyć „papier” potwierdzający ich kwalifikacje i dający możliwość szybkiego 
podjęcia pracy w zawodzie. Stąd często duża przypadkowość (bez uwzględnienia własnych predyspozycji) 
wybieranego zawodu i związane z tym niskie zaangażowanie pracowników młodocianych w naukę i pracę.  
 
W opinii dyrektorów szkół pracodawcy mają trzy podstawowe motywacje do prowadzenia w swoich 
przedsiębiorstwach nauki zawodu i przyjmowania do przyuczenia młodocianych pracowników. Motywacje te  
w dużym stopniu pokrywają się z tym, co na ten temat mówili sami pracodawcy. Są to: 

� Dostęp do relatywnie najniżej uposażonych pracowników, a w codziennej praktyce prowadzenia 
przedsiębiorstwa do wielu koniecznych do wykonania prac (jak chociażby do prac porządkowych) nie 
są potrzebne ani kwalifikacje, ani doświadczenie. Młodociany pracownik jest tu więc rozwiązaniem 
optymalnym – przy możliwie najniższym nakładzie finansowym posiada wystarczające kwalifikacje do 
wykonania powierzonych mu zadań. 

� Gratyfikacje finansowe „idące” za młodocianym pracownikiem przede wszystkim w postaci 
dodatkowej kwoty wypłacanej w związku ze zdaniem przez niego egzaminu zawodowego. Ta 
motywacja jest szczególnie istotna dla małych, często jednoosobowych firm, gdzie wypłacana kwota 
ma realne znaczenie. 

� Możliwość przyuczenia pracowników „dla siebie”, z dokładnym uwzględnieniem zapotrzebowania 
własnego przedsiębiorstwa, poprzez wstępną selekcję najlepszych kandydatów, wybór tych 
najbardziej odpowiednich i przyuczenie ich do zawodu zgodnie z własnymi zwyczajami, normami  
i wymogami, czyli wykształcenie pracownika idealnie dopasowanego do własnych, indywidualnych 
potrzeb. 

  

•••• No w duŜej części to jest stosunkowo tania siła robocza, tak. Po drugie są jakieś rekompensaty za, 
gratyfikacje za to, Ŝe wykształcą pracownika młodocianego. Po trzecie część, duŜa część z tych 
pracodawców równieŜ szuka w ten sposób swoich przyszłych pracowników takich na stałe. Bo najlepsi 
zostają w danych zakładach. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jak można zauważyć, wszystkie wymienione powyżej motywacje należą do obszaru, który dla potrzeb 
niniejszego raportu nazwany został obszarem motywacji pragmatycznych. Dyrektorzy szkół nie wymieniali 
natomiast wśród postrzeganych i antycypowanych przez siebie motywacji pracodawców, tych związanych  
z własną satysfakcją, rozwojem zawodowym, czy restauracją tradycyjnej nauki zawodu poprzez wzmacnianie 
relacji mistrz – uczeń.  
 
W przypadku motywacji szkół do prowadzenia nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy trzeba podkreślić, że 
mają one mniejsze znaczenie i stanowią raczej ocenę stanu zastanego ze względu na ograniczony wpływ 
placówek edukacyjnych (czy też ich przedstawicieli) na prowadzony profil nauczania. Dla samych dyrektorów 
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szkół ten tryb prowadzenia nauki zawodu jest również bardzo korzystny ze względu na dwa podstawowe 
powody: 

� Nie muszą zatrudniać instruktorów nauki zawodu, co jest korzystne z punktu widzenia ekonomii, ale 
również logistyki. 

� Z ich subiektywnego punktu widzenia kształcenie zawodowe odbywa się na (ich zdaniem), wysokim 
poziomie, o czym mają świadczyć bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w niemal wszystkich 
szkołach objętych niniejszym badaniem. Trzeba jednak pamiętać, że opinie te wygłaszane były  
w konkretnym kontekście, na który składają się m.in. następujące czynniki: 

o zdaniem dyrektorów szkół zawodowych, efekty nauczania zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy są lepsze, niż gdyby nauka ta odbywała się jedynie w realiach warsztatów 
szkolnych (bezpośredni kontakt z rynkiem pracy, lepszy dostęp do nowoczesnych rozwiązań, 
bezpośredni kontakt z klientem itp.), co nie znaczy, że są idealne; 

o wysoki poziom kształcenia jest tu zoperacjonalizowany, jako wynik egzaminów zawodowych,  
(a te nie są postrzegane, jako w pełni kompatybilne z wymogami zawodów, pracodawców  
i rynku pracy, co więcej, przygotowanie do egzaminu zawodowego jest często 
wyabstrahowane z ogólnego procesu nauki zawodu i odbywa się w okresie kilku miesięcy 
bezpośrednio poprzedzających egzamin, zatem trudno przyjąć, że zdawalność egzaminów 
zawodowych jest dobrym wskaźnikiem przygotowania do zawodu – jest raczej dobrym 
wskaźnikiem przygotowania do egzaminu zawodowego); 

o dyrektorzy szkół mogą się czuć zobligowani do nadmiernie pozytywnej oceny poziomu 
oferowanego kształcenia, często bowiem od jego ewaluacji zależy dalszy los placówki. Można 
zatem przypuszczać, że optymizm dyrektorów, przynajmniej w części przypadków, był nieco 
na wyrost. 

 

•••• Plusem jest równieŜ to, (…) Ŝe nie musi płacić instruktorom praktycznej nauki zawodu, tak. A zatem 
finansowo my tutaj korzyść, my organ prowadzący tutaj korzyść odnosimy. Bo gdyby miał zapłacić za 
instruktorów… I jeszcze pracowni teŜ do końca nie mamy wszystkich…Więc to byłoby takie kształcenie 
niemoŜliwe. A zatem no to są te główne [zalety]. No poza tym widzę wyniki egzaminów zawodowych - 
są na bardzo wysokim poziomie, duŜo wyŜszym niŜ średnia krajowa, więc tu jest ten plus teŜ 
kształcenia, współpracy z tymi zakładami. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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7 ORGANIZACJA I SYSTEM FINANSOWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW U PRACODAWCY 

7.1 Współpraca szkół zawodowych, pracodawców, organizacji pracodawców oraz 
innych instytucji w organizacji przygotowania zawodowego młodocianych 

Z perspektywy badanych pracowników młodocianych, rola szkoły w relacjach z pracodawcą zazwyczaj 
sprowadza się do bycia łącznikiem między pracodawcami, a młodocianymi pracownikami – w razie potrzeby, 
wystąpienia konfliktów, lub sytuacji problemowych, przedstawiciele szkoły reagują, negocjują, mediują. 
 

•••• Ja mówiłem nauczycielowi, Ŝe non stop na noc chodzę, to powiedział, Ŝe jak będą jakieś problemy, 
to, Ŝebym kierowniczkę do niego przysłał, to on załatwi wszystko. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No i jak chcemy się coś dowiedzieć, to nam podpowie, doradzi. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• W razie problemów na praktykach, to najczęściej wychowawca się zwraca do naszych pracodawców. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Również relacje ze strony pracodawców w opinii uczniów sprowadzają się do zdawania raportów  
z wywiązywania się przez nich (uczniów) ze swoich obowiązków i obecności w pracy.  
 
Deklaratywnie jest to sytuacja odpowiadająca dużej liczbie młodocianych pracowników, gdzie wciąż popularne 
jest spostrzeganie szkoły jako organu bardziej czy mniej, ale opresyjnego.  
 
Tym niemniej analizując wszystkie wypowiedzi badanych uczniów, wydaje się, że również z ich strony istnieje 
potrzeba (często nieświadoma, nie wyrażana wprost) posiadania zaplecza w postaci opiekuna ich edukacji. 
Widoczne jest to szczególnie w opowieściach o opiekunach uczniów, którzy potrafili się za nimi wstawić, zadbać 
o ich interesy u pracodawcy. Trzeba pamiętać, że młodociani pracownicy to osoby wciąż jeszcze bardzo młode, 
niesamodzielne, a często także z deficytami w sferze wychowawczej wyniesionymi z domu rodzinnego.  
 
Z perspektywy dyrektorów szkół współpraca z pracodawcami układa się bardzo dobrze. Dyrektorzy, którzy 
wzięli udział w badaniu, deklarowali bieżącą komunikację i ścisłą współpracę na wszystkich możliwych etapach 
organizacji procesu dydaktycznego. Zdarza się, że we współpracy z pracodawcami: 

� dobierane są zawody, w których kształceni są młodzi ludzie,  
� dyskutowany jest program i zakres nauczania, który musi być zgodny z wymaganiami egzaminu 

zawodowego.  

 
Szczególnie dobór nauczanych zawodów odbywa się w ścisłej współpracy z pracodawcami. Dyrektorzy szkół 
mają świadomość, że kształcą pracowników pod konkretne zapotrzebowanie pracodawców z danego regionu 
(co wydaje się sprzeczne z deklaracjami uczniów o planowanych wyjazdach poza miejsce zamieszkania). 
 

•••• No bo wiadomo, Ŝe na przykład monterów kadłubów okrętowych ja nie będę w Ciechanowie robił. No 
bo z natury rzeczy nie ma takich zakładów. Więc w duŜej części, w duŜej części tutaj na ewentualną 
ofertę powinni mieć wpływ pracodawcy. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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Również relacje w trakcie trwania nauczania zawodu danego ucznia oceniane były pozytywnie. Komunikacja 
jest zazwyczaj obustronna i płynna. Główny jej obszar dotyczy jednak potencjalnych problemów, jakie 
uczniowie stwarzają pracodawcy, ewentualnie licznych absencji w pracy. Zdecydowanie rzadziej to pracodawca 
stwarza problemy uczniowi, jednak również i takie sytuacje udaje się rozwiązać pozytywnie. 
 

•••• Ja myślę, Ŝe jeŜeli są jakieś, mówię o uczniach teraz, jeŜeli są problemy wówczas to pracodawca 
dzwoni do mnie, zgłasza problem, próbujemy rozwiązać to jakoś wspólnie. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION PŁOCKI] 

 
W niektórych szkołach (pojedyncze przypadki) dyrektorzy są w na tyle bliskich relacjach z pracodawcami 
zatrudniającymi ich uczniów, że toczą wzajemne rozmowy dotyczące np. programu nauczania. Jak się okazuje, 
nie zawsze ten program jest przez pracodawców akceptowany. Zdarzają się również uwagi krytyczne, jednak 
pracodawcy, którzy postanawiają w związku z tym stworzyć własne programy, właściwie się nie zdarzają. 
 

•••• To teŜ właściwie zaleŜy w jakim zawodzie. Na przykład w zawodzie fryzjer, pracodawcy nie są 
zadowoleni z wiedzy przekazywanej uczniom na tych kursach, Ŝe jest ona taka przestarzała. Ale 
jednocześnie jest to zgodne ze standardem wymagań egzaminacyjnych. I osoby, które prowadzą 
zajęcia na tych kursach dokształcających, to przede wszystkim kierują się tym, Ŝe mają uczniów 
przygotować do egzaminu. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Głębsza analiza rodzaju relacji miedzy szkołami (większość szkół w badanych subregionach poza subregionem 
warszawskim), a pracodawcami pokazuje jednak, że choć są one oceniane, jako dobre, to dotyczą przede 
wszystkim sytuacji negatywnych, problemowych – gdy pojawia się jakaś trudność. Wówczas dość dobrze  
i szybko udaje się ją bezkonfliktowo rozwiązać.  
Jednocześnie wydaje się brakować współpracy pozytywnej, twórczej, będącej dodatkową wartością we 
wzajemnych relacjach. Rzadkie są wycieczki do zakładów pracy, lekcje poglądowe, wypożyczanie sprzętu, czy 
chociażby dodatkowe lekcje prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w zakładach pracy świadczących 
bezpośrednią naukę zawodu.  
 

•••• Jeśli są organizowane dni otwarte, to niektórzy pracodawcy chcą zaprezentować właśnie tu swój 
zawód. Z udziałem swoich uczniów organizują takie stanowiska. Jak w zawodzie fryzjerskim to 
sprzęt, czy piekarze, to bardziej wytwory ich pracy, to w ten sposób, ale to tak bardziej 
sporadycznie, przy okazji. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Sytuacja w subregionie warszawskim, również jeśli chodzi o współpracę szkół z pracodawcami, jest zupełnie 
specyficzna. Tutaj współpraca ta ma charakter dwustronny, intensywny i twórczy. Zdarzają się wycieczki do 
ciekawych zakładów pracy (nawet kilkudniowe!), w tym subregionie tworzone są także klasy patronackie. 
 

•••• Wycieczki dydaktyczne są do kaŜdego zakładu pracy na terenie powiatu, do duŜego bo wiadomo Ŝeby 
mieli moŜliwości, ale teŜ na zewnątrz. Taką bardzo fajną współpracą jest współpraca z Akademią 
Marynarki Wojennej w Gdyni. To jest taka ciekawostka dla nas, Ŝe młodzieŜ jedzie tam na 3-4 dni. 
Jakieś zajęcia odbywa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a przy okazji mogą poznać nowe 
technologie, zupełnie inne niŜ są na tym rynku, ale spedytorzy poznają np. pracę w Ŝegludze 
morskiej. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
W niektórych szkołach subregionu warszawskiego organizowane są nawet debaty, na które zapraszani są 
wszyscy pracodawcy z danej dziedziny, przedstawiciele szkoły oraz PUP – i analizowane są perspektywy  
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i potrzeby kształcenia w danym zawodzie, planowany jest zakres tego kształcenia i ewentualne innowacje. Jest 
to przykład tzw. dobrych praktyk, które warto nagłaśniać i promować.  
Nawet tu jednak trudno o pożądany przez szkoły rodzaj współpracy, czyli przeznaczenie przez pracodawcę 
realnych środków finansowych na doposażenie szkolnych warsztatów i pracowni np. w stanowiska 
symulacyjne. 
 

•••• Szkoła nie jest w stanie tego kupić, nie ma takich moŜliwości finansowych. Ale pracodawca mógłby 
kupić symulacyjne stanowiska, które uczeń moŜe przerobić na zajęciach teoretycznych tu w szkole i 
przychodząc do jego zakładu pracy jest jakby nie wprowadzany w ten proces teoretyzowania tylko 
staje na stanowisku pracy i moŜe to wykonywać. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Dyrektorzy szkół biorący udział w badaniu generalnie wysoko oceniali przygotowanie instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, opiekujących się ich uczniami, do wykonywanych zadań. Jednak duża część dyrektorów szkół,  
w których realizowane jest tylko nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, a przedmioty zawodowe 
realizowane są podczas kursów, ma znacząco mniejszy wgląd w przebieg praktycznej nauki zawodu  
u pracodawcy. Nie posiadając fachowców w danej dziedzinie, trudno im jakkolwiek oceniać jakość nauki 
zawodu jaką otrzymuje u pracodawcy młodociany pracownik. 
 

•••• To są, to jest w planie zawodowym więc u nas nie ma nauczycieli szkolenia praktycznego w szkole. 
Więc w sensie takich merytorycznych zagadnień no to my nie mamy takiej wiedzy. [PRZEDSTAWICIELE 
SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Generalną zasadą jest, że uczniowie zaliczają zajęcia praktyczne realizowane bezpośrednio u pracodawcy, 
chyba, że umowa o naukę zawodu zostanie wcześniej rozwiązana. Takie przypadki zdarzają się rzadko, przede 
wszystkim w sytuacjach, gdy uczeń złamie regulamin. 
 

•••• Zaliczają, chyba Ŝe pracodawca z nimi rozwiąŜe umowę, z tego względu, Ŝe przez dłuŜszy czas nie 
zgłaszają się na zajęcia praktyczne, bądź nastąpi jakiś incydent na zajęciach praktycznych i zaistnieje 
konieczność, Ŝe pracodawca rozwiązuje z uczniem umowę (przewaŜnie kradzieŜ). I wtedy to wynika  
z regulaminu, Ŝe nie mają zaliczone. W przypadku rozwiązania umowy to mogą znaleźć nowego 
pracodawcę, który przyjmie ich na zajęcia praktyczne i wtedy mogą dokończyć naukę. Nie zdarzyło się 
tak, Ŝe umowa nie została rozwiązana, a uczeń nie zaliczył zajęć praktycznych. [PRZEDSTAWICIELE 
SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Również współpraca z instytucjami, gdzie realizowane są kursy przedmiotów zawodowych (w przypadku szkół 
nauczających jedynie przedmiotów ogólnokształcących, a gdzie nauczanie przedmiotów zawodowych wykonują 
instytucje zewnętrzne) oceniana była pozytywnie, mimo, że sama jakość nauczania poprzez kursy ma wśród 
podmiotów objętych badaniem raczej negatywną opinię.  
 
W tej generalnie dobrej współpracy zdarzają się jednak drobne nieporozumienia. Pojawiły się opinie, że 
system nauczania przedmiotów zawodowych na skomasowanych kursach często jest korzystniejszy dla 
pracodawców, pozwala bowiem na intensywniejsze „zagospodarowanie młodocianego pracownika” w ciągu 
zwykłego tygodnia pracy. Pozwala on rozłożyć przypisane mu godziny na trzy, a nie na dwa dni w tygodniu  
(tak, jak to jest w sytuacji, gdy przedmioty zawodowe nauczane są na terenie szkoły, razem z przedmiotami 
ogólnokształcącymi). W praktyce współpracy szkoła – pracodawca zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca 
„naciąga” terminarz pracy ucznia, tak, aby był jak najbardziej korzystny dla niego. Przy czym uczeń nie zawsze 
pytany jest w tych przypadkach o zgodę (np. szczególnie w usługach pracodawcy „wymuszają” obecność 
uczniów w soboty, które w usługach są szczególnie intensywne, nie zawsze pytając ich o zgodę, czy proponując 
dodatkowe wynagrodzenie). 
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Zdarzają się również sytuacje nie wniesienia przez pracodawcę opłaty egzaminacyjnej w pierwszym terminie  
(a zgodnie z umową jest to właśnie obowiązek pracodawcy). W takiej sytuacji uczeń wnosi opłatę sam, albo 
szkoła otrzymuje upomnienie, a pracodawca wnosi opłatę dopiero będąc pewny, że egzamin został zdany 
pozytywnie. 
 
Podsumowując, mimo, że współpraca między różnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie kształcenia 
zawodowego bezpośrednio u pracodawcy opisywana jest przez jej uczestników, jako dobra, jednak 
analizując przejawy tej współpracy można zauważyć, że odbywa się ona na minimalistycznym poziomie  
i sprowadza głównie do nadzoru nad młodocianymi pracownikami.  
 

•••• Jeśli nie mamy takiej potrzeby pilnej, to się nie kontaktujemy. Kiedy jest potrzeba, wiem, Ŝe uczeń 
zabałaganił, Ŝe coś mu moŜe grozić - to wtedy tak. Ale jeśli pytam się ich, czy jest w porządku? 
Jednego pytam o drugiego i na odwrót i gdy nie ma takiej sytuacji, Ŝe coś się złego dzieje, to wtedy 
nie mam potrzeby się ze szkołą kontaktować. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
W jakości tej współpracy niewątpliwie najbardziej istotna jest rola opiekuna praktycznej nauki zawodu, czyli 
przedstawiciela szkoły nadzorującego jej przebieg. To od jego zaangażowania, ale i wiedzy w obrębie zawodu 
(im większe, tym lepiej), w jakim prowadzony jest proces dydaktyczny, w dużej mierze zależy jakość współpracy 
i jakość odbywającego się u pracodawcy kształcenia zawodowego. Dlatego też niezmiernie ważne wydaje się 
zatrudnianie przez szkoły nauczycieli przedmiotów zawodowych, kompetentnych w zadanym obszarze, a także 
uwzględnianie w zakresach ich obowiązków czasu na spełnianie funkcji koordynatora praktycznej nauki 
zawodu. 
 
Współpraca miedzy szkołami a pracodawcami wykraczająca poza nadzór młodocianych pracowników jest  
w praktyce niezwykle rzadka. Brakuje praktyków delegowanych przez pracodawców do szkół – ich czas jest 
kosztowny, a pracodawca (ani szkoła) nie ma możliwości ekonomicznych, aby go sfinansować. Współpraca 
rozumiana jako szereg inicjatyw wykraczających poza obowiązki wymagałaby dodatkowych, celowych 
nakładów finansowych.  
 
Na jakość współpracy między szkołami a pracodawcami wpływa niewątpliwie ilość pracodawców, z którymi 
nawiązana jest współpraca - im jest ich więcej, tym jakość tej współpracy jest gorsza. I tak w subregionach 
gdzie dominują mali pracodawcy (ostrołęcki, ciechanowski) zakres współpracy nie wychodzi poza obszar 
nadzoru nad przyuczeniem ucznia do zawodu. Z drugiej strony można przypuszczać, że u małego pracodawcy, 
który ma pod swoją opieką jednego, czy dwóch uczniów, nie ma potrzeby intensyfikacji takiej współpracy ze 
względu, na, z jednej strony, relatywnie duże zaangażowanie samego pracodawcy w proces dydaktyczny,  
a z drugiej na brak szczególnych korzyści, które szkoła mogłaby z takiej współpracy wyciągnąć (zazwyczaj nisko 
zaawansowane technologie produkcji, czy świadczonych usług). 
 
Znów zdecydowanie najlepiej współpraca szkół z pracodawcami oceniana była w subregionie warszawskim. 
Można przypuszczać, że znaczenie ma tu duża liczba, zarówno szkół zawodowych, jak i pracodawców, co 
pozwala na taki dobór stron współpracy, który jest satysfakcjonujący dla wszystkich zainteresowanych. Tutaj 
relatywnie najczęściej zdarzają się sytuacje współpracy wykraczające poza nadzór młodocianych pracowników, 
czyli np. wycieczki do zakładu pracy, czy klasy patronackie. 

 

7.2 Organizacja przygotowania zawodowego – perspektywa młodocianych 
pracowników 

Możliwość nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy i tworzenie w szkołach klas wielozawodowych, 
szczególnie w mniejszych miejscowościach, niewątpliwie uelastyczniło szkolnictwo zawodowe. Pozwala to na 
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większe jego dopasowanie tak do potrzeb samych uczniów, jak i do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. 
Możliwości nauki zawodu są obecnie o wiele szersze, a wszystko w obrębie jednej placówki oświatowej. 
 

•••• W Zasadniczej Szkole Zawodowej to mamy zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz 
samochodowy, fryzjer, piekarz, cukiernik, murarz. Teraz murarz tynkarz, pierwsza klasa stolarz, 
kucharz - wcześniej małej gastronomi, teraz kucharz, sprzedawca, monter instalacji urządzeń 
sanitarnych, elektryk, ślusarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów 
samochodowych, operator maszyn rolniczych, monter elektronik, lakiernik, takŜe przekrój szeroki. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Warto podkreślić, że z perspektywy młodocianych pracowników wybór pracodawcy, u którego realizowana jest 
nauka zawodu, jest zazwyczaj wtórny do wyboru szkoły (podjęcia decyzji o kontynuowaniu edukacji w szkole 
zawodowej i konkretnie w której szkole). Co za tym idzie, wybór pracodawcy, u którego realizowana jest 
praktyczna nauka zawodu, był zazwyczaj dość przypadkowy. W zdecydowanej większości przypadków wynikał 
z polecenia (rekomendacji) szkoły, de facto był więc często wyborem dokonywanym przez szkołę, a nie przez 
ucznia. Rzadziej do wyboru przyczyniała się rekomendacja wynikająca z wcześniejszych dobrych doświadczeń 
znajomych, kolegów czy rodzeństwa. 
 

•••• Ja wybrałem szkołę, a praktyka, to juŜ była załatwiona. Bo to oni juŜ się jakoś tam dogadali między 
sobą i my juŜ mieliśmy wszystko załatwione. To szkoła załatwiała, a nie my sami. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Raczej praktyki to trzeba było samemu załatwić. Oczywiście jak ktoś chciał, a ci, co nie załatwili to 
mieli w szkole. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Wcześniej wiedziałem gdzie jest zakład, gdzie moŜna się zgłosić i poszedłem. Koledzy mówili, Ŝe tam 
w miarę dobrze. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Nauka zawodu organizowana w trakcie praktyk (bo tak wciąż nazywana jest przez samych młodocianych 
pracowników praca bezpośrednio u pracodawcy) zazwyczaj nie jest zorganizowana i w większości zakładów 
pracy, w których uczą się zawodu objęci niniejszym badaniem pracownicy, polega po prostu na „robieniu 
wszystkiego”. 
 

•••• Czasami samochody, czasami zmywam podłogi, czasami sprzątam, czasami maluję. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No, to samo, trzeba pomóc, to pomagam. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No, jak przyjedzie samochód, to albo trzeba (…) zderzak, albo w czymś pomóc. No takie podstawowe 
właśnie. Ogólnie, to co nam kaŜe robić, to robimy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Mnie znajomy polecił, jego kolega w sumie, powiedział Ŝe jak chcę się czegoś nauczyć, to Ŝebym tam 
poszedł. Pochodziłem pół roku i zrezygnowałem było nie za bardzo. Przy samochodach i na ulicy robić 
cały czas. Kazał sprzątać cały czas, zmywać, warsztat zamiatać cały czas. Na placu całe dnie sprzątać, 
zamiatać. W zimę odśnieŜać, węgiel zwozić, przywozić.[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 
Na podstawie relacji osób badanych można przypuszczać, że stopień organizacji i pewnego uporządkowania 
przebiegu praktycznej nauki zawodu to kontinuum od zupełnego braku jakiejkolwiek organizacji (wówczas 
młodociani pracownicy pełnią rzeczywiście rolę „pomocy do wszystkiego”, a zawodu uczą się (jeśli w ogóle 
się uczą) głównie przez obserwację, poprzez model (najczęściej występujący), w którym różnorakie prace 
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pomocnicze łączone są z realną nauka zawodu, po nieliczne miejsca, gdzie nacisk na naukę jest zdecydowanie 
największy i gdzie młodociani pracownicy relatywnie często dopuszczani są do konkretnych prac, które 
wykonują pod okiem bardziej doświadczonych pracowników. Wydaje się, że to ten ostatni model, najbliższy 
jest tradycyjnej relacji mistrz – uczeń i jest najbardziej pożądany. Zgodnie z wypowiedziami młodocianych 
pracowników niestety model ten jest niezwykle rzadki (zarówno dyrektorzy szkół, jak i pracodawcy są w tym 
względzie większymi optymistami). 
 
O ile trafi się do dobrego (czytaj opiekującego się uczniami) zakładu pracy, nie ma rzeczy dotyczących zawodu, 
czy szerzej rynku pracy, których młodzi ludzie nie nauczyliby się w trakcie zajęć praktycznych. Zdarza się, że 
pracodawcy dają młodocianym pracownikom dodatkowe zlecenia, które są również dodatkowo płatne. 
Sytuacje takie mają zazwyczaj miejsce w zakładach, gdzie uczniów dopuszcza się do większości koniecznych do 
wykonania zadań, dzięki czemu stają się na tyle kompetentni, że można powierzać im ważne zadania, za 
których wykonanie warto dodatkowo płacić.  
 
Jednak spora część młodocianych pracowników ma poczucie bycia jedynie tanią siłą roboczą do najmniej 
atrakcyjnych zadań. Symboliczne wynagrodzenie i traktowanie nierównorzędne z etatowymi pracownikami 
budzi w części osób niezgodę i niechęć do obecnego miejsca pracy. Niestety modelowa sytuacja rzeczywistego 
„przyjęcia czeladnika” do zakładu pracy w celu przyuczenia go do zawodu ma miejsce raczej rzadko. Pokutuje 
tradycyjny model „praktykantów”, czyli „pomocników do wszystkiego”. Młodocianym pracownikom często 
brakuje mistrza, osoby, od której można się uczyć podglądając jej pracę, ale także takiej, która dogląda pracy 
czeladnika, dopuszcza go do tej pracy, a następnie nadzoruje, pomaga, uzupełnia, poprawia. Tymczasem 
uczniowie zbyt często mają poczucie, że trochę „nie ma kto się nimi zająć”, że ich zajęcia praktyczne polegają 
przede wszystkim na wykonywaniu licznych działań pomocniczych, natomiast do prac przynależnych do zawodu 
delegowani są pracownicy etatowi.  
 

•••• Ja bym nie poszła do tego samego. Chciałabym się czegoś więcej nauczyć niŜ tu. W restauracji coś 
samemu robić. Na praktykach tylko pomagam, nic sama nie gotuję. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• No, bo nie realizujemy się w swoim zawodzie, takŜe, to nie idzie w tę stronę, Ŝeby nas jak 
najszybciej nauczyć zawodu i mieć z nami spokój. Tylko wręcz przeciwnie, idzie, to jak najwolniej. 
Mozolnie, to idzie dosyć. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Moim zdaniem powinno być teŜ tak, Ŝe wchodzimy na budowę, wchodzimy z kierownikiem, czy teŜ 
przypisują nam jakiegoś pracownika, który pokazuje nam, jak, to się robi. śeby dał nam dotknąć, to 
na przykład połoŜyć jeden pas, czy coś. A nie, Ŝe jest tak, jak mamy juŜ to robić, to klej im robimy, 
czy podajemy płytki i patrzymy, jak oni to robią, prawda? No, bo, to jest bez sensu. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Osoby doświadczone spośród etatowych pracowników zakładu pracy, które są przydzielane do opieki nad 
młodocianymi pracownikami, relatywnie często są jedynie „nadzorcami”, a nie nauczycielami. Częściej jest to 
osoba odpowiedzialna za ewentualne szkody wyrządzone przez „niedopilnowanego” ucznia, niż za realną naukę 
konkretnych umiejętności wchodzących w zakres nauczanego zawodu. 
 

•••• No jak jest jeden drukarz na dwie maszyny, to teŜ nie ma za bardzo czasu nas nauczyć. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Na początku kaŜdego dnia jeden praktykant jest przydzielany do jednego mechanika. I od początku 
dnia do końca mechanik jest odpowiedzialny za praktykanta. Co praktykant uszkodzi to mechanik za 
to płaci. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• No u nas ten pracownik, z którym się pracuje, to jakąś tam pieczę sprawuje. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 
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•••• No u nas teŜ jest tak podzielone, mechanicy mechaników pilnują - praktykantów, a lakiernicy 
lakierników. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Ja czasami nawet pilnuję młodszych. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Tym niemniej są również zakłady pracy, gdzie sam pracodawca – szef wydaje się mocno zaangażowany  
w przebieg nauki zawodu podległych mu młodocianych pracowników. W takich sytuacjach zdarza się, że sam 
bezpośrednio sprawdza umiejętności przez nich nabyte. Pojawiły się również uwagi, że zaangażowanie szefa 
jest często wprost proporcjonalne do zaangażowania samego pracownika - jest tym większe, im bardziej 
widoczne jest, że młodocianemu pracownikowi rzeczywiście zależy, aby danego zawodu się nauczyć.  
 

•••• No u mnie, tak, jak u kolegów szef sprawdza. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PLOCKI] 

•••• ZaleŜy jak uczeń podchodzi do tego. Jak pracodawca widzi, Ŝe uczeń się chce czegoś nauczyć to mu 
pomaga, mówi, a jak widzi, Ŝe ktoś sobie olewa i chodzi, bo chodzi, to nie przykłada do niego 
większej uwagi. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Zdaniem większości badanych pracowników młodocianych również osoby z ramienia szkoły, które są 
odpowiedzialne za przebieg zajęć praktycznych (tzw. opiekunowie), nie są specjalnie zaangażowane  
w doglądanie ich przebiegu – zadania ich ograniczają się zazwyczaj do kontrolowania, czy zajęcia praktyczne 
przez danego ucznia są w ogóle realizowane oraz ewentualna ingerencja w przypadkach szczególnego 
naruszania praw pracowniczych ucznia.  
 

•••• No i jest jeszcze taki przedstawiciel szkoły od praktyk i on nas pilnuje. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION OSTROŁECKI] 

•••• Ja kiedyś zgłaszałem, bo miałem problemy na budowie. Strasznie mnie katowali, moŜna powiedzieć  
- męczyli. Poszedłem do „behapowca” do biura, do firmy i poszedłem tak samo do OHP, do tego 
mojego opiekuna, no i po prostu wyjaśnili sprawę. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Kontroluje czy mamy praktyki, czy nie, bo moŜe stracić poprzez niechodzenie. Jak np. stracimy 
praktyki i znajdziemy nowe to musimy to zgłosić, Ŝe mamy nowe praktyki, albo gdzie. Albo 
pracodawca dzwoni do szkoły, Ŝe nie chodzimy. Ale co tam robimy, to chyba tak nie za bardzo. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Jak już wspominano wcześniej, przebieg bezpośredniej nauki zawodu u pracodawców w wielu przypadkach 
nie jest satysfakcjonujący dla młodych ludzi, którzy wzięli udział w badaniu. Dotyczy to przede wszystkim osób 
rzeczywiście zmotywowanych do nauki zawodu, którym zależy aby okres zajęć praktycznych wykorzystać jak 
najbardziej efektywnie. Kiedy osoby te trafiają do pracodawców, gdzie, jak sami mówią, stanowią jedynie 
„tanią siłę roboczą” budzi to w nich uczucia frustracji i rozczarowania. 
 
Z drugiej strony zdarzają się, choć rzadko, budujące sytuacje spotkania zaangażowanego pracodawcy ze 
zmotywowanym pracownikiem młodocianym, co owocuje zazwyczaj efektywną nauką zawodu i obopólną 
satysfakcją. Tak było właśnie w przypadku jednego z uczniów z Ciechanowa – młodocianego pracownika  
z dużym zaangażowaniem uczącego się zawodu „mechanik samochodowy”. Jednakże sytuacja była wyjątkowa 
tzn. uczył się on z myślą o konkretnej pracy w warsztacie samochodowym brata, którego miał zostać 
współwłaścicielem. On też najdłużej przebywał na zajęciach praktycznych, wykazywał na nich inicjatywę, żeby 
nauczyć się jak najwięcej i do jak największej liczby prac być dopuszczany. Obok mechaniki uczył się 
lakiernictwa, skoro pracodawca stwarzał takie możliwości to warto było z nich korzystać. W efekcie często 
pracował również w dodatkowych godzinach, za które był korzystnie wynagradzany. Można zatem 
zaryzykować twierdzenie, że współpraca pracodawcy z młodocianym pracownikiem bywa rzeczywiście 
efektywna, o ile korzyści z niej płynące są realne i znaczące dla obu stron. 
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Co ciekawe, część badanych pracowników rzeczywiście zmotywowanych do nauki zawodu, preferuje szeroko 
rozumiane kształcenie w zawodzie, obejmujące nie tylko czynności bezpośrednio związane z zawodem, którego 
się uczą, ale również związane z nim w sposób niebezpośredni (np. umiejętności lakiernika w zawodzie 
mechanika samochodowego), mają bowiem poczucie, że są dzięki temu bardziej wszechstronni i lepiej 
przygotowani np. do prowadzenia własnego biznesu. 
 
Szerokie kształcenie nie zawsze jednak jest atrakcyjne. Niektórzy badani mieli wątpliwości co do sensowności 
powierzania im prac, które nie są bezpośrednio związane z zawodem, którego się uczą. Można przypuszczać, że 
postawa taka w dużej mierze charakteryzuje uczniów niekoniecznie widzących swoją przyszłość w zawodzie, 
którego się uczą.  
 

•••• Tak, tylko oni nas wysyłają na takie budowy, które się dopiero rozpoczęły i gdzie jeszcze nie będą 
układane płytki, bo… No wiadomo, układanie płytek, to są prace wykończeniowe. No tak, my, 
mówiliśmy pani dyrektor, Ŝe my jeszcze płytek nie układaliśmy, to powiedziała, Ŝe powinniśmy. 
ChociaŜ powinniśmy układać płytki, no, a pani dyrektor powiedziała, Ŝe ona się tym zajmie. No, ale, 
to jeszcze nic nie dało. To raczej myślę, Ŝe do OHP będziemy musieli iść i tam porozmawiać z nimi, Ŝe 
jeszcze nie mieliśmy Ŝadnej płytki w rękach, ani, Ŝe nie robiliśmy nic. Znaczy przepraszamy, płytki w 
rękach mieliśmy, jak nosiliśmy na dziesiąte piętro. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 
Pojawiały się też uwagi, że praktyka powinna zostać poprzedzona teorią ściśle z nią związaną, tj. najpierw 
teoretyczne poznanie tego, co ma zostać zrobione, a dopiero potem doświadczenie. Tymczasem zazwyczaj,  
w zakładach pracy, gdzie odbywa się przyuczenie do zawodu, toczy się realna praca i liczy się przede wszystkim 
efektywność. Stąd w praktyce doświadczeni pracownicy często nie mają czasu, aby przekazywać swoją wiedzę 
młodym adeptom zawodu.  
 

•••• Powinni nauczyć teorii, a potem Ŝebyśmy mieli trochę praktyki i wtedy Ŝebyśmy dopiero robili 
robotę. śeby nam, to w głowach zostawało.[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• No na pewno dobrze by było, tak jak u nas na budowie - Ŝeby ktoś podszedł z nami, pokazał kawałek, 
jak się robi, a potem Ŝebyśmy my, to robili. No, a on Ŝeby stał i patrzył i ewentualnie nam coś 
podpowiedział. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
W takich realiach trudno mówić o podziale czasu na naukę zawodu, a wykonywanie pracy, także w aspekcie 
przygotowania do egzaminu zawodowego, które często ma miejsce przede wszystkim na zajęciach 
warsztatowych w szkole lub u pracodawcy, w krótkim terminie (kilkumiesięcznym) poprzedzającym 
przystąpienie do egzaminu. W trakcie badania jedynie nieliczne osoby zauważały przydatność odbywanych 
zajęć praktycznych w czekających je egzaminach zawodowych. W zdecydowanej większości przypadków nauka 
zawodu u pracodawcy, a wymogi egzaminu zawodowego są dziedzinami (w percepcji badanych uczniów) 
zupełnie rozłącznymi. 
 

•••• MoŜe realizacja w zawodzie, Ŝeby powoli wdraŜać nas w zawód, a nie, Ŝe miesiąc przed egzaminem 
mamy nauczyć się tego, co powinniśmy się nauczyć w ciągu dwóch lat. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Wiedzy, to my tam nie nabywamy zbytnio. Taka, jak nam jest potrzebna do egzaminu, to nie 
nabywamy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION OSTROŁĘCKI] 

 
Sporo nadziei badanych wiązanych jest właśnie z egzaminem zawodowym, który dopiero tak naprawdę (a nie 
samo ukończenie szkoły) daje kwalifikacje i lepszą pozycję na rynku pracy. Egzamin ten, przynajmniej dla osób 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 56 z 106 

 

 

wiążących swoją przyszłość z zawodem, którego się uczą, wydaje się bardzo istotny. Stanowi niejako probierz 
umiejętności, których następnym sprawdzianem będzie znalezienie i utrzymanie pracy w zawodzie. Jego waga 
jest zresztą czasem wykorzystywana, czy nawet nadużywana przez nauczycieli zawodu do negatywnego 
motywowania swoich uczniów – pracowników („tak to ty na pewno nie zdasz egzaminu zawodowego”). 
 

•••• W moim przypadku, to wszystko zaleŜy od tego zawodowego egzaminu. Jak się zda to wiadomo, moŜe 
i będzie praca od razu.  Jak się nie zda, no to wiadomo - bez Ŝadnego zawodu, to cięŜko będzie  
z pracą. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Jakie mam plany? No, jak mi się uda skończyć ten egzamin zawodowy, to będę miał papier i będzie mi 
łatwiej pracę znaleźć. Bo jeśli ja nie zdam tego, no, to gdzie będę szukał? [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION PŁOCKI] 

 
Trzeba jednak przyznać, że są nieliczni pracodawcy, których pracownicy doceniają również w tym aspekcie,  
tj. przygotowania do praktycznych wymagań egzaminu zawodowego (np. zakład mechaniki samochodowej  
w Płocku). 
 

•••• Lepiej niŜ by nam tłumaczyli w szkole. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Pokazują na przykładach, jak coś zrobić praktycznie właśnie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
PŁOCKI] 

 
Godzinowy wymiar zajęć praktycznych, choć jasno ustalony w przepisach, jednak w praktyce często zależy od 
konkretnego pracodawcy. Niektórzy pracodawcy poza zajęciami praktycznymi zatrudniają uczniów  
w dodatkowych godzinach, co pozwala nie tylko na dodatkowe doświadczenie zawodowe, ale i zarobienie 
dodatkowych (a godziny dodatkowe często są wynagradzane korzystniej) pieniędzy.  
 

•••• Ja ogólnie chodzę na praktyki w poniedziałki i w piątki, to od 8 do 16 jestem jako praktykant. A po 
szkole, albo w weekendy jestem jako pracownik. Przychodzę, zaleŜy jakie mamy dania lunchowe - 
moŜna z karty zamawiać, więc pomagam. A teŜ przygotowuję róŜne imprezy. ZaleŜy co zamówi 
klient. Od początku zajmuję się robieniem danej potrawy. Robię ciasta, mięsa, sałatki, obsmaŜam 
kotlety. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Jak się ma siedemnaście lat, to po osiem, bo ja jak miałem szesnaście lat, to robiłem sześć godzin. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Podsumowując warto zauważyć, że optymalny wizerunek przyuczenia do zawodu, jaki jawi się z opowieści 
badanych pracowników młodocianych, zbliżony jest do tradycyjnej relacji mistrz – uczeń, gdzie mistrz 
znajduje czas na instruowanie i nadzorowanie swojego ucznia. W praktyce uczniowie zawodu często mają 
poczucie bycia pracownikami „od wszystkiego”, pomocnikami, dla których zazwyczaj brakuje czasu. Z drugiej 
strony warto podkreślić, że rzadkie przypadki zaistnienia modelowej nauki zawodu u pracodawcy wymagają 
również ogromnego zaangażowania i motywacji ze strony pracownika. W takich przypadkach jeśli wysoka 
motywacja ucznia spotka się z otwartością i kompetencjami pracodawcy, mogą zaowocować partnerską 
relacją i obopólnie satysfakcjonującą współpracą.  
 

7.3 Organizacja przygotowania zawodowego – perspektywa pracodawców 

Pracodawcy, którzy wzięli udział w niniejszym badaniu, bardzo często na pytania związane z przebiegiem 
zajęć praktycznych odpowiadali, że jest on zgodny z przepisami ustawy. Te najważniejsze z nich, to dzienna 
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liczba godzin pracy dla pracownika, który nie skończył 16 lat, nie przekraczająca 6 godzin i wynagrodzenie za 
pracę w kwocie 120 – 180 PLN (zależnie od etapu nauki). Również deklarowane zadania, jakie wykonują 
młodociani pracownicy, są zgodne z programem nauczania.  
Za szczególnie dobrą pracę w dużych zakładach przyznawana jest premia uznaniowa, natomiast w małych 
zakładach usługowych można „dorobić” sobie tzw. napiwkami. 
 

•••• Premię uznaniową. Jak się stara, jest wszystko ok. w danym miesiącu to przyznaję premię. Mam 
przeznaczoną pulę na obu pracowników młodocianych i z tego wyciągam wnioski jak się sprawowali. 
[PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Również w opinii pracodawców zaliczenie zajęć praktycznych nie stanowi większego problemu. Wymaga przede 
wszystkim frekwencji i minimalnego chociaż zaangażowania w wykonywaną pracę.  
 
Realizując zadania edukacyjne przedsiębiorcy pozostają jednak lojalni głównie wobec własnego biznesu: 
młodociani pracownicy w trakcie swoich zajęć praktycznych zostają wprzęgnięci w proces realizacji bieżących 
zadań pracodawcy. Interes zakładu i jego zadania są więc nadrzędne wobec programu praktycznej nauki 
zawodu. 
Uczniowie przyswajają wiedzę w kolejności uzależnionej od zleceń z jakimi styka się firma, w której uczą się 
zawodu. Rozwiązanie takie ma zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje. Dobrą stroną jest 
uzupełnienie wykształcenia fachowego o elementy przedsiębiorczości i zetknięcie z realiami funkcjonowania 
firmy w warunkach rynkowych. Słabością zaś ryzyko, że w trakcie zajęć praktycznych uczniowie mogą nie 
zetknąć się ze wszystkimi zagadnieniami, jakie powinny znaleźć się w programie, czego konsekwencją jest 
konieczność przygotowywania się do egzaminu zawodowego w „ostatniej chwili” – na kilka miesięcy przed 
jego terminem. 
 
Korzyści płynące z uczestnictwa młodocianego pracownika w realizacji zleceń pracodawcy są ograniczone 
wymiarem czasu pracy (2 – 3 dni w tygodniu). Dobrze ilustruje to przykład jednego z przedsiębiorców/ 
rzemieślników z branży metalowej z subregionu radomskiego, który relacjonował, że czas wykonywania 
znacznej części zleceń realizowanych przez jego firmę przekracza dwu-trzy dniowy czas przebywania 
młodocianego pracownika. Skutkuje to udziałem ucznia jedynie w części całego procesu, który kończy się lub 
rozpoczyna bez jego udziału. Powoduje to trudność w przekazaniu ciągu przyczynowo-skutkowego pomiędzy 
kolejnymi działaniami w procesie pracy (zastosowanie takiej, czy innej procedury technologicznej, czy sposobu 
realizacji określonego etapu pracy warunkuje bądź jest uwarunkowane dalszymi lub wcześniejszymi decyzjami 
rzemieślnika). 
 

•••• Akurat ten zawód jest specyficzny. Tutaj naprawdę jak juŜ coś robią, nawet jakąś tam balustradę, czy 
bramę, to nie trwa to pół godziny, tylko trwa kilkanaście, lub kilkadziesiąt godzin. Etapy przez kilka 
kolejnych dni. Jak oni są dwa dni to całego procesu nie zobaczą. A jeszcze, niektórzy mają tak 
poszatkowane - we wtorek i w czwartek praktykę, to juŜ w ogóle. W takim wypadku to nie wiadomo, 
co mu dać do roboty. Załapie się na koniec jednej roboty, ewentualnie początek drugiej. 
[PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
W kontekście wymiaru tygodniowego czasu pracy młodocianych pracowników, pracodawcy krytykowali 
zmniejszenie godzin zajęć praktycznych w pierwszym roku nauki do jednego dnia w tygodniu. Ich zdaniem jest 
to zdecydowanie za mało, aby w sposób elastyczny i sukcesywny zapoznawać się ze specyfiką danego zawodu. 
 

•••• Tych dni praktyk jest stanowczo za mało. W tym roku jesteśmy szczególnie niezadowoleni, bo 
pierwsza klasa jest u nas raz w tygodniu. Ten dzieciak po tygodniu juŜ się gubi. Nie wie, jaki klucz 
jest do czego, jak się klucz nazywa, na której półce leŜy. On przez ten tydzień kompletnie wypada  
z rytmu. Po tygodniu znów musi wchodzić w temat. I znów kolejny tydzień i znów się gubi. Potrzeba 
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nam duŜo czasu, Ŝeby te dzieciaki się wdroŜyły, ogarnęły to wszystko. […] Gdyby przez dwa dni była 
szkoła, a przez trzy dni praktyki - to wtedy ten uczeń by załapał. Przez trzy dni to on się by 
napatrzył, nasłuchał, naoglądał i coś by mu w głowie zostało. Ale to, co jest w tym roku, czyli jeden 
dzień w tygodniu, to jest zdecydowanie za mało.  [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na poziom współpracy ze szkołami w obszarze koordynacji obecności 
uczniów w zakładzie pracy. Oczekiwano, że szkoły powinny wykazywać pewną elastyczność w planowaniu 
pobytów uczniów u pracodawców z uwzględnieniem zapotrzebowania firm na pracowników w ujęciu 
tygodniowym. Dobrym przykładem może być przedsiębiorczyni z subregionu ostrołęckiego mająca 
doświadczenie współpracy z dwiema placówkami edukacyjnymi. Różnica poziomów współpracy z opiekunami 
praktycznej nauki zawodu była znacząca. Wskazywała jednak, że przy odpowiednim poziomie gotowości  
i otwartości możliwe jest takie zaplanowanie obecności uczniów by byli oni obecni przez cały tydzień, stanowiąc 
z jednej strony realne wsparcie dla pracodawcy, a z drugiej korzystając na poziomie dydaktycznym w większym 
stopniu dzięki mniejszej liczebności grup uczniowskich. Rozwiązanie to wymagało jednak zaangażowania ze 
strony przedstawiciela szkoły, który w odpowiedni sposób „dystrybuował” uczniów z różnych klas, wpisując 
potrzeby przedsiębiorcy w plan zajęć szkolnych. Równocześnie przedstawiciel drugiej ze szkół nie wykazywał 
zainteresowania i aktywności w tym zakresie, co skutkowało nierównomiernym rozłożeniem obecności uczniów 
w zakładzie – w jednym dniu była duża grupa, w innym nie było uczniów wcale. 
 
Uczestnictwo szkoły w procesie organizacji i koordynacji praktycznej nauki zawodu u przedsiębiorców 
wydaje się być elementem kluczowym dla jego jakości i w konsekwencji sukcesu edukacyjnego młodych 
ludzi. Potrzeba współpracy dotyczy zarówno obszaru koordynacji obecności uczniów jak i gotowości do 
dopasowywania (a w każdym razie negocjowania tego dopasowania) procesu dydaktycznego do realiów 
funkcjonowania przedsiębiorców. Nie należy oczekiwać od przedsiębiorców, że będą funkcjonować na 
zasadach podobnych do warsztatów przyszkolnych. Odbyłoby się to bowiem ze szkodą dla samych 
przedsiębiorców jak i procesu dydaktycznego ze względu na „oderwanie” go od realiów przyszłego rynku pracy, 
na którym przyjdzie funkcjonować absolwentom. 
 
Należy niestety stwierdzić, że – przynajmniej na poziomie badania jakościowego – przykłady opisanych 
powyżej dobrych praktyk w zakresie współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami prowadzącymi 
praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników należą do rzadkości (zazwyczaj przedsiębiorcy nie 
zgłaszali uwag do współpracy, jednak deklarowali równocześnie, że ogranicza się ona jedynie do sporadycznych 
spotkań i nie ma wpływu na proces dydaktyczny). Wydaje się, że wskazywanie dobrych praktyk – także  
w zakresie współpracy, poprzez stworzenie „banku dobrych praktyk” i promowanie korzystania z niego 
mogłoby w znaczący sposób poprawić jakość edukacji zawodowej, przywracając równocześnie szkołom 
realny nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Należy jednak liczyć się z „oporem”, gdyż 
będzie to nakładało na szkoły dodatkowe obowiązki i wymagało inwestycji w dobrze przygotowanych (zarówno 
pod względem znajomości strony fachowej prowadzonych w szkole zawodów/ kierunków kształcenia 
zawodowego, jak i umiejętności negocjacyjnych i współpracy z przedsiębiorcami) opiekunów młodocianych 
pracowników. Wydaje się jednak, że prowadzenie szkół zawodowych przy ograniczaniu się jedynie do 
zatrudniania nauczycieli od przedmiotów ogólnokształcących nie przynosi korzyści zarówno uczniom jak  
i społeczeństwu obniżając poziom wykształcenia nowych kadr zawodowych.  
 
Elementem dobrych praktyk, a jednocześnie świetnym działaniem promocyjnym i wizerunkowym szkolnictwa 
zawodowego są na przykład poczynania Szymona Konkola, mistrza cukiernictwa, nauczyciela dyplomowanego, 
założyciela Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego, która promuje i wdraża nowoczesne technologie tak  
w samym zawodzie, jak i jego nauczaniu, ale przede wszystkim ma za zadanie być „inkubatorem” dla młodych 
mistrzów zawodu.

18
 

 

                                                 
18 http://mamz.pl/ 
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Istnieje duża potrzeba przewodniej roli placówek edukacyjnych w organizacji i koordynacji przebiegu procesu 
dydaktycznego w szkolnictwie zawodowym. Wymaga tego fakt uczestniczenia w procesie trzech, 
posiadających odmienne style działania, odmienne interesy i zwyczaje, podmiotów: szkoły, przedsiębiorcy  
i ucznia/ młodocianego pracownika. Model równorzędnego funkcjonowania tych podmiotów w systemie 
wydaje się nie spełniać swego zadania – każdy z uczestników koncentruje się na własnym sposobie widzenia  
i korzystania z procesu i zasobów w postaci uczniów/ młodocianych pracowników. Widać to na przykładach 
dwóch, reprezentujących skrajne postawy w zakresie brania na siebie zadania koordynacji procesu 
edukacyjnego, dyrektorów szkół. Z jednej strony postawa dyrektora szkoły odpowiedzialnej jedynie za 
nauczanie przedmiotów ogólnokształcących ograniczająca się do nadzoru frekwencji uczniów  
u przedsiębiorców i wyraźnie dystansująca się od merytorycznej strony procesu nauczania („ja się na tym nie 
znam”), a z drugiej postawa dyrektora zespołu szkół zawodowych (sam jest nauczycielem przedmiotów 
zawodowych, co jednak nie wydaje się konieczne, pod warunkiem, że będzie dobrym menedżerem ze 
zrozumieniem swego zadania w procesie edukacyjnym) organizującego współpracę z przedsiębiorcami, również 
w postaci konferencji z ich udziałem, dotyczącej aktualizacji wiedzy w nauczanych zawodach, czego efektem ma 
być dostosowanie programu do potrzeb rynku.  
 
Prócz bezspornej poprawy jakości procesu dydaktycznego niebagatelne jest znaczenie istnienia podmiotu 
odpowiedzialnego za całość procesu dydaktycznego również dla motywacji i zaangażowania wszystkich 
podmiotów w realizację nauczania. Pracodawcy będą mogli mieć poczucie, że nauczanie młodych ludzi jest 
również ważne (obecnie, jak opisano, podporządkowane jest najczęściej bezpośrednim zadaniom 
przedsiębiorstwa, w którym odbywają się zajęcia praktyczne). Można przypuszczać, że również uczniowie, 
często ludzie jeszcze niepełnoletni, mając poczucie zaangażowania szkoły mogą zwiększyć własną motywację  
i własne zaangażowanie w naukę zawodu. 
 
Wydaje się, że jakość zajęć praktycznych odbywanych przez młodocianych pracowników bezpośrednio  
u pracodawcy w dużym stopniu zależy od ich własnego zaangażowania w proces nauczania i siły motywacji 
do rzeczywiście efektywnej nauki zawodu. Jak już wskazywano wcześniej, motywacja i zaangażowanie 
młodocianych pracowników są często wprost proporcjonalne do potencjalnych szans i korelacji między 
zdobyciem tegoż zawodu, a dalszym sukcesem na lokalnym rynku pracy. Stąd, im w subregionie większe szanse 
na znalezienie pracy w wyuczonym (a obecnie uczonym) zawodzie, tym większe zaangażowanie i wyższa ocena 
realizowanych zajęć praktycznych. Stąd nieco lepiej oceniane były one w subregionie płockim, czy  
w warszawskim, niż w subregionie ciechanowskim, czy ostrołęckim. 
 
Większe zaangażowanie samego pracownika skutkuje bowiem często większym zaangażowaniem 
pracodawcy, wyższą oceną postępów przyuczanego pracownika, a co za tym idzie dopuszczaniem go do coraz 
bardziej zaawansowanych prac, co znów zwrotnie skutkuje rosnącą satysfakcją pracownika.  
 
Można również zauważyć prawidłowość większej satysfakcji z przyuczenia do zawodu realizowanego  
u mniejszych, niż u wielkich pracodawców. I tak w regionach, gdzie dominowali wielcy pracodawcy (przede 
wszystkim radomski, w mniejszym stopniu płocki) widać rozczarowanie zajęciami praktycznymi u pracodawcy 
nastawionego przede wszystkim na ilość wykonanej pracy z racji wielości realizowanych zamówień. W takich 
miejscach, szczególnie często, młodociani pracownicy bywają traktowani właśnie, jak „tania siła robocza”, 
mając małe szanse na prawdziwa dydaktykę, rozumianą, jako wdrażanie w niuanse zawodu. 
 

7.4 Organizacja przygotowania zawodowego  – perspektywa szkół 

Większość dyrektorów szkół biorących udział w niniejszym badaniu podkreślało, że obecnie dziejące się 
dowartościowywanie szkolnictwa zawodowego jest bardzo świeżym trendem, który nastąpił po wielu latach 
preferowania szkolnictwa ogólnokształcącego. Negatywny pijar z ostatnich lat przyczynił się niewątpliwie tak 
do obniżenia rangi szkół zawodowych, jak i do obniżenia oferowanego w tychże poziomu kształcenia. 
Konsekwencją tej sytuacji jest obecnie niedoposażenie wielu pracowni oraz obniżenie oferowanego 
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standardu kształcenia zawodowego. Aby sytuacja ta mogła się zmienić, konieczna jest zmiana dyskursu 
publicznego, oraz dofinansowanie sektora szkół zawodowych.  
 

•••• Przez wiele lat kształcenie zawodowe było w cieniu, w cieniu. W cieniu, niedofinansowane. Przede 
wszystkim były licea profilowane, później licea ogólnokształcące. No i przez to wiele, wiele tych, czy 
to pracowni, no podupadło. I Ŝeby mówić o skuteczności kształcenia praktycznego to trzeba równieŜ 
powiedzieć o dofinansowaniu do pracowni i wyposaŜeniu tychŜe pracowni. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Z wypowiedzi dyrektorów szkół, którzy wzięli udział w badaniu wynika, że zazwyczaj zgłaszają się do nich 
uczniowie z już podpisaną umową z pracodawcą, u którego uczeń będzie się uczył zawodu. Jednak  
w konfrontacji z wypowiedziami uczniów wiadomo, że szkoła jednak często sugeruje pracodawców,  
z którymi regularnie współpracuje. Większość dyrektorów współpracuje z liczną rzeszą pracodawców. 
Wyjątkiem są subregiony (np. płocki czy radomski), na terenie których znajdują się duże zakłady pracy, mogące 
przyjąć kilkunastu, a niekiedy nawet kilkudziesięciu młodocianych pracowników. Wówczas liczba 
współpracujących pracodawców jest mniejsza.  
 
Zdaniem dyrektorów szkół, jakość nauczania zawodu bezpośrednio u pracodawcy jest bardzo różna i w dużej 
mierze zależy od organizacji nauczania zawodu w samym przedsiębiorstwie. Aby to nauczanie było 
rzeczywiście efektywne, musi być w nie zaangażowany opiekun ucznia, czyli osoba pełniąca tak funkcje 
nadzorcze, jak i mistrzowskie. O ile przedsiębiorca postara się, aby opiekun był zmotywowany (np. poprzez 
dodatkowe wynagrodzenie, albo poprzez zmniejszenie zakresu jego dodatkowych obowiązków) do rzeczywistej 
opieki nad poznającym tajniki danego fachu uczniem, o tyle efektywność procesu dydaktycznego może być 
rzeczywiście wysoka. Niestety, w realiach organizacyjnych częstą praktyką jest po prostu odgórne wyznaczanie 
decyzją pracodawcy osoby opiekuna, który nie mając dodatkowej motywacji wywiązuje się ze swoich 
dodatkowych obowiązków w sposób minimalistyczny. 
 

•••• To znaczy tak, na pewno tam gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe, jeśli opiekunowie nie 
otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu, to wiadomo, Ŝe poświęcają czas tym praktykantom, ale nie  
w takim stopniu, w jakim być moŜe poświęciliby jeśliby otrzymali za to jakieś wynagrodzenie  
i pracodawca zwolniłby ich z części ich obowiązków. Jak uczniowie odbywali praktyki  
w przedsiębiorstwie - przetwórstwo owocowo - warzywne i opiekunowie, wiadomo, musieli 
wykonywać swoje czynności i dodatkowo jeszcze zająć się uczniami. Gdyby byli zwolnieni z kilku 
czynności, które wykonują dla pracodawcy, to mogliby więcej czasu poświęcić dla ucznia. Czasami 
pracodawca przekazuje swoim pracownikom informacje, zleca opiekę i pracownik nie ma na to 
wpływu, prawda. Pan kaŜe sługa musi. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Negatywną stroną zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy bywają też sytuacje, w których młodociani 
pracownicy mają ograniczony dostęp do najnowszych technologii i maszyn z obawy przed ich uszkodzeniem.  
Incydentalnie zdarzają się sytuacje, kiedy do dyrektorów szkół docierają informacje, że czynności wykonywane 
przez ucznia u pracodawcy nie są zbieżne z programem (choć sami przyznają, że nie wszystkie takie sytuacje są 
im zgłaszane).  
 

•••• Miałam właściwie takie dwie rozmowy z uczniami, z tym, Ŝe nie były to zgłoszenia formalne. Jedna to 
była taka sytuacja w zawodzie kucharz, Ŝe uczennica właściwie przez pierwszy rok nauki cały czas 
wykonywała tę samą czynność, obierania warzyw i przebierania ich w piwnicy. Nie chciała tego zgłosić 
oficjalnie, po to by nie podpaść pracodawcy. Rozmawiając z pracodawcą, pracodawca stwierdził, Ŝe 
czynności przygotowawcze są w programie, ale jeśli to powtarza się przez cały rok, jak twierdzi 
uczennica, to pracodawca zaprzeczył. Zajęcia praktyczne w tym zawodzie odbywały się raz  
w tygodniu, i pracodawca stwierdził, Ŝe takie zadania wyznaczał uczennicy przez pierwsze dwa 
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miesiące, a potem juŜ nie. Druga taka sytuacja była w zawodzie mechanik, Ŝe uczeń przygotowywał 
opał dla pracodawcy przez jakieś dwa, trzy tygodnie, a nie wykonywał czynności związanych  
z nauczaniem praktycznym. Pracodawca w trakcie rozmowy stwierdził, Ŝe w tym czasie była taka 
sytuacja, Ŝe nie miał dla ucznia pracy, nie zgłaszali się Ŝadni klienci i dlatego dawał mu takie zajęcia. 
Ale wiadome było, Ŝe to nie było zgodne z programem. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 
Tym niemniej ogólna wizja dyrektorów szkół co do przebiegu praktycznej nauki zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy wydaje się bardziej optymistyczna, niż ta przedstawiana przez samych uczniów. Z perspektywy 
szkół sytuacje wykonywania przez uczniów licznych prac niekoniecznie objętych programem i związanych 
bezpośrednio z nauką zawodu są jednak relatywnie rzadkie, choć niewątpliwie się zdarzają. Jednak również  
z perspektywy szkół wzajemne zaangażowanie w proces dydaktyczny zarówno ucznia, jak i pracodawcy, ma dla 
jego efektywności decydujące znaczenie. 
 

7.5 System finansowania przygotowania zawodowego młodocianych - ocena stanu 
obecnego oraz postulaty na przyszłość 

System finansowania przygotowania zawodowego, czy też ogólniej edukacji zawodowej jest postrzegany 
jako skomplikowany i niejasny. Wynagrodzenie uczniów jest ustalone odgórnie, jednak sami uczniowie nie 
wiedzą, kto je finansuje (pracodawca/ oświata). Wiedzą jedynie ile powinni dostać na kolejnych etapach 
edukacji (podawano kwoty od 120 PLN w pierwszym roku nauki do 180 PLN w trzecim). Rzadkie są sytuacje 
dodatkowych zarobków w postaci: dodatkowo płatnych nadgodzin, premii za szczególnie dobrze wykonaną 
pracę, czy „napiwków” w wybranych zawodach (fryzjer, kucharz). Uczniowie postrzegają swoje wynagrodzenie 
jako zdecydowanie zbyt niskie, jednak równocześnie mają poczucie, że zmiana jego poziomu leży całkowicie 
poza ich możliwościami. 
 
Duża część badanych pracowników młodocianych (szczególnie w subregionie warszawskim młodzi pracownicy 
wydają się być dobrze zorientowani) ma świadomość, że za zdany egzamin zawodowy pracodawca otrzymuje 
dodatkowe wynagrodzenie (kilkakrotnie podawano kwotę 7 tys. złotych), co ich zdaniem powinno być 
motywujące do szczególnie intensywnego przygotowywania młodych ludzi do tegoż egzaminu. Nie zawsze 
jednak tak się dzieje. Uczniowie krytykowali przede wszystkim bardzo niskie wynagrodzenia, jakie sami 
otrzymują, często, ich zdaniem niewspółmierne do wykonywanej pracy. 
 

•••• Zapłacą nam 150 zł gdzie przychodzimy dwa razy w tygodniu, gdzie na naszym miejscu musieliby 
zatrudnić pracownika na stałe. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• A jeszcze jak my zdamy egzamin to za to dostaje koło 7 tys. zł. Za to, Ŝe przyuczył nas do zawodu. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Z punktu widzenia pracodawców system finansowania jest odbierany raczej jako rekompensata niż 
wynagrodzenie za ich pracę. Nie ukrywają jednak, że czerpią korzyści z pracy uczniów, co niekiedy jest 
jednym z głównych motywów współpracy w ramach kształcenia zawodowego. Zdarzają się jednak 
pracodawcy, dla których refundacja ma drugorzędne znaczenie. Część z nich, głównie duże zakłady pracy (ale 
nie tylko), w ogóle z nich nie korzysta lub korzysta dopiero od jakiegoś czasu. Kwota ta jest natomiast znacząca 
dla mniejszych pracodawców z uboższych subregionów (ciechanowski, ostrołęcki). 
 

•••• Ja przez ten okres czasu, co szkoliłam uczniów, to po raz pierwszy w zeszłym roku skorzystałam  
z refundacji za ucznia za ubezpieczenie. [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 
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•••• My im płacimy ustalone stawki. Mamy moŜliwość na jednego pracownika otrzymania refundacji za 
trzech uczniów. Czyli na dwóch pracowników otrzymujemy za sześciu uczniów - ZUS i pobory. 
Pozostali uczniowie juŜ są poza refundacją. Jeśli uczeń zaliczy czeladniczy egzamin, dostajemy 8081 
złotych na osobę- za trzy lata kształcenia. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Sporadycznie pojawiały się też sugestie modyfikacji systemu refundacji w taki sposób by nie była ona 
całkowicie uzależniona od powodzenia ucznia na egzaminie zawodowym. Dotyczy to w szczególności firm, 
które nie dokonują selekcji uczniów, a zatrudniają tych, których przyśle im szkoła. W takiej sytuacji mają one 
bardzo ograniczony wpływ na poziom motywacji uczniów, a co za tym idzie na końcowy efekt procesu 
edukacyjnego. 

 
Część pracodawców rozlicza również, jako koszty swojego przedsiębiorstwa, materiały zakupione specjalnie do 
szkolenia uczniów, czy składki na ZUS, jednak nie są to znaczące zyski finansowe. 
 

•••• Jak ja kupuję materiały dydaktyczne, to ja biorę fakturę, a jeŜeli uczeń będzie miał do wykonania na 
koleŜance jakiś balejaŜ to przecieŜ nie wezmę za to pieniędzy, to idzie juŜ na moje konto. 
[PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Z punktu widzenia szkół sam system kształcenia zawodowego młodocianych jest korzystny ze względu na 
odciążenia z kosztów utrzymania szkolnych warsztatów, a w przypadku kształcenia zawodowego poprzez 
kursy także kadry dydaktycznej związanej z przedmiotami zawodowymi. Istnieje więc obawa, że system 
oparty o kształcenie zawodowe poprzez pracę młodocianych pracowników oraz kształcenie teoretyczne 
zawodu w formie kursów może być lansowany przez szkoły głównie ze względów ekonomicznych, nie zaś  
w dobrze pojmowanym interesie ucznia i jakości kształcenia. 
 
Dyrektorzy szkół niejednoznacznie oceniali system finansowania nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy 
poprzez jednorazową wypłatę po pozytywnie zdanym przez ucznia egzaminie zawodowym. Wynagrodzenie 
dla pracodawcy za wykształcenie pracownika na tyle skutecznie, że spełnia on wymogi egzaminu zawodowego, 
wydaje się jak najbardziej słuszne, jednak zdaniem części badanych bywa ryzykowane. Zdarzają się (choć 
rzadko) uczniowie rezygnujący z nauki tuż przed egzaminem, co powoduje stratę wynagrodzenia przez 
pracodawcę.  
 

•••• Zaletą tego systemu jest to, Ŝe no na koniec ten pracodawca otrzymuje jakieś wynagrodzenie za 
wykształcenie tego pracownika młodocianego. No powiedzmy nie jest to małe wynagrodzenie, 
aczkolwiek dopiero po ukończeniu zdania egzaminu. Minusem tego jest to, sytuacja na przykład, ktoś 
pod koniec trzeciej klasy zawodówki rzuca szkołę. Tak, bo ma, nie wiem, pracę na zmywaku w Anglii  
i jedzie sobie i wtedy nie podchodzi do egzaminu zawodowego, a tym samym pracodawca, który go 
przez prawie trzy lata kształcił nie dostaje nic. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Pojawiły się sugestie rozłożenia kwoty przeznaczonej dla pracodawcy na lata (np. częściowa wypłata po 
każdym ukończonym przez młodocianego pracownika roku nauki). Zdaniem niektórych przedstawicieli szkół, 
przyuczenie do zawodu to nie tylko inwestycja czasu i wysiłek edukacyjny, ale często też realne straty np.  
w postaci uszkodzenia sprzętu przez nie dość jeszcze wykwalifikowanego młodocianego pracownika.  
 
  



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 63 z 106 

 

 

8 SŁABE I MOCNE STRONY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 
MŁODOCIANYCH 

8.1 Perspektywa uczniów  

8.1.1 Mocne i słabe strony nauki w szkole zawodowej z perspektywy uczniów 

Mocne strony 
 
Jak już wspominano powyżej, podstawową zaletą nauczania w systemie szkół zawodowych i praktycznej nauki 
zawodu u pracodawcy jest bezpośrednie zdobywanie doświadczenia zawodowego. Taka ilość praktycznego 
doświadczenia, jaką oferują szkoły zawodowe to ewenement; to w opinii badanych, nieporównanie więcej, niż 
w technikach, czy jakichkolwiek innych szkołach. To zdecydowanie podstawowa zaleta omawianego rodzaju 
kształcenia. 
 

•••• Tam jest chyba rok, czy ileś tam miesięcy muszą odbyć praktykę, a my całe trzy lata. Od samego 
początku, do samego końca. Musimy mieć przepracowane 36 miesięcy praktyk. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Na praktyce uczymy się tego, co będziemy robić w zawodzie, a tu uczymy się tego co moŜemy 
wykorzystać na egzaminie. Np. pytania dotyczące jakie są wody procentowe, jak je mieszać ze sobą... 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• W moim przypadku jest tak, Ŝe więcej wynoszę z praktyki niŜ ze szkoły. UwaŜam, Ŝe praktyka jest 
duŜo bardziej waŜna niŜ teoria, bo teorii moŜna się wykuć na pamięć, a w praktyce wszystko moŜna 
wziąć… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• No i, Ŝe moŜna się nauczyć czegoś w tym zawodzie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

•••• No i tylko dwa dni chodzi się do szkoły, a trzy dni praktyk. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 
Bardzo ważną i docenianą zaletą szkolnictwa zawodowego z praktyczną nauka zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy jest również możliwość (obecna w szkołach większości badanych uczniów) bezpłatnej realizacji 
dodatkowych kursów, często atrakcyjnych, a zwykle trudno dostępnych i drogich. Pozwala to na dodatkowe 

podnoszenie swoich kwalifikacji. Kursy te często odbywają się w bardzo atrakcyjnej, wyjazdowej formie (np. na 

spawacza, czy operatora wózka widłowego).  
 
System kursów podoba się większości uczniów – wyjazdy same w sobie są ciekawą odmianą w codziennym 
życiu. Jako duży atut szkoły i rzeczywista realna motywacja traktowane są też dodatkowe, atrakcyjne 
możliwości, jakie pojawiają się dla dobrych uczniów, a wszystko w obrębie nauczania danego zawodu. Takim 
bonusem może być wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły za granicą. 
 

•••• Kucharze na przykład, jak by sami chcieli pójść na taki kurs: kucharz, kelner, to by musieli zapłacić 
dwa i pół tysiąca, a tak, to im OHP płaci. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Teraz jedziemy właśnie ze szkoły do Niemiec na dwa tygodnie. Ci najlepsi, co się uczyli… 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 
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•••• Tak samo te kursy, spawacza, czy na wózki widłowe. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Kategorię C jeszcze moŜna zrobić, jakieś tam kursy projektowania. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Ja wiem czy, to moŜna nazwać kursem, to jest taki bardziej wyjazd integracyjny. Ten wyjazd jest 
oparty bardziej na takim puszczaniu filmów z tego zawodu, czy takich felietonów. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Tak, no mamy normalne przedmioty, plus kursy przez jeden miesiąc w roku - zamiast szkoły i praktyk. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jeśli chodzi o konkretne placówki, to zdaniem większości badanych uczniów dobra szkoła zawodowa to taka, 
która spełnia następujące warunki: 

�  Nie ma zbyt wysokich wymagań edukacyjnych. Wielu badanych jasno deklarowało, że nie po to 
podjęło się praktycznej nauki zawodu u pracodawcy, żeby teraz uczyć się matematyki, czy języka 
polskiego. Wśród przedmiotów teoretycznych, jako zdecydowanie najbardziej interesujące 
wskazywane były przedmioty zawodowe. Natomiast w obrębie przedmiotów pozostałych młodociani 
pracownicy oczekują niskich wymagań ze strony kadry pedagogicznej. Opinie te najsilniejsze były  
w subregionie ciechanowskim, gdzie, jak pamiętamy, motywacje do nauki były relatywnie najsłabsze; 

�  Kadra nauczycielska jest wyrozumiała, partnerska, „można się z nimi dogadać”. Można przypuszczać, 
że podjęcie pracy zawodowej powoduje oczekiwanie bycia traktowanym już trochę „jak osoba 
dorosła”. Nauczyciele, którzy to rozumieją są przez większość młodocianych pracowników, cenieni 
szczególnie;  

�  Oferuje ciekawy, a jednocześnie „luźny” sposób prowadzenia lekcji, który pozostaje zazwyczaj  
w związku z postawą nauczyciela przedmiotu. Im bardziej, tak jak opisano powyżej, postawa 
nauczyciela jest partnerska, tym większa satysfakcja uczniów szkół zawodowych z przeprowadzonych 
zadań, ale też deklaracja większej ich efektywności – „można się z nich więcej nauczyć”; 

�  Panuje w niej przyjazna atmosfera rówieśnicza, brak nadmiernej rywalizacji, brak agresji; 
�  Posiada dobrą infrastrukturę, nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe, warsztaty 

zajęciowe. Jest to o tyle istotne, że przygotowanie do egzaminu zawodowego ma jednak często 
miejsce przede wszystkim w szkole, a nie w miejscu pracy. Stąd im lepiej wyposażone pracownie, tym 
większa możliwość adekwatnego przygotowania się do konkretnych wymagań egzaminu zawodowego; 

�  Oferuje szeroką ofertę zajęć dodatkowych, kółek zainteresowań (np. teatralnych, plastycznych, 
fotograficznych) oraz sportowych. Co ciekawe, wielu z badanych uczniów dobrze oceniało swoje szkoły 
w tym obszarze;  

�  Znajduje się relatywnie blisko miejsca zamieszkania. 

 

•••• Ja mam średnią na świadectwie trzy sześćdziesiąt cztery, a nic się nie uczyłem, zero.[MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Na pewno lubimy jakieś luźne lekcje, które nie zawsze przebiegają jakoś tam w normalny sposób, Ŝe 
maglowanie uczniów, typu pytania i odpowiedzi, albo duŜo zapisywania w zeszycie. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Szkoła taka spokojna, Ŝe nie miałem Ŝadnej bójki, jak tu jestem przez trzy lata. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Jest bardzo duŜo zainteresowań typu ze sportu. Są nawet kółka teatralne, jakieś kółko fotograficzne. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Znaczy są treningi typu zapasy, siatka, piłka noŜna. Siłownia jest, teŜ moŜna sobie trochę popakować. 
MoŜna teŜ pograć w ping ponga. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• No, bo dobra jest atmosfera. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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•••• Niewymagający nauczyciele. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jak już wspominano powyżej, młodociani pracownicy, którzy wzięli udział w niniejszym badaniu, zdecydowanie 
nie przepadają za przedmiotami czysto szkolnymi tj. przede wszystkim za matematyką, j. polskim i fizyką. Czas 
przeznaczony na przedmioty teoretyczne (niekiedy to jedynie ok. 6 h tygodniowo, w zależności od poziomu 
nauczania), dla części uczniów i tak jest zdecydowanie zbyt obszerny. Uczniowie zdecydowanie bardziej lubią 
przedmioty tzw. zawodowe typu przedsiębiorczość, czy specjalistyczne związane z zawodem, do którego się 
przygotowują (np. technologia materiałów budowlanych w „budowlance”). Skoncentrowani na 
przygotowywaniu się do wykonywania konkretnego zawodu, młodociani pracownicy zdecydowanie najchętniej 
uczą się przedmiotów zawodowych. 
 

•••• Znaczy, moim zdaniem niektóre te lekcje, to w ogóle zbędne. Fizyka na przykład. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Jak juŜ mam się uczyć, to wolę zawodowe. Przedmioty ścisłe raczej nie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, 
SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No ta szkoła, to jest powtórzenie gimnazjum mniej więcej. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Znaczy, no najgorzej, to głównie tych przedmiotów, które są tak ściśle z ksiąŜek, no definicje 
wrzucane. To jest w ogóle trudne. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Zawodowych przedmiotów [uczę się najchętniej]. Np. technologia mechaniczna, podstawy konstrukcji 
maszyn, konstrukcja pojazdów samochodowych. Te przedmioty dają najwięcej informacji, które nam 
się przydadzą. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Cenione jest nauczanie przedmiotów zawodowych w odniesieniu do czekających młodocianych pracowników 
egzaminów zawodowych, które, jak już wspomniano, traktowane są przez nich z dużą powagą – ich zdaniem są 
wręcz jednym z najistotniejszych celów obecnego etapu edukacji. 
 

•••• I wychowawca tak robi, Ŝe (…), jak byśmy od razu egzamin robili, co nam jest potrzebne, jakie 
narzędzia, jakie materiały…  [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Tak dobrze uczą, Ŝe mamy dobrą zdawalność uczniów wszystkich na koniec. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
I tak np. w Płocku przykładem dobrej szkoły jest „budowlanka”, która wydaje się spełniać, w oczach swoich 
uczniów właściwie wszystkie oczekiwania. Po pierwsze, tak jak oczekuje ogół młodocianych pracowników jest 
przyjazna – ma adekwatne do możliwości i potrzeb swoich uczniów oczekiwania edukacyjne, miłą atmosferę  
i nauczycieli, z którymi można się porozumieć. Po drugie zaś, stara się zapewnić swoim uczniom jak najlepsze 
warunki, nie tylko nauki (tj. przez podnoszenie poziomu wyposażenia warsztatów, oferowanie możliwości 
ukończenia dodatkowych kursów zawodowych itp.), ale i ogólnego rozwoju (np. otwarcie, czy wyposażenie 
nowoczesnej hali sportowej, co przez uczniów jest odbierane właśnie, jako pewien rodzaj dbałości, troski). 
Sytuacja płockiej „budowlanki” jest o tyle specyficzna, że jest to szkoła niejako przyzakładowa, kształcąca 
pracowników dla konkretnej firmy budowlanej, co wydaje się być obustronnie korzystne. Duża część młodzieży 
kształci się z dużym prawdopodobieństwem otrzymania pracy w zawodzie, którego się uczy, a z kolei zakład 
pracy ma pracowników dokładnie wyszkolonych do swoich specyficznych i aktualnych potrzeb kadrowych.  
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Słabe strony 
 
Zdecydowana większość badanych uczniów szkół zawodowych jest zadowolona z wybranej ścieżki 
edukacyjnej i nie potrafi wskazać słabych stron swoich szkół. Te, które wymieniano, były zazwyczaj drobne  
i nieistotne, np.: 

� brak sklepiku szkolnego;  
� brak palarni; 
� słabo wyposażone boisko. 

 
W większości szkół, gdzie uczyli się badani, dominują klasy wielozawodowe, nie jest to jednak postrzegane, 
jako wada, wręcz przeciwnie, pozwala na rozleglejsze kontakty rówieśnicze. 
 

•••• Zawodowe mamy oddzielnie grupami. Na przykład sprzedawcy i kucharz w jednej klasie, a przedmioty 
zawodowe oddzielnie. A tak to zwykłe przedmioty jak matematyka, polski to razem 
mamy.[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
W szkołach zawodowych Ciechanowa trudno nauczyć się języka obcego, w każdym bądź razie nikt z badanych 
nie ma takiego doświadczenia. A szkoda, bowiem szczególnie według osób mających dalsze plany zawodowe 
związane z wyjazdami za granicę, języki obce są kolejnym ważnym elementem przygotowania zawodowego 
(zaraz po zdobyciu konkretnego zawodu i stażu w zawodzie). 
 

•••• Moim zdaniem w szkole się nigdy nie nauczy języka obcego. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Nie, nie. No ja się uczyłem i się nie nauczyłem. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Bardziej powinni kształcić wymowę niŜ pisanie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
CIECHANOWSKI] 

•••• Mniej religii, bo tyle tej religii mamy. Zamiast tej religii, to niemiecki by dali. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Jedna za szkół zawodowych z Płocka, choć generalnie wysoko oceniana przez swoich uczniów przede wszystkim 
za przyjazną atmosferę i wyrozumiałą kadrę pedagogiczną, miała jednak pewne niedobory infrastrukturalne, 
obecnie już częściowo wyrównywane. Powstają tam nowe warsztaty do zajęć praktycznych, wciąż jednak 
brakuje hali sportowej. Niedobory te nie były jednak w stanie zmienić ogólnie pozytywnej oceny szkoły. Trzeba 
zauważyć, że była to jedna z nielicznych szkół krytykowana przez swoich uczniów pod względem infrastruktury  
i wyposażenia, którymi dysponuje. 
 

•••• Ci nowi, co teraz przyjdą, to będą mieli fajnie, bo nowe warsztaty im budują, więc będą mieli 
jeszcze lepiej. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• No tak, stanowiska nowe do zdawania, wszystko jest w porządku w tej szkole. Tylko hali brakuje. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Tak, bo ta hala, to jest jak mały korytarz, dobrze się nie rozpędzisz, a juŜ trzeba hamować. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Takich z prawdziwego zdarzenia nie ma warsztatów do pracy, do praktyk, bo mamy takie zwykłe sale, 
tylko są dostosowane trochę. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 
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Podsumowując można zatem zaryzykować twierdzenie, że od strony teoretycznej nauka w szkołach 
zawodowych oceniana jest przez kontynuujących w nich naukę młodocianych pracowników wysoko, ale też 
nie ona jest istotą ich procesu edukacyjnego.  
 

8.1.2 Mocne i słabe strony nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy 

Ocena nauki zawodu bezpośrednio u swojego pracodawcy zależy przede wszystkim od indywidualnych 
potrzeb i motywacji młodocianych pracowników. Wśród uczniów, którzy nie wiążą swojej przyszłości  
z zawodem, którego właśnie się uczą, można zaobserwować jedno podstawowe kryterium oceny realizowanej 
praktycznej nauki zawodu – „nikt się specjalnie nie czepia i można się dogadać”. Wynika to przede wszystkim  
z nastawienia do nauki w szkole zawodowej, jako tymczasowego zajęcia, „zdobycia papierka”, bez wiązania  
z wybranym zawodem swojej przyszłości zawodowej. Osoby, którym zależy na realnej nauce zawodu, 
doceniają przede wszystkim możliwość realnego działania, nauki przez doświadczenie i praktykowanie. Jeśli 
pracodawca na to pozwala, jest wysoko oceniany przez swoich pracowników – uczniów. 
 

•••• Ja teŜ bym polecił, bo atmosfera jest dobra. MoŜna się duŜo nauczyć, jeśli się chce. Szef tak samo 
jest do dogadania. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Bo idzie się z nim dogadać, jest w porządku. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Ja słyszałam, Ŝe w tym sklepie co mam praktyki to stawiają szybko na kasę, dlatego poszłam. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• Mi kolega doradzał. Powiedział, Ŝe dobrze tam, duŜo nie ma roboty, na kasie teŜ szybko się staje. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Niestety realia praktycznej nauki zawodu u pracodawcy mają często swoje wady. Jako najbardziej dotkliwe, 
wymieniano miedzy innymi: 

� Niskie zarobki (ok 180 PLN miesięcznie); Zarobki młodocianych pracowników są jedynie znacząco 
wyższe (wg deklaracji młodocianych pracowników w trakcie badań jakościowych) w subregionie 
warszawskim. Natomiast w pozostałych subregionach jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy 
zaprzyjaźniony szef zleca młodocianemu pracownikowi również dodatkowe nadgodziny i wynagradza 
za nie według znacząco atrakcyjniejszych stawek. 

 

•••• Ja sobie załatwiałem je sam, na własną rękę u znajomego taty. Wynagrodzenie mam trochę inaczej 
niŜ na umowie, bo nie mam na %, tylko normalnie mi dają. Miesięcznie wychodzi 500-600zł. To zaleŜy 
od pracy. Mam swoje stanowisko. Dostaję samochód i robię przy nim. 8 godzin trzy razy w tygodniu. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
� Zdarzają się kłopoty z wyposażeniem młodocianego pracownika w odpowiedni strój roboczy. Często 

uzupełnienie tego stroju trwa bardzo długo i wymaga dużego zaangażowania. Zdarzają się nawet 
sytuacje, kiedy w strój roboczy młodociani pracownicy muszą zainwestować własne pieniądze. 

 

•••• No dopiero w trzeciej klasie mi dali strój, który cały czas był potrzebny. Musiałem sobie kupować. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Jak nam buty się ostatnio popsuły, bo są super liche buty i nam podeszwy poodpadały, to trzeba było 
się tyle nachodzić, naprosić, Ŝeby nam dali nowe. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 
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•••• Albo mamy takie ksiąŜeczki (…) i tam wpisują, jak pobraliśmy buty, czy płaszcz przeciwdeszczowy. No 
i na przykład takie rzeczy są na dwa lata. No i ona nam mówi, Ŝe się nam nie naleŜy, bo juŜ 
pobraliśmy, a my wiemy dobrze, Ŝe nie pobraliśmy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

� Mało przyjazna atmosfera, brak pomocy ze strony stałych pracowników. Uwagi dotyczyły zakładów 
pracy, w których była szansa na przyjęcie młodocianego pracownika po zakończeniu okresu 
praktycznej nauki zawodu. Fakt ten pozwala przypuszczać, że atmosfera ta mogła wynikać z poczucia 
zagrożenia konkurencją młodszych i być może zdolniejszych. 

 

•••• No tam jest taka atmosfera, Ŝe starsi pracownicy chodzą i kablują na nas do kierownika. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 

� Pojawiły się uwagi o wykorzystywaniu młodocianych pracowników, jako taniej siły roboczej. 
Wskazywano, że praca przez nich wykonywana jest zupełnie niewspółmierna do wytycznych 
programowych – tak pod względem ilości pracy jak i jej zakresu – na przykład obejmuje takie czynności 
jak sprzątanie. 

 

•••• To nawet nie podchodzi pod pół etatu. Bo na pół etatu jest kwota płacy, zaczyna się od pięciuset 
złotych w górę. To nawet nie jest pół etatu, tylko, to jest tania siła robotnicza, tak? Znaczy bardziej 
takie wykorzystywanie jest, tak, jak nas uczniów w pracy. Bo my powinniśmy się uczyć w swoim 
zawodzie… A jesteśmy wzięci do sprzątania, kucia tynków, do wszelkiego rodzaju pomocy innym 
pracownikom budowy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• No tak, bo szefowa kaŜe nam swoją klatkę schodową zamiatać. Jak nie zamieciemy, to się krzywo na 
nas patrzy i czasami musimy dłuŜej czekać na wypłatę. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
RADOMSKI] 

 

8.2 Perspektywa pracodawców  

Zdaniem pracodawców podstawowe zalety dla nich samych są zbieżne z ich motywacjami do przyjmowania 
uczniów i dotyczą przede wszystkim ekonomizacji funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa poprzez pracę 
relatywnie tanich pracowników oraz dodatkowe dofinansowanie związane z zaliczeniem przez adepta danego 
zawodu egzaminów zawodowych.  
 
Szczególnie dla większych pracodawców bardzo ważną zaletą omawianego systemu kształcenia jest również 
możliwość pozyskania wartościowego i specjalistycznie (w odniesieniu do potrzeb własnego 
przedsiębiorstwa) wykształconego pracownika. Kształcenie w zakładzie pracy przynosi bezpośrednie 
ekonomiczne korzyści dla przedsiębiorcy.  

�  Podczas kształcenia przedsiębiorca ma okazję dobrze poznać przyszłego pracownika.  
�  Jeżeli po zakończeniu edukacji i egzaminie końcowym, uczeń zostanie zatrudniony jako pracownik, 

zna on już dobrze swoje miejsce pracy, kierownictwo oraz współpracowników. Koszty związane  
z przyuczeniem i wdrożeniem nowo zatrudnionego pracownika są więc wyższe niż w wypadku 
przejęcia ucznia, który zna już swój zakład pracy.  

�  Edukacja powoduje także silną identyfikację z przedsiębiorstwem, jako przyszłym miejscem pracy. 
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�  Osoby wykształcone w przedsiębiorstwie mogą być także pomocne w rozwiązywaniu problemów 
kadrowych, takich jak zastępstwo w czasie urlopu albo podczas choroby innego pracownika. 
Oznacza to, że przedsiębiorca może ograniczyć koszty, które wynikłyby przy zmianie personelu. 

 
Pracodawcy generalnie uważają system kształcenia przez bezpośrednią naukę zawodu w zakładzie pracy za 
bardzo korzystny, choć nie zawsze łatwy, dla młodzieży. Pracodawcy – specjaliści w swoim zawodzie, 
przykładają ogromną wagę do wysokiego poziomu kształcenia zawodowego, jaki daje nauka zawodu 
bezpośrednio u pracodawcy. Ich zdaniem, zakres i jakość tak pobieranej nauki są nieporównywalnie większe, 
niż te, jakie uczniowie mogą zyskać ucząc się w szkolnych warsztatach. Młodzi ludzie mają okazję nie tylko uczyć 
się w realnym (a nie symulowanym) zakładzie pracy, zdobywać doświadczenia bezpośrednio w miejscu pracy, 
ale, szczególnie w dużych zakładach pracy, mają szansę na zdobycie stałego zatrudnienia. 
 

•••• Z racji tego, Ŝe poznaje to wszystko na konkretnych przykładach. Jak będzie miał być w przyszłości 
budowniczym np., to będzie wiedział na jakim gruncie to osadzić. Jak się robi cegłę. Jak się robi 
ceramikę. W praktyce duŜo łatwiej się człowiek uczy i pojmuje. [PRACODAWCA, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

•••• MoŜliwość zdobycia później etatu, zastania w firmie. Mają później moŜliwość rozwoju i znalezienia 
pracy gdzieś indziej. [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Dla części z badanych pracodawców zaletą tak prowadzonego nauczania jest również możliwość 
prowadzenia działań wychowawczych (a nie tylko dydaktycznych). Jak już wskazywano wcześniej, wielu z nich 
odkrywa w sobie „pasję nauczyciela i wychowawcy”. 
 

•••• Ja myślę, Ŝe warto. Tylko to teŜ zaleŜy od tego, czy ktoś chce ‘uŜerać się’ z tą młodzieŜą, czy nie. 
Jeśli chce, a jest to w jakimś stopniu problematyczne, to tak. Musi mieć ktoś serce do tego. I twardy 
tyłek. Bo mając jedenastu chłopaków, kaŜdego z innego środowiska, to nie jest proste. Musi być 
ogromny rygor. Przestrzegana punktualność. Zwolnienia lekarskie - musi być L4. Czasem się 
przymknie oko, jeśli jest chłopak zdyscyplinowany. Jest ogromnie przestrzegany porządek. Dziś była 
akcja, bo mieli nie umyte kubki śniadaniowe. U nas kładziemy nacisk na to. Nie kaŜdy z mistrzów chce 
to robić, Ŝeby się uŜerać z tym. Ale ze strony ucznia teŜ jest ogromna pomoc. To jest w dwie strony. 
Oni teŜ wykonują określoną pracę. Dlatego myślę, Ŝe warto. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Pracodawcy, którzy wzięli udział w niniejszym badaniu, to pracodawcy kształcący uczniów od kilku lub 
kilkunastu lat. Jak można przypuszczać, fakt, że wciąż się na przyjmowanie uczniów decydują wskazuje, że widzą 
przewagę mocnych stron nad stronami słabymi. Pracodawcy dostrzegają raczej pewne uciążliwości, czy 
niedogodności, niż rzeczywiste wady systemu kształcenia, którego są częścią. 
 
I tak niedogodnością tak zorganizowanej nauki zawodu dla samych pracodawców jest stwarzanie sobie 
samemu konkurencji na lokalnym rynku (dotyczy to przede wszystkim usług np. fryzjerstwa). Ta sytuacja 
powoduje często u pracodawcy poczucie „konfliktu interesów”. Im lepiej wyszkoli swojego ucznia, tym większą 
może on stanowić dla niego konkurencję. Problem ten jest tym większy, im mniejsza miejscowość, bardziej 
oddalona od wielkich miast, gdzie migracja świeżo wyszkolonego adepta zawodu jest mało prawdopodobna. 
 

•••• Nigdy nie było Ŝadnych problemów ze szkołą. Współpraca układa się dobrze, więc korzyści są dla mnie 
teŜ bardzo dobre. Takie uczennice bardzo mi pomagają. Dziewczyny kończą szkołę, praktycznie kaŜda 
skończyła egzamin od nas z zakładu. Otwierają swoje salony, wiec jest wszystko dobrze. Tylko 
konkurencję mi robi. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 
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Część pracodawców, jako słabszą stronę podawało niekończenie procesu kształcenia przez część uczniów, co z 
punktu widzenia przedsiębiorcy, jest stratą czasu, energii i pieniędzy. Kształcenie młodocianego robotnika 
postrzegane jest, jako subiektywnie duża odpowiedzialność. Można przypuszczać, że poza realnymi kosztami 
niesie też za sobą obciążenia emocjonalne. Stąd „wypadnięcie” ucznia z systemu w niektórych przypadkach 
bywa odbierane, jako „osobista porażka”. 

 

8.3 Perspektywa szkół zawodowych 

W opinii wielu z dyrektorów szkół zawodowych biorących udział w niniejszym badaniu mocną stroną 
szkolnictwa zawodowego jest przede wszystkim to, że w ogóle przetrwało ostatnią dekadę, określaną, jako 
nastawioną na odbieranie prestiżu i zmniejszanie budżetu przeznaczanego na funkcjonowanie i rozwój 
placówek. To są też sukcesy poszczególnych szkół zawodowych, które przetrwały te trudne czasy i funkcjonują 
do dziś. 
 

•••• Osiągnięcia są takie, Ŝe mimo tych ogromnych trudności i kompletnego braku zainteresowania władz 
w Polsce szkolnictwem zawodowym to szkolnictwo zawodowe przetrwało. I to jest mój osobisty 
sukces, jak i naszej szkoły. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Jedną z większych zalet omawianego systemu kształcenia poprzez praktyczną naukę zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy jest duża elastyczność systemu i dostosowywanie się do indywidualnych predyspozycji 
młodocianego pracownika. Tak zorganizowany system, w którym zdecydowana większość prowadzonych klas 
ma charakter wielozawodowy, pozwala właściwie każdemu na naukę, takiego zawodu, na jaki ma ochotę. 
Jedynym czynnikiem ograniczającym jest tutaj obecność pracodawcy danej specjalizacji w regionie szkoły. 
 

•••• To znaczy, to uczeń sam decyduje. Prawda, jakie ma predyspozycje i chciałby kształcić się. Chciałby 
zostać kucharzem i szkoła przecieŜ nie robi Ŝadnych trudności, tylko uczeń szuka sobie pracodawcy,  
u którego będzie chciał odbyć praktykę i szkoła wtedy… następuje nawiązanie umowy, prawda, 
między uczniem a pracodawcą i szkołą. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Pozostałe zalety omawianego modelu kształcenia zawodowego wymieniane przez dyrektorów szkół 
zawodowych, to: 

� obniżenie kosztów kształcenia poprzez brak konieczności tworzenia i ciągłego doposażania pracowni  
i warsztatów; 

� podniesienie poziomu przygotowania do zawodu poprzez naukę bezpośrednio u pracodawcy,  
w realiach rynku pracy i późniejszego miejsca wykonywania zawodu; 

� większy dostęp do „nowinek”, nowoczesnego poziomu wiedzy i dostępnego sprzętu w danym 
zawodzie (który w zakładach pracy jest częściej aktualizowany niż w szkolnych pracowniach  
i laboratoriach). 

 

•••• Mocne strony, z punktu widzenia organu prowadzącego – taniość. No to nic ich to nie kosztuje. Lokali 
nie muszą wynajmować, więc to są, to jest zaleta. Zaletą jest to, Ŝe spotykamy się z rzeczywistymi 
warunkami. Zaletą jest to, Ŝe jeŜeli trafią do dobrego zakładu, no to mają dostęp do nowinek 
technicznych i szybciej wejdzie, wejdzie ta powiedzmy nowość i będą mieli dostęp do tych nowości. 
[PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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•••• Zderzenie z rzeczywistością przede wszystkim, z rzeczywistym przedmiotem przyszłej pracy 
zawodowej. I moŜe róŜnorodnością, spotykania róŜnych sytuacji i róŜnych rozwiązań technicznych. 
[PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Choć dyrektorzy szkół rzadko wspominali o tym wprost, to wydaje się, że model kształcenia zawodowego 
poprzez naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy jest dla nich na swój sposób wygodny (mowa tu przede 
wszystkim o szkołach nie prowadzących nauczania w obszarze przedmiotów zawodowych). Przenosi on 
bowiem, przynajmniej częściowo, odpowiedzialność za naukę zawodu bezpośrednio na pracodawcę, 
pozostawiając szkole przede wszystkim odpowiedzialność za nauczanie ogólne. 
 

•••• JeŜeli dziecko się zgłosi, Ŝe chce w takim zawodzie pracować, to podpisuje umowę z pracodawcą i my 
tylko mamy ogólnokształcące przedmioty. Praktyka odbywa się u pracodawcy. [PRZEDSTAWICIELE 
SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Do słabszych stron systemu kształcenia poprzez naukę zawodu bezpośrednio u pracodawców, zdaniem 
dyrektorów szkół można zaliczyć: 

� ograniczoną kontrolę przedstawicieli szkół nad procesem nauki zawodu (znów dotyczy to przede 
wszystkim szkół kształcących wyłącznie w zakresie przedmiotów ogólnych), często także nad 
obecnością uczniów w miejscu pracy. W niektórych przypadkach może to skutkować nawet gorszym 
przygotowaniem do zawodu i wymagań egzaminu zawodowego. Część zakładów pracy, w których 
odbywają się zajęcia praktyczne, ma tak wąskie specjalizacje, że nie jest w stanie przekazać 
młodocianym pracownikom wiedzy i umiejętności z całego spektrum w danym zawodzie. 

� niski potencjał uczniów – część badanych dyrektorów zauważa obniżający się potencjał uczniów 
rozpoczynających naukę w zawodzie w ostatnich latach. Wydaje się, że obecne warunki nauczania 
zawodu (odpłatna praca, minimum nauki teoretycznej) często kusi osoby o jak najniższych ambicjach  
i bez motywacji do rzeczywistej nauki zawodu. 

 

•••• Słabe strony szkoły to przede wszystkim proszę Pana jest niski potencjał, który do nas trafia. MłodzieŜ 
no nie bardzo chce się uczyć. Ale nasze starania, nasza motywacja, zaangaŜowanie nauczycieli to jest 
mocna strona, przyczynia się do tego, Ŝe w efekcie wypadamy dobrze na tle innych szkół. No co 
jeszcze? Właśnie, no brak tych takich profesjonalnych warsztatów, które młodzieŜ powinna uczyć się 
tego modułowego chociaŜby kształcenia. Ale to jest wszystko w perspektywie poniewaŜ mamy na to 
juŜ pieniądze. Na wyposaŜenie, tylko po prostu muszą być przetargi, cała procedura wykonawcza tego 
wszystkiego. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Negatywną konsekwencją takiej organizacji kształcenia zawodowego jest również brak standardów 
kształcenia, co znów wydaje się doskwierać szczególnie dyrektorom szkół prowadzących wyłącznie przedmioty 
ogólnokształcące, których wgląd w proces kształcenia zawodowego jest minimalny lub żaden. Efekt kształcenia 
weryfikowany jest przez egzamin zawodowy. Natomiast przebieg zależy od pracodawcy, u którego odbywa się 
przyuczenie do zawodu. Pojawiły się nawet pojedyncze opinie, że kształcenie zawodowe bezpośrednio  
u pracodawcy jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, jednak jakości kształcenia służyłoby bardziej 
tworzenie wyspecjalizowanych placówek z rozbudowanymi warsztatami do nauki zawodu wewnątrz szkoły.  
 

•••• Gdybyśmy mieli bazę, gdybyśmy mieli warunki ku temu sprzyjające na pewno ta edukacja nie 
odbywała by się poza szkołą i byśmy mieli wpływ na to, jak, w jakiej jakości jest to kształcenie 
zawodowe. Natomiast jeŜeli uczeń idzie do, trzynastu, jeŜeli uczniowie w zawodzie fryzjer są  
w trzynastu, piętnastu, dwudziestu zakładach fryzjerskich, więc my na jakość tego kształcenia 
zawodowego nie mamy wpływu, więc nie moŜna mówić tutaj o standardach, bo te standardy  
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w kaŜdym zakładzie, u kaŜdego z nas będą zupełnie odmienne. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION 
PŁOCKI] 

 
W niektórych subregionach (radomski) zwracano uwagę, że system nauczania zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy dodatkowo zubaża rynek pracy, wypełniając potencjalnie wolne miejsca pracy uczniami 
przysposabianymi do zawodu. Dyrektorzy szkół przyznawali, że niektórzy pracodawcy chętnie uczą 
młodocianych pracowników, nie zatrudniają natomiast nowych pracowników, cały czas posiłkując się uczniami. 
Proceder taki jest najczęstszy w zawodzie fryzjera. 
 

•••• W zawodzie fryzjera jest tak, Ŝe rzadko zatrudniają, tylko przyjmują kolejnego ucznia. A jednak 
osoby ubiegają się o to Ŝeby odbywać te zajęcia praktyczne i mają świadomość tego, Ŝe ten 
pracodawca nie zatrudni ich po zakończeniu szkoły. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Niektórzy dyrektorzy wskazywali też na zbyt małe środki finansowe przeznaczane na wyposażenie 
warsztatów. Mimo nauki bezpośrednio w zakładach pracy, warsztaty i pracownie umiejętności praktycznych  
w szkołach wciąż są potrzebne. Przede wszystkim w celu ćwiczenia umiejętności, których z przyczyn 
technicznych nie można ćwiczyć bezpośrednio u pracodawcy. Po wtóre dla jeszcze lepszego przygotowania do 
konkretnych wymogów egzaminu zawodowego. 
 

•••• Sprzęt jest przestarzały, maszyny które posiadamy mają 30 i więcej lat. One są w miarę sprawne, ale 
jeŜeli chcemy pokazać młodzieŜy nowe sprawy, np. związane z obrabiarkami sterowanymi 
numerycznie, to na zakup takich urządzeń nie moŜemy sobie pozwolić. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 
Jak już wspominano, generalnie dyrektorzy szkół wysoko oceniają kompetencje zatrudnianych przez siebie 
nauczycieli zawodu. Zdarzają się jednak trudności w znalezieniu osób chętnych do wykonywania tej pracy. 
Ani jej prestiż, ani wynagrodzenie finansowe nie sprzyjają naborowi kandydatów na te stanowiska.  
W nielicznych przypadkach sytuacja taka uniemożliwia naukę w danym zawodzie, w innych dyrektorzy posiłkują 
się nauczycielami emerytowanymi. 
 

•••• Mało jest osób, które po studiach zawodowych decydują się na pracę w szkole jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych. My się posiłkujemy tutaj na przykład nauczycielami emerytami, więc to 
jest pewien problem teŜ organizacyjny. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 
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9 KSZTAŁCENIE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW A RYNEK PRACY  

9.1 Ocena jakości przygotowania zawodowego pracowników młodocianych  
z perspektywy uczniów, pracodawców i szkół zawodowych 

Zapytani o czynniki sukcesu na dzisiejszym rynku pracy, młodzi ludzie jednym tchem wymieniają: 

� zaangażowanie; 
� doświadczenie; 
� kwalifikacje; 
� umiejętność autoprezentacji, zaprezentowania przed pracodawcą tego, co się naprawdę potrafi, 

przekonania do siebie i swoich możliwości; 
� różnorodność posiadanych kwalifikacji – ma się określoną specjalizację, ale też potrafi się wykonać 

różne zadania z dziedzin pokrewnych – np. sprzężone różne zawody z zakresu budownictwa, czy  
np. mechanika samochodowa z lakiernictwem.  

 
Poza zaangażowaniem wszystkie te elementy są do uzyskania dzięki nauce zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy. Zdaniem badanych pracowników młodocianych, im większa motywacja i zaangażowanie, tym 
więcej można się nauczyć w trakcie zajęć praktycznych, także umiejętności wychodzących bezpośrednio poza 
zakres zawodu.  
 

•••• No mamy urozmaicenie bardzo duŜe, bo duŜo robimy tych robót. No robimy trochę tego, trochę 
tamtego. Tacy wydajni jesteśmy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Wielu spośród badanych uczniów ocenia swoje przygotowanie do wykonywania zawodu, jako dobre,  
a nawet bardzo dobre. Mają oni poczucie, że już teraz mogliby rozpocząć pracę w swoim zawodzie  
np. zastępując któregoś ze stałych pracowników swoich pracodawców. 
 

•••• Myślę, Ŝe jakby mi przyszło teraz samemu pracować, to myślę Ŝe bym sobie poradził, ale pewnych 
rzeczy chciałbym się douczyć. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

•••• Ja mniej więcej jestem gotowy do podjęcia pracy. W 90% byłbym przygotowany. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION SIEDLECKI] 

 
Ocena przygotowania uczniów do wykonywania zawodu przez przedstawicieli szkół i pracodawców była 
zdecydowanie bardziej surowa. Nie wynika to jednak z niskiej jakości kształcenia u samych pracodawców, 
lecz z faktu, że do tzw. „zawodówek” wciąż w dużej mierze trafiają uczniowie nisko zmotywowani, którym 
niekoniecznie zależy na pozyskaniu konkretnych umiejętności w wyuczonym zawodzie.  
 
Zdaniem części dyrektorów szkół na relatywnie niski poziom kształcenia zawodowego na poziomie ZSZ – ów 
wpływają również ograniczone ubogą infrastrukturą możliwości szkół w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności 
zdobywanych w trakcie praktycznej nauki zawodu. W niektórych szkołach brakuje dobrze wyposażonych 
warsztatów, gdzie uczniowie mogliby ćwiczyć praktyczne umiejętności. Jest to potrzeba tym bardziej paląca, 
że duża część młodocianych pracowników ma poczucie niewystarczającego przygotowania praktycznego  
w miejscu odbywania zajęć praktycznych, gdzie często nie są dopuszczani do prac bezpośrednio związanych  
z zawodem, w kierunku którego się kształcą (np. kucharz do gotowania, a sprzedawca do kasy fiskalnej 
i bezpośredniej obsługi klienta). 
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•••• Jakby szkoły były wyposaŜone w kasy fiskalne to nie dość, Ŝe na egzaminie by więcej osób zdawało, to 
jeszcze mniejszy byłby stres. Bo wie się, Ŝe się umie. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION 
SIEDLECKI] 

 
Zdaniem dyrektorów szkół młodociani pracownicy są zdecydowanie lepiej przygotowani do nauki zawodu, 
niż gdyby odbywali jedynie zajęcia praktyczne na terenie swoich szkół zawodowych. Mimo, że część 
pracodawców przyjmujących do siebie młodocianych pracowników nie ma najnowocześniejszego wyposażenia  
i tak jest to zazwyczaj sprzęt nowocześniejszy, niż ten, którym dysponują szkoły zawodowe w swoich 
warsztatach, czy laboratoriach. Stworzenie i wyposażenie warsztatu do zajęć praktycznych jest wieloletnim 
procesem, także biurokratycznym. Zazwyczaj wyposażenie takiego warsztatu nie jest wymieniane przez szereg 
lat i siłą rzeczy nie nadąża za zmiennością współczesnego rynku. Dlatego też nawet gorzej wyposażony 
pracodawca zazwyczaj dysponuje sprzętem nowocześniejszym, niż dobrze wyposażone warsztaty szkoły 
zawodowej, co w efekcie oznacza lepsze przygotowanie młodocianego pracownika uczącego się bezpośrednio  
u pracodawcy do wymagań współczesnego rynku pracy. 
 

•••• To z racji tego, Ŝe oni mają zajęcia w tych zakładach, a nie na pracowniach. Bo na pracowniach jeŜeli 
by były zajęcia, no to jeśli byśmy mieli jakieś tam oprzyrządowanie no to ciągle byśmy na tym 
oprzyrządowaniu robili. Okazałoby się, Ŝe świat by poszedł do przodu, a my ciągle na tym 
oprzyrządowaniu robimy. Natomiast w zakładach oni mają styczność z rzeczywistymi warunkami,  
a zatem jeŜeli powiedzmy, nie wiem, hydraulik, no teraz inaczej się to nazywa, ale monter urządzeń 
tam pracuje, wchodzą jakieś nowe technologie, zakład ma jakieś oprzyrządowanie to on ma styczność 
z tym oprzyrządowaniem. I jeŜeli tak ogólnie mogę powiedzieć to nie jest źle, bo część zakładów jest 
naprawdę bardzo dobrze wyposaŜona. Część jest na poziomie średnim, to i wiadomo tych nowinek nie 
będzie zbyt duŜo. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Zdaniem dyrektorów szkół zdarzają się sytuacje, szczególnie w małych zakładach rzemieślniczych, gdzie 
pracodawca nie planuje dłuższego zatrudnienia młodocianego pracownika i nie przekazuje części wiedzy 
związanej ze swoim zawodem, obawiając się późniejszej konkurencji. Sytuacje takie mogą dotyczyć np. 
zawodu fryzjera – salony fryzjerskie to zazwyczaj małe zakłady usługowe i aby utrzymać się na rynku, muszą się 
wyróżniać, a też zapotrzebowanie na nie w danym regionie jest ograniczone liczbą korzystających z nich 
okolicznych mieszkańców.  
 
Spośród przedmiotów teoretycznych, jako zdecydowanie najważniejszy i mający istotne znaczenie dla 
późniejszego potencjalnego sukcesu na rynku pracy, dyrektorzy szkół wskazywali przedsiębiorczość, dającą 
podstawy wiedzy o funkcjonowaniu firmy. 
 

•••• Podstawy przedsiębiorczości oni tam część zdają później na egzaminie zawodowym. Więc no myślę, Ŝe 
to jest akurat przydatne, jak powstaje firma. Mają takie pojęcie, jak załoŜyć własną firmę później, 
nawet po skończeniu. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Wśród badanych pracodawców pojawiły się natomiast uwagi, że częstym wymogiem rynku pracy jest duże 
doświadczenie przy jednoczesnym młodym wieku, co realnie jest trudne do wykonania. Jednak szkoły 
zawodowe z możliwością nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy częściowo na to zapotrzebowanie 
odpowiadają.  
 

•••• Pracodawcy bardzo często w ogłoszeniach zamieszczają, Ŝe osoba młoda, do 25 roku Ŝycia, z 5 letnim 
doświadczeniem w branŜy. To jest chyba największa rozbieŜność… [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION WARSZAWSKI] 
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Generalnie można powiedzieć, że szansa, jaką stwarza nauczanie zawodu bezpośrednio u pracodawcy, nie do 
końca przekłada się na efektywność kształcenia i jakość przygotowania młodocianych pracowników do 
wymagań rynku pracy. Sytuacja taka jest skutkiem między innymi: 

� niskiego potencjału uczniów trafiających do szkół zawodowych; 
� częstego braku koordynacji przebiegu praktycznej nauki zawodu ze strony szkoły, co może 

powodować wśród pracodawców poczucie bycia pozostawionym „samym sobie”, ale także 
„niepisane” przyzwolenie na dysponowanie uczniem przede wszystkim zgodnie z potrzebami 
przedsiębiorstwa, bez priorytetu procesu dydaktycznego; 

� rozbieżności wymagań egzaminu zawodowego i realnych wymagań zawodu, tak, jak jest on 
rozumiany przez wykonujących go praktyków; 

 

9.2 Perspektywy zatrudnieniowe pracowników młodocianych na lokalnych rynkach 
pracy 

Perspektywy zatrudnieniowe młodocianych pracowników, którzy wzięli udział w niniejszym badaniu, nie są 
najlepsze. Zdecydowana większość z nich nie ma nadziei na znalezienie pracy w swoim zawodzie nie 
zmieniając jednocześnie miejsca zamieszkania. Sytuacja taka dotyczy wszystkich regionów, w najmniejszym 
stopniu warszawskiego (gdzie jest największa podaż pracodawców, więc i potencjalnych miejsc pracy). Nawet 
Radom, który postrzegany jest, jako miasto bardzo prężnie się rozwijające, nie jest, w optyce młodych ludzi, 
miejscem tworzenia licznych nowych miejsc pracy. 
 

•••• Znaczy nie fajne, to Ŝe młodzi ludzie nie mogą dostać pracy w zawodzie. No, bo niektórzy starsi 
ludzie, którzy powinni być juŜ na emeryturze zajmują im miejsce i nie dadzą rozwijać się młodym 
ludziom.[ MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Słabo, no bardzo słabo jest z pracą. Bo niektórzy bardzo długo szukają pracy i nie mogą jej znaleźć. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Badani uczniowie szkół zawodowych zdecydowanie największą wagę w budowaniu swojej pozycji na rynku 
pracy, przywiązują do jakości zajęć praktycznych, bo to tam upatrują największych szans na zdobycie 
kwalifikacji, które pomogą im się odnaleźć w trudnych realiach rynku pracy. Im lepsza ich jakość i 
intensywność, tym większe umiejętności i większa szansa na potencjalny sukces. Nie bez znaczenia jest również 
renoma zakładu pracy, gdzie realizowana jest nauka zawodu. 
 

•••• Pokazywali nam praktycznie wszystko od początku, a później, co my z tym zrobimy - jak będziemy, to 
kontynuować, to od nas teŜ zaleŜy. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• Od szkoły, to chyba nie zaleŜy [zwiększenie szans na rynku pracy]. Prędzej od praktyk zaleŜy, od 
zakładu, w którym się… [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

•••• No na przykład marka zakładu, w którym odbywaliśmy praktyki… No, jak jest jakiś znany zakład, to… 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Trzeba jednak podkreślić, że większość badanych pracowników młodocianych wiąże swój potencjalny sukces 
zawodowy z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od nich. Niewielu z nich widzi związek między własnym 
zaangażowaniem i motywacją, a szansą na zatrudnienie (mimo, że teoretyzując uczniowie wymieniają 
zaangażowanie, jako bardzo ważny czynnik sukcesu, jednak nie przekładają tej teorii na siebie - teoretycznie tak 
jest, ale w ich przypadku, to rynek pracy nie oferuje im odpowiedniego zatrudnienia). W wielu subregionach, 
szczególnie tych, gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się głównie w małych zakładach pracy,  
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u rzemieślników, raczej nie ma możliwości zatrudnienia w miejscu jej odbywania, gdzie zazwyczaj jest stały 
zespół pracowników i nie ma zapotrzebowania na zwiększanie ich liczby. 
 

•••• U mnie, to raczej nie, bo cały czas są ci sami pracownicy, nie ma przyjęć Ŝadnych. Starsi pracownicy 
cały czas. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION CIECHANOWSKI] 

 
Ale w subregionach, gdzie funkcjonują duże zakłady pracy (warszawski, płocki, radomski), zatrudnianie 
najlepszych uczniów po ukończeniu przez nich szkoły zawodowej jest stałą praktyką kilku z nich (np. w Płocku 
młodociani pracownicy zakładu pracowali w poczuciu wiedzy, że kilku z nich dostanie propozycję pracy także po 
zakończeniu nauki zawodu. Pracowali więc w sytuacji realnej konkurencji.). Jest to sytuacja korzystna dla 
ucznia, który nie musi szukać pracy po zakończeniu nauki, ale także dla samego pracodawcy, który dysponuje 
pracownikiem wykształconym dokładnie według własnych standardów i potrzeb. Obniża w ten sposób koszty 
przyuczenia i wdrożenia do pracy nowego pracownika, a selekcji dokonuje wśród pracowników dobrze sobie 
znanych, o sprawdzonych kwalifikacjach i kompetencjach. 
 

•••• Siedmiu ma zostać. [MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Będziemy mieli po ukończeniu w tej firmie praktyk. Będą, poniektóre osoby oferty dostawały. 
[MŁODOCIANI PRACOWNICY, SUBREGION PŁOCKI] 

•••• Szczególnie po zajęciach praktycznych, które przez 3 lata są prowadzone to wielu uczniów jest 
zatrudnianych w tych zakładach. Zawsze, z takiej grupy 3-4 osobowej, jeden uczeń, czy dwóch 
znajduje pracę. To jest taki pozytyw i sygnał dla nas, Ŝe prowadzimy właściwe kierunki kształcenia, 
Ŝe nie są one oderwane od rzeczywistości, Ŝe nie przygotowujemy bezrobotnych na rynek pracy tylko 
ludzi, którzy mogą zdobyć pracę… [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION PŁOCKI] 

 
Szczególnie w mniejszych miejscowościach badanych subregionów, o ile usytuowana jest tam szkoła 
zawodowa, zdarzają się pojedyncze sytuacje, gdy pracodawca bezpośrednio zwraca się do dyrektora szkoły  
o rekomendację szczególnie zdolnych, czy zmotywowanych pracowników. To cenna i zapewne dość 
efektywna forma rekrutacji dla pracodawcy. Natomiast dla dyrektorów szkół takie „polecenie pracownika” to 
sposób na zachęcenie do wzmożonej nauki, rodzaj nagrody za dotychczasowe wysiłki włożone w naukę 
zawodu. 
 

•••• Nawet była taka sytuacja, Ŝe pracodawcy przyjmowali, dzwonili do mnie, i mówili „ja bym chciał 
przyjąć, ty mi poleć uczniów, którzy teraz kończą”. I ja rzeczywiście najlepszych uczniów 
rekomendowałem, i on ich przyjmował do pracy. I taki kontakt na pewno jest potrzebny. 
[PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

 

Podsumowując, perspektywy zatrudnieniowe młodocianych pracowników trudno ocenić jednoznacznie.  
W subregionach, gdzie praktyczna nauka zawodu odbywa się głównie w małych zakładach pracy 
(ciechanowski, ostrołęcki), u rzemieślników, raczej nie ma tam takich możliwości. W firmach tych zazwyczaj 
jest stały zespół pracowników i nie ma zapotrzebowania na zwiększanie ich liczby. Co więcej, rzemieślnicy 
szkolą swoich uczniów w poczuciu tworzenia konkurencji dla samych siebie (jeśli bowiem świeżo 
wykształceni specjaliści zostaną w swoich miejscowościach, zapewne otworzą własne zakłady), co nie służy 
prowadzonemu przez nich procesowi edukacyjnemu.  
Inaczej wygląda sytuacja w subregionach, gdzie nauka zawodu często odbywa się w dużych zakładach pracy 
(np. warszawski, płocki, radomski). Tutaj część najwyżej ocenianych pracowników młodocianych ma szansę 
na stałe zatrudnienie. Generalnie szansa zatrudnienia w zawodzie wydaje się wprost proporcjonalna do 
zaangażowania i motywacji młodej osoby tak do kształcenia się, jak i do sumiennego wykonywania tegoż 
zawodu.  



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 77 z 106 

 

 

10 MOŻLIWOŚCI I BARIERY DLA UPOWSZECHNIENIA „KSZTAŁCENIA DUALNEGO”  
W POLSKIM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Wizja przyszłości szkolnictwa ponadgimnazjalnego na najbliższe kilka lat wiązana jest przez wszystkich 
uczestników niniejszego badania właśnie ze szkolnictwem zawodowym. Zarówno sami uczniowie, jak  
i dyrektorzy szkół, w których się uczą, a także pracodawcy, u których pobierają praktyczną naukę zawodu, mają 
poczucie, że rynek pracy w coraz większym stopniu nastawiony jest na osoby z konkretnym wykształceniem 
zawodowym i praktycznym doświadczeniem. To właśnie tak wykształceni ludzie mają i w najbliższych latach 
będą mieć największą szansę na znalezienie pracy, a w dalszej perspektywie, odniesienie zawodowego  
i życiowego sukcesu. 
 

•••• Mam nadzieję, Ŝe młodzi ludzie częściej będą wybierali szkoły zawodowe. To znaczy, czy to będą 
technika, czy szkoły zasadnicze, ale większość młodych ludzi, i tak się chyba pomalutku juŜ dzieje, Ŝe 
w naszym kraju większość młodych ludzi wybiera konkretny zawód, i mam nadzieję, Ŝe powstanie 
większa liczba klas i szkół zawodowych i techników. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• My przeŜywamy renesans. Tylko ten renesans przeŜywamy nie dzięki reformie. MoŜe po części na 
pewno bo ta reforma jednak pokazuje, Ŝe temu kształceniu zawodowemu zostaje ranga podniesiona  
i w jakiś sposób zauwaŜone zostaje to kształcenie zawodowe. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, SUBREGION 
WARSZAWSKI] 

 
Jednak wizje, jak to szkolnictwo zawodowe dokładnie ma wyglądać, są bardzo różne. 
 
Zwolennicy „kształcenia dualnego” uważają, że przy optymalnych warunkach praktycznej nauki zawodu 
bezpośrednio u pracodawcy (co oznacza relację jeden na jeden o charakterze mistrz – uczeń, czyli praktyczną 
naukę zawodu w niewielkim przedsiębiorstwie, gdzie pracodawca – opiekun może poświęcić uczniowi 
wystarczająco dużo czasu) jest to znakomita forma praktycznej nauki zawodu. Jednak w rzeczywistości tak 
idealne warunki zdarzają się rzadko. 
 
Dyrektorzy szkół w większości wydają się być zwolennikami utrzymania przyuczenia do zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy, jako elementu systemu kształcenia zawodowego. Za rozwiązaniem takim przemawia przede 
wszystkim efektywność uzupełniania praktycznej nauki zawodu teorią zdobywaną w szkole. Co więcej, 
młodociany pracownik pozostaje dzięki takiemu rozwiązaniu w systemie szkolnym, co pozwala mu na 
ewentualne kontynuowanie nauki na dalszych etapach edukacyjnych.  
 
Natomiast kształcenie teoretyczne zdecydowanie powinno odbywać się w systemie szkolnym, system 
kursowy oceniany jest zarówno przez pracodawców, jak i przedstawicieli szkół, jako mało efektywny. 
 

•••• Najlepiej to by było, ja jeszcze raz powtarzam, ja jestem zwolennikiem takiej właśnie [opcji] 
tworzenia szkół, które są ukierunkowane na kształcenie w poszczególnych zawodach i uwaŜam, Ŝe to 
kształcenie się powinno odbywać w szkołach na miejscu. Wtedy mamy wpływ, wtedy wiemy co robią, 
znamy standardy, znamy jakość świadczonych przez nich, no nie usług ale, wiemy czego się nauczyli. 
Tak, ale potrzebny jest do tego, potrzebne są do tego nakłady finansowe, bo Ŝeby kształcić  
w odpowiednim zawodzie trzeba mieć specjalistę, a ten specjalista musi mieć doświadczenie, musi 
mieć praktykę w zawodzie. I teraz tak gdybyśmy chcieli takie centrum stworzyć, tak, na przykład  
i chcielibyśmy zatrudnić fryzjera na stawkach nauczyciela, staŜysty to jest to po prostu niemoŜliwe, 
bo nikt nie przyjdzie do nas za takie pieniądze uczyć i pracować z młodzieŜą. Bo on moŜe zarobić te 
pieniądze w zupełnie inny sposób. No i mówiąc szczerze nie stresować się, nie mieć wpływu na to, nie 
mieć jakiejś odpowiedzialności za innego, za drugiego człowieka [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION PŁOCKI] 
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Osoby mniej optymistycznie nastawione do nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy to przede wszystkim 
dyrektorzy szkół nie kształcących w przedmiotach zawodowych, a jedynie w ogólnokształcących. Wśród nich 
silne jest poczucie braku kontroli nad procesem edukacyjnym i dyskomfort spowodowany brakiem 
standardów nauczania danego zawodu (tzn. każdy pracodawca uczy po swojemu). Jednak nawet oni doceniają 
ekonomiczne zalety tego rozwiązania, a także nieporównywalną z żadną inną formą kształcenia ilość 
bezpośredniej praktycznej nauki zawodu. 
 
We wszystkich badanych grupach uczestników kształcenia zawodowego w systemie dualnym pojawiły się głosy 
krytykujące niedawne zmiany programowe, które redukują liczbę godzin praktycznej nauki zawodu, 
szczególnie w pierwszych latach nauki. Zdaniem badanych pracowników – uczniów szkoła zawodowa powinna 
wyróżniać się właśnie dominacją praktycznej nauki zawodu w swoim programie.  
 

•••• My idziemy jeszcze starym programem. W pierwszej klasie mieliśmy 2 dni praktyk i w drugiej teŜ  
2 dni praktyk. Np. pierwsze klasy mają 3 lata i mają tylko jeden dzień, czy w ogóle nie mają  
w pierwszej klasie… [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Moim zdaniem od tego jest szkoła zawodowa, Ŝeby uczyć do zawodu, a nie… A teraz do zawodówek 
wprowadzają coraz więcej nauki, a coraz mniej praktyk. [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

 
Przedmioty zawodowe realizowane na terenie szkół zawodowych są zazwyczaj lubiane i cenione przez 
uczniów. Zdaniem większości badanych pracowników młodocianych, lekcje z zakresu przedmiotów 
zawodowych realizowane są na wysokim poziomie, przez osoby kompetentne, fachowców w swojej 
dziedzinie. Podobne zdanie mają również dyrektorzy szkół, w których realizowane są zajęcia z zakresu 
przedmiotów zawodowych.  
Zdecydowana większość badanych dyrektorów chwaliła i doceniała kadrę pedagogiczną, którą dysponuje 
szkoła. W większości przypadków są to osoby z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, bardzo dobrze 
przygotowane merytorycznie, ale i praktycznie (pracowali w przeszłości lub pracują obecnie wykonując realnie 
zawód, którego jednocześnie nauczają). Zdecydowanie bardziej pesymistycznie wyglądają perspektywy na 
przyszłość. Obecnie niewielu dobrze wykształconych praktyków planuje związać swoją przyszłość z nauczaniem. 
Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na niską płacę, niski prestiż zawodu nauczyciela i niepewną 
przyszłość (zmiany, o których się mówi w kontekście przywilejów Karty Nauczyciela). 
 

•••• Kadra jest właściwie przygotowana. Tych nauczycieli zostało niewielu. Mamy 3 nauczycieli zawodu, na 
teorii jest jeszcze jedna osoba. To są inŜynierowie, to są ludzie którzy, łącznie ze mną, pracowali 
kilkanaście lat w zakładach produkcyjnych, więc tutaj kłopotów nie ma. [PRZEDSTAWICIELE SZKÓŁ, 
SUBREGION RADOMSKI] 

 
Jeśli chodzi natomiast o przygotowanie zawodowe realizowane w trakcie kursów, to przede wszystkim warto 
zwrócić uwagę na wieloznaczność samego pojęcia i w swej istocie różnych rodzajów kształcenia, jakie zawierają 
się (i jak były rozumiane przez uczestników badania) w tej nazwie.  
 
Kursy rozumiane, jako realizacja przedmiotów zawodowych w trakcie miesięcznego wyjazdu do specjalistycznej 
placówki, oceniane są zarówno przez uczniów, jak i pracodawców oraz dyrektorów szkół zdecydowanie 
najlepiej, co nie znaczy jednak że dobrze. Dla uczniów ważna jest atrakcyjna, bo wyjazdowa, forma nauki 
(często są to dla nich wyjazdy bardziej rozrywkowe, niż edukacyjne). Pracodawcy i dyrektorzy szkół 
umiarkowanie cenią merytoryczny poziom tak realizowanego kształcenia. Jest on zdecydowanie niższy, niż 
nauka przedmiotów zawodowych w szkole, jednak na tle innych form „kursowych” wypada relatywnie 
najlepiej. 
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•••• Ja wiem czy to moŜna nazwać kursem? To jest taki bardziej wyjazd integracyjny. Ten wyjazd jest 
oparty bardziej na takim puszczaniu filmów z tego zawodu, czy takich felietonów. [MŁODOCIANI 
PRACOWNICY, SUBREGION RADOMSKI] 

 
Dalsze zmniejszanie zakresu teoretycznego materiału zdaniem pracodawców zdecydowanie mija się z celem. 
Pojawiła się opinia, że tygodniowe kursy realizowane przez nauczyciela przedmiotów zawodowych na terenie 
szkoły (a takie formy wśród badanych szkół również się zdarzały) są zdecydowanie niewystarczające. 
 

•••• Powiem szczerze, w szkole teŜ mają dodatkowe przedmioty. Zawsze teorii mogą się nauczyć, chociaŜ 
nasza szkoła nie ma przedmiotów typowo fryzjerskich. Nasze uczennice wyjeŜdŜały 10 lat temu do 
Szydłowca, tam się doszkalały w sensie zawodowym, a w tej chwili szkoła organizuje im kursy tutaj  
w Lipsku. PrzyjeŜdŜa nauczyciel, i powiem szczerze, to jest bez sensu, bo w ciągu tygodnia piszą ten 
sam materiał co w ciągu roku. Nic się nie nauczą, nic, kompletnie. To bym mogła narzucić szkole, Ŝe 
powinny wyjeŜdŜać takie szkolenia jak wcześniej jeździli, 4 tygodniowe, i wtedy ten zakres wiedzy 
był lepszy. [PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• Teorie to mają raz do roku tygodniowe kursy, i tylko jest ta teoria fryzjerska wtedy. To jest 
stanowczo za mało. U nas jest praktyka zawodowa, tylko uczą się wykonywania zawodu, jeden czy 
dwa tygodnie w roku zdobywają takie materiały, i mają się niby sami nauczyć, i egzaminy mają. 
[PRACODAWCA, SUBREGION RADOMSKI] 

 
I wreszcie określenie to oznacza również kursy trwające kilka tygodni i obiecujące całkowite przygotowanie do 
zawodu np. fryzjera. Ta forma jest zdecydowanie negowana tak przez dyrektorów szkół, jak i przez 
pracodawców, zdecydowanie jako niewystarczająca do przyswojenia nawet podstawowej wiedzy z zakresu 
danego zawodu.  
 

•••• Ja od paru lat szukam pracownika, ale nie mogę go znaleźć z paru powodów. JeŜeli zgłaszają się 
ludzie po kursach, to ja z nimi nie rozmawiam. [PRACODAWCA, SUBREGION WARSZAWSKI] 

•••• Mało osób chciałoby się zająć tak naprawdę tym zawodem. Szukają kursów, a takie kursy trwają około 
sześciu tygodni. Nie wiem ile kosztują. I uwaŜają się za fachowców. [SUBREGION WARSZAWSKI] 
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Część 3 

Podsumowanie wyników badania 
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11 WNIOSKI  

W odpowiedzi na szczegółowe cele badawcze sformułowano następujące wnioski z badania: 

� Motywacje młodych ludzi do podjęcia nauki zawodu bezpośrednio u pracodawcy można podzielić na dwa 
podstawowe obszary: pierwszy jest relatywnie niezależny od bieżącej sytuacji na rynku pracy i związany 
jest przede wszystkim z motywami osobistymi (np. chęć szybkiego zakończenia nauki i uzyskania 
możliwości zarobkowania, „dotrwanie” do uzyskania pełnoletności, możliwości intelektualne). Natomiast 
drugi obszar odnosi się bezpośrednio do subiektywnie postrzeganej sytuacji na rynku pracy, jako nie 
sprzyjającej osobom wykształconym, szczególnie humanistom. Należy założyć, że przynajmniej częściowo 
drugi ze wskazanych obszarów motywacji jest jedynie racjonalizacją wcześniej podjętych, opartych na 
innych przesłankach, wyborów. 

� Wśród motywacji pracodawców do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych można 
wyróżnić cztery kluczowe obszary motywacji: ekonomiczny (bezpośrednie korzyści finansowe), 
pragmatyczny („tani” pracownik), osobisty (rozwój osobisty pracodawcy, jako edukatora młodzieży) oraz 
misyjny (tradycyjna nauka zawodu poprzez relację mistrz – uczeń). 

� Stopień organizacji przebiegu zajęć praktycznych to kontinuum od zupełnego braku jakiejkolwiek 
organizacji (wówczas młodociani pracownicy spełniają u pracodawcy rolę „pomocników do wszystkiego”,  
a zawodu uczą się (jeśli w ogóle się uczą) głównie przez obserwację, poprzez (najczęstszy) model gdzie 
różnorakie prace pomocnicze łączone są z realną nauką zawodu, po nieliczne miejsca, gdzie nacisk na 
naukę jest zdecydowanie największy i gdzie młodociani pracownicy relatywnie często dopuszczani są do 
konkretnych prac, które wykonują pod okiem bardziej doświadczonych pracowników. Wydaje się, że to ten 
ostatni model, najbliższy jest tradycyjnej relacji mistrz – uczeń i najbardziej pożądany. Z perspektywy 
adeptów zawodu jest on niestety niezwykle rzadki (zarówno dyrektorzy szkół, jak i pracodawcy są w tym 
względzie większymi optymistami). 

� Badanie wskazało na istnienie dużej potrzeby przewodniej roli placówek edukacyjnych w organizacji  
i koordynacji przebiegu procesu dydaktycznego w szkolnictwie zawodowym. Wymaga tego fakt 
uczestniczenia w procesie trzech, posiadających odmienne style działania, odmienne interesy i zwyczaje, 
podmiotów: szkoły, przedsiębiorcy i ucznia/ młodocianego pracownika. Model równorzędnego 
funkcjonowania szkoły i przedsiębiorcy wydaje się nie spełniać swego zadania. Każdy z uczestników 
koncentruje się na własnym obszarze, tracąc z pola widzenia całość procesu i jego cel – optymalne 
przygotowanie ucznia do funkcjonowania na rynku pracy. Przedsiębiorca na pierwszym planie zawsze 
stawia dobro swojej firmy, często, bez namysłu dydaktycznego podporządkowując mu pracę młodocianego 
pracownika. Szkoła zachowuje dystans działając zgodnie z zasadą, że jeśli nie dzieje się nic spektakularnie 
złego, nie musi się w proces nauki zawodu w ogóle angażować. W efekcie takiej sytuacji uczeń funkcjonuje 
w dwóch odrębnych płaszczyznach – w szkole, którą zaczyna uznawać za mało przydatną i niepotrzebną 
oraz u pracodawcy, który to obszar zaczyna w ogóle widzieć odrębnie od szkoły, nauki. Dlatego też oprócz 
bezspornej poprawy jakości procesu dydaktycznego niebagatelne jest znaczenie istnienia podmiotu 
odpowiedzialnego za całość tego procesu również dla motywacji i zaangażowania wszystkich podmiotów 
w realizację nauczania. 

� Aby młodociany pracownik – uczeń mógł w sposób maksymalny skorzystać z nauki zawodu bezpośrednio  
u pracodawcy, konieczne jest wzajemne dostosowywanie programów nauczania oraz specyficznych 
warunków zakładu pracy, tak, aby z jednej strony zapisy programu nie stały w jawnej sprzeczności z tym co 
może zaoferować pracodawca, z drugiej zaś starały się maksymalnie wykorzystać jego ofertę. Potrzebna 
jest tu pewna elastyczność zarówno ze strony pracodawcy jak i szkoły. 

� Nauczanie przedmiotów zawodowych wydaje się dużo bardziej efektywne, jeśli jest stałym elementem 
kształcenia szkoły zawodowej. Zdecydowanie negatywnie oceniany był model nauki zawodu podczas 
kursów (zazwyczaj wyjazdowych). 
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� Możliwość zdobycia konkretnego zawodu przy jednoczesnym odbyciu stażu zawodowego są postrzegane 
jako zdecydowanie największe zalety omawianego modelu kształcenia przez wszystkie uwzględnione w 
 badaniu grupy. Nauka zawodu bezpośrednio u pracodawcy jest szansą na poznanie praktycznych 
aspektów pracy w danym zawodzie, szansą na poznanie realiów rynku pracy, szansą nauki bezpośrednio od 
praktyków – mistrzów danego zawodu. Nauka bezpośrednio u pracodawcy daje możliwość zdobycia 
doświadczenia - tak cenionego obecnie na rynku pracy. 

� Realizując zadanie edukacyjne przedsiębiorcy pozostają lojalni głównie wobec własnego biznesu: 
młodociani pracownicy w trakcie zajęć praktycznych zostają wprzęgnięci w proces realizacji bieżących 
zadań pracodawcy. Interes zakładu i jego zadania są nadrzędne wobec programu zająć praktycznych. 
Uczniowie przyswajają więc wiedzę w kolejności uzależnionej od zleceń z jakimi styka się firma, w której 
odbywają praktyczną naukę zawodu. Rozwiązanie takie ma zarówno pozytywne jak i negatywne 
konsekwencje. Dobrą stroną jest uzupełnienie wykształcenia fachowego o elementy przedsiębiorczości i 
zetknięcie z realiami funkcjonowania firmy w warunkach rynkowych. Słabością zaś ryzyko, że w trakcie 
nauki zawodu uczniowie mogą nie zetknąć się ze wszystkimi zagadnieniami, jakie powinny znaleźć się  
w programie, czego konsekwencją jest konieczność przygotowywania się do egzaminu zawodowego  
w „ostatniej chwili” – na kilka miesięcy, lub w skrajnych przypadkach, na kilka tygodni przed jego 
terminem.  

� Zdaniem przedstawicieli szkół najmocniejszą stroną omawianego modelu jest umożliwienie uczniom 
dostępu do nowości rynkowych w obszarze danego zawodu bez ponoszenia przez placówkę edukacyjną 
dodatkowych kosztów. Natomiast największą wadą –  ograniczona kontrola nad procesem edukacji oraz 
brak standardów kształcenia w danym zawodzie. 

� Jakość przygotowania zawodowego oceniana była przez objęte badaniem grupy przy pomocy różnych 
wskaźników. Dla uczniów był to zazwyczaj stopień, w jakim byli dopuszczani/ uczeni prac bezpośrednio 
związanych z zawodem, dla pracodawców potencjalna przydatność ucznia, jako pracownika (rozumiana 
jako posiadane przez niego umiejętności, ale także zaangażowanie i motywacja), a dla dyrektorów szkół 
często stosowanym wskaźnikiem był poziom zdawalności egzaminu zawodowego. Te różnice znacząco 
utrudniają porównywanie ocen jakości kształcenia w poszczególnych grupach.  

� System finansowania przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wydaje się niejasny  
i skomplikowany. Dla samych uczniów otrzymywane wynagrodzenie jest zbyt niskie w stosunku do 
nakładów pracy, jaką świadczą na rzecz pracodawcy. Nie jest też jasne, kto jest płatnikiem (szkoła czy 
pracodawca). Stworzenie systemu premiowego, dającego szanse nagradzać najlepszych pracowników 
młodocianych mogłoby korzystnie wpłynąć na zwiększone zaangażowanie części uczniów w naukę 
zawodu.  

� Dla pracodawców otrzymywany ekwiwalent jest raczej rekompensatą poniesionych kosztów, niż 
realnym wynagrodzeniem za pracę edukacyjną. Pracodawcy przyznają jednak, że nauczanie zawodu 
pracowników młodocianych generalnie jest dla nich korzystne. Z punktu widzenia pracodawców 
korzystniejszy od zwiększonego finansowania byłby system promocji, nagłaśniania pozytywnych efektów 
w prowadzeniu nauki zawodu, co podnosiłoby prestiż pracodawcy i stanowiło dodatkową reklamę.  

� Obecny system wydaje się najkorzystniejszy dla samych szkół, odciążając ich z dodatkowych kosztów  
(np. wyposażenie warsztatów i zatrudnienie specjalistów nauki zawodu) i obciążeń organizacyjnych. 

� Współpraca między szkołami a pracodawcami wykraczająca poza nadzór młodocianych pracowników 
jest w praktyce niezwykle rzadka. Brakuje praktyków delegowanych przez pracodawców do szkół. Ich czas 
jest kosztowny, a pracodawca (ani szkoła) nie ma możliwości ekonomicznych, aby go sfinansować. 
Współpraca, rozumiana jako szereg inicjatyw wykraczających poza obowiązki, wymagałaby systemu zachęt 
motywującego do podjęcia takiej współpracy oraz celowych nakładów finansowych.  

� Dla dobrej współpracy niezbędne jest wzmocnienie jej koordynacji, które to zadanie powinien pełnić 
przedstawiciel szkoły.  

� Badanie pokazało, że szansa, jaką stwarza nauczanie zawodu bezpośrednio u pracodawcy, nie przekłada 
się na efektywność kształcenia i jakość przygotowania młodocianych pracowników do wymagań rynku 
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pracy w takim stopniu, w jakim teoretycznie byłoby to możliwe. Sytuacja taka jest skutkiem między 
innymi: 

o Często niskiej motywacji młodocianych pracowników do nauki zawodu – szkolnictwo 
zawodowe ma niski prestiż i stanowi naturalny wybór dla uczniów słabszych i mniej 
ambitnych. 

o Częstego braku koordynacji przebiegu praktycznej nauki zawodu ze strony szkoły, co może 
powodować wśród pracodawców poczucie bycia pozostawionym „samym sobie”, ale także 
„niepisane” przyzwolenie na dysponowanie uczniem przede wszystkim zgodnie z potrzebami 
przedsiębiorstwa, bez priorytetu procesu dydaktycznego. Wśród uczniów brak koordynacji  
i nadzoru szkoły staje się przyczyną spadku motywacji i dyscypliny. Bywa także przyczyną 
dużej absencji. 

o Wciąż zbyt małego udziału pracodawców we współtworzeniu programów nauczania, 
standardów nauki zawodu oraz wymagań egzaminów zawodowych. 

o Rozbieżności wymagań egzaminu zawodowego i realnych wymagań zawodu, tak, jak jest on 
rozumiany przez wykonujących go praktyków. 

� Perspektywy zatrudnieniowe pracowników młodocianych na lokalnych rynkach pracy są (w ich 
subiektywnej ocenie) wprost proporcjonalne do ich zaangażowania i determinacji. Ci bardziej 
zmotywowani nie wydają się obawiać o swoją przyszłość zawodową. Zazwyczaj też ich plany są bardziej 
konkretne, skrystalizowane i realne. Ci mniej zmotywowani nie widzą swoich perspektyw optymistycznie. 
Liczą się z możliwością braku zatrudnienia w swoim zawodzie.   

� Kształcenie dualne poprzez swój wymiar praktyczny wydaje się mieć duży potencjał. Aby jednak mogło 
spełniać pokładane w nim nadzieje, konieczne są: 

���� Podnoszenie rangi szkolnictwa zawodowego w ogóle (ten proces już się rozpoczął, warto go 
kontynuować). 

���� Działania piarowe w kierunku elitaryzacji przedsiębiorców biorących udział w nauczaniu, jako 
mistrzów w swoim fachu, mecenasów nauczania (być może poprzez tworzenie Akademii 
Mistrzowskich, systemu nagradzania najlepszych Mistrzów Zawodu, medialną „reklamę: 
najefektywniejszych w nauczaniu). Tak, aby dostrzegli oni korzyści inne, niż tylko bezpośrednia 
praca wykonywana przez młodocianych pracowników i bezpośredni ekwiwalent finansowy.  

���� Uporządkowanie organizacji nauki zawodu poprzez wzmocnienie pozycji szkoły, jako organu 
nadzorującego, ale i wspierającego przebieg procesu edukacyjnego, tak aby w równorzędnym 
stopniu był on podporządkowany celom komercyjnym pracodawcy, jak i celom edukacyjnym.  
W tym kontekście konieczne jest zdecydowane wzmocnienie roli opiekuna z ramienia szkoły.  

���� Tworzenie standardów nauki zawodu (być może w oparciu o doświadczenia najlepszych 
Mistrzów) z zachowaniem elastyczności umożliwiającej ich adaptację w poszczególnych zakładach 
pracy. 

���� Dostosowywanie wymagań egzaminu zawodowego do realiów rynku pracy - warto zaangażować 
w to zadanie samych pracodawców, szczególnie praktyków nauczania zawodu. 

���� Dodatkowe środki finansowe przede wszystkim rekompensujące zaangażowanie pracodawcy  
w proces dydaktyczny i współpracę ze szkołami (również poprzez delegowanie pracownika szkoły 
do sprawnej koordynacji tej współpracy). 
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12 REKOMENDACJE  

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące rekomendacje pod adresem 
zasadniczych szkół zawodowych w zakresie organizacji kształcenia teoretycznego pracowników 
młodocianych: 

 

���� Zdecydowanie rekomenduje się kształcenie teoretyczne w systemie ciągłym (przez cały czas 
trwania procesu edukacyjnego vs. system „kursowy”), w szkołach lub pod stałym nadzorem 
szkoły. Pozwoli to na stały kontakt uczniów z teoretycznymi zagadnieniami zawodowymi, co 
powinno wpłynąć na poziom motywacji oraz lepszą absorbcję umiejętności i wiedzy zarówno 
teoretycznej, jak również tej, zdobywanej w trakcie praktycznej nauki zawodu. 

���� Rekomenduje się również opracowanie systemu współpracy (zarówno na poziomie 
pojedynczych szkół, jak również w bardziej ogólnych aspektach – lokalnie) szkół z pracodawcami 
w zakresie dostosowywania treści nauczanych teoretycznie do realnych zadań realizowanych 
przez pracodawców. Umożliwi to optymalne wykorzystanie potencjału jaki może zaoferować 
pracodawca. 

���� Nauczanie teoretyczne powinno współgrać tematycznie z tym co uczeń aktualnie przyswaja w 
trakcie praktycznej nauki zawodu. Aby taka sytuacja była możliwa konieczna jest stała 
współpraca szkoły z pracodawcą. 

���� Współpraca szkoły i pracodawcy powinna również obejmować promowanie dobrych praktyk  
w zakresie zarówno realizacji zadań edukacyjnych jak również sposobu współpracy pracodawców 
ze szkołami. 

���� W ramach współpracy z pracodawcami powinien powstać system aktualizacji wiedzy  
i umiejętności nauczycieli, być może oparty na funkcjonującym wcześniej systemie zawodowych 
praktyk nauczycielskich po zmodyfikowaniu ich do obecnych warunków rynkowych. 

���� W zakresie organizacji praktycznego kształcenia pracowników młodocianych rekomenduje się ZSZ 
kreowanie systemu pracy opiekunów opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami  
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. Współpraca ta powinna opierać się na 
negocjowaniu takiego sposobu realizacji praktycznej nauki zawodu by uwzględniał on zarówno 
realia funkcjonowania pracodawcy jak i wymogi procesu kształcenia. Tego typu wsparcie dla 
pracodawców oraz wykazanie wysokiego poziomu zaangażowania szkoły może znacząco wpłynąć 
na wzrost efektywności nauczania poprzez zwiększanie motywacji pozostałych uczestników 
procesu: pracodawców i samych uczniów; 

���� Dodatkowo szkoła powinna starać się zapewnić uczniowi możliwość zdobycia praktyki zawodowej 
w obszarach, w której tej praktyki nie jest w stanie (ze względu na ograniczenia własnego 
przedsiębiorstwa) zapewnić pracodawca. Nauka „uzupełniająca” powinna odbywać się w trakcie 
zajęć warsztatowych na terenie szkoły, przy wykorzystaniu zaplecza jakim szkoła dysponuje. 
Jednak dla powodzenia tego typu działań konieczna jest tu płynna obustronna komunikacja 
między szkołą i pracodawcą. 

 

Sformułowano następujące rekomendacje pod adresem pracodawców zaangażowanych w praktyczne 
kształcenie zawodowe pracowników młodocianych w zakresie organizacji tego rodzaju kształcenia: 

 

���� Realizacja zadań dydaktycznych zgodnie z planem, równomiernie, przez cały okres nauki 
zawodu. Unikanie kumulacji realizacji zadań dydaktycznych w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym egzaminy. Pozwoli to na zwiększenie motywacji i zaangażowania uczniów i – co 
za tym idzie – efektywności kształcenia zawodowego, ale również efektywności pracy uczniów na 
rzecz przedsiębiorcy.  
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���� Aktywne uczestnictwo w relacji ze szkołą odnośnie procesu kształcenia. Wypracowywanie  
i uzgadnianie programu praktycznej nauki zawodu obejmującego kształcenie kwalifikacji  
i umiejętności wartościowych z punktu widzenia rynku pracy i jednocześnie realnego do 
przeprowadzenia z punktu widzenia warunków jakie posiada przedsiębiorca.  

���� Połączenie starań na rzecz podniesienia statusu i prestiżu kształcenia zawodowego  
z wykorzystaniem udziału w systemie edukacji do autopromocji i restauracji prestiżu tytułu 
„mistrza” w swoim fachu (w przypadku zawodów rzemieślniczych niezbędnego do udziału  
w procesie edukacji) oraz przywrócenia wagi relacji mistrz-uczeń (wzrost znaczenia etosu jako 
elementu motywacji do uczestniczenia w procesie edukacji zawodowej młodzieży). Otoczenie 
patronatem oraz promocja szczególnie zdolnych uczniów – przyszłych mistrzów zawodu. 

���� W pracy z uczniem wskazane jest zaznajomienie go z planowanym przebiegiem kształcenia wraz 
ze wskazaniem swego rodzaju „ścieżki rozwoju zawodowego” oraz wykazaniem konieczności 
przejścia etapu prac „niewdzięcznych” i – na pierwszy rzut oka – niezwiązanych bezpośrednio  
z zawodem, ale niezbędnych do kompleksowego wyuczenia i przygotowania, a także do przejścia 
do zadań bardziej skomplikowanych. Pozwoli to na zwiększenie motywacji uczniów oraz 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zniechęcenia i spadku zaangażowania w proces dydaktyczny 
i pracę na rzecz przedsiębiorstwa; 

 

Dodatkowo, na poziomie władz oświatowych rekomenduje się: 

���� tworzenie Banków Dobrych Praktyk promujących działania szkół szczególnie zaangażowanych  
w koordynację współpracy z pracodawcami. Nagradzanie placówek szczególnie zasłużonych w tym 
obszarze.  

 

Sformułowano następujące rekomendacje w zakresie prowadzenia badań jakościowych w zbiorowościach 
pracodawców, organizacji pracodawców, uczniów i nauczycieli szkół zawodowych: 

 

���� Przede wszystkim prowadząc badania szkolnictwa zawodowego nie można pomijać uczniów – 
czyli głównych interesariuszy przedmiotu badania. W niniejszym projekcie badania 
przeprowadzone wśród uczniów okazały się dla wyników badania jednym z najbardziej 
wartościowych elementów. 

���� Przeprowadzone badanie pokazało, że zastosowane w stosunku do poszczególnych grup objętych 
badaniem metody i techniki badań jakościowych okazały się skuteczne. Dlatego też przy 
planowaniu w tym obszarze badań jakościowych rekomendujemy stosowanie: 

o w stosunku do populacji uczniów – dyskusji grupowych (FGI), ale również 
indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z elementami etnografii. FGI są kluczowe 
dla zidentyfikowania i pogłębienia wiedzy na temat motywacji uczniów oraz udziału 
środowiska w kształtowaniu motywacji. Są również istotne dla poznania wizerunku 
kształcenia zawodowego jako istotnego elementu budowania motywacji dla 
przedsiębiorców. Wywiady pogłębione dają wgląd w indywidualne motywacje i postawy, 
które (szczególnie w przypadku odmienności) mogą, z uwagi na presję grupy, nie pojawić 
się w trakcie dyskusji grupowych. 

o w stosunku do populacji przedsiębiorców i dyrektorów – indywidualnych wywiadów 
pogłębionych (IDI). Wywiady pogłębione są zdecydowanie bardziej komfortowe dla 
respondentów, którzy z racji licznych zobowiązań zawodowych są trudno dostępni na 
drodze rekrutacji na FGI (metoda IDI pozwala na bardziej elastyczne dostosowywanie się 
do możliwości czasowych respondenta). 

o Studia przypadków – technika bardzo przydatna, szczególnie success story (przykłady 
dobrych praktyk, również przykłady złych praktyk). 
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o  „Obserwacje uczestniczące” – kilkudniowe, połączone z wywiadami z elementami 
etnografii w przypadku rzemieślników. „Semihospitacje” zajęć u przedsiębiorców w celu 
identyfikacji realnych problemów z jakimi borykają się podczas pracy z młodocianymi 
oraz przebiegu procesu dydaktycznego bezpośrednio w przedsiębiorstwie. 

 
W kontekście projektowania przyszłych badań tego obszaru wydaje się, że warto natomiast rozważyć 
ograniczenie liczby badań jakościowych, w to miejsce wprowadzając elementy ilościowe – tak aby móc na 
podstawie wyników rzeczywiście wnioskować o sile i rozłożeniu odkrytych w badaniach jakościowych 
prawidłowości. W niniejszym badaniu, przy interpretacji wyników niekiedy brakowało elementów 
ilościowych, które mogłyby posłużyć jako silniejsza legitymizacja wniosków i rekomendacji. 

 

Na rzecz przyszłego ograniczenia części jakościowej i wprowadzenia elementów ilościowych przemawiają 
następujące argumenty: 

• Przede wszystkim bardzo bogata i szczegółowa eksploracja tematyki badawczej dokonana  
w niniejszym badaniu. Uzyskane wyniki powinny w przyszłości służyć za punkt odniesienia zarówno 
badań jakościowych, jak również badań ilościowych. 

• Badania jakościowe (nawet tak obszerne) nie mogą stanowić podstawy do wyciągania ważnych 
wniosków natury ilościowej –dotyczących dystrybucji postaw i ich siły; 

• Przy dużej homogeniczności poglądów i postaw badanych grup (a, jak pokazało niniejsze badanie,  
z taką mamy właśnie w badanym obszarze do czynienia) realizacja kolejnych grup dyskusyjnych/IDI 
niewiele wnosi do wyników badania; 

• Istnieje stosunkowo duża literatura przedmiotu oraz są dostępne wyniki badań i analiz, zarówno  
ogólnopolskich jak i regionalnych, które dzięki badaniu Desk Research można wykorzystać  
w kontekście celów stawianych przed realizowanym projektem; 

 
Projektując badania ilościowe warto wziąć pod uwagę następujące wstępne założenia metodologiczne: 

���� Dyrektorzy szkół - wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI (próba minimum  
100 wywiadów)- próba losowa szkół, losowana z warstw ze względu na typ szkoły i subregion;  

���� Uczniowie – wywiad audytoryjny w szkołach (próba 600-1000 uczniów ) - próba losowa szkół, 
losowana z warstw ze względu na typ szkoły i subregion;  

���� Przedsiębiorcy - wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym CATI (próba 400 – 600 
wywiadów) realizowany na próbie losowej z warstw ze względu na wielkość firmy, branżę oraz 
subregion  

Korzystając z doświadczeń niniejszego projektu warto w części jakościowej przyszłych projektów przy 
jednoczesnym ograniczeniu liczby poszczególnych wywiadów zadbać o ich odpowiednią kompozycję, tak, aby 
przy rekrutacji zwracać uwagę na cechy w sposób istotny różnicujący opinie. I tak na przykład w przypadku 
szkół i uczniów zadbać o zróżnicowanie typów szkół, wielkości, oferowanych zawodów, faktu, czy jest to zespół 
szkół, czy samodzielna jednostka. 
W przypadku przedsiębiorców zaś istotna jest wielkość i branża, a także liczba młodocianych pracowników. 
 
W badaniach jakościowych mniej istotna wydaje się dbałość o równomierne rozłożenie próby pomiędzy 
wszystkie subregiony, a raczej ze względu na ich typy (np.: biedniejsze vs. bogatsze). Warto także pamiętać, że 
zidentyfikowane różnice pomiędzy subregionami nie przejawiają się w zupełnej odmienności poglądów  
i postaw, a raczej w ich natężeniu – czego i tak w badaniu jakościowym precyzyjnie zmierzyć nie możemy. Tu 
niezastąpioną rolę odegrać mogą właśnie badania ilościowe. 
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13 STRESZCZENIE  

Badanie, którego dotyczy niniejsze opracowanie zrealizowane zostało w ramach Modułu Formy nauki zawodu 
na potrzeby Projektu „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II”, w ramach Działania 9.2. 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Zostało ono zrealizowane w  
6 subregionach województwa mazowieckiego: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim 
oraz warszawskim.  
Celem badania było pozyskanie wiedzy na temat nauki zawodu u pracodawcy realizowanej przez pracowników 
młodocianych.  
 

Projekt badawczy składał się z następujących komponentów:  

� Indywidualne wywiady pogłębione (30 IDI) z dyrektorami zasadniczych szkół zawodowych, w których 
uczy się największa liczba pracowników młodocianych. Osiągnięto następujące rozmieszczenie 
wywiadów ze względu na subregiony: ciechanowski – 5 IDI, radomski – 6 IDI, ostrołęcki – 5 IDI, płocki – 
4 IDI, siedlecki – 3 IDI, warszawski – 7 IDI, 

� Zogniskowane wywiady grupowe (12 FGI - po 2 FGI w każdym subregionie) z pracownikami 
młodocianymi kształcącymi się w wybranych zasadniczych szkołach zawodowych, w których uczy się 
największa liczba pracowników młodocianych. W doborze respondentów do grup uwzględniano  
w miarę istniejących możliwości płeć oraz kierunek kształcenia,  

� Indywidualne wywiady pogłębione (60 IDI – po 10 IDI w każdym z subregionów) z pracodawcami 
prowadzącymi naukę zawodu dla młodocianych pracowników. Starano się zrealizować wywiady 
wśród pracodawców współpracujących ze szkołami, w których kształci się największa liczba 
młodocianych pracowników. W doborze respondentów uwzględniano w miarę istniejących możliwości 
następujące kryteria: branża, wielkość przedsiębiorstwa, sektor własności. 

 

Badanie zostało zrealizowane terminie 8 października - 7 listopada 2012.  

W niniejszym rozdziale przedstawiamy streszczenie uzyskanych wyników oraz najważniejsze wnioski  
i rekomendacje. 

 

MOTYWACJE UCZNIÓW DO WYBORU NAUKI ZAWODU U PRACODAWCY 

 
Wybór ścieżki kształcenia poprzez bezpośrednią naukę zawodu u pracodawcy, przez młodych ludzi, którzy 
wzięli udział w niniejszym badaniu wynika zazwyczaj z dwóch zupełnie odrębnych motywacji. 
 
Pierwsza droga prowadząca do tej właśnie formy kształcenia wydaje się mieć charakter dość tradycyjny  
i dotyczy młodych ludzi nie mających specjalnych ambicji edukacyjnych, nie przykładających się do nauki 
również na wcześniejszych etapach edukacji i poszukujących możliwości szybkiego zakończenia nauki na 
rzecz rozpoczęcia pracy zarobkowej, a co za tym idzie, bardziej lub mniej samodzielnego życia. Można 
przypuszczać, że w obszarze tym mieszczą się decyzje charakteryzujące się różnym poziomem dojrzałości  
– począwszy od zdobycia konkretnego zawodu po chęć uniknięcia nadmiernego wysiłku. Ważne jest natomiast 
to, że wszystkie one pojawiłyby się bez względu na sytuację na rynku pracy. To znaczy, że bez względu na to, jak 
kształtowałaby się sytuacja na rynku, ci młodzi ludzie wybraliby szkoły zawodowe i naukę zawodu bezpośrednio 
u pracodawcy. 
 
Drugi obszar motywacji wydaje się natomiast ściśle związany z aktualną sytuacją na rynku pracy, która 
powszechnie (tj. przez wszystkie grupy społeczne objęte niniejszym badaniem) postrzegana jest, jako nie 
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sprzyjająca pracownikom z wysokim wykształceniem (głównie humanistycznym). Z tej perspektywy szkoły 
zawodowe oferujące praktyczną naukę zawodu bezpośrednio u pracodawcy są ofertą zawierającą elementy 
oczekiwane przez potencjalnych pracodawców. To znaczy: po pierwsze konkretny zawód, a po drugie 
doświadczenie w postaci stażu pracowniczego w wykonywanym zawodzie. Można przypuszczać, że 
zauważalny z perspektywy dyrektorów szkół zawodowych niedawny wzrost zainteresowania ich placówkami 
wśród młodych ludzi wynika właśnie z tej próby dostosowania się do potrzeb rynku pracy, tak, jak są one 
postrzegane.  
 
Jeśli chodzi o motywacje stojące za decyzjami młodych ludzi dotyczącymi nauki zawodu u pracodawcy, 
zróżnicowanie miedzy subregionami województwa mazowieckiego wydaje się bardzo wyraźne. Zasadnicze 
znaczenie mają tutaj różnice w zamożności i dostępności do miejsc pracy. W subregionach o większych 
możliwościach (np. płocki, warszawski) widać zdecydowanie bardziej aktywne nastawienie, a podejmowane 
wybory mają charakter bardziej świadomy i pozytywny. Im subregion uboższy i mniej perspektywiczny  
w kontekście znalezienia potencjalnego zatrudnienia, tym częściej wybory dotyczące przyszłości, w tym 
kierunku i sposobu dalszego kształcenia, mają charakter negatywny (tak naprawdę nie było innego wyboru), co 
oczywiście ma wpływ na obniżenie motywacji do nauki. 
 

MOTYWACJE PRACODAWCÓW DO PROWADZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH 

 
Na podstawie wyników niniejszego badania można wyróżnić cztery kluczowe obszary motywujące 
pracodawców do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.: 

� Ekonomiczny – to obszar motywacji związany z możliwością uzyskania ekwiwalentu finansowego po 
zakończonym sukcesem (zdanie egzaminu zawodowego) procesie edukacji. 

� Pragmatyczny – związany przede wszystkim z dostarczaniem do zakładu pracy nisko kosztowej siły 
roboczej do wykonywania prac o niewielkim poziomie skomplikowania (w przypadku części branż 
istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu prace, które z powodzeniem mogą wykonywać uczniowie), 
ale także związany z rekrutacją pracowników, którzy w trakcie nauki zawodu mogą zostać 
ukształtowani zgodnie z potrzebami i wymogami pracodawcy. 

� Osobisty – do tego obszaru motywacji zaliczyć można różne osobiste satysfakcje, jakie niesie 
pracodawcom nauczanie młodocianych pracowników. Należy tu wymienić: utrzymywanie kontaktu  
z młodzieżą, nauczanie rozumiane jako przekazywanie wiedzy zawodowej, ale również działania 
wychowawcze, forma dobroczynności - szczególnie w przypadku pracy z młodzieżą zagrożoną 
wykluczeniem społecznym. Dla części pracodawców istotną częścią motywacji jest także odnajdywanie 
się w roli nauczyciela, również poprzez przyjęcie nowej roli zawodowej. 

� Misyjny/ etos – to obszar obecny szczególnie silnie wśród pracodawców – rzemieślników. Odnosi się 
on do swego rodzaju misji przywrócenia znaczenia relacji mistrz – uczeń (czeladnik), a więc tradycyjnej 
formy przekazywania wiedzy i umiejętności w zawodach rzemieślniczych. Obszar ten nawiązuje 
również do roli mistrzów w zachowaniu dla przyszłych pokoleń zanikających zawodów. Wydaje się, że 
ten obszar motywacji może być szczególnie cenny przy przywracaniu prestiżu i atrakcyjności nauczaniu 
zawodowemu w ogóle. 

 
Motywacje pracodawców dotyczące organizacji nauczania zawodu we własnym przedsiębiorstwie są o tyle 
skorelowane z regionem, o ile różna jest specyfika przedsiębiorstw w danym regionie, gdzie realizowana jest 
praktyczna nauka zawodu. W subregionach, gdzie wśród pracodawców dominują duże zakłady pracy (płocki, 
radomski) częściej wśród motywacji występuje efektywna rekrutacja pracowników. W regionach, gdzie 
dominują mali przedsiębiorcy, większe znaczenie ma ekwiwalent finansowy związany ze zdanym przez ucznia 
egzaminem zawodowym. 
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ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH U PRACODAWCY, W TYM PRZEDE 
WSZYSTKIM: ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIÓW-MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 
PRZEDSIĘBIORSTWIE, PODZIAŁ CZASU KSZTAŁCENIA POMIĘDZY NAUKĘ ZAWODU I WYKONYWANIE PRACY, 
ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 
Nauczanie przedmiotów zawodowych wydaje się dużo bardziej efektywne, jeśli jest stałym elementem 
kształcenia szkoły zawodowej. Zdecydowanie negatywnie oceniany był model nauki zawodu podczas kursów 
(zazwyczaj wyjazdowych). Posiada on – być może – swego rodzaju atrakcyjność dla samych uczniów, jednak nie 
jest ona związana z jakością kształcenia zawodowego. Jest on również negatywnie oceniany przez 
pracodawców, do których na praktyczną naukę zawodu przychodzą osoby pozbawione do momentu 
rozpoczęcia kursu, jakiegokolwiek przygotowania teoretycznego. 
 
W opinii młodocianych adept zawodu najczęściej pełni rolę „chłopca do wszystkiego”, który zobowiązany jest 
do wykonywania rozlicznych prac porządkowych i pomocniczych, często nie mających nic wspólnego  
z zawodem, którego ma się uczyć. Zdaniem dyrektorów szkół takie sytuacje się zdarzają, ale pozostają 
wyjątkami na mapie generalnie dobrej współpracy z pracodawcami, którym wszak bardzo zależy na zaliczeniu 
przez swoich młodocianych pracowników egzaminów zawodowych.  
 
O ile trafi się do dobrego (czytaj opiekującego się uczniami) zakładu pracy, nie ma rzeczy dotyczących zawodu, 
czy szerzej rynku pracy, których młodzi ludzie nie nauczyliby się w trakcie nauki u pracodawcy. Zdarza się, że 
pracodawcy dają młodocianym pracownikom dodatkowe zlecenia, które są również dodatkowo płatne. 
Sytuacje takie mają zazwyczaj miejsce w zakładach, gdzie uczniów dopuszcza się do większości koniecznych do 
wykonania zadań, dzięki czemu stają się na tyle kompetentni, że można powierzać im ważne zadania, za 
których wykonanie warto dodatkowo płacić.  
 
Jednak spora część młodocianych pracowników ma poczucie bycia jedynie tanią siłą roboczą wykorzystywaną 
głównie do najmniej atrakcyjnych zadań. Symboliczne wynagrodzenie i traktowanie nierównorzędne  
z etatowymi pracownikami budzi w części osób niezgodę i niechęć do obecnego miejsca pracy. Niestety 
modelowa sytuacja rzeczywistego „przyjęcia czeladnika” do zakładu pracy w celu przyuczenia go do zawodu 
ma miejsce raczej rzadko. Pokutuje tradycyjny model „pomocników do wszystkiego”. Młodocianym 
pracownikom często brakuje mistrza, osoby, od której można się uczyć podglądając jej prace, ale także takiej, 
która dogląda pracy czeladnika, dopuszcza go do tej pracy, a następnie nadzoruje, pomaga, uzupełnia, 
poprawia, Tymczasem uczniowie zbyt często mają poczucie, że „nie ma kto się nimi zająć”, że ich zajęcia 
praktyczne polegają przede wszystkim na wykonywaniu licznych działań pomocniczych, natomiast do prac 
przynależnych do zawodu delegowani są pracownicy etatowi.  
 
Organizacja procesu dydaktycznego jest w pewnym stopniu uzależniona od specyfiki pracodawcy, w tym od 
wielkości przedsiębiorstwa. Niezależnie jednak od wielkości, dla pracodawcy priorytetem zawsze pozostaje 
jego działalność komercyjna i to do jej specyfiki dostosowywany jest proces dydaktyczny. Najsilniej jest to 
widoczne w przypadku rzemieślników –  gdzie od zleceń klientów zależy to czego będą się uczyć młodzi adepci 
zawodu. Jednak także w większych firmach, np. budowlanych, dydaktyka jest podporządkowana doraźnym 
potrzebom przedsiębiorcy.  
 
Ważnym elementem kształtującym jakość organizacji procesu kształcenia jest poziom zaangażowania  
i aktywność szkoły. Im większe zaangażowanie oraz aktywność szkoły tym większe korzyści uczniów. Wydaje 
się, że kooperacja i negocjowanie przebiegu kształcenia praktycznego pomiędzy szkołą a przedsiębiorcą jest 
kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość procesu dydaktycznego. Zaangażowanie szkoły stymuluje 
przedsiębiorców do większego własnego zaangażowania w proces edukacji, będąc równocześnie formą 
sprawowania dyskretnej kontroli nad jego przebiegiem. Brak zaangażowania szkoły pozostawia proces 
dydaktyczny i jego organizację całkowicie w rękach przedsiębiorcy, z czym osoby te, pozbawione wsparcia, nie 
zawsze są sobie w stanie optymalnie poradzić. 
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Przedsiębiorcy zwracali również uwagę na poziom współpracy ze szkołami w obszarze koordynacji obecności 
uczniów w zakładzie pracy. Oczekiwano, że szkoły powinny wykazywać pewną elastyczność w planowaniu 
pobytów uczniów u pracodawców z uwzględnieniem zapotrzebowania firm na pracowników w ujęciu 
tygodniowym. Dobrym przykładem może być przedsiębiorczyni z subregionu ostrołęckiego mająca 
doświadczenie współpracy z dwiema placówkami edukacyjnymi. Różnica poziomów współpracy z opiekunami 
praktycznej nauki zawodu była znacząca. Wskazywała ona jednak, że przy odpowiednim poziomie gotowości  
i otwartości możliwe jest takie zaplanowanie obecności uczniów by byli oni obecni przez cały tydzień, stanowiąc 
z jednej strony realne wsparcie dla pracodawcy, a z drugiej korzystając z nauki praktycznej w większym stopniu 
dzięki mniejszej liczebności grup uczniowskich. Rozwiązanie to wymagało  zaangażowania ze strony 
przedstawiciela szkoły, który w odpowiedni sposób „dystrybuował” uczniów z różnych klas wpisując potrzeby 
przedsiębiorcy w plan zajęć szkolnych.  
 
Podsumowując, uczestnictwo szkoły w procesie organizacji i koordynacji praktycznej nauki zawodu  
u przedsiębiorców wydaje się być elementem kluczowym dla jego jakości i w konsekwencji sukcesu 
edukacyjnego młodych ludzi. Potrzeba współpracy dotyczy zarówno kwestii koordynacji obecności uczniów jak 
i gotowości do dopasowywania (a w każdym razie negocjowania) procesu dydaktycznego do realiów 
funkcjonowania przedsiębiorców. Nie należy oczekiwać od przedsiębiorców, że będą funkcjonować na zasadach 
podobnych do warsztatów przyszkolnych. Odbyłoby się to bowiem ze szkodą dla samych przedsiębiorców jak  
i dla procesu dydaktycznego ze względu na „oderwanie” go od realiów przyszłego rynku pracy, na którym 
przyjdzie funkcjonować absolwentom. 
 
Należy niestety stwierdzić, że – przynajmniej na poziomie badania jakościowego – przykłady dobrych praktyk  
w zakresie współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami prowadzącymi praktyczną naukę zawodu 
młodocianych pracowników należą do rzadkości. Zazwyczaj przedsiębiorcy choć nie zgłaszali uwag do 
współpracy i określali ją jako „dobrą”, deklarowali równocześnie, że ogranicza się ona jedynie do sporadycznych 
spotkań i nie ma wpływu na proces dydaktyczny. Wydaje się, że wskazywanie dobrych praktyk – także  
w zakresie współpracy, poprzez stworzenie „banku dobrych praktyk” i promowanie korzystania z niego 
mogłoby w znaczący sposób poprawić jakość edukacji zawodowej przywracając równocześnie szkołom realny 
nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu dydaktycznego. Należy jednak liczyć się z „oporem”, gdyż będzie to 
nakładało na szkoły dodatkowe obowiązki i wymagało inwestycji w dobrze przygotowanych (zarówno pod 
względem znajomości strony fachowej prowadzonych w szkole zawodów/ kierunków kształcenia zawodowego, 
jak i umiejętności negocjacyjnych i współpracy z przedsiębiorcami) opiekunów młodocianych pracowników. 
Niemniej, wydaje się,, że prowadzenie szkół zawodowych przy ograniczaniu się jedynie do posiadania 
fachowców od przedmiotów ogólnokształcących nie przynosi korzyści zarówno uczniom jak i społeczeństwu 
obniżając poziom wykształcenia nowych kadr zawodowych.  
 

SŁABE I MOCNE STRONY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Z PERSPEKTYWY 
UCZNIÓW, PRACODAWCÓW I SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

 

Jakość zajęć praktycznych odbywanych przez młodocianych pracowników bezpośrednio u pracodawcy  
w dużym stopniu zależy od ich własnego zaangażowania w proces nauczania i siły motywacji do rzeczywiście 
efektywnej nauki zawodu. Natomiast motywacja i zaangażowanie młodocianych pracowników są często 
wprost proporcjonalne do potencjalnych szans i postrzeganej korelacji między zdobyciem danego zawodu,  
a dalszym sukcesem na rynku pracy. Większe zaangażowanie samego pracownika skutkuje często większym 
zaangażowaniem pracodawcy, wyższą oceną postępów przyuczanego pracownika, a co za tym idzie 
dopuszczaniem go do coraz bardziej zaawansowanych prac, co zwrotnie powoduje rosnącą satysfakcją 
młodocianego pracownika.  
 
Model kształcenia dualnego relatywnie lepiej jest oceniany w subregionach zamożniejszych i bardziej 
perspektywicznych, a nieco gorzej w subregionach uboższych i mających mniej do zaoferowania. Choć już  
w ocenie samego pracodawcy i realizowanych u niego zajęć różnice te nie są tak wyraźne. W subregionach: 
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ostrołęckim, ciechanowskim czy siedleckim zdarzają się małe zakłady, w których prowadzone jest efektywne  
i zgodne z programem przyuczenie do zawodu. Natomiast wśród dużych pracodawców kształcących 
młodocianych pracowników w regionach płockim, czy radomskim wielu uczniów krytykowało realizowany tam 
sposób nauczania, jako nadużywający uczniów (tzw. „tania siła robocza”). 
 
Możliwość zdobycia konkretnego zawodu przy jednoczesnym stażu zawodowym są, przez wszystkie 
uwzględnione w badaniu grupy, postrzegane, jako zdecydowanie największe zalety omawianego modelu 
kształcenia. Sami uczniowie doceniają ponadto przewagę nauki praktycznej nad teoretyczną. Dla wybranych 
(nielicznych) jest to również szansa na zdobycie stałej pracy, o ile wykażą się zaangażowaniem  
i umiejętnościami. 
Mocne strony z punktu widzenia pracodawców są zbieżne z ich motywacjami kształcenia młodocianych 
pracowników (ekonomizacja funkcjonowania zakładu, własny rozwój zawodowy i osobisty, etos „przekazywania 
tajników zawodu”). Słabych upatrują głównie w niskiej motywacji samych uczniów. Bez ich zaangażowania  
i determinacji pracodawcy nie są w stanie spełnić swojego zadania, a niestety do szkół zawodowych relatywnie 
często trafiają uczniowie nisko zmotywowani, bez własnej wizji rozwoju. Ponadto w niektórych zawodach 
(fryzjer) pracodawcy mają poczucie kształcenia własnej konkurencji, co budzi znaczny dysonans motywacyjny. 
 
Z perspektywy szkół zawodowych obok wielu mocnych stron (kształcenie bezpośrednio u pracodawcy 
podnosi poziom nauczania zawodu, zwiększa dostęp do nowości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
nauczania) liczne są również słabe strony. Do tych ostatnich zaliczyć należy przede wszystkim: ograniczoną 
kontrolę nad procesem nauczania zawodu oraz brak standardów kształcenia w danym zawodzie. Ponadto 
wskazywano też na mniejszą liczbę miejsc pracy na rynku związaną z przyjmowaniem przez pracodawców 
pracowników młodocianych.  
 

SYSTEM FINANSOWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH – OCENA STANU OBECNEGO 
ORAZ POSTULATY NA PRZYSZŁOŚĆ – Z PERSPEKTYWY UCZNIÓW, PRACODAWCÓW I SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

 
System finansowania przygotowania zawodowego, czy też ogólniej edukacji zawodowej jest postrzegany 
jako dość mocno skomplikowany i niejasny. Wynagrodzenie uczniów jest ustalone odgórnie, jednak sami 
uczniowie nie wiedzą, kto je finansuje (pracodawca/ oświata). Wiedzą jedynie ile powinni otrzymać na 
kolejnych etapach edukacji, zaś jako „miejskie legendy” przekazywane są między nimi informacje  
o pracodawcach, którzy wypłacają czasem uczniom ponadstandardowe premie (sytuacje takie mają 
rzeczywiście miejsce, należą jednak do wyjątków). 
Uczniowie postrzegają swoje wynagrodzenie jako zdecydowanie zbyt niskie, jednak równocześnie mają 
poczucie, że zmiana jego poziomu leży całkowicie poza ich możliwościami. 
Z punktu widzenia pracodawców system finansowania kształcenia pracowników młodocianych jest odbierany 
raczej jako rekompensata, niż wynagrodzenie za ich pracę. Nie ukrywają jednak, że czerpią korzyści z pracy 
uczniów, co niekiedy jest jednym z głównych motywów współpracy w ramach kształcenia zawodowego. 
Sporadycznie pojawiały się sugestie modyfikacji systemu refundacji w taki sposób by nie była ona całkowicie 
uzależniona od powodzenia ucznia na egzaminie zawodowym. Dotyczy to w szczególności firm, które nie 
dokonują selekcji uczniów, a zatrudniają tych, których przyśle im szkoła. W takiej sytuacji mają one bardzo 
ograniczony wpływ na poziom motywacji uczniów, a co za tym idzie na końcowy efekt procesu edukacyjnego. 
Z punktu widzenia szkół sam system kształcenia zawodowego młodocianych jest korzystny ze względu na 
odciążenia z kosztów utrzymania szkolnych warsztatów (a w przypadku kształcenia zawodowego poprzez kursy 
także kadry dydaktycznej związanej z przedmiotami zawodowymi). Istnieje więc obawa, że system oparty  
o kształcenie zawodowe poprzez pracę młodocianych pracowników oraz kształcenie teoretyczne zawodu  
w formie kursów może być lansowany przez szkoły głównie ze względów ekonomicznych, nie zaś w dobrze 
pojmowanym interesie ucznia i jakości kształcenia. 
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WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH, PRACODAWCÓW, ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ORAZ INNYCH 
INSTYTUCJI W ORGANIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH; 

 

Mimo, że współpraca między różnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie kształcenia zawodowego 
bezpośrednio u pracodawcy opisywana jest przez jej uczestników (przede wszystkim – pracodawców  
i przedstawicieli szkół zawodowych), jako dobra i nie wymagająca większych zmian, jednak analizując przejawy 
tej współpracy można zauważyć, że odbywa się ona na minimalnym poziomie i sprowadza głównie do 
nadzoru nad młodocianymi pracownikami.  

W jakości tej współpracy niewątpliwie najistotniejsza jest rola opiekuna praktycznej nauki zawodu, czyli 
przedstawiciela szkoły nadzorującego jej przebieg. To od jego zaangażowania, ale i wiedzy dotyczącej zawodu 
(im większe tym lepiej), którego dotyczy proces dydaktyczny, w dużej mierze zależy jakość współpracy i jakość 
odbywającego się u pracodawcy kształcenia zawodowego. Dlatego też niezmiernie ważne wydaje się 
zatrudnianie przez szkoły nauczycieli przedmiotów zawodowych, kompetentnych w zadanym obszarze, a także 
uwzględnianie w ich zakresach obowiązków czasu na pełnienie funkcji koordynatora nauki zawodu. 

Współpraca miedzy szkołami a pracodawcami wykraczająca poza nadzór młodocianych pracowników jest w 
praktyce niezwykle rzadka. Brakuje praktyków delegowanych przez pracodawców do szkół – ich czas jest 
kosztowny, a pracodawca (ani szkoła) nie ma możliwości ekonomicznych, aby go sfinansować. Współpraca 
rozumiana jako szereg inicjatyw wykraczających poza obowiązki wymagałaby dodatkowych, celowych 
nakładów finansowych.  

 

OCENA JAKOŚCI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Z PERSPEKTYWY 
UCZNIÓW, PRACODAWCÓW I SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

 

Młodociani pracownicy, którzy wzięli udział w niniejszym badaniu, oceniają jakość swojego przygotowania do 
wykonywania zawodu zdecydowanie wyżej, niż przedstawiciele szkół, czy pracodawcy. Niewątpliwie sukcesami 
można nazwać te sytuacje, gdzie realne zaangażowanie i motywacja ucznia spotykają się z dobra wolą, 
wysokimi kompetencjami i poczuciem misji edukacyjnej pracodawcy, a wszystko to odbywa się pod 
patronatem sprawnie funkcjonującej szkoły. Zdecydowanie częściej zdarzają się jednak uczniowie z niską 
motywacją, co nie sprzyja procesowi edukacyjnemu. 

Jakość przygotowania zawodowego oceniana była przez objęte badaniem grupy przy pomocy różnych 
wskaźników. Dla uczniów był to zazwyczaj stopień, w jakim byli uczeni prac bezpośrednio związanych  
z zawodem, dla pracodawców potencjalna przydatność ucznia, jako pracownika (rozumiana jako posiadane 
przez niego umiejętności, ale także zaangażowanie i motywacja), a dla dyrektorów szkół często stosowanym 
wskaźnikiem był poziom zdawalności egzaminu zawodowego. Te różnice znacząco utrudniają porównywanie 
ocen jakości kształcenia w poszczególnych grupach.  

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIOWE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY 

 
Perspektywy zatrudnieniowe młodocianych pracowników trudno ocenić jednoznacznie. W subregionach, gdzie 
praktyczna nauka zawodu odbywa się głównie w małych zakładach pracy (ciechanowski, ostrołęcki),  
u rzemieślników, raczej nie ma możliwości zatrudnienia. Pracodawca posiada bowiem zazwyczaj stały zespół 
pracowników i nie ma zapotrzebowania na zwiększanie ich liczby. Co więcej, rzemieślnicy szkolą swoich 
uczniów w poczuciu tworzenia konkurencji dla samych siebie (jeśli bowiem świeżo wykształceni specjaliści 
zostaną w swoich miejscowościach, najpewniej otworzą własne zakłady), co nie służy prowadzonemu przez 
nich procesowi edukacyjnemu. 
Inaczej wygląda sytuacja w subregionach, gdzie nauka zawodu często odbywa się w dużych zakładach pracy 
(np. warszawski, płocki, radomski). Tutaj część najwyżej ocenianych pracowników młodocianych ma szansę na 
stałe zatrudnienie.  
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Generalnie szansa zatrudnienia w zawodzie wydaje się wprost proporcjonalna do zaangażowania i motywacji 
młodej osoby tak do kształcenia się, jak i do sumiennego wykonywania tegoż zawodu. 

 

GŁÓWNE REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADANIA 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania sformułowano następujące rekomendacje pod adresem 
zasadniczych szkół zawodowych w zakresie organizacji kształcenia teoretycznego pracowników 
młodocianych: 

 

���� Zdecydowanie rekomenduje się kształcenie teoretyczne w systemie ciągłym (przez cały czas 
trwania procesu edukacyjnego vs. system „kursowy”), w szkołach lub pod stałym nadzorem 
szkoły. Pozwoli to na stały kontakt uczniów z teoretycznymi zagadnieniami zawodowymi, co 
powinno wpłynąć na poziom motywacji oraz lepszą absorbcję umiejętności i wiedzy zarówno 
teoretycznej, jak również tej, zdobywanej w trakcie praktycznej nauki zawodu. 

���� Rekomenduje się również opracowanie systemu współpracy szkół z pracodawcami w zakresie 
dostosowywania treści nauczanych teoretycznie do realnych zadań realizowanych przez 
pracodawców. Umożliwi to optymalne wykorzystanie potencjału, jaki może zaoferować 
pracodawca. 

���� Nauczanie teoretyczne powinno współgrać tematycznie z tym co uczeń aktualnie przyswaja  
w trakcie praktycznej nauki zawodu. Aby taka sytuacja była możliwa konieczna jest stała 
współpraca szkoły z pracodawcą. 

���� Rekomenduje się tworzenie Banków Dobrych Praktyk promujących działania szkół szczególnie 
zaangażowanych w koordynację współpracy z pracodawcami.  

���� W ramach współpracy z pracodawcami powinien powstać system aktualizacji wiedzy  
i umiejętności nauczycieli, być może oparty na funkcjonującym wcześniej systemie zawodowych 
praktyk nauczycielskich po zmodyfikowaniu ich do obecnych warunków rynkowych. 

���� W zakresie organizacji praktycznego kształcenia pracowników młodocianych rekomenduje się ZSZ 
kreowanie systemu pracy opiekunów opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami  
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. Współpraca ta powinna opierać się na 
negocjowaniu takiego sposobu realizacji praktycznej nauki zawodu by uwzględniał on zarówno 
realia funkcjonowania pracodawcy jak i wymogi procesu kształcenia. Tego typu wsparcie dla 
pracodawców oraz wykazanie wysokiego poziomu zaangażowania szkoły może znacząco wpłynąć 
na wzrost efektywności nauczania poprzez zwiększanie motywacji pozostałych uczestników 
procesu: pracodawców i samych uczniów; 

���� Dodatkowo szkoła powinna starać się zapewnić uczniowi możliwość zdobycia praktyki zawodowej 
w obszarach, w których tej praktyki nie jest w stanie (ze względu na ograniczenia własnego 
przedsiębiorstwa) zapewnić pracodawca. Nauka „uzupełniająca” powinna odbywać się w trakcie 
zajęć warsztatowych na terenie szkoły, przy wykorzystaniu zaplecza jakim szkoła dysponuje. 
Jednak dla powodzenia tego typu działań konieczna jest tu płynna obustronna komunikacja 
między szkołą i pracodawcą. 

 

Sformułowano następujące rekomendacje pod adresem pracodawców zaangażowanych w praktyczne 
kształcenie zawodowe pracowników młodocianych w zakresie organizacji tego rodzaju kształcenia: 

 

���� Realizacja zadań dydaktycznych zgodnie z planem, równomiernie, przez cały okres nauki 
zawodu. Unikanie kumulacji realizacji zadań dydaktycznych w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym egzaminy. Pozwoli to na zwiększenie motywacji i zaangażowania uczniów i – co 
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za tym idzie – efektywności kształcenia zawodowego, ale również efektywności pracy uczniów na 
rzecz przedsiębiorcy.  

���� Aktywne uczestnictwo w relacji ze szkołą odnośnie procesu kształcenia. Wypracowywanie  
i uzgadnianie programu praktycznej nauki zawodu  obejmującego kształcenie kwalifikacji  
i umiejętności wartościowych z punktu widzenia rynku pracy i jednocześnie realnego do 
przeprowadzenia z punktu widzenia warunków jakie posiada przedsiębiorca.  

���� Połączenie starań na rzecz podniesienia statusu i prestiżu kształcenia zawodowego  
z wykorzystaniem udziału w systemie edukacji do autopromocji i restauracji prestiżu tytułu 
„mistrza” w swoim fachu (w przypadku zawodów rzemieślniczych niezbędnego do udziału  
w procesie edukacji) oraz przywrócenia wagi relacji mistrz-uczeń (wzrost znaczenia etosu jako 
elementu motywacji do uczestniczenia w procesie edukacji zawodowej młodzieży). Otoczenie 
patronatem oraz promocja szczególnie zdolnych uczniów – przyszłych mistrzów zawodu. 

���� W pracy z uczniem wskazane jest zaznajomienie go z planowanym przebiegiem kształcenia wraz 
ze wskazaniem swego rodzaju „ścieżki rozwoju zawodowego” oraz wykazaniem konieczności 
przejścia etapu prac „niewdzięcznych” i – na pierwszy rzut oka – niezwiązanych bezpośrednio  
z zawodem, ale niezbędnych do kompleksowego wyuczenia i przygotowania, a także do przejścia 
do zadań bardziej skomplikowanych. Pozwoli to na zwiększenie motywacji uczniów oraz 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zniechęcenia i spadku zaangażowania w proces dydaktyczny 
i pracę na rzecz przedsiębiorstwa; 
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14 ABSTRACT 

The research this document describes was conducted within the Module Forms of vocational education for the 
project “Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” [Vocational Education: Condition – 
Potential – Needs. II], within Measure 9.2: “Improvement of attractiveness and quality of vocational 
education”, Priority IX: “Development of education and competences in the regions” of the Operational 
Programme Human Capital (OP HC). It was conducted in 6 sub-regions of the Mazowieckie voivodeship: 
Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce and Warsaw.  
The goal of the research was to gather information regarding vocational instruction provided by an employer 
for juvenile employees.  
 

The research project comprised the following components:  

� Individual in-depth interviews (30 IDIs) with directors of basic vocational schools, attended by the 
largest number of juvenile employees. Interviews were spread in the sub-regions as follows: 
Ciechanów – 5 IDIs, Radom – 6 IDIs, Ostrołęka – 5 IDIs, Płock – 4 IDIs, Siedlce – 3 IDIs and Warsaw – 7 
IDIs. 

� Focus group interviews (12 FGIs, 2 FGIs in each sub-region) with juvenile employees attending 
selected basic vocational schools, attended by the largest number of juvenile employees. Where 
possible, respondents were selected for the groups by gender and subject of training.  

� Individual in-depth interviews (60 IDIs – with 10 IDIs conducted in each sub-region) with employers 
providing vocational instruction for juvenile employees. The aim was to conduct interviews among 
employers collaborating with schools attended by the largest numbers of juvenile employees. Where 
possible, the following criteria were taken into account when selecting the respondents: sector, size of 
company, form of ownership. 

 

The research was conducted from 8 October to 7 November 2012.  

In this chapter we present a summary of the findings and the most important conclusions and 
recommendations. 

 

PUPILS’ MOTIVATION FOR CHOOSING VOCATIONAL INSTRUCTION WITH AN EMPLOYER 

 
The choice of route of training via direct instruction of a vocation provided by an employer was usually – 
among the youngsters who took part in this research – the result of two totally different motives. 
 
The first path leading to this specific form of training seemed quite traditional in character, and applied to 
youngsters not possessing any special educational ambitions, not doing their best in regard to learning in 
earlier stages of education, and looking for ways of completing their schooling quickly so as to begin paid 
work and thus start living a life which to some degree or other is more independent. One may presume that 
their decisions varied in level of maturity – from the desire to acquire a specific vocation to wanting to avoid 
making too much of an effort. But what is important is that all decisions were made regardless of the situation 
on the job market. This means that, no matter what the situation was on the market, these youngsters would 
have chosen vocational schools and occupational instruction provided by an employer. 
 
However, the second area of motives seems closely tied to the current situation on the job market, which is 
widely perceived (i.e. by all social groups embraced by this research) as not very favourable for employees with 
a high level of education (particularly in the humanities). From this perspective, vocational schools offering the 
practical instruction of a vocation directly with an employer constitute an option containing aspects 
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expected by potential employers, i.e.: firstly, a specific occupation, and secondly, experience in the form of 
working experience in one’s practised vocation. One may presume that the recent growth in youngsters’ 
interest in their schools, noticeable from the perspective of the vocational schools’ directors, stems precisely 
from this attempt at adjusting to the needs of the job market, to how these needs are perceived.  
 
In regard to the motives behind the youngsters’ decisions regarding vocational instruction with an employer, 
the level of differentiation between the sub-regions in the Mazowieckie voivodeship seems very distinct. 
Differences in affluence and access to jobs are of fundamental significance here. In the sub-regions providing 
greater opportunities (e.g. Płock, Warsaw), one can see a much more active attitude, and the choices made are 
more deliberate and positive. The poorer the sub-region and fewer the prospects for finding potential 
employment, the more often choices related to the future, including how to continue in one’s education and 
what to study, are negative in character (“there wasn’t really any other choice”), which naturally lowers their 
motivation to learn. 
 

EMPLOYERS’ MOTIVATION FOR PROVIDING VOCATIONAL PREPARATION FOR JUVENILES 

 
Four key areas motivating employers to provide vocational preparation for juveniles can be distinguished on 
the basis of this research’s findings: 

� Economic – an area of motivation linked to being able to obtain a financial equivalent following 
successful completion (passing of the vocational exam) of the educational process. 

� Pragmatic – linked above all to providing an employer with low-cost labour for uncomplicated work  
(in some sectors the demand is high for such work, which can be carried out successfully by pupils), 
although also connected to the recruitment of employees who during the vocational instruction can 
be trained in line with the employer’s needs and demands. 

� Personal – this area of motivation covers various types of personal satisfaction employers get from 
instructing juvenile employees. These include: keeping in touch with youngsters; instruction 
understood as passing down occupational knowledge as well as an educational activity; and a form of 
charity – particularly in the case of working with youngsters at risk of social exclusion. An important 
motive for some employers is also finding their place in the role of teacher, including by taking on  
a new vocational role. 

� Mission / ethos – an area particularly strong among artisan employers. It refers to a type of mission 
for restoring the relationship of master and apprentice, and therefore the traditional form of passing 
down knowledge and skills in the crafts. This area also relates to the role master craftsmen have in 
preserving vanishing crafts for future generations. It seems that this area of motives could be 
particularly valuable in restoring the prestige and attractiveness of vocational instruction in general. 

 
Employers’ motives behind organising vocational instruction in their own companies are correlated to the 
region insofar as how different the profile of employers is in a particular region where practical vocational 
instruction is practised. In sub-regions where large places of work are the predominant employers (Płock, 
Radom), effective employee recruitment is more common among the motives. And in regions dominated by 
small businesses, the financial equivalent related to the vocational exam passed by a pupil is more significant. 
 

ORGANISATION OF VOCATIONAL PREPARATION OF JUVENILES WITH AN EMPLOYER, AND ABOVE ALL: THE 
JOB DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF JUVENILE (PUPIL) EMPLOYEES IN AN ENTERPRISE, THE DIVISION OF 
TRAINING TIME BETWEEN VOCATIONAL INSTRUCTION AND CARRYING OUT WORK, AND ORGANISATION OF 
THE TEACHING PROCESS IN AN ENTERPRISE 

 
The teaching of vocational subjects seems a lot more effective if it is a fixed component of education 
provided by a vocational school. The model of vocational instruction during courses (usually away courses) 
was rated very poorly. Although the latter possibly bears some attraction for the pupils themselves, it does not 
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provide the quality of vocational education. It is also criticised by employers, who have people lacking any 
theoretical preparation before such a course commences coming to them for practical vocational instruction. 
 
According to the juveniles, an apprentice in a vocation is most often used as an “all-jobs boy”, required to 
carry out manifold tidying and auxiliary jobs often bearing nothing in common with the occupation they are 
meant to be learning. According to the school directors, such situations occur, although they are exceptions 
compared to the generally good collaboration with employers, for whom it is important that their juvenile 
employees pass their vocational examinations.  
 
As long as a pupil is taken on by a good place of work (i.e. taking proper care of pupils), there are no aspects of 
a vocation, or the job market in a broader sense, which youngsters would not learn of during their instruction 
with the employer. Sometimes employers give their juvenile employees additional jobs which also involve 
additional remuneration. Such situations usually occur in companies where pupils are allowed to carry out 
most necessary jobs, thanks to which they become sufficiently competent to be entrusted with important tasks 
which are worth additionally paying for.  
 
However, a fair portion of young employees have a sense of being only cheap labour taken advantage of mainly 
for carrying out the least attractive tasks. Their symbolic wages, plus unequal treatment compared to full-time 
employees, results in discord among some of them, and an aversion to their current place of work. 
Unfortunately the model situation of genuine “apprenticeship”, with a pupil taken on by an employer with 
the goal of teaching them the occupation, is quite rare. The traditional model of “helpers for everything” 
persists. Juvenile employees frequently have no “master”, a person they can learn from by watching their 
work, or who looks over the apprentice’s work, lets them do the work, and then supervises, helps and corrects. 
Pupils often feel that there “is nobody to see to them”, that their practical experience involves above all 
carrying out numerous menial tasks, while full-time employees are allocated to carrying out jobs which are 
aspects of the occupation.  
 
Organisation of the teaching process depends to some degree on the specific profile of the employer, including 
the company size. However, regardless of size, the priority for the employers always remains their 
commercial activity, and the teaching process is tailored to the nature of this activity. This is most evident 
among artisans – where what young learners of the craft will learn depends on orders from clients. But even in 
larger companies, e.g. construction firms, the instruction is subordinate to the employer’s current needs.  
 
An important aspect shaping the quality of organisation of the training process is the level of involvement and 
activeness of the school. The more involved and active the school, the greater the benefits for the pupils. 
Collaboration and negotiation of the course of the practical training between school and employer seems to 
be a key factor contributing to the quality of the teaching process. The school’s involvement stimulates 
employers to get more involved themselves in the education process, as it simultaneously constitutes a form of 
discrete supervision over its course. The lack of involvement by a school leaves the teaching process and its 
organisation in the employer’s hands entirely, and denied the school’s support these people are not always 
able to fully cope. 
 
Employers also drew attention to the level of collaboration with schools in regard to coordination of pupils’ 
presence in their companies. They expected schools to show a certain flexibility in planning pupils’ time with 
employers, taking into account companies’ weekly requirement for employees. A good example could be  
a businesswoman in the Ostrołęka sub-region, with experience collaborating with two educational 
establishments. The difference in standard of cooperation with the supervisors of the practical vocational 
instruction was significant. However, she indicated that with sufficient preparation and openness, it is possible 
to plan pupils’ presence for them to be present throughout an entire week, constituting genuine support for 
the employer on the one hand, and on the other obtaining a greater degree of practical instruction thanks to 
the smaller size of the pupil groups. This solution required involvement by the school’s representative, who 
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“distributed” pupils appropriately from the different classes, registering the employer’s needs in the school 
timetable.  
 
To summarise, a school’s participation in the process of organising and coordinating practical vocational 
instruction with employers seems to be a key element for its quality and, as a consequence, for the 
successful education of young people. The need for collaboration applies both to the issue of coordinating 
pupils’ presence and a readiness to tailor (or at least negotiate) the teaching process to the realities of how 
businesses function. Employers should not be expected to function on terms similar to school-based workshops 
– as this would harm both employers and the teaching process, due to it being “set apart” from the reality of 
the future job market on which school leavers will have to function. 
 
Unfortunately, it must be said that – at least based on the qualitative research – examples of good practices in 
collaboration between educational establishments and employers providing practical vocational instruction for 
juvenile employees are rare. Although they did not actually criticise the collaboration, and described it as 
“good”, the employers usually said at the same time that it was restricted to only occasional meetings and had 
no impact on the teaching process. It would seem that pointing out good practices – including those related 
to collaboration – by creating a “good practices bank” and promoting its usage could significantly improve 
the quality of vocational education, while at the same time restoring schools’ real supervision and control 
over the teaching process. However, a certain “resistance” has to be expected, as this will impose additional 
obligations on the schools and require investment in supervisors for the juvenile employees, supervisors who 
are well-prepared (both in knowledge of the occupations (vocational courses) taught in the school and in 
negotiating skills and collaboration with businesses). Running vocational schools while limiting them only to 
experts in general subjects would seem to benefit neither pupils nor society, reducing the standard of 
education among new vocational staff.  
 

STRENGTHS & WEAKNESSES OF VOCATIONAL EDUCATION OF JUVENILE EMPLOYEES FROM THE POINT OF 
VIEW OF PUPILS, EMPLOYERS AND VOCATIONAL SCHOOLS 

 

The quality of the practical classes attended by juvenile employees directly with an employer depends 
largely on their own involvement in the learning process and the strength of their motivation to really learn 
the occupation effectively. However, motivation and involvement among juvenile employees is frequently 
directly proportional to the potential opportunities and perceived correlation between acquiring a specific 
occupation and later success on the job market. Greater involvement by the employee often results in greater 
involvement by the employer, higher assessment of progress being made by the employee undergoing 
instruction, and thereby allowing this person to perform increasingly advanced jobs, which in return results 
in a growing level of satisfaction for the juvenile employee.  
 
The dual education model was rated relatively better in the more affluent sub-regions, with greater prospects, 
and somewhat worse in the poorer sub-regions, with less to offer. However, these differences are less distinct 
in ratings for actual employers and activities carried out there. There are small businesses in the Ostrołęka, 
Ciechanów and Siedlce sub-regions in which effective vocational instruction, in line with the curriculum, is 
provided. On the other hand, where large employers instructing juvenile employees in the Płock and Radom 
sub-regions are concerned, many pupils criticised the method of teaching provided there as overusing the 
pupils (as “cheap labour”). 
 
The opportunity to acquire a particular vocation while simultaneously undergoing practical work experience 
was perceived by all groups covered by the research as by far the biggest strength of this model of 
education. In addition the pupils themselves appreciated the superiority of practical instruction over 
theoretical teaching. For some (a few) it was also a chance for obtaining a fixed job, as long as they displayed 
involvement and skills. 
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Strengths from the employers’ point of view are concurrent with their motives for training juvenile employees 
(economising the functioning of their business, own professional and personal development, the ethos of 
“passing down the trade’s arcana”). They saw weaknesses mainly in the poor motivation shown by pupils. 
Without their involvement and determination, employers are unable to fulfil their task – and unfortunately 
vocational schools are relatively often attended by poorly-motivated pupils, with no vision for their own 
development. In addition, in certain occupations (e.g. hairdressing) employers get the feeling that they are 
training their own competition, which evokes significant motivational dissonance. 
 
From the point of view of vocational schools, apart from numerous strengths (direct instruction with an 
employer increases the standard of learning an occupation, increases access to what’s new, and at the same 
time lowers the costs of teaching), there are also numerous weaknesses. The latter include above all: limited 
control over the process of vocational teaching, and a lack of standards for education in a specific vocation. 
In addition the respondents pointed out that employers taking on juvenile employees means there are fewer 
jobs available on the market.  
 

THE SYSTEM OF FINANCING JUVENILES’ VOCATIONAL PREPARATION – ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE, 
AND FUTURE DEMANDS FROM THE PERSPECTIVE OF PUPILS, EMPLOYERS AND VOCATIONAL SCHOOLS 

 
The system for financing vocational preparation, or vocational education more generally, is perceived as 
quite complicated and unclear. The remuneration for pupils is determined from above, although the pupils 
themselves do not know who pays for it (employers / the education system). They only know how much they 
should receive at successive stages of their education, while information about employers sometimes paying 
pupils extra bonuses (situations which really do occur, although they are rare) is passed around as an “urban 
legend”. 
Pupils perceive their wages as far too low, although at the same time they have the feeling that increasing 
the level is totally beyond their abilities. 
From the employers’ point of view, the system for financing the training of juvenile employees is perceived 
rather as compensation than as remuneration for their work. However, they make no secret of the fact that 
they benefit from the pupils’ work, which is sometimes one of the main motives behind their collaboration in 
vocational education. There were sporadic suggestions that the refunding system be modified in such a way for 
it not to depend entirely on the pupil’s success with the vocational exam. This was particularly so among 
companies not selecting the pupils they take on, but accepting those pupils sent to them by a school. In such  
a situation they have very limited influence on the level of motivation among pupils, and as such on the end 
effect of the educational process. 
From the schools’ point of view, the system for providing vocational training for juveniles is favourable as it 
relieves them of costs in maintaining school-based workshops (and – in regard to vocational training via 
courses – also for the teaching staff for vocational subjects). As such, there is the concern that a system based 
on vocational education via work done by juvenile employees and theoretical occupational instruction in the 
form of courses may be promoted by schools mainly for economic reasons, and not for the good of the pupil or 
quality of their education. 
 

COLLABORATION BETWEEN VOCATIONAL SCHOOLS, EMPLOYERS, EMPLOYER ORGANISATIONS AND OTHER 
INSTITUTIONS IN THE ORGANISATION OF VOCATIONAL PREPARATION FOR JUVENILES 

 

Despite the collaboration between different institutions participating in the process of vocational education 
directly with an employer being described by the participating parties (mainly employers and representatives 
of vocational schools) as good, and not requiring major change, analysis of the manifestations of this 
collaboration reveals that it takes place at a minimal level, and boils down mainly to supervision over the 
juvenile employees.  

The role of the supervisor over the practical instruction of an occupation (i.e. the school representative 
supervising its course) is undoubtedly the most important in the quality of this collaboration. It is this person’s 
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involvement and knowledge of the vocation which is the subject of the teaching process (the greater the 
knowledge and involvement the better) which largely determines the quality of the collaboration and the 
quality of the vocational instruction given at the employer’s place of work. As such it seems extremely 
important that schools employ teachers of vocational subjects competent in their field, while including time as 
coordinator of instruction of the occupation among their job duties. 

Collaboration between schools and employers going beyond the supervision of juvenile employees is 
extremely rare in practice. Employers do not delegate practitioners to schools – their time is costly, and 
neither employer nor school can afford to pay for it. Collaboration understood as a number of initiatives going 
beyond the obligations would require additional targeted financial outlay.  

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF VOCATIONAL PREPARATION FOR JUVENILE EMPLOYEES FROM THE 
PERSPECTIVE OF PUPILS, EMPLOYERS AND VOCATIONAL SCHOOLS  

 

Juvenile employees who took part in this research rated the quality of their preparation for practising  
a vocation much higher than did school representatives or employers. Situations where a pupil’s genuine 
involvement and motivation meets with the good will, competence and sense of educational mission in the 
employer, with everything supervised by a school functioning efficiently, can undoubtedly be described as 
successes. However, pupils with poor motivation, which is not conducive for the educational process, are much 
more common. 

The groups embraced by this research assessed the quality of vocational preparation in a variety of aspects. 
For the pupils this was usually the degree to which they were taught jobs directly related to the occupation; for 
the employers it was the potential usefulness of a pupil as an employee (understood as this person’s skills as 
well as involvement and motivation); and school directors frequently assessed it in relation to the pass level in 
vocational exams. These differences seriously hinder a comparison of the assessment of the quality of 
education by the different groups.  

 

EMPLOYMENT PROSPECTS FOR JUVENILE EMPLOYEES ON LOCAL JOB MARKETS 

 
It would be hard to give a clear-cut assessment of the employment prospects among juvenile employees. In 
sub-regions where practical vocational instruction takes place mainly in small businesses (Ciechanów, 
Ostrołęka), among artisans, there tend to be no employment opportunities. This is because the employers have 
a fixed team of employees, and have no need to increase their workforce. In addition, artisans who train pupils 
feel that they are creating their own competition (because when freshly-trained specialists remain in their 
home locality, they are most likely to start up their own businesses), and this does not favour the educational 
process they provide. 
The situation is different in sub-regions where the instruction of an occupation frequently takes place in large 
places of work (e.g. Warsaw, Płock, Radom). Some of the most highly rated juvenile employees here have  
a chance of obtaining steady employment.  
In general, the chance of securing employment in one’s trained vocation seems directly proportional to the 
youngster’s level of involvement and motivation both in regard to the training and the conscientious 
practising of this occupation. 

 

MAIN RECOMMENDATIONS BASED ON THE RESEARCH  

 

The following recommendations, based on the research, are for basic vocational schools in regard to the 
organisation of the theoretical training for juvenile employees: 
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���� Theoretical training in a constant system (throughout the educational process, as opposed to  
a “course” system), in schools or under a school’s constant supervision, is highly recommended. 
Pupils will thereby be able to have continuous contact with theoretical vocational issues, which 
should contribute to their level of motivation and better absorption of skills and knowledge, both 
theoretical and that acquired during practical instruction of the occupation. 

���� The development of a system for collaboration between schools and employers in regard to the 
tailoring of content taught in theory to the real-life tasks carried out by employers is also 
recommended. This would enable optimum utilisation of the potential which an employer can 
offer. 

���� Theoretical teaching should conform subject-wise to what the pupil is currently learning during 
practical vocational instruction. In order for such a situation to be possible, constant 
collaboration between school and employer is essential. 

���� We recommend the creation of a Good Practices Bank promoting the activities of schools 
particularly involved in the coordination of collaboration with employers.  

���� A system for updating teachers’ knowledge and skills should be established within schools’ 
collaboration with employers, perhaps based on the system of teachers’ professional training 
which used to function, following modification to suit the current market conditions.  

���� In the organisation of juvenile employees’ practical training the recommendation is that basic 
vocational schools develop a system of work by supervisors based on close cooperation with 
employers in organising the teaching process. This collaboration should be based on negotiating 
such practical vocational instruction that takes into account both the reality of the employer’s 
functioning and the demands of the education process. Such support for employers, and a high 
level of involvement shown by schools, could contribute significantly to an increase in the 
effectiveness of instruction by increasing motivation among the others participating in the 
process: the employers and the pupils themselves. 

���� Schools should also strive to ensure pupils with the opportunity of obtaining practical experience 
in areas the employer is unable to ensure (due to the company’s limitations). Such 
“supplementary” instruction should take place during workshop classes at the school, using 
school facilities. However, for such activities to succeed, smooth two-way communication 
between school and employer is necessary. 

 

The following recommendations have been drawn up for employers involved in the practical vocational 
instruction of juvenile employees in regard to the organisation of such instruction:  

���� Carrying out the teaching tasks on schedule, evenly, throughout the entire period of vocational 
instruction. Avoiding the accumulation of teaching tasks to be completed in the period 
immediately preceding the exams. This will enable an increase in pupils’ motivation and 
involvement, and thereby more effective vocational instruction, as well as more effective work by 
the pupils for the employer.  

���� Active participation in relations with the school in the education process. Developing and 
agreeing on a programme for practical vocational instruction embracing the training of 
qualifications and skills valuable from a job market point of view, at the same time realistic from 
the point of view of the employer’s capabilities.  

���� Combining efforts towards raising the status and prestige of vocational education using 
participation in the education system for self-promotion and restoration of the prestige behind 
the term “master” in one’s trade (essential for participation in the education process in the case 
of craft occupations) and reinstating the importance of master-apprentice relationships (greater 
importance of ethos as an element of motivation for participation in the process of vocational 
education for youngsters). Patronage and promotion for particularly skilled pupils – future 
masters in their vocations. 



                                                                   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 102 z 106 

 

 

���� When working with pupils, it is advisable to get them acquainted with the planned course of 
training while also indicating a kind of “professional development path” and at the same time 
showing the necessity of going through a stage of “thankless” jobs which – at first glance – may 
not seem directly related to the vocation, but which are essential for thorough learning and 
preparation, and in order to move on to more complicated tasks. This will enable greater 
motivation of pupils and minimisation of the risk of discouragement and a drop in the level of 
involvement in the learning process and in work for the employer. 
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