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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, 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.  
 
Celem badania, którego dotyczy niniejsze opracowanie było: pogłębienie wiedzy o zakresie i formach 
współpracy pracodawców i organizacji pracodawców z różnego typu szkołami zawodowymi dla młodzieży 
(zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające, szkoły policealne) w województwie 
mazowieckim.  
 
W badaniu przyjęto tezę o szczególnym znaczeniu współpracy pracodawców i organizacji pracodawców dla 
zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego. 
 
Szczegółowe problemy badawcze zostały sformułowane następująco: 
 

� diagnoza stanu współpracy pracodawców (z uwzględnieniem, w miarę możliwości, takich zmiennych jak 
wielkość przedsiębiorstwa, sektor własności, branża) i organizacji pracodawców (z uwzględnieniem ich 
zróżnicowania; w tym przede wszystkim izb i cechów rzemieślniczych) ze szkołami zawodowymi  
w subregionach województwa mazowieckiego; 

� formy współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi, w tym  
w szczególności takie jak: organizowanie praktyk, organizowanie praktycznej nauki zawodu, prowadzenie 
przygotowania zawodowego młodocianych, współpraca przy opracowywaniu założeń do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 

� motywacje do podejmowania współpracy przez pracodawców i organizacje pracodawców ze szkołami 
zawodowymi; 

� bariery dla podejmowania i kontynuowania współpracy przez pracodawców i organizacje pracodawców ze 
szkołami zawodowymi; 
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� opinie pracodawców o obecnym systemie kształcenia zawodowego, w tym przede wszystkim systemie 
praktycznej nauki zawodu; 

� opinie pracodawców na temat obecnej reformy kształcenia zawodowego, w tym przede wszystkim  
w takich kwestiach jak: podział zawodów na kwalifikacje, nowy system potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych; wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

� opinie pracodawców o możliwościach upowszechnienia i znaczeniu sytemu kształcenia modułowego  
w kształceniu zawodowym; 

 
Cele aplikacyjne badania:  
 

� sformułowanie rekomendacji pod adresem ponadgimnazjalnych szkół zawodowych różnego typu  
w zakresie podejmowania i kontynuowania współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców na 
lokalnym rynku pracy – określenie na podstawie wyników przeprowadzonych badań pożądanego modelu 
współpracy: szkoła zawodowa – pracodawcy/organizacje pracodawców; 

� 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  

Badanie to było badaniem jakościowym, przeprowadzonym w oparciu o dyskusje grupowe FGI. Badanie 
składało się z następujących części: 

•••• zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z pracodawcami zaangażowanymi we współpracę ze szkołami 
zawodowymi; 

•••• zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z pracodawcami niezaangażowanymi we współpracę ze 
szkołami zawodowymi; 

•••• zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami organizacji pracodawców. 

Jakościowe badanie właściwe zostało poprzedzone badaniem ilościowym CATI wśród dyrektorów 
szkół/zespołów szkół zawodowych dla młodzieży województwa mazowieckiego. Celem tego badania było 
dostarczenie danych dotyczących diagnozy stanu współpracy w poszczególnych subregionach województwa 
mazowieckiego. Badanie to posłużyło jako podstawa do doboru próby, jednocześnie dostarczyło także danych, 
które zostały wykorzystane w kontekście realizacji celów badania i udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze. 

 

2.1 Badanie telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym (CATI) 

Badanie telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym poprzedzało badania jakościowe. 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 wyróżnionych przez Zamawiającego. 

 

Respondentami w badaniach telefonicznych byli dyrektorzy szkół/zespołów szkół lub ich zastępcy – tj. osoby 
najlepiej zorientowane w ofercie szkół oraz współpracy z pracodawcami 

 

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 oraz Centra Kształcenia 
Praktycznego. 

 

W badaniu 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. Jako placówka uznawana była szkoła 
lub zespół szkół. Szkoły wchodzące w zespół 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% 

 
 

2.2 Zogniskowane wywiady grupowe z pracodawcami zaangażowanymi we współpracę 
ze szkołami 

Planowano realizację 6 zogniskowanych wywiadów grupowych
2
 – Focus Group Interview (FGI) – po 1 FGI  

w każdym subregionie, z wybranymi celowo pracodawcami – szczególnie zaangażowanymi we współpracę ze 
szkołami zawodowymi różnego typu w zakresie kształcenia zawodowego (z wyłączeniem pracodawców 
organizujących kształcenie zawodowe pracowników młodocianych). 

 

Wyniki badań CATI pokazały, że prawie wszystkie szkoły (96%) w jakimś zakresie współpracują z pracodawcami, 
stąd trudno wyróżnić obszary o większym lub mniejszym zakresie współpracy pomiędzy szkołami  
i pracodawcami. W związku z tym przy propozycji lokalizacji przeprowadzenia FGI wzięto pod uwagę 
następujące kwestie: 

• rozmieszczenie szkół: wzięto pod uwagę obszary, gdzie znajduje się większa liczba szkół zawodowych, 
co jednocześnie ułatwiało dostęp do współpracujących pracodawców; 

• zróżnicowanie lokalizacji między główne miasta subregionów i pozostałe powiaty: podzielono wywiady 
z pracodawcami tak, by po 3 FGI przypadały na kluczowe miasto subregionu i po 3 na pozostałe 
powiaty (dyskusje grupowe odbyły się w Mławie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Żyrardowie i Radomiu); 

• możliwości realizacyjne i koordynacyjne: ze względu na ograniczony czas realizacji należało również 
uwzględnić możliwości sprawnej realizacji i koordynacji badania w terenie. Stąd w przypadku 
powiatów nie będących kluczowymi miastami w podregionie zapraszaliśmy również na dyskusje osoby 
z kilku ościennych powiatów. 

 

                                                 
2 Ostatecznie zrealizowano 5 FGI oraz w subregionie siedleckim zamiast FGI – 2 IDI oraz jedną Diadę. O przyczynach zmiany metodologii 
piszemy w podrozdziale 2.5 Przebieg realizacji badania. 
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Rysunek 1 Dobór próby ze względu na subregiony i powiaty 

 
 

 

W dyskusjach brali udział właściciele firm, przedstawiciele dyrekcji lub osoby odpowiedzialne za politykę 
kadrową firmy.  

 

W doborze respondentów na grupy uwzględniono następujące kryteria: 

� branża: ze względu na specyfikę badań jakościowych i ograniczoną reprezentację pracodawców 
uwzględniano jak najszersze 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); 

� forma współpracy: respondenci byli zróżnicowani ze względu na formę współpracy ze szkołą: 
praktyczna nauka zawodu na mocy zawartej umowy – praktyki zawodowe

3
, zajęcia praktyczne

4
 oraz 

pozostałe formy współpracy
5
 np. klasy patronackie, przekazywanie narzędzi, materiałów do szkół, 

organizowanie wyjazdów dydaktycznych i inne (w tym module wśród pracodawców zaangażowanych 
we współpracę ze szkołami zawodowymi nie brano pod uwagę pracodawców prowadzących 
kształcenie młodocianych pracowników); 

� typ szkoły: współpracujące z zasadniczymi szkołami zawodowymi, technikami, szkołami policealnymi; 

� sektor własności: firmy prywatne i firmy/instytucje publiczne. 

 

Wstępna identyfikacja respondentów odbywała się podczas rozmowy telefonicznej CATI z dyrektorami szkół  
– identyfikowani byli pracodawcy, z którymi dana szkoła współpracuje na różnych płaszczyznach. Następnie,  

                                                 
3 Organizowane są dla uczniów techników w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych 
warunkach pracy.  
4 Organizowane są dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich 
umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.  
5 Opis pozostałych form współpracy ze szkołą Czytelnik znajdzie w rozdziale 3 raportu: Współpraca pracodawców i organizacji 

pracodawców ze szkołami zawodowymi – podstawowe informacje. 
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w celu rekrutacji pracodawców nawiązywano kontakty ze szkołami i wykorzystywano standardowe metody 
rekrutacji. 

 

2.3 Zogniskowane wywiady grupowe z pracodawcami niezaangażowanymi we 
współpracę ze szkołami 

Zrealizowanych zostało 6 zogniskowanych wywiadów grupowych – Focus Group Interview (FGI) – po 1 FGI  
w każdym subregionie, z wybranymi celowo pracodawcami – niezaangażowanymi we współpracę ze szkołami 
zawodowymi. 

Wyniki badań CATI pokazały, że prawie wszystkie szkoły (96%) w jakimś zakresie współpracują z pracodawcami, 
stąd trudno wyróżnić obszary o większym lub mniejszym zakresie współpracy pomiędzy szkołami  
i pracodawcami. W związku z tym przy propozycji lokalizacji przeprowadzenia FGI wzięto pod uwagę 
następujące kwestie: 

• rozmieszczenie szkół: wzięto pod uwagę obszary, gdzie znajduje się większa liczba szkół zawodowych, 
co jednocześnie ułatwiało dostęp do współpracujących pracodawców; 

• zróżnicowanie lokalizacji między główne miasta subregionów i pozostałe powiaty: podzielono wywiady 
z pracodawcami tak, by po 3 FGI przypadały na kluczowe miasto subregionu i po 3 na pozostałe 
powiaty (dyskusje grupowe odbyły się w Mławie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku, Żyrardowie i Radomiu); 

• możliwości realizacyjne i koordynacyjne: ze względu na ograniczony czas realizacji należało również 
uwzględnić możliwości sprawnej realizacji i koordynacji badania w terenie. Stąd w przypadku 
powiatów nie będących kluczowymi miastami w podregionie zapraszaliśmy również na dyskusje osoby 
z kilku ościennych powiatów. 

 

Rysunek 2 Dobór próby ze względu na subregiony i powiaty 
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W dyskusjach brali udział właściciele firm, przedstawiciele dyrekcji lub osoby odpowiedzialne za politykę 
kadrową firmy.  

 

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

� branża: ze względu na specyfikę badań jakościowych i ograniczoną reprezentację pracodawców 
uwzględniano jak najszersze 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 publiczne. 

 

2.4 Zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pracodawców 

Zrealizowanych zostało 6 zogniskowanych wywiadów grupowych – Focus Group Interview (FGI) – po 1 FGI  
w każdym subregionie, z przedstawicielami organizacji pracodawców. 

 

W przypadku organizacji pracodawców FGI zlokalizowane zostały w centralnych miastach subregionów. 
Wynikało to z faktu, że w tych miastach koncentrowały się lokalne organizacje pracodawców. Na wywiady były 
również zapraszane osoby z całego subregionu, natomiast od strony logistycznej najłatwiej było zgromadzić 
respondentów w mieście centralnym, do którego mieli oni łatwiejszy dojazd. 

 

Rysunek 3 Dobór próby ze względu na subregiony i powiaty 

 

 

W dyskusjach uczestniczyli prezesi, dyrektorzy organizacji lub osoby decyzyjne.  

 

W skład grup dyskusyjnych (adekwatnie do możliwości) wchodzili: 
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� przedstawiciele cechów i izb rzemieślniczych; 

� przedstawiciele pozostałych organizacji pracodawców. 

 

Przy doborze próby brany był również pod uwagę fakt współpracy organizacji ze szkołami – w dyskusji brali 
udział przedstawiciele zarówno organizacji współpracujących, jak również niewspółpracujących ze szkołami 
zawodowymi. 

 

Wstępna identyfikacja respondentów odbywała się podczas rozmowy telefonicznej CATI z dyrektorami szkół – 
identyfikowane były organizacje pracodawców, z którymi dana szkoła współpracuje. Ponadto, w celu rekrutacji  
przedstawicieli organizacji pracodawców wykorzystywano ogólnodostępne informacje oraz bazy organizacji 
pracodawców. Wykorzystywano także metodę „kuli śniegowej” poprzez kontakt z osobami, które wcześniej 
udało się zrekrutować.  

 

2.5 Opis przebiegu realizacji badania 

Badanie telefoniczne CATI z przedstawicielami szkół zostało zrealizowane w okresie 24 sierpnia – 21 września 
2012. 
 

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. 

 
Grupy dyskusyjne z pracodawcami współpracującymi ze szkołami zawodowymi zostały zrealizowane  
w terminie 10 października - 13 listopada 2012.  
 

Głównym problemem podczas realizacji terenowej tej części badania było zapewnienie odpowiedniej 
frekwencji. Terminy realizacji niektórych grup dyskusyjnych były kilkukrotnie przesuwane z braku możliwości 
uzbierania minimalnej liczby respondentów, co wpłynęło na wydłużenie czasu realizacji badań w terenie. 
Rekrutację respondentów utrudniało wykluczenie pracodawców, którzy prowadzą kształcenie młodocianych 
pracowników. Rzeczywistość pokazała, że w niektórych subregionach trudno jest znaleźć pracodawców, którzy 
współpracują ze szkołami i nie kształcą młodocianych pracowników. Pracodawcy podejmujący współpracę ze 
szkołami, jeżeli już się na nią zgodzą, to angażowani są „kompleksowo”. Szczególnym przykładem był tutaj 
subregion siedlecki, gdzie pomimo nieustających prób ze strony osób rekrutujących nie udało się pozyskać 
więcej niż 4 osoby spełniające kryteria udziału w grupach dyskusyjnych w tej części badania. W efekcie  
w porozumieniu z Zamawiającym FGI w tym subregionie zostało zamienione na IDI. Rekrutacja była również 
utrudniona przez funkcjonujące wśród pracodawców niejednoznaczne definicje dotyczące możliwych form 
współpracy, czy też niejednoznaczne nazewnictwo uczniów, którzy pobierają praktyczną naukę zawodu. 
Pracodawcy zamiennie stosowali pojęcia „młodociany pracownik” i „praktykant”, a praktyczną naukę zawodu 
nazywali praktykami, bez względu na to, czy były to rzeczywiście praktyki zawodowe, czy też kształcenie 
młodocianych pracowników. Prowadziło to do sytuacji niepewności wśród osób rekrutujących, czy dana osoba 
spełnia kryteria i może wziąć udział w grupie dyskusyjnej. Dodatkowo na powyższe trudności nałożyła się 
ogólna niechęć pracodawców, do udziału w badaniach obserwowana również w przypadku FGI z pracodawcami 
niezaangażowanymi we współpracę. Pomimo przewidzianego wynagrodzenia i drobnych upominków 
pracodawcy nie byli zainteresowani tym, by podzielić się swoimi opiniami. Powyższe trudności wpłynęły na 
przedłużenie realizacji badania w terenie, ale również na zmniejszenie zakładanej liczebności grup 
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dyskusyjnych. W pięciu ostatecznie zrealizowanych FGI wzięło udział od 4 do 7 pracodawców, zaś w miejsce FGI 
w subregionie siedleckim zostały zrealizowane 2 IDI i 1 Diada. 

 

Grupy dyskusyjne z pracodawcami niewspółpracującymi ze szkołami zawodowymi zostały zrealizowane  
w terminie 17 października - 9 listopada 2012.  

 

Głównym problemem podczas realizacji terenowej FGI z pracodawcami niewspółpracującymi ze szkołami 
zawodowymi było zapewnienie odpowiedniej frekwencji. Terminy realizacji niektórych grup dyskusyjnych były 
kilkukrotnie przesuwane z braku możliwości rekrutacji minimalnej liczby respondentów, co wpłynęło również 
na przedłużenie się realizacji terenowej tych badań. Zakładana nadrekrutacja nie przynosiła spodziewanych 
efektów. Przykładem jest FGI w Radomiu, gdzie z 11 zaproszonych osób ostatecznie w dyskusji wzięły udział 
tylko 3. Pracodawcy niechętnie godzili się na udział w grupach dyskusyjnych pomimo oferowanego 
wynagrodzenia za udział w dyskusji, a także dodatkowych upominków.  

 

Grupy dyskusyjne z przedstawicielami organizacji pracodawców zostały zrealizowane w terminie 8 - 30 
października 2012.  

 

Również i w przypadku tego komponentu badawczego głównym problemem związanym z realizacją było 
zapewnienie odpowiedniej frekwencji. Wynikało to z faktu, że liczba organizacji pracodawców poza Warszawą 
jest mocno ograniczona, co sprawiało, że trudno było znaleźć respondentów i uzyskać od nich zgodę na udział 
w dyskusji. W związku z tym w porozumieniu z Zamawiającym ustalono, iż w sytuacjach utrudnionego dotarcia 
do przedstawicieli organizacji pracodawców dopuszczalne jest zmniejszenie zakładanej standardowej liczby 
osób uczestniczących w FGI wraz z możliwością realizacji „minigrup”.  
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Część 1 

Współpraca pracodawców i organizacji 

pracodawców ze szkołami zawodowymi 

w świetle dostępnych danych i analiz 
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3 WSPÓŁPRACA PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI 
ZAWODOWYMI – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Z dniem 2 września 2012 w życie weszła gruntowna reforma systemu oświaty, która zmienia system kształcenia 
ogólnego i zawodowego. W tym kontekście wskazać trzeba przede wszystkim na następujące zmiany  
w systemie edukacji ponadgimnazjalnej: 

� Wprowadzenie nowej podstawy programowej do szkół zawodowych. Podstawa ta będzie zgodna  
z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - unijnym projektem mającym ułatwić zdobycie pracy w krajach UE. 
Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym 
systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Kładą nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie 
w jakiej instytucji, czego i jak długo się uczyła. Ponadto nowa podstawa programowa nakłada na 
uczniów konieczność wyboru przedmiotów rozszerzonych w ramach kształcenia ogólnego.  

� Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych - tak jak w liceach ogólnokształcących - 
będzie powiązana z nauką w gimnazjach: treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach 
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.  

� W szkolnictwie zawodowym odejdzie się od nauki konkretnych zawodów na rzecz kształcenia 
konkretnych kwalifikacji wymaganych w zawodach lub do wykonywania konkretnych prac. Egzaminy 
na poszczególne kwalifikacje nie będą przeprowadzane po zakończeniu nauki w szkole, tak jak obecnie 
jest przeprowadzany egzamin zawodowy, lecz na różnych etapach nauki. W przypadku egzaminu 
przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwał świadectwo zdobycia tej 
kwalifikacji, a po zdobyciu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie dostanie dyplom to 
potwierdzający. 

� Egzamin zawodowy będzie przebiegał zawsze z wykonaniem części praktycznej. 

� Likwidacja liceów i techników uzupełniających dla dorosłych. Absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych będą mogli kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących, a także zdobywać 
kwalifikacje do poziomu technika na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

Ponadto pod uwagę wziąć należy antycypowany kierunek zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, w tym 
przede wszystkim szkolnictwie zawodowym, zapoczątkowany procesem bolońskim

6
. Zmiany te będą miały na 

celu przede wszystkim wspieranie procesu uczenia się przez całe życie, którego głównym uwarunkowaniem 
jest właściwa motywacja oraz umiejętność kształtowania najpierw swoich wyborów edukacyjnych,  
a następnie wyborów zawodowych.  

Zmiany na rynku pracy, rozwój technologiczny, nowe idee, inne procesy modernizacyjne, a także integracja Unii 

Europejskiej oraz procesy demograficzne sprawiają, że każdy w ciągu swojego życia będzie musiał stawiać czoła 

nowym wyzwaniom. To zaś stwarza konieczność uczenia się przez cale życie, rozwijania i uaktualniania 

posiadanych umiejętności, uzupełniania wiedzy, nabywania nowych kompetencji. Naprzeciw tym zmianom 

wychodzi nowe podejście do procesu uczenia się. Z jednej strony nowy sposób opisywania szeroko rozumianej 

edukacji – poprzez efekty uczenia się, z drugiej – konieczność reagowania na zmiany na rynku pracy w toku 

całego życia człowieka wymusza lepsze dopasowanie do naszych potrzeb systemów szkolenia i kształcenia, 

otwarcia się na równoważne traktowanie rozmaitych ścieżek edukacyjnych, stworzenie dostępnych, 

elastycznych ofert inwestowania w nasz rozwój osobisty i zawodowy.  

By zaspokoić te oczekiwania i potrzeby, żeby ułatwić ludziom rozwój zawodowy i osobisty, w tym zamianę 

wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w dyplomy uznające kompetencje, by nasze kwalifikacje były zgodne  

                                                 
6 Proces ten rozpoczął się dnia 19 czerwca 1999r. gdy to ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Jest to dokument 
zawierający zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich. 
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z potrzebami rynku pracy i by umożliwić porozumienie się rozmaitym systemom edukacji oraz stworzyć 

klarowne opisy kwalifikacji, powstała koncepcja Europejskich Ram Kwalifikacji. 

Idea ta pojawiła się w 2004 r., w ślad za nią poszły Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskich Ram Kwalifikacji dla Uczenia się przez Całe Życie z 23 kwietnia 2008 r. oraz decyzja konferencji 

ministrów szkolnictwa wyższego UE z 2005 r., zgodnie z którą kraje uczestniczące w Procesie Bolońskim powinny 

wdrożyć Ramy Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W końcu – Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu 

osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). 

Celem projektu Europejskich Ram Kwalifikacji jest ułatwienie porównywania kwalifikacji zdobywanych  

w różnym czasie, miejscach i formach, lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a w efekcie 

wzrost mobilności pracowników, wypromowanie i ułatwienie uczenia się przez całe życie. 

Wszystkie kraje europejskie dobrowolnie przystępują do wdrożenia krajowych ram kwalifikacji, każdy powinien 

odnieść krajowe kwalifikacje do ośmiu poziomów Europejskich Ram Kwalifikacji. Dzięki temu ERK będą spójnym 

punktem odniesienia dla systemów krajowych, pozwolą na zintegrowanie efektów uczenia się gdziekolwiek ma 

ono miejsce: w systemie edukacji i poza nim, w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w kształceniu 

ogólnym i zawodowym, w szkołach, na uczelniach, a także na kursach i szkoleniach zawodowych. Docelowo 

wszystkie kwalifikacje nadawane w Europie (poświadczone przez dyplomy, świadectwa, certyfikaty, 

upoważnienia) będą zawierały odniesienie do poziomu krajowych ram kwalifikacji, a za ich pośrednictwem do 

Europejskich Ram Kwalifikacji
7
.  

 

Wobec zachodzących w kształceniu zawodowym zmian formalnych oraz nowych kierunków rozwoju 
kształcenia zawodowego szczególnego znaczenia nabiera współpraca szkół zawodowych z pracodawcami  
i aktywne uczestnictwo tych drugich w procesie nauczania zawodu.  

 

W literaturze przedmiotu trudno wskazać jedną obowiązującą definicję współpracy pracodawców ze szkołami 
zawodowymi. Obszar ten definiowany jest poprzez możliwe formy kooperacji pomiędzy tymi stronami, głównie 
sprowadzające się do praktycznej nauki zawodu.  

 

Na potrzeby niniejszego projektu badawczego przyjęto jak najszerszą definicję współpracy pomiędzy 
pracodawcami a szkołami zawodowymi obejmującą różne formy kontaktów – zarówno formalną 
współpracę w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu, jak również wszelkie przejawy nieformalnych 
kontaktów w ramach wszystkich typów szkół zawodowych. Badaniem objęto ponadto przejawy stałych, 
ugruntowanych kontaktów, a także kooperacji sporadycznej, okazjonalnej. 

 

Funkcjonujące obecnie formy współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi 
można podzielić na współpracę w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu oraz pozostałe formy 
współpracy. Podział ten wynika z powszechności występowania tych form współpracy, o czym będzie 
szczegółowo mowa w Rozdziale 5 Stan współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami 
zawodowymi w Polsce. W przypadku współpracy w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu na potrzeby 
badania stosowano definicje określone ustawowo w polskim systemie edukacji zawodowej. Pozostałe formy 
współpracy nie zostały sprecyzowane w obowiązującym prawie oświatowym i zależą od indywidualnych ustaleń 
pomiędzy zainteresowanymi stronami, co utrudnia ich precyzyjną definicję. W niniejszy badaniu posługiwano 
się tutaj formami współpracy zidentyfikowanymi w literaturze przedmiotu. 

W dalszej części rozdziału przedstawiono charakterystykę poszczególnych form współpracy pracodawców  
i organizacji pracodawców ze szkołami, zgodnie z rozdziałem form związanych z organizacją praktycznej nauki 
zawodu i pozostałych form kooperacji. 

                                                 
7 Za Instytut Badań Edukacyjnych: http://kwalifikacje.org.pl/prk/133-skad-sie-wziela-rama-kwalifikacji. 
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Organizacja praktycznej nauki zawodu 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
8
 oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

9
 u pracodawców 

może odbywać się praktyczna nauka zawodu w następujących formach: 

• zajęcia praktyczne - organizuje się je dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz 
młodocianych pracowników w celu opanowania przez nich umiejętności zawodowych niezbędnych do 
podjęcia pracy w danym zawodzie.  

• praktyki zawodowe - organizuje się je dla uczniów techników w celu zastosowania i pogłębienia 
zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.  

 

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach 
zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu 
dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. 

 

Ustawa precyzuje zasady współpracy w zakresie praktycznej nauki zawodu pomiędzy szkołami,  
a pracodawcami, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków obu stron.  

� Pracodawca i szkoła zobowiązani są do zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodową, która 
precyzuje m.in. zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu, liczbę uczniów, 
formę praktycznej nauki zawodu i jej zakres, terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki 
zawodu, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób ponoszenia kosztów realizacji praktycznej nauki 
zawodu. Do umowy dołącza się również program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do 
użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły. Program ten określa zakres wiadomości i umiejętności, 
które powinni nabyć uczniowie podczas praktycznej nauki zawody oraz wymiar godzin zajęć i praktyk. 

� Szkoły i ich organy prowadzące zobowiązane są do: 
o nadzorowania realizacji programu praktycznej nauki zawodu; 
o współpracy z pracodawcami; 
o akceptacji wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki zawodu i opiekunów praktyk 

zawodowych lub wyznaczenia do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczyciela 
praktycznej nauki zawodu; 

o zapewnienia środków finansowych przeznaczonych na: refundowanie pracodawcom 
wynagrodzenia instruktorów praktycznej nauki zawodu, prowadzących zajęcia praktyczne  
z uczniami; refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym stanowisku szkoleniowym, przydzielonych 
uczniom na okres zajęć praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym 

� Pracodawcy zaś zobowiązani są do: 
o zapewnienia warunków materialnych do realizacji praktycznej nauki zawodu: stanowisk 

szkoleniowych wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały  
i dokumentację techniczną, uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy; 
odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej 
przysługujących pracownikom na danym stanowisku pracy; pomieszczenia do 
przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; dostępu 
do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych; 

o wyznaczenia nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk 
zawodowych. Mogą być nimi pracodawcy lub ich pracownicy o ile posiadają odpowiednie 

                                                 
8 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/. 
9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 
1626), http://isap.sejm.gov.pl/. 
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kwalifikacje zawodowe w zawodzie, w którym będą uczyć oraz przygotowanie pedagogiczne. 
W przypadku opiekunów praktyk zawodowych, mogą oni być czasowo zwolnieni od 
świadczenia pracy na okres prowadzenia praktyk, za co przysługuje im wynagrodzenie. Gdy 
nie są zwolnieni od świadczenia pracy, przysługuje im dodatek szkoleniowy.  

o zapoznania uczniów lub młodocianych z organizacją pracy, regulaminem pracy,  
w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami  
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

o nadzorowania przebiegu praktycznej nauki zawodu; 
o współpracy ze szkołą. 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedstawiciel pracodawcy lub organizacji pracodawców może również 
zostać egzaminatorem w zakresie przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od 
osoby takiej wymaga się posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz co 
najmniej trzyletniego stażu pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin. 

 

Organizacje pracodawców, takie jak cechy i izby rzemieślnicze również zaangażowane są w kształcenie 
zawodowe. Pośredniczą w organizacji nauki zawodu u rzemieślnika, zakończonej egzaminem kwalifikacyjnym 
na tytuł czeladnika w zawodzie (egzamin czeladniczy) zdawanym przed komisją egzaminacyjną Izby 
Rzemieślniczej. Dotyczy to kształcenia młodocianych pracowników i jest alternatywą dla ścieżki kształcenia  
w systemie oświaty, zakończonej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (egzamin zawodowy).  

 

Pozostałe formy współpracy 

 

Oprócz regulowanej ustawowo współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi w zakresie 
praktycznej nauki zawodu, istnieje wiele dodatkowych, indywidualnych inicjatyw i form współpracy,  
w zależności od aktywności w tym zakresie szkół lub pracodawców. Oczywiście współpraca ta odbywa się 
zgodnie z obowiązującym prawem, ale nie jest szczegółowo precyzowana przez system oświaty. W związku  
z tym utrudniona jest definicja i charakterystyka poszczególnych występujących form kooperacji, gdyż  
w zależności od sytuacji mogą one mieć różny przebieg i stopień zaangażowania, zadań, obowiązków 
poszczególnych stron. 

Jako przykłady dodatkowo występującej współpracy pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi 
wymienić należy m. in.: 

� Sponsorowanie szkół, finansowanie stypendiów dla uczniów – kooperacja w tym zakresie przejawia 
się wsparciem finansowym lub rzeczowym ze strony zakładu pracy np. w formie fundowania 
stypendiów dla uczniów, nagród w konkursach, olimpiadach, zakupem dla szkoły pomocy 
dydaktycznych lub niezbędnego sprzętu, ale również sponsorowaniem dodatkowych zajęć np. nauki 
języka obcego. 

� Umowy partnerskie ze szkołami zawodowymi np. umowa partnerska, umowa barterowa itp. – 
współpraca pracodawców ze szkołami może przybierać różna formę, zakres i częstotliwość. Warunki 
kooperacji mogą zostać określone w umowie cywilno-prawnej, umowie partnerskiej, czy też 
barterowej, w zależności od uzgodnień i obowiązków obu stron. 

� Patronaty nad szkołą lub klasą (tzw. klasa patronacka) – zakład pracy obejmuje swoim patronatem 
szkołę lub klasę, co przejawia się zwiększeniem zaangażowania pracodawcy w proces kształcenia. 
Pracodawca organizuje dla uczniów i nauczycieli dodatkowe działania, zwiększające ich zasób wiedzy 
np. organizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej na terenie zakładu pracy, udostępnianie sprzętu  
i materiałów na potrzeby kształcenia w szkole, organizowanie dodatkowych zajęć, pokazów, szkoleń 
dla uczniów. Pracodawca będący patronem zapewnia również uczniom miejsce na odbycie zajęć 
praktycznych lub praktyk zawodowych wynikających z programu nauczania. Patronaty takie zwykle 
dotyczą największych zakładów pracy na lokalnym rynku pracy, które poprzez zaangażowanie  
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w proces kształcenia, mogą przygotować sobie odpowiednio wyszkoloną kadrę. W przypadku tej 
współpracy szkoła z kolei zapewnia kształcenie w kierunku zgodnym z potrzebami pracodawcy.  
W zależności od ustaleń, działanie klasy pod patronatem danego zakładu pracy może umożliwić 
uczniom podjęcie pracy u tego pracodawcy po zakończeniu kształcenia. 

� Udostępnianie do nauki w szkole „praktyków” – współpraca w tym zakresie obejmuje możliwość 
prowadzenia zajęć w szkole przez osoby, których głównym miejscem zatrudnienia jest zakład pracy. 
Współpraca ta wykracza poza standardowe zaangażowanie przedstawicieli pracodawcy w organizację 
praktycznej nauki zawodu. Osoby na co dzień zatrudnione w zakładzie pracy prowadzą zajęcia 
teoretyczne lub praktyczne w placówce zawodowej. Dzięki temu uczniowie mogą zdobyć wiedzę  
i umiejętności aktualnie stosowane  pracodawcy. 

� Udostępnianie, wyposażanie szkół w sprzęt, materiały dydaktyczne, surowce do praktycznej nauki 
zawodu itp. – jest to szeroko rozumiane wsparcie rzeczowe w zakresie sprzętu i materiałów 
niezbędnych do nauki zawodu. Wsparcie to jest szczególnie potrzebne szkołom w sytuacji 
niedoinwestowania edukacji zawodowej i potrzeby ciągłego aktualizowania wykorzystywanych 
sprzętów oraz pozyskiwania materiałów do zajęć praktycznych np. produktów spożywczych, czy też 
materiałów budowlanych, które ulegają szybkiemu zużyciu. Często jednak pomoc pracodawców  
w tym obszarze sprowadza się do przekazywania sprzętów, z których pracodawca już nie korzysta, 
jednak wiąże się to z ich dezaktualizacją.  

� Organizacja olimpiad i konkursów z wiedzy i umiejętności zawodowych – pracodawca w ramach 
promocji swojego zakładu pracy może włączyć się w organizację olimpiad lub konkursów z wiedzy  
i umiejętności lokalnych. Zakres tej inicjatywy jest indywidualny, zarówno pod względem obszaru 
tematycznego, jak też zasięgu terytorialnego (np. zasięg powiatowy, zasięg regionalny, zasięg 
wojewódzki), czy też zaangażowania pracodawcy (np. sponsoring, współtworzenie treści 
konkursowych, ocenianie uczestników). 

� Organizacja szkoleń dla nauczycieli – pracodawca organizuje różnego rodzaju szkolenia skierowane do 
kadry pedagogicznej np. szkolenia na terenie zakładu pracy, szkolenia z wykorzystaniem produktów, 
materiałów stosowanych przez daną firmę, a także ze stosowanych metod pracy. 

� Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla uczniów – w przypadku tej formy współpracy 
organizowane są najczęściej wycieczki do zakładów pracy, w celu zapoznania się ze stosowanymi 
metodami pracy, wykorzystywanymi narzędziami, sprzętami i materiałami. 

� Organizowanie wycieczek dydaktycznych dla nauczycieli - w przypadku tej formy współpracy 
organizowane są najczęściej wycieczki do zakładów pracy, w celu zapoznania się ze stosowanymi 
metodami pracy, wykorzystywanymi narzędziami, sprzętami i materiałami. 

� Organizowanie szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii wykorzystywanych 
przez firmę – tego typu szkolenia i pokazy mogą się odbywać w szkole lub poza nią np. w zakładzie 
pracy. Firma zapoznaje uczniów i nauczycieli ze stosowanymi przez siebie materiałami lub 
technologiami. Często takie szkolenia organizowane są przez producentów lub dystrybutorów 
produktów, z jakich można korzystać podczas wykonywania danego zawodu np. szkolenia 
organizowane przez producentów/dystrybutorów materiałów budowlanych lub spożywczych. 
Uczniowie i nauczyciele mogą się zapoznać dzięki temu z nowościami technologicznymi i sposobami 
ich wykorzystania. 

� Realizacja projektów dofinansowanych ze środków UE dotyczących współpracy szkół  
z pracodawcami – pracodawcy mogą się również stać partnerami szkół w realizacji projektów 
dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwala na 
sfinansowanie lub dofinansowanie działań związanych z kształceniem np. mających na celu 
aktywizację zawodową uczniów, promocję szkoły i przedsiębiorcy, wprowadzenie innowacyjnych 
rozwiązań w procesie kształcenia, organizowanie dodatkowych zajęć związanych z nauką zawodu. 
Szkoły mogą uzyskać środki finansowe na rozwijanie współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku 
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pracy w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego. 

� Współpraca przy opracowywaniu programów nauczania – szkoły mogą prowadzić kształcenie  
w oparciu o autorski szkolny program nauczania, który oczywiście musi spełniać określone wymogi  
i realizować podstawy programowe. Możliwość stworzenia takiego szkolnego programu nauczania 
otwiera drogę do kooperacji z pracodawcami, którzy mogą w większym stopniu zaangażować się  
w kształcenie w zawodzie. Przy opracowywaniu programu nauczania szkoła może się również zwrócić 
o wparcie do pracodawcy, który może włączyć się w np. określenie treści kształcenia i celów 
kształcenia, a także praktyczną naukę zawodu. Włączenie doświadczenia i wiedzy pracodawców 
stanowi uzupełnienie programu nauczania o aktualnie stosowane metody pracy oraz pomaga  
w określeniu celów kształcenia, czyli wiadomości i umiejętności, jakie powinien uczeń opanować  
w trakcie nauki w szkole zawodowej.  

� Współpraca przy tworzeniu przez szkoły oferty kształcenia zawodowego – kooperacja w tym zakresie 
dotyczy głównie kształcenia w kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców. Szkoła zawodowa  
w wyniku konsultacji z lokalnymi zakładami pracy podejmuje decyzję o otwarciu kierunku kształcenia, 
zaś pracodawcy angażują się w większym stopniu w proces kształcenia – np. zapewniają możliwość 
odbycia zajęć lub praktyk zawodowych, organizują wycieczki dydaktyczne dla uczniów, wspierają 
szkołę pod względem rzeczowym lub stają się patronami klas. 

� Współpraca przy opracowywaniu założeń do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 
pracodawca oprócz możliwości stania się egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, może włączyć się również w opracowywanie założeń i treści egzaminu lub 
brać udział w inicjatywach, projektach związanych z tym obszarem. W tym zakresie jednak 
pracodawca nie kooperuje już ze szkołami zawodowymi, ale z przedstawicielami Centralnych  
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych lub Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
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4 FORMY WSPÓŁPRACY – DOŚWIADCZENIA ZAGRANICZNE  

Analizując formy współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami warto mieć również na 
uwadze, możliwości w tym zakresie istniejące poza granicami naszego kraju.  

W innych krajach obserwowane są różne systemy kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu. 
W efekcie mamy do czynienia z różnorodnością form i modeli organizacji praktycznej nauki zawodu, co 
przekłada się na zaangażowanie pracodawców w kształcenie zawodowe.   

W poniższej tabeli zaprezentowano najpopularniejsze stosowane w krajach rozwiniętych formy i modele 
praktycznej nauki zawodu: 

 

Tabela 2 Formy i modele praktycznej nauki zawodu – doświadczenia zagraniczne 

Formy praktycznej nauki zawodu 

� Poznanie warunków pracy na określonych stanowiskach pracy (job shadowing) – nauka trwająca 
maksymalnie kilka dni, w czasie której uczniowie poznają na czym polega praca na konkretnym 
stanowisku. Służy to zdobyciu raczej rozeznania zawodowego, niż praktycznej nauce zawodu. 

� Praktyki zawodowe (internships) - nauka trwająca od kilku tygodni do maksymalnie kilku miesięcy,  
w czasie której uczniowie wykonują konkretne zadania w określonych firmach. Zazwyczaj praktyki 
zawodowe nie są przez pracodawców opłacane, ale czasami firmy oferują niewielkie wynagrodzenie, 
zwłaszcza gdy w trakcie praktyk uczniowie realizują jakiś konkretny projekt. 

� Staże zawodowe (ang. apprenticeships) – praktyczna nauka zawodu trwająca zazwyczaj od kilku 
miesięcy do kilku lat, która kończy się egzaminem potwierdzającym posiadanie konkretnych 
umiejętności lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania określonych zawodów. Staże zawodowe 
zazwyczaj łączy się z nauką w szkole, przy czym w różnych krajach proporcje nauki w szkole  
i w ramach stażu zawodowego są różne.  

Modele praktycznej nauki zawodu 

� przedsiębiorstwa nie mają obowiązku organizacji staży zawodowych dla uczniów szkół 
zawodowych, same określają zakres i jakość oferowanej przez siebie praktycznej nauki zawodu  
(np. Wlk. Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Szwecja, Holandia); 

� przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy biorą odpowiedzialność za organizację i pokrywanie kosztów 
szkoleń zawodowych (np. Niemcy, Szwajcaria, Austria) - staże zawodowe uczniów  
w przedsiębiorstwach są traktowane jako forma partnerstwa publiczno-prywatnego: koszty edukacji 
w szkole są finansowane ze środków publicznych, z kolei koszty praktycznej nauki zawodu  
w przedsiębiorstwach są bezpośrednio pokrywane przez firmy; 

� stowarzyszenia pracodawców i związki zawodowe aktywnie sterują organizacją praktycznej nauki 
zawodu w konkretnych sektorach gospodarki, niekiedy tworząc w tym celu specjalny wspólny 
fundusz szkoleniowy (np. Belgia, Dania, Holandia); 

� rząd zapewnia ulgi podatkowe przedsiębiorstwom oferującym praktyczną naukę zawodu dla 
uczniów szkół zawodowych (np. Belgia, Chile, Niemcy); 

� rząd nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek prowadzenia i finansowania szkoleń zawodowych, 
często dzieje się to we współpracy ze stowarzyszeniami pracodawców i związkami zawodowymi  
(np. Francja, Dania, Irlandia). 

Źródło: Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, red. naukowa: 

P. Chomczyński, T. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2012, str. 38-39. 
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Niektóre państwa stosują specjalne systemy zachęt, głównie finansowych dla przedsiębiorców, np.: 

� Dotacje dla przedsiębiorców – np. w Australii, Austrii, Finlandii, na Węgrzech firmy otrzymują od 
państwa dotacje pokrywające część kosztów organizacji staży.  

� Podatek szkoleniowy (ang. training levies) – np. w Danii, Francji, Irlandii i na Węgrzech. Jest to 
specjalny podatek nakładany na firmy, które nie oferują pracownikom określonej liczby szkoleń 
zawodowych.  

 
Jednakże jak wskazują autorzy raportu Czy patronat jest rozwiązaniem?, badania empiryczne nie potwierdzają 
skuteczności zachęt finansowych w zwiększaniu miejsc staży, czy praktyk zawodowych. Lepszym instrumentem 
są reformy ułatwiające powstawanie nowych firm oraz liberalizacja rynku pracy, w tym możliwość elastycznego 
kształtowania wielkości zatrudnienia. Wpływa to na zwiększanie miejsc pracy, w tym miejsc praktyk 
zawodowych. 
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5 STAN WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZE 
SZKOŁAMI ZAWODOWYMI W POLSCE 

Liczne badania, również na poziomie europejskim, pokazują istotność współpracy pracodawców ze szkołami 
zawodowymi, szczególnie w obszarze kształcenia praktycznego. To właśnie ten element kształcenia 
zawodowego uznawany jest za decydujący w procesie nauki zawodu. Wysoka jakość kształcenia praktycznego 
nabiera szczególnego znaczenia wobec sytuacji osób młodych na rynku pracy. Pracodawcy oczekują od osób 
zatrudnianych doświadczenia zawodowego, a osobom młodym mogą je zapewnić jedynie zajęcia praktyczne 
lub praktyki zawodowe, które mają zapoznać ucznia z pracą w danym zawodzie. 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

. 

Badania wykonane przez Laboratorium Badań Społecznych na dolnośląskich pracodawcach pokazały, że dwa 
najważniejsze kryteria wyboru pracowników to: kwalifikacje zawodowe 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 (skądinąd często także nisko oceniane przez 
pracodawców)

11
. 

 

Istotne jest zatem, by praktyczna nauka zawodu odbywała się również u pracodawcy, co dawałoby uczniom 
możliwość zapoznania się z prawdziwym środowiskiem pracy, czego nie zapewni nawet najlepiej wyposażona 
pracownia szkolna. Autorzy raportu Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych  

z pracodawcami w regionie łódzkim zestawili główne korzyści, jakie odnoszą pracodawcy, szkoły, ale również 
uczniowie z możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Prezentuje je Rysunek 4. 

 

Z kolei autorzy raportu Formy nauki zawodu
12

 zwracają uwagę na mogące się pojawić negatywne zjawiska 
obniżające jakość nauki w zakładzie pracy: kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy może być 

niewystarczające, gdy profil działania pracodawcy nie zapewnia stuprocentowej realizacji programu nauczania 

albo też są takie czynności, do których uczniowie nie są dopuszczani: obsługa drogich maszyn, które uczeń może 

zniszczyć, oraz kwestie finansowe. Pracodawcy, chociaż są do tego zobowiązani, części programu praktycznej 

nauki zawodu nie realizują i szkoła nie może od nich tego wyegzekwować.  

 

                                                 
10 Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, red. naukowa: P. Chomczyński,  
T. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2012. 
11 Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, Raport końcowy oraz raporty cząstkowe, Laboratorium Badań Społecznych dla 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wałbrzych 2011. 
12 Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. 
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Rysunek 4 Korzyści z praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach dla uczniów, pracodawców oraz szkół zawodowych 

 

Źródło: Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, red. naukowa: 

P. Chomczyński, T. Kamiński, Wydawnictwo Naukowe WSP, Łódź 2012., str. 33. 

 

Analizując stan współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi należy mieć 
przede wszystkim na uwadze fakt, że w obecnym systemie kształcenia zawodowego jest to współpraca 
dobrowolna. Pracodawcy nie są zobowiązani do uczestnictwa w kształceniu uczniów zdobywających zawód. 
Współpraca ze szkołami jest wynikiem zainteresowania i dobrej woli obu współpracujących stron. Dopiero po 
nawiązaniu tej współpracy podlega ona regulacji ze strony prawnej. Idąc dalej możliwość realizacji praktycznej 
nauki zawodu w warsztatach lub pracowniach szkolnych, Centrach Kształcenia Praktycznego, czy też Centrach 
Kształcenia Ustawicznego powoduje, że uczeń może zdobyć wykształcenie zawodowe nie spędzając ani jednego 

dnia u pracodawcy. Tym samym szkoła zawodowa może teoretycznie funkcjonować nie współpracując  

z pracodawcami
13

. 

 

Mimo oczywistych korzyści związanych z zaangażowaniem pracodawców w kształcenie zawodowe, poziom 
współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi w Polsce trudno uznać za zadowalający. Według 
kompleksowych badań systemu edukacji zawodowej wykonanych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej  
w 2010 r. ze szkołami zawodowymi lub CKP współpracowało 23% badanych firm

14
. Częściej były to firmy 

średniej wielkości, rzadziej firmy mikro. Wyniki te znajdują również potwierdzenie w badaniu Laboratorium 
Badań Społecznych na dolnośląskich przedsiębiorcach, gdzie 77% firm, z którymi nawiązano kontakt, nie 
prowadziło żadnej formy praktycznej nauki zawodu

15
. 

                                                 
13 jak wyżej. 
14

Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw metodą wywiadów 
telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010. Badanie wykonane na liczbie 1075 przedsiębiorstw z całej Polski. 
15

Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej, dz. cyt. 
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Pracodawcy najczęściej współpracują ze szkołami zawodowymi w zakresie organizacji praktycznej nauki 
zawodu – zajęć praktycznych (63%) oraz praktyk zawodowych (60%), ale również w zakresie innego typu 
kształcenia zawodowego (teoretyczne lub praktyczne) – 48%. Spośród pozostałych form współpracy jak 
pokazały badania MEN najczęściej występowała współpraca w zakresie sponsorowania szkół, czy też 
organizowanie dla uczniów szkoleń. Rzadziej przedsiębiorstwa wyposażają szkoły w materiały dydaktyczne, czy 
też materiały/surowce do praktycznej nauki zawodu. Zaledwie 17% pracodawców współpracowało  
w opracowywaniu programów nauczania. 

 

Rysunek 5 Formy współpracy wśród przedsiębiorstw współpracujących ze szkołami/CKP. N=243, przedsiębiorstwa, które 

realizują jakąkolwiek współpracę 

 

Źródło: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw 

metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010., str. 19. 

 

Badania wykonane na zlecenie MEN pokazały, że pracodawcy głównie współpracowali z zasadniczymi szkołami 
zawodowymi (67%), rzadziej z technikami (33%), czy też szkołami policealnymi (24%). Większość 
przedsiębiorców kooperowała tylko z jedną szkołą. 
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Rysunek 6 Typy szkół/CKP, z którymi współpracują przedsiębiorstwa. N=243, przedsiębiorstwa, które realizują 

jakąkolwiek współpracę 

 

Źródło: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw 

metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010, str. 20. 

 

Ponadto wyniki analizowanych badań wskazują, że struktura współpracy jest w większości przypadków 
stabilna. Pracodawcy najczęściej nawiązali kooperację ze szkołą zawodową ponad 6 lat wcześniej. Zmianie nie 
ulegają również formy umów regulujących współpracę oraz formy samej współpracy. Stabilność kontaktu 
potwierdzały także deklaracje firm co do kontynuacji. 

 

Inicjatorem współpracy jest najczęściej szkoła (64%), rzadko samo przedsiębiorstwo. Widać zatem, że to 
placówkom szkolnym przede wszystkim zależy na włączeniu pracodawców w proces kształcenia.  

 

Rysunek 7 Strona inicjująca współpracę przedsiębiorstwa ze szkołą/CKP. N=243, przedsiębiorstwa, które realizują 

jakąkolwiek współpracę 

 

Źródło: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw 

metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010, str. 26. 
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Warto również zauważyć, że jeżeli dochodzi do kooperacji pomiędzy pracodawcami, a szkołami, to oceniana 
jest ona pozytywnie i przebiega bez większych trudności.  

Wymieniane przez pracodawców korzyści ze współpracy ze szkołami i CKP to: 

� lepsze przygotowanie przyszłych pracowników do danego zawodu; 
� wykształcenie przyszłych kadr dla przedsiębiorstwa; 
� możliwość pozyskania najlepszych uczniów przez przedsiębiorstwo; 
� wykształcenie wyspecjalizowanych kadr dla rynku pracy; 
� promowanie marki przedsiębiorstwa wśród przyszłych klientów; 
� pozyskanie przyszłych pracowników do wykorzystywania określonej technologii w zawodzie; 
� wprowadzanie nowej technologii w proces kształcenia zawodowego; 
� praca wykonywana przez uczniów na rzecz przedsiębiorstwa. 

 

Główną barierą dla zacieśniania kontaktów pomiędzy pracodawcami a szkołami zawodowymi jest trudność 
w ich nawiązaniu. Pracodawcy niechętni są zaangażowaniu się w kształcenie zawodowe, gdyż nie widzą w tym 
szczególnych korzyści dla siebie. Powszechnie uważają, że brakuje systemu zachęt dla przedsiębiorców, 
stosownych rozwiązań prawnych, czy też finansowych. Istotnym problemem jest jednak również niewiedza 
pracodawców w tym zakresie. Jak pokazało badanie zrealizowane na zlecenie MEN pracodawcy przyznają, że 
nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat możliwości kooperacji ze szkołami zawodowymi. Oznacza to, że 
na szkołach zawodowych i organach je prowadzących powinna spoczywać konieczność prowadzenia działań 
promocyjno-informacyjnych na temat współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi w lokalnych 
społecznościach.  

 

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy nie negują całkowicie chęci nawiązania partnerstwa ze szkołami i są 
otwarci - wśród przedsiębiorców niewspółpracujących w badaniach dla MEN chęć nawiązania współpracy ze 
szkołami zawodowymi zadeklarowało 40%. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że trzeba ich do tego 
odpowiednio przekonać i zachęcić.  

 

Rysunek 8 Plany nawiązania współpracy. N=832, pracodawcy niewspółpracujący 

 

Źródło: Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport z badania wśród przedsiębiorstw 

metodą wywiadów telefonicznych CATI, MEN, Warszawa, grudzień 2010, str. 51. 
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6 WSPÓŁPRACA PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI 
ZAWODOWYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

6.1 Kontekst społeczno-gospodarczy 

Dla analizy stanu współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi  
w województwie mazowieckim istotne znaczenie ma określenie kontekstu społeczno-gospodarczego, który ma 
szczególny 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 
przypada na samą Warszawę. 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 – 5-6% populacji. 

 

Rysunek 9 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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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego struktura wykształcenia mieszkańców województwa 
mazowieckiego różni się zdecydowanie od struktury ogólnopolskiej. W województwie mazowieckim istotnie 
więcej osób posiada wykształcenie wyższe (24% w porównaniu do 17% w skali kraju), z kolei zdecydowanie 
mniej osób posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (17% w porównaniu do 22% w Polsce), a także co 
najwyżej gimnazjalne (21% vs 23%). 

 

Rysunek 10 Struktura ludności województwa mazowieckiego ze względu na wykształcenie w 2011 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego, GUS. 

 

Województwo mazowieckie pod względem poziomu aktywności zawodowej mieszkańców wypada lepiej na tle 
całego kraju. W każdej grupie wiekowej więcej osób pracuje, niż w skali całego kraju. 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 11 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. 
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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 systematyczny wzrost liczby osób bezrobotnych.  

 

Rysunek 12 Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim oraz Polsce w 2011 r. 

 

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

 

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 pod tym względem, w skali 
całego województwa, wypadają z kolei subregion warszawski, a także radomski.   

 

Rysunek 13 Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz Polsce w 2011 r. ze względu na wiek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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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 3 Liczba osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz 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. 

 

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 nieco więcej wśród bezrobotnych 
znajdowało się wśród osób z wyższym wykształceniem – 13% w porównaniu do 11% w Polsce.  

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 pozostałej części województwa, jest osób 
bezrobotnych z wykształceniem wyższym – odpowiednio 16% i 17%. Z kolei w subregionie ostrołęckim trudno 
znaleźć pracę osobom, które ukończyły szkołę policealną lub średnią szkołę zawodową.   
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Rysunek 14 Struktura osób bezrobotnych w województwie mazowieckim oraz 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 dominacje 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 3-4%.  

 

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 przedsiębiorstw mają firmy mikro w subregionie 
ostrołęckim (95,79%), najmniejszy zaś w płockim 93,44%. W subregionie płockim z kolei wyższy, niż  
w pozostałych subregionach, jest udział firm małych (5,4%) i średnich (1,01%). Największe firmy mają 
największy udział w strukturze podmiotów gospodarczych w subregionie warszawskim (0,18%). 
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Tabela 4 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 15 Struktura podmiotów gospodarczych w województwie mazowieckim oraz Polsce ze względu na wielkość 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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Rysunek 16 Struktura podmiotów gospodarczych w subregionach województwa mazowieckiego ze względu na wielkość 

 

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 sektorze handlu i napraw (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 5 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% 
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 POLSKA  MAZOWIECKIE 

N % N % 

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

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. 

 

6.2 Kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim 

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w poprzednim roku szkolnym (2011/2012) funkcjonowało  
w województwie mazowieckim 456 różnego typu ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży. 
Większość z nich znajdowała się w subregionie warszawskim (54%), ewentualnie w subregionie radomskim 
(15%). Na pozostałe subregiony przypadało 7-9% tego typu szkół. Na Mazowszu dominują technika, rzadziej 
zasadnicze szkoły zawodowe. W przypadku szkół policealnych należy mieć na uwadze, że są to szkoły policealne 
określone w SIO jako szkoły dla młodzieży, tymczasem większość szkół policealnych formalnie uznawana jest za 
szkoły dla dorosłych, stąd tak mała ich liczba w poniższym zestawieniu. Technika uzupełniające od obecnego 
roku szkolnego (2012/2013) ulegają likwidacji i ujęte w zestawieniu placówki, to szkoły, które już nie prowadzą 
rekrutacji.  

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 36 z 170 

 

 

 

Tabela 6 Liczba ponadgimnazjalnych szkół zawodowych dla młodzieży ze względu na subregiony i typy placówek 

 
Szkoły ogółem ZSZ Technikum 

Technikum 

uzupełniające 

Szkoła 

policealna 

woj. mazowieckie 456 154 212 26 64 

subregion ciechanowski  33 13 17  3 

subregion radomski  69 24 28 10 7 

subregion ostrołęcki  41 17 23  1 

subregion płocki 37 12 19 1 5 

subregion siedlecki  32 12 12 2 6 

subregion warszawski 244 76 113 13 42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Patrząc na strukturę różnego typu szkół zawodowych w poszczególnych subregionach województwa 
mazowieckiego można zaobserwować pewne różnice. Co prawda we wszystkich subregionach największą 
frakcję stanowią technika, jednak prym wiodą tutaj subregiony ostrołęcki (56%), ciechanowski (52%) oraz 
płocki (51%). Natomiast najmniejszy udział tego typu placówek w strukturze szkół zawodowych odnotowano  
w subregionie siedleckim (38%).  

Zasadnicze szkoły zawodowe, które stanowią drugą pod względem liczebności frakcję, najliczniej 
reprezentowane są w strukturze szkół zawodowych subregionu ostrołęckiego (41%). Najniższy odsetek zaś 
stanowią w populacji placówek kształcenia zawodowego w subregionach warszawskim (31%) oraz płockim 
(32%). 

Technika uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najliczniej reprezentowane są  
w strukturze subregionu radomskiego (14%). W ogóle zaś nie odnajdujemy ich w subregionach ostrołęckimi 
oraz ciechanowskim. Natomiast szkoły policealne dla młodzieży najczęściej spotkać możemy w subregionach 
warszawskim (17%) oraz siedleckim (19%), najmniejszą zaś frakcję stanowią w subregionie ostrołęckim (2%). 

 

Rysunek 17 Struktura szkół zawodowych ze względu na ich rodzaje ogółem oraz w poszczególnych subregionach 

województwa mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 37 z 170 

 

 

 

Według stanu na dzień 30 września 2011 roku w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla młodzieży  
w województwie mazowieckim uczyło się 79 878 uczniów. Dwóch na trzech uczniów pobierało naukę  
w technikum. W ZSZ uczyło się 23% uczniów. 

 

Tabela 7 Liczba uczniów w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych dla młodzieży ze względu na subregiony i typy 

placówek 

 

Uczniowie 

ogółem 
ZSZ Technikum 

Technikum 

uzupełniające 

Szkoła 

policealna 

woj. mazowieckie 79878 18259 57703 373 3543 

subregion ciechanowski  5853 1846 3862 . 145 

subregion radomski  12887 3541 8658 258 430 

subregion ostrołęcki  7482 1602 5779 . 101 

subregion płocki 7031 1777 4921 0 333 

subregion siedlecki  4984 1358 3395 0 231 

subregion warszawski 41641 8135 31088 115 2303 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Z największą przewagą uczniów techników mamy do czynienia w subregionie ostrołęckim (77%) oraz 
subregionie warszawskim (75%). Najwyższy odsetek uczniów zasadniczych szkół zawodowych w 2011 roku 
odnotowano z kolei w subregionie ciechanowskim (32%). 

 

Rysunek 18 Struktura uczniów ze względu na typ szkoły - ogółem oraz w poszczególnych subregionach województwa 

mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej, młodzież w szkołach zawodowych województwa 
mazowieckiego kształciła się w roku szkolnym 2011/2012  w 112 zawodach. Przy czym na tle pozostałych 
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subregionów pod względem liczby dostępnych zawodów wyraźnie wyróżniają się subregion warszawski – 99 
zawodów oraz subregion radomski – 71 zawodów. W pozostałych subregionach młodzież w roku 2011 kształciła 
się w 54-58 zawodach. 

 

Rysunek 19 Liczba zawodów, w jakich kształcą się uczniowie - ogółem oraz w poszczególnych subregionach województwa 

mazowieckiego 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Zawody najbardziej popularne (takie, w których w województwie mazowieckim w 2011 roku kształciło się 
ponad 2000 uczniów) to: technik informatyk, technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, 
technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik żywienia  
i gospodarstwa domowego, technik mechanik, kucharz małej gastronomii, fryzjer, technik organizacji usług 
gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej. Wszystkie zawody, w jakich w roku 2011 kształcili się 
uczniowie w województwie mazowieckim przedstawia  

Tabela 8. 

 

Tabela 8 Liczba uczniów kształcących się w 2011 roku w poszczególnych zawodach – ogółem i w poszczególnych 

subregionach województwa mazowieckiego 

zawód 
woj. 

mazowieckie 
(N=79878) 

SUBREGION 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Technik informatyk 7213 560 1123 662 701 313 3854 

Technik ekonomista 5791 356 701 621 797 279 3037 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

4465 306 554 614 453 313 2225 

Technik hotelarstwa 3946 160 640 269 327 218 2332 

Technik pojazdów 
samochodowych 

3640 188 629 352 151 83 2237 

Technik budownictwa 3226 252 427 274 352 141 1780 

Technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 

2787 117 806 391 328 239 906 

Technik mechanik 2709 217 527 261 350 391 963 

Kucharz małej gastronomii 2675 301 407 207 134 165 1461 
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zawód 
woj. 

mazowieckie 
(N=79878) 

SUBREGION 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Fryzjer 2449 169 474 155 240 97 1314 

Technik organizacji usług 
gastronomicznych 

2266 225 359 78 52 98 1454 

Technik obsługi turystycznej 2043 0 101 125 143 49 1625 

Technik usług fryzjerskich 1805 15 438 158 233 50 911 

Technik logistyk 1790 0 210 145 0 168 1267 

Kucharz 1742 79 18 105 71 81 1388 

Technik architektury 
krajobrazu 

1658 50 242 149 67 189 961 

Technik elektronik 1631 124 358 116 232 130 671 

Technik handlowiec 1620 311 170 204 138 99 698 

Technik agrobiznesu 1608 288 154 748 0 68 350 

Sprzedawca 1326 149 198 79 131 116 653 

Technik elektryk 1279 111 205 106 89 103 665 

Technik farmaceutyczny 1069 71 116 0 105 62 715 

Kelner 985 142 178 0 0 0 665 

Technik geodeta 978 41 137 91 91 0 618 

Technik rolnik 875 208 75 125 187 213 67 

Technik mechatronik 874 84 106 88 97 112 387 

Cukiernik 825 61 167 68 54 79 396 

Fototechnik 810 0 257 0 0 0 553 

Technik teleinformatyk 792 57 127 78 0 53 477 

Elektryk 733 104 189 39 35 106 260 

Technik mechanizacji 
rolnictwa 

712 75 133 151 0 74 279 

Technolog robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 

707 189 98 50 116 84 170 

Technik organizacji reklamy  645 0 116 47 0 0 482 

Technik ochrony środowiska 620 140 107 15 156 0 202 

Monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych 

605 37 124 59 122 22 241 

Technik masażysta 583 60 72 45 45 68 293 

Ratownik medyczny 555 0 101 56 88 65 245 

Mechanik-operator pojazdów 
i maszyn rolniczych 

481 152 129 53 37 0 110 

Piekarz 460 52 110 107 16 10 165 

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

457 34 129 85 83 14 112 

Technik spedytor 432 0 33 88 16 0 295 

Technik drogownictwa 402 18 97 26 0 51 210 
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zawód 
woj. 

mazowieckie 
(N=79878) 

SUBREGION 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Technik cyfrowych procesów 
graficznych 

376 0 0 0 0 0 376 

Technik ogrodnik 373 0 8 0 0 42 323 

Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

344 0 101 3 51 160 29 

Technik technologii żywności 332 16 0 115 0 30 171 

Stolarz 332 42 99 5 36 6 144 

Ślusarz 307 69 135 0 2 0 101 

Technik technologii odzieży 286 0 124 0 11 0 151 

Lakiernik 285 23 43 5 2 20 192 

Technik analityk 260 0 39 0 27 0 194 

Murarz 251 13 122 14 46 3 53 

Technik usług kosmetycznych 234 14 0 0 0 36 184 

Technik urządzeń sanitarnych 231 6 61 0 69 23 72 

Technik technologii 
chemicznej 

225 0 0 0 225 0 0 

Blacharz samochodowy 225 27 89 3 8 5 93 

Monter-elektronik 225 8 105 0 0 67 45 

Technik weterynarii 195 0 0 69 0 24 102 

Technik poligraf 194 0 0 39 0 0 155 

Technik dentystyczny 194 0 33 0 54 0 107 

Posadzkarz 161 0 89 0 25 22 25 

Technik leśnik 135 0 89 46 0 0 0 

Technik mechanik lotniczy 123 0 0 0 0 0 123 

Technik elektroradiolog 115 0 55 0 0 0 60 

Ogrodnik  106 20 0 0 16 31 39 

Technik prac biurowych 101 0 0 0 0 0 101 

Technik awionik 99 0 0 0 0 0 99 

Higienistka stomatologiczna 95 0 34 0 0 0 61 

Terapeuta zajęciowy 94 0 0 0 41 0 53 

Technik turystyki wiejskiej 93 22 0 0 11 22 38 

Fotograf 84 4 0 0 0 0 80 

Technik ortopeda 84 0 0 0 0 0 84 

Technik księgarstwa 78 0 0 0 0 0 78 

Rolnik 71 16 0 25 17 12 1 

Drukarz 70 9 0 0 0 0 61 

Elektromechanik 68 6 0 10 14 3 35 

Technik energetyk 66 0 49 0 0 0 17 

Operator obrabiarek 
skrawających 

62 4 11 0 30 8 9 
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zawód 
woj. 

mazowieckie 
(N=79878) 

SUBREGION 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Technik elektroenergetyk 
transportu szynowego 

59 0 0 0 0 0 59 

Technik technologii drewna 58 0 58 0 0 0 0 

Malarz-tapeciarz 58 0 26 0 30 0 2 

Technik hodowca koni 55 0 0 0 0 0 55 

Dekarz 54 0 23 1 22 0 8 

Technik geolog 53 0 0 0 0 0 53 

Mechanik maszyn 
i urządzeń drogowych 

53 27 0 0 0 0 26 

Technik dróg i mostów 
kolejowych 

52 0 0 0 0 52 0 

Monter izolacji 
przemysłowych 

49 0 0 0 49 0 0 

Cieśla 48 0 48 0 0 0 0 

Opiekunka dziecięca 46 0 0 0 0 0 46 

Rzeźnik-wędliniarz 41 9 4 5 6 3 14 

Technik telekomunikacji 38 0 0 0 0 0 38 

Asystent operatora dźwięku 38 0 0 0 0 0 38 

Technik przetwórstwa 
mleczarskiego 

37 0 0 37 0 0 0 

Tapicer 35 1 34 0 0 0 0 

Betoniarz-zbrojarz 32 0 32 0 0 0 0 

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

31 0 0 0 0 0 31 

Operator maszyn i 
urządzeń przemysłu 
spożywczego 

30 0 0 0 0 12 18 

Monter sieci i urządzeń  
telekomunikacyjnych  

23 0 0 0 0 0 23 

Ortoptystka 22 0 0 0 0 0 22 

Asystentka stomatologiczna 19 0 19 0 0 0 0 

Krawiec 16 12 0 0 1 0 3 

Technik transportu 
drogowego 

16 0 0 0 0 0 16 

Kowal 15 0 0 15 0 0 0 

Technik inżynierii środowiska 
i melioracji 

12 0 12 0 0 0 0 

Dietetyk 12 0 0 0 0 0 12 

Monter konstrukcji 
budowlanych 

10 0 0 0 0 0 10 

Introligator 8 1 0 0 0 0 7 

Operator urządzeń przemysłu 
chemicznego 

6 0 1 0 0 0 5 

Blacharz 3 1 0 0 0 0 2 
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zawód 
woj. 

mazowieckie 
(N=79878) 

SUBREGION 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Technik technologii wyrobów 
skórzanych 

2 0 2 0 0 0 0 

Kominiarz 2 0 0 0 0 0 2 

Złotnik-jubiler 2 0 0 0 1 0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Patrząc na rozłożenie uczniów poszczególnych kierunków pomiędzy subregiony województwa mazowieckiego 
widać wyraźnie, że pomiędzy poszczególnymi subregionami istnieją różnice. 

 

•••• I tak subregion ciechanowski na tle pozostałych subregionów i na tle całego województwa 
mazowieckiego wyróżnia się wyższym odsetkiem uczniów następujących zawodów: technik 
informatyk, technik mechanik, kucharz małej gastronomii, technik organizacji usług gastronomicznych, 
technik handlowiec, technik agrobiznesu, sprzedawca, technik rolnik oraz technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie. 

 

•••• W subregionie radomskim, w stosunku do subregionów pozostałych, nadreprezentowane są 
następujące zawody: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, fryzjer, technik 
usług fryzjerskich, technik elektronik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń. 

 

•••• W subregionie ostrołęckim wyższe, niż w pozostałych subregionach, odsetki uczniów kształcą się  
w takich zawodach jak: technik ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, technik żywienia  
i gospodarstwa domowego, technik handlowiec, technik agrobiznesu oraz technik rolnik. 

 

•••• Subregion płocki na tle pozostałych subregionów ma wysokie odsetki adeptów następujących 
zawodów: technik informatyk, technik ekonomista, technik budownictwa, technik żywienia  
i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik elektronik, technik 
rolnik, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik-monter maszyn i urządzeń oraz 
technik technologii chemicznej. 

 

•••• Specyfiką subregionu siedleckiego jest fakt, że wyższe odsetki uczniów kształcą się w następujących 
zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik, technik logistyk, technik 
architektury krajobrazu, technik elektronik, technik rolnik, technolog robót wykończeniowych  
w budownictwie oraz  mechanik-monter maszyn i urządzeń. 

 

•••• Specyfikę subregionu warszawskiego stanowi zaś nadreprezentacja uczniów w zawodach: technik 
hotelarstwa, kucharz małej gastronomii, technik obsługi turystycznej, technik logistyk oraz kucharz. 
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Tabela 9 Odsetki uczniów kształcących się w 2011 roku w poszczególnych zawodach – ogółem i w poszczególnych 

subregionach województwa mazowieckiego. Uwzględniono zawody, które choć w jednym subregionie uzyskały 

przynajmniej 3% popularności
16

. 

zawód 
mazowieckie 

(N=79878) 

SUBREGIONY 

ciechanow
ski 

(N=5853) 

radomski 
(N=12887) 

ostrołęcki 
(N=7482) 

płocki 
(N=7031) 

siedlecki 
(N=4984) 

warszaw-
ski 

(N=41641) 

Technik informatyk 9% 10% 9% 9% 10% 6% 9% 

Technik ekonomista 7% 6% 5% 8% 11% 6% 7% 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 6% 5% 4% 8% 6% 6% 5% 

Technik hotelarstwa 5% 3% 5% 4% 5% 4% 6% 

Technik pojazdów 
samochodowych 5% 3% 5% 5% 2% 2% 5% 

Technik budownictwa 4% 4% 3% 4% 5% 3% 4% 

Technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 3% 2% 6% 5% 5% 5% 2% 

Technik mechanik 3% 4% 4% 3% 5% 8% 2% 

Kucharz małej gastronomii 3% 5% 3% 3% 2% 3% 4% 

Fryzjer 3% 3% 4% 2% 3% 2% 3% 

Technik organizacji usług 
gastronomicznych 3% 4% 3% 1% 1% 2% 3% 

Technik obsługi turystycznej 3% 0% 1% 2% 2% 1% 4% 

Technik usług fryzjerskich 2% 0% 3% 2% 3% 1% 2% 

Technik logistyk 2% 0% 2% 2% 0% 3% 3% 

Kucharz 2% 1% 0% 1% 1% 2% 3% 

Technik architektury 
krajobrazu 2% 1% 2% 2% 1% 4% 2% 

Technik elektronik 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 

Technik handlowiec 2% 5% 1% 3% 2% 2% 2% 

Technik agrobiznesu 2% 5% 1% 10% 0% 1% 1% 

Sprzedawca 2% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 

Technik rolnik 1% 4% 1% 2% 3% 4% 0% 

Technolog robót 
wykończeniowych w 
budownictwie 1% 3% 1% 1% 2% 2% 0% 

Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 0% 0% 1% 0% 1% 3% 0% 

Technik technologii 
chemicznej 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Zgodnie z danymi SIO, w 2010 roku do egzaminu zawodowego przystąpiło w województwie mazowieckim  
81% absolwentów szkół zawodowych. Najmniejszy odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu 
zawodowego odnotowano w subregionach ciechanowskim oraz płockim (po 79%), najwyższy zaś w subregionie 
radomskim (84%). Pod względem zdawalności egzaminu zdecydowanie przoduje subregion radomski  

                                                 
16 Kolorem zaznaczono te odsetki, które są wyższe w stosunku do ogółu. 
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(57% absolwentów zdaje egzamin zawodowy). Najsłabiej pod tym względem wypadają subregiony ostrołęcki 
(43%) oraz siedlecki (44%). 

 

Rysunek 20 Odsetek absolwentów przystępujących do egzaminów zawodowych oraz odsetek uczniów zdających 

egzaminy zawodowe - ogółem oraz w poszczególnych subregionach województwa mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2010 r. 

 

6.3 Stan współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i organizacjami pracodawców 

Głównym źródłem wiedzy na temat współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami 
zawodowymi w województwie mazowieckim jest badanie wykonane przez PSDB na zlecenie Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Warszawie Formy nauki zawodu. W badaniu tym kooperacja ta ujmowana była z perspektywy 
szkół. Niniejszy projekt badawczy stanowi z kolei uzupełnienie wiedzy w zakresie tej problematyki o, jak się 
okazało zasadniczo odmienną, perspektywę pracodawców. 

Wyniki zrealizowanych przez PSDB badań pokazują, że w przypadku zajęć praktycznych mazowieckie szkoły 
najczęściej organizują je we własnym zakresie. W pracowniach lub warsztatach szkolnych w 2010 roku uczyło 
się najwięcej uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę, że niewiele mniej uczniów korzystało z możliwości 
realizacji tych zajęć u pracodawców. Spośród zewnętrznych podmiotów prowadzących zajęcia praktyczne 
istotną rolę odgrywają również CKP. 

U pracodawców z kolei odbywa się zdecydowana większość praktyk zawodowych, zgodnie z założeniem tej 
formy praktycznej nauki zawodu. Jednakże, co ciekawe, niektórzy uczniowie również praktyki zawodowe 
odbywają w szkole lub CKP, a nie u pracodawcy. Przedstawiciele mazowieckich szkół argumentowali te sytuacje 
brakiem możliwości realizacji praktyk u pracodawców z różnych przyczyn np. braku chęci wśród pracodawców, 
braku wystarczającej liczby pracodawców, a tym samym miejsc, by wszyscy uczniowie mogli odbyć praktyki. 
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Tabela 10 Liczba uczestników różnych form praktycznej nauki zawodu. Dane zbiorcze dla województwa mazowieckiego 

Miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu Liczba uczestników 
zajęć praktycznych 

Liczba odbywających 
praktyki zawodowe 

U pracodawcy 15 995 17 654 

Pracownie szkolne 9 408 468 

Warsztaty szkolne 7 208 291 

CKP 6 682 329 

Szkolne gospodarstwa pomocnicze 742 392 

W indywidualnych gospodarstwach rolnych 579 1 134 

CKU 131 18 

Źródło: SIO stan na 30 września 2010r. za: Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. 

 

Zgodnie z danymi SIO z 2011 roku miejsce odbywania praktycznej nauki różni się w zależności od rodzaju szkoły 
zawodowej. I tak uczniowie zasadniczych szkół zawodowych znacznie częściej odbywają praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy niż uczniowie pozostałych rodzajów szkół (57% - zasadnicze szkoły zawodowe,  
23% - technika, 31% - technika uzupełniające). Najczęstszym miejscem odbywania praktycznej nauki zawodu  
w technikach są pracownie szkolne (41%). W przypadku pozostałych typów szkół zawodowych pracownie 
szkolne wykorzystywane są w znacznie mniejszym stopniu (zasadnicze szkoły zawodowe – 8%, technika 
uzupełniające – 16%). 

 

Rysunek 21 Odsetek uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w różnych formach ze względu na typ szkoły 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Patrząc na miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu przez pryzmat subregionów województwa 
mazowieckiego widać wyraźnie, że częściej niż w innych subregionach, praktyczna nauka zawodu odbywa się  
u pracodawców w subregionach warszawskim (47% uczniów) oraz ciechanowskim (43%). W subregionach 
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radomskim i płockim częściej niż w pozostałych  uczniowie uczą się zawodu w warsztatach szkolnych (po 27%). 
Pracownie szkolne najsilniejszą pozycję mają w subregionie siedleckim (praktyczną naukę zawodu odbywa  
w nich 29% uczniów). Tutaj też uczniowie uczą się zawodu w Centrach Kształcenia Ustawicznego (21%). 
Subregion ostrołęcki wyróżnia się bardzo silną pozycją Centrów Kształcenia Praktycznego, w których zawodu 
uczy się 45% uczniów kształcących się w szkołach zawodowych tego subregionu. 

 

Rysunek 22 Odsetek uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w różnych formach ze względu na subregion 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych SIO stan na dzień 30 września 2011 r. 

 

Wyniki badania przeprowadzonego przez PSDB wśród przedstawicieli szkół zawodowych województwa 
mazowieckiego pokazują, że podstawową formą współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami jest 
organizacja praktycznej nauki zawodu. Kooperacja ta przyjmuje również inne formy, ale zdecydowanie 
rzadziej, niż realizacja zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych. 17 z 55 badanych telefonicznie szkół 
przyznało, że w ciągu ostatnich 5 lat kontaktowało się z pracodawcami w innym zakresie, niż praktyczna nauka 
zawodu.  

 

Tabela 11 Częstość współpracy z pracodawcami (Czy Państwa szkoła współpracował(a) z pracodawcami: w ramach 

organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych lub w jakikolwiek inny sposób?) 

 Ogółem 

szkół 

Nie Tak – 

kiedykol-

wiek 

Tak w 

ciągu 

ostatnich 

5 lat 

Tak w ciągu 

ostatnich 

12 miesięcy 

Tak w ciągu ostatnich 

5 lat w innej formie, 

niż poprzez praktyczną 

naukę zawodu u 

pracodawcy 

Zasadnicza szkoła zawodowa 21 3 18 15 14 6 

Technikum 24 0 24 14 12 8 

Technikum uzupełniające 10 4 6 4 2 3 

OGÓŁEM 55 7 48 33 28 17 

Źródło: badanie CATI za: Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. 
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Wśród innych form współpracy z pracodawcami szkoły zwracały uwagę na przypadki ściślejszej współpracy, jak 
obejmowanie klas patronatem przez duże firmy, umożliwienie zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu pracy 
przez wycieczki dydaktyczne, wyposażanie szkoły w sprzęt, pomoce lub materiały. Zdarza się również 
współpraca w zakresie szkoleń, warsztatów, konferencji. Należy zaznaczyć, że nie stwierdzono przypadków 
współpracy w zakresie opracowywania programu nauczania we współpracy z pracodawcami. 

 

Tabela 12 Inne formy współpracy szkół zawodowych z pracodawcami 

Rodzaj współpracy Liczba wskazań 

udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach – w tym konferencje o 
perspektywach nauki zawodu, 

4 

wycieczki dydaktyczne uczniów do pracodawców 3 

wyposażenie szkoły w sprzęt, pomoce lub materiały 2 

wymiana doświadczeń 1 

udział w szkoleniach, warsztaty szkoleniowe 1 

udział pracodawców w konkursie zawodowym (fryzjerskim) 1 

udział w uroczystościach 1 

Porozumienie dotyczące nauki zawodu 1 

Źródło: badanie CATI za: Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Warszawie, Warszawa 2011. 

 

Dodatkowo w badaniu jakościowym zdiagnozowano następujące formy współpracy pomiędzy szkołami 
zawodowymi a pracodawcami, poza organizacją praktycznej nauki zawodu: 

� patronat firm nad szkołami lub klasami, 
� sponsorowanie stypendiów lub nagród dla uczniów, 
� dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, 
� organizowanie dodatkowych zajęć, szkoleń, kursów dla uczniów lub nauczycieli, 
� udostępnianie elementów wyposażenia przez firmy, 
� przekazywanie wyposażenia (np. narzędzia, oprogramowanie, urządzenia) lub materiałów przez firmy, 
� organizowanie wycieczek do zakładów pracy. 

 

Należy również zwrócić uwagę na proceder tworzenia kierunków kształcenia pod możliwości realizacji 
praktycznej nauki zawodu. Z jednej strony są to kierunki tworzone pod określonego pracodawcę, który 
sprawuje patronat nad szkołą, z drugiej zaś kierunki kształcenia są utrzymywane, gdy jest stały pracodawca 
umożliwiający odbycie praktyk, ale niekoniecznie kierunek ten odzwierciedla zapotrzebowanie na tego typu 
specjalistów na rynku pracy.  

 

Badania zrealizowane przez PSDB pokazały, że w województwie mazowieckim współpraca z pracodawcami  
w zakresie organizacji zajęć praktycznych wynika raczej z braku możliwości organizacji tej formy kształcenia 
na terenie szkoły lub w CKP, niż z przekonania o potrzebie kształcenia u pracodawców, czy też lepszej 
przydatności dla ucznia takiej możliwości. Szkoły zawodowe przede wszystkim dążą do organizacji zajęć 
praktycznych we własnym zakresie, gdy jest to utrudnione, wtedy rozpoczynają współpracę z pracodawcami.  

Co ciekawe realizacja praktycznej nauki zawodu na terenie szkoły lub CKP postrzegana jest jako wygodniejsza, 
stwarzająca mniej problemów dla szkoły. Kształcenie u pracodawcy wymaga większego zaangażowania 
czasowego (np. konieczność nawiązania współpracy z pracodawcami, nadzorowania realizacji programu), 
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organizacyjnego (np. dopasowanie planu zajęć u pracodawcy do zajęć teoretycznych w szkole) oraz 
finansowego (np. koszty ewentualnych dojazdów uczniów do zakładów pracy, wynagrodzenia dla instruktorów 
zawodu lub opiekunów po stronie pracodawcy).  

Jak piszą autorzy raportu Formy nauki zawodu: Jak wynika z wypowiedzi pracowników szkół, pierwotną 

motywacją do kształcenia u pracodawców raczej nie było przekonanie o wyższej jakości tego rozwiązania czy 

też możliwości kontaktu z realiami zawodowymi, choć i te zalety są zauważane przez niektórych przedstawicieli 

szkół. Na kształcenie u pracodawcy szkoły decydowały się raczej z braku możliwości kształcenia we własnych 

warsztatach lub w CKP, w tych zawodach, w których nie jest możliwe zapewnienie przygotowania praktycznego 

wyłącznie wewnątrz systemu oświaty. Jak można odnieść wrażenie – jest tak dlatego, że jest to rozwiązanie 

trudniejsze, wymagające podjęcia nowych działań. W odróżnieniu od łatwego wykorzystania własnego 

warsztatu lub zwrócenia się do jednego lub kilku CKP, wymaga ono nawiązania współpracy z nowym rodzajem 

partnerów i to z wieloma podmiotami
17

. 

 

Przedstawiciele mazowieckich szkół zawodowych przyznawali, że nawiązanie współpracy z pracodawcami jest 
trudne. Na ogół współpraca opiera się na wieloletnich, stałych i sprawdzonych partnerach, gdyż trudno jest 
pozyskać nowych przedsiębiorców. Jak wskazują autorzy raportu Formy nauki zawodu, współpraca  
z pracodawcami zależy od kondycji lokalnego rynku pracy: Jeśli lokalny rynek pracy jest słabo rozwinięty – duże 

bezrobocie, mała liczba podmiotów gospodarczych – to trudno o miejsca u pracodawców dla uczniów, bez 

względu na zawód. Istotna jest także rola dyrekcji szkół oraz kierowników kształcenia praktycznego
18

. 

Dodatkowo utrudnia nawiązanie współpracy brak zainteresowania i chęci po stronie pracodawców, dla których 
organizacja zajęć praktycznych, czy też praktyk może wiązać się z dodatkowymi zobowiązaniami, koniecznością 
poniesienia kosztów, nakładów czasu, posiadania odpowiednich kwalifikacji itp. Szczególnie trudności  
w pozyskaniu pracodawców dotyczą zakładów, gdzie mogłyby się odbywać dłuższe zajęcia praktyczne. Łatwiej 
pozyskać nowego pracodawcę dla krótkotrwałych praktyk zawodowych. 

 

Poszukiwanie pracodawców wymaga wielu formalnych i nieformalnych działań, gdyż to właśnie szkoły 
szukają i zapewniają uczniom miejsce odbycia praktycznej nauki zawodu, co pokrywa się z omawianymi 
wcześniej wynikami badań zrealizowanych dla MEN. W efekcie w niektórych szkołach obowiązek ten spada 
na uczniów.  

Co prawda zidentyfikowano również pewną aktywność firm w tym zakresie, zwłaszcza z branży budowlanej, 
handlowej i naprawy samochodów. Współpraca może nawet doprowadzić do powstania kierunku kształcenia 
pod kątem pracodawcy. Motywacją pracodawców jest tutaj chęć wykształcenia sobie przyszłych pracowników, 
ale wyłącznie w zakresie zajęć praktycznych. W przypadku praktyk, według wyników badania, decyzja 
pracodawców o nawiązaniu współpracy ze szkołą ma charakter raczej przysługi ze strony przedsiębiorcy, niż 
czerpania z tego realnych korzyści. Szczegółowy schemat przebiegu nawiązania współpracy szkół  
z pracodawcami opracowany przez autorów raportu Formy nauki zawodu prezentuje Rysunek 23.  

Szkoły zazwyczaj formalizują współpracę z pracodawcami, podpisując stosowne umowy. Chociaż istnieją w tym 
zakresie wymogi ustawowe, badania pokazały, że nie ma jednego standardowego wzoru dokumentu 
porozumienia między szkołą a pracodawcą, więc każdy wypracowuje sobie własne wzory lub umowy 
przygotowują prawnicy pracodawców, jeżeli są to duże zakłady pracy lub instytucje.  

Ponadto wyniki badań pokazały, że szkoły monitorują realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawców 
poprzez wypełniany dziennik zajęć praktycznych lub dzienniczek praktyk zawodowych, a także osobiście 
poprzez hospitację dokonywaną przez nauczycieli. Niektóre szkoły wychodziły ponad obowiązkowy monitoring 
wprowadzając dodatkowe formy sprawozdawania w postaci podpisywanych codziennie list obecności uczniów, 
czy też opiekunów. Kontrole osobiste w rzeczywistości są mocno ograniczone, jeżeli szkoła współpracuje  
z wieloma pracodawcami. Trudno wtedy przeprowadzić pełne i dogłębne kontrole, nastawione na diagnozę 

                                                 
17 Formy nauki zawodu, dz. cyt. 
18 jak wyżej. 
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sytuacji problematycznych. Rzadko kontroluje się pracodawców poprzez rozmowy i utrzymywanie bieżących 
kontaktów z uczniami, którzy mogliby wskazywać na ewentualne niedociągnięcia w realizacji programu 
kształcenia w zakładzie pracy. 

Warto podkreślić, że przedstawiciele mazowieckich szkół zawodowych współpracę z pracodawcami na ogół 
oceniali dobrze, a problemy zdarzały się incydentalnie i najczęściej związane były z wykorzystywaniem 
uczniów do prac niespełniających wymogów programu. Problemy mogą również dotyczyć frekwencji uczniów 
na zajęciach u pracodawców, ale również w tym zakresie następuje szybka komunikacja pomiędzy szkołą  
a zakładem pracy i odpowiednia interwencja. Szkoły deklarowały rozwiązywanie sytuacji problematycznych na 
bieżąco i podkreślały dobre kontakty z pracodawcami.  

Szkoły zawodowe z województwa mazowieckiego współpracują również z cechami rzemiosł i izbami 
rzemieślniczymi, które są zaangażowane w praktyczną naukę zawodu głównie w kształceniu młodocianych 
pracowników (uczestniczą w zawarciu umowy młodocianego z pracodawcą-rzemieślnikiem i nadzorują 
przebieg nauki zawodu). Jest to jednak zdaniem autorów raportu Formy nauki zawodu współpraca incydentalna 
i uzależniona od dobrej woli obu stron.  
 
Cechy pomagają szkołom zawodowym w wyszukaniu rzemieślników mogących przyjąć uczniów na praktyczną 
naukę zawodu. Z drugiej jednak strony autorzy raporty Formy nauki zawodu zauważyli pomiędzy szkołami 
zawodowymi a cechami rzemiosł zjawisko pewnej konkurencji o ucznia, jak również przypuszczalnie o prestiż 

egzaminu zawodowego względem egzaminu czeladniczego
19

. Wynika to z faktu, że system oświaty i rzemiosło 
są systemami równoległymi i równoważnymi, co sprawia, że izby i cechy mogą nie dostrzegać konieczności 
większego zaangażowania we współpracę ze szkołami.  
 

Badanie zrealizowane przez PSDB ujawniło również problemy związane z definiowaniem oraz rozumieniem 
podstawowych pojęć dotyczących sfery współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami. Z jednej strony 
przedstawiciele szkół różnie rozumieli termin „współpraca”. Odnosi się on głównie do współpracy trwałej np. 
wysyłania uczniów na zajęcia praktyczne, czy też praktyki rok w rok do tego samego pracodawcy, zaś działania 
jednorazowe lub rzadko występujące, jak np. przekazywanie sprzętu przez pracodawcę lub organizacja 
dydaktycznych wycieczek nie są już postrzegane jako przejaw współpracy

20
.  

 

Problemy dotyczą również rozróżniania pojęcia zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych wśród 
przedstawicieli szkół zawodowych. Jak pokazuje badanie wykonane przez PSDB na zlecenie WUP pojęcie 
praktyk stosowane jest również na określenie zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców przez uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych. Autorzy raportu podsumowują tę sytuację: Jak wynika z badania terenowego, 

zajęcia praktyczne organizowane u pracodawców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych bywają 

potocznie nazywane praktykami, nie oznacza to jednak, że uczniowie ZSZ rzeczywiście odbywali praktyki, lecz 

świadczy o tym, że w stosunku do wszelkich form praktycznej nauki zawodu, które odbywają się u pracodawcy,  

z punktu widzenia respondentów – nauczycieli stosowane jest określenie „praktyki”, a nie „zajęcia”. 

Przypuszczalnie określenie „zajęcia” kojarzy się z zajęciami w szkole
21

. 

 

                                                 
19 jak wyżej. 
20 Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, w obecnie przeprowadzonym pomiarze starano się ten problem wyeliminować.  
W badaniach CATI w pytaniu o współpracę doprecyzowano jakie działania rozumiane są pod tym pojęciem oraz proszono respondenta aby 
w stosunku do każdej formy określił czy jest to współpraca stała, czy też współpraca okazjonalna. W badaniach jakościowych zaś,  
w przypadku modułu – pracodawcy współpracujący ze szkołami - rekrutowano przedstawicieli firm zaangażowanych w ścisłą współpracę. 
21 jak wyżej. 
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Rysunek 23 Schemat współpracy szkół z pracodawcami 

 

Źródło: Formy nauki zawodu, Raport końcowy oraz raporty powiatowe, PSDB dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Warszawie, Warszawa 2011, str. 81. 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 51 z 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Część 2 

Współpraca pracodawców i organizacji 

pracodawców ze szkołami zawodowymi 

w świetle wyników zrealizowanego 

badania 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 52 z 170 

 

 

 

 

7 DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW 
ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI W SUBREGIONACH WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 

7.1 Stan współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi 

Rzetelna diagnoza stanu współpracy pracodawców i organizacji pracodawców ze szkołami zawodowymi 
możliwa była na bazie badania ilościowego CATI przeprowadzonego z dyrektorami szkół lub wskazanymi przez 
nich innymi przedstawicielami szkół.  
Badanie pokazało, że zdecydowanie najbardziej popularnymi obszarami współpracy jest organizacja praktyk 
zawodowych u pracodawców (współpracę stałą w tym zakresie zadeklarowało 82% badanych dyrektorów) oraz 
organizacja zajęć praktycznych – w tym przypadku stałą współpracę zadeklarowało 63% badanych 
przedstawicieli szkół. To co należy podkreślić to fakt, że w przypadku tych dwóch rodzajów współpracy 
zdecydowanie dominująca jest właśnie współpraca stała, współpraca okazjonalna należy tu do rzadkości. 
 
Dość popularnymi formami współpracy, i to zarówno współpracy stałej jak również jednorazowej, okazjonalnej 
są: organizacja wycieczek dydaktycznych (40% szkół deklaruje współpracę stałą, kolejne 29% współpracę 
okazjonalną) oraz organizacja szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców 
(24% deklaruje współpracę stałą, 23% okazjonalną).  
Najmniej popularnymi formami współpracy są: organizowanie klas patronackich (7%), a także udostępnianie 
przez pracodawców szkole sprzętu, materiałów, pomocy dydaktycznych itp. (14% współpracy stałej oraz  
13% współpracy okazjonalnej). 
 

Rysunek 24 Czy szkoła/placówka współpracuje obecnie z pracodawcami w następującym zakresie…? 

 

Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Badani przedstawiciele szkół wskazywali również na inne rodzaje współpracy niż te, o które byli pytani wprost. 
Spontanicznie różne rodzaje współpracy spoza kafeterii pytania wskazało 15% badanych – przy czym  
9% zadeklarowało, że współpraca na tych polach jest współpracą stałą. 
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Spontanicznie wśród innych (poza wymienionymi w kafeterii) rodzajów współpracy najczęściej wskazywano na 
takie formy jak: szkolenia, warsztaty dla pracodawców i ich pracowników np. doszkalanie zawodowe, szkolenia 
w zakresie prawa oświatowego, wspólne uczestnictwo w targach edukacyjnych, branżowych, akcjach 
społecznych, fundowanie nagród w konkursach, olimpiadach, organizowanie różnego rodzaju konkursów, 
wspólny udział w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej, współpraca przy tworzeniu programu 
nauczania lub też zmian w podstawie programowej, wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów np. dla 
bezrobotnych, z zakresu oferty dydaktycznej szkoły. W tabeli poniżej zawarto wszystkie pojawiające się 
spontanicznie rodzaje współpracy wraz z odsetkiem wskazań. 
 

Tabela 13 Niestandardowe, wskazane spontanicznie przez przedstawicieli szkół, rodzaje współpracy podejmowane przez 

szkoły i przedsiębiorców 

INNE (SPOZA KAFETERII PYTANIA) RODZAJE WSPÓŁPRACY PODEJMOWANE Z PRACODAWCAMI ODSETEK 
WSKAZAŃ 

Szkolenia, warsztaty dla pracodawców i ich pracowników np. doszkalanie zawodowe, szkolenia w zakresie prawa 
oświatowego  

19% 

Uczestnictwo w targach edukacyjnych, branżowych, akcjach społecznych 11% 

Fundowanie nagród w konkursach, olimpiadach/organizowanie konkursów 11% 

Udział pracodawców w projektach 7% 

Współpraca przy tworzeniu programu nauczania, zmian w podstawie programowej 7% 

Organizowanie szkoleń, warsztatów np. dla bezrobotnych, z zakresu oferty dydaktycznej szkoły 7% 

Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych 4% 

Fundowanie stypendiów dla uczniów 4% 

Szkolenia nauczycieli prowadzone przez pracodawców 4% 

Imprezy organizowane przez uczniów dla pracodawców 4% 

Organizowanie przez pracodawcę ośrodka egzaminacyjnego 4% 

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów 4% 

Pomoc w promocji szkoły i rekrutacji kandydatów do nauki zawodu 4% 

Stała współpraca z instytucjami 4% 

Zatrudnianie „praktyków" - pracowników zakładów pracy 4% 

Możliwość pracy sezonowej w wakacje dla uczniów 4% 

Naprawa sprzętu w szkole przez pracodawców 4% 

Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Patrząc na poszczególne subregiony województwa mazowieckiego pod względem form współpracy  
z przedsiębiorcami widać wyraźnie, że choć ogólna struktura w poszczególnych subregionach wygląda 
podobnie, to jednak zaznaczają się pewne różnice.  
I tak w przypadku deklaracji dotyczących organizacji praktyk zawodowych u pracodawców przodują szkoły  
z subregionów: ciechanowskiego (87%), radomskiego (89%) oraz płockiego (89%). Najsłabiej zaś wypada pod 
tym względem subregion ostrołęcki (78%). 
Pod względem organizacji zajęć praktycznych u pracodawcy prym wiodą: ponownie subregion radomski 
(77%), a także subregion siedlecki (78%). W tym aspekcie najsłabiej prezentuje się subregion płocki (58%). 
 
Pod względem współpracy polegającej na organizacji wycieczek dydaktycznych do pracodawców królują 
subregiony: siedlecki (60%) oraz ciechanowski (53%). Natomiast najrzadziej współpracę na tym polu deklarują 
przedstawiciele placówek dydaktycznych z subregionu płockiego (22%). 
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Na polu organizacji kształcenia młodocianych pracowników u pracodawcy króluje subregion płocki (67%), zaś 
najmniejszy odsetek szkół deklarujących ten rodzaj współpracy odnotowano w subregionie ostrołęckim (18%). 
 
Rysunek 25 Czy szkoła/placówka współpracuje obecnie z pracodawcami w następującym zakresie…? – ze względu na 
subregiony – część 1 (stała współpraca) 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Pod względem organizowania szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców 
pozytywnie wyróżniają się szkoły z subregionów ciechanowskiego (47%) oraz płockiego (33%), a także 
ostrołęckiego (31%). 
Korzystanie ze sprzętu udostępnionego przez pracodawców najbardziej powszechne jest w szkołach 
zawodowych regionu płockiego (33%) a także ostrołęckiego (20%). 
 
Obejmowanie klas patronatem przez przedsiębiorców szczególnie często deklarowane było w subregionie 
radomskim (co piąta szkoła). 
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Rysunek 26 Czy szkoła/placówka współpracuje obecnie z pracodawcami w następującym zakresie…? – ze względu na 
subregiony – część 2 (stała współpraca) 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Warto zauważyć, że szkoły z województwa mazowieckiego charakteryzują się stosunkowo słabym poziomem 
pod względem różnorodności współpracy z pracodawcami.  
Średnio szkoły w województwie mazowieckim zaangażowane są w nieco ponad dwa różne rodzaje współpracy 
(średnia liczba rodzajów współpracy stałej – 2,3). Są to zwykle dwa najczęściej podejmowane rodzaje 
współpracy – współpraca dotycząca praktycznej nauki zawodu: zajęcia praktyczne organizowane u pracodawcy 
lub praktyki zawodowe. 
Warto jednak podkreślić, ze 30% szkół podejmuje z pracodawcami 3 rodzaje współpracy, a kolejne 26% 4 
rodzaje współpracy bądź więcej. Jedynie 4% szkół nie podejmuje w ogóle żadnej współpracy za pracodawcami, 
zaś stałej współpracy na żadnym polu nie podejmuje 8% badanych szkół. 
 

Rysunek 27 Liczba rodzajów współpracy oraz liczba rodzajów współpracy stałej podejmowanej obecnie  

z przedsiębiorcami 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Najlepiej pod względem szerokości palety podejmowanej współpracy wypada podregion płocki (średnio 3,1 
rodzajów współpracy stałej), natomiast najgorzej subregion warszawski (średnio jedynie 1,7 rodzajów 
współpracy) oraz ostrołęcki (średnio - 2,3 rodzajów współpracy).  
 

Rysunek 28 Średnia liczba rodzajów współpracy oraz współpracy stałej podejmowana przez placówkę ze względu na 

podregion 

 

Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Współpraca szkół z organizacjami pracodawców jest znacznie mniej powszechna – uczestniczenie w takiej 
współpracy deklaruje niespełna połowa badanych placówek (49%). 
Najlepiej pod tym względem sytuacja kształtuje się w subregionie płockim (współpracę deklaruje 67% badanych 
placówek) oraz ostrołęckim (60% placówek). Najmniejszy odsetek szkół zaangażowanych jest we współpracę  
z organizacjami pracodawców w subregionach: radomskim (33%) oraz siedleckim (40%). 
Szkoły, które deklarowały współpracę z organizacjami pracodawców (N=93) wskazywały tu na Cechy Rzemiosł 
(62%), zrzeszenia, stowarzyszenia, organizacje pracodawców (19%), Izby Rzemieślnicze (15%), OHP (10%),  
a także w pojedynczych przypadkach na Izby Gospodarcze, Izby Przemysłowo-Handlowe, Stowarzyszenia 
Naukowo-Techniczne, czy też Agencje Rynku Rolnego. 
 

Rysunek 29 Odsetek szkół współpracujących z organizacjami pracodawców np. Izbami Rzemieślniczymi, 
Cechami itp.? 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Badanie pokazało również, że inicjatywa do nawiązywania współpracy z potencjalnymi partnerami wśród 
przedsiębiorców po stronie szkół nie jest zbyt wysoka. 
Ogółem w województwie mazowieckim taką inicjatywę podjęłoby 32% szkół. Pozytywnie pod tym względem na 
tle pozostałych subregionów wyróżnia się subregion warszawski – gdzie niemal połowa (45%) szkół widzi  
w swej okolicy wśród przedsiębiorców potencjalnych współpracowników. Należy jednak pamiętać, że to 
właśnie w subregionie warszawskim mamy do czynienia z najniższą skalą obecnej współpracy. 
Najmniejsze odsetki szkół zainteresowanych pozyskaniem potencjalnych partnerów wśród przedsiębiorców 
odnotowano w przypadku subregionów ostrołęckiego i siedleckiego. 
 

Rysunek 30 Czy w Pana(i) okolicy znajdują się potencjalni pracodawcy, z którymi Pana(i) placówka chętnie 
nawiązałaby lub próbuje nawiązać współpracę? 
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Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 

Ogółem szkoły chciałyby podjąć współpracę średnio z 3,4 pracodawcami. Najwięcej partnerów chciałyby 
pozyskać szkoły z subregionu radomskiego (średnio 7,6 pracodawców), najmniej zaś szkoły z subregionu 
ciechanowskiego (średnio 1,8 pracodawcy) oraz siedleckiego (średnio 2 pracodawców). 

 

Rysunek 31 Liczba firm z jakimi szkoła chciałaby podjąć współpracę 
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Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=60 – szkoły, które chciałyby nawiązać współpracę z 
pracodawcami 
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Szkoły zainteresowane nawiązaniem współpracy z pracodawcami, najczęściej myślały tu o firmach z sektora 
przemysłu (30%), usług (23%) oraz pozostałych branż (43%). Najrzadziej zaś poszukiwano pracodawców  
z sektora rolniczego (1%) oraz budownictwa (10%). Im mniejsza firma, tym maleje zainteresowanie szkół 
podjęciem współpracy – najchętniej szkoły chciałyby współpracować z firmami dużymi, zatrudniającymi 250  
i więcej osób (22%). Taka sytuacja związana jest zapewne z dużym potencjałem takiego pracodawcy – zarówno 
pod względem liczby oferowanych miejsc praktycznej nauki zawodu dla uczniów, różnorodnością tych miejsc,  
a także innymi możliwościami współpracy. Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że duży przedsiębiorca, który 
zazwyczaj prowadzi rekrutację w sposób permanentny jest także potencjalnym miejscem pracy dla uczniów, 
którzy odbywają u niego praktyczną naukę zawodu. 
Pracodawców z sektora przemysłowego najchętniej pozyskałyby szkoły z subregionu siedleckiego, a także 
radomskiego i płockiego, zaś z branży usługowej szkoły z subregionu ciechanowskiego i płockiego. Firm z branży 
budowlanej poszukują szkoły z subregionu płockiego i radomskiego, rzadziej z warszawskiego i ostrołęckiego. 
Współpracą z przedstawicielami handlu zainteresowane są z kolei szkoły z subregionu ciechanowskiego, a także 
ostrołęckiego i warszawskiego.  
 

Rysunek 32 Branża firm z jakimi szkoła chciałaby podjąć współpracę, ogółem i ze względu na subregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Współpracę z największymi firmami przede wszystkim chciałyby podjąć szkoły z subregionu ostrołęckiego,  
a także warszawskiego, zaś z małymi (9-49 pracowników) o średnimi (50-249 pracowników) firmy z subregionu 
płockiego. 
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Rysunek 33 Wielkość firm, z jakimi szkoła chciałaby podjąć współpracę, ogółem i ze względu na subregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 

7.2 Ilościowa charakterystyka poszczególnych form współpracy pomiędzy szkołami i 
pracodawcami 

Liczba pracodawców, z jakimi współpracują poszczególne szkoły w województwie mazowieckim różni się  
w zależności od formy współpracy. Najwięcej pracodawców zaangażowanych jest w praktyczną naukę 
zawodu, przede wszystkim w kształcenie młodocianych pracowników (średnio 22,2 pracodawców na jedną 
szkołę). Przeciętnie szkoły współpracują z około 18 firmami w zakresie praktyk zawodowych (średnio 18,6) 
oraz prowadzenia zajęć praktycznych (18,2). W przypadku pozostałych form współpracy grono pracodawców 
jest znacznie mniejsze i zamyka się w liczbie maksymalnie 3 - 4 pracodawców. Z najmniejszą liczbą 
pracodawców mazowieckie szkoły współpracują w zakresie tworzenia klas patronackich – średnio 1,5 firmy.  
 

Rysunek 34 Liczba firm, z jakimi szkoła współpracuje w ramach poszczególnych form współpracy 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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W zależności od formy współpracy różni się także branża pracodawców, z którymi współpracują szkoły.  
W przypadku praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie młodocianych 
pracowników) szkoły najczęściej współpracują z pracodawcami z sektora usług oraz pozostałych branż.  
W przypadku organizacji kształcenia młodocianych pracowników istotne miejsce zajmują także pracodawcy  
z branży handlowej. Sprzęt lub materiały szkoły pozyskują z kolei najczęściej od firm z sektora przemysłu oraz 
pozostałych branż. W przypadku takich inicjatyw jak organizowanie wycieczek dydaktycznych, szkoleń, pokazów 
dla uczniów szkoły współpracują również najczęściej z pracodawcami zajmującymi się działalnością usługową 
oraz reprezentującymi pozostałe branże. Warto jednak zauważyć, że w formach współpracy poza praktyczną 
nauką zawodu, szkoły często kontaktują się z pracodawcami z branży przemysłowej i budowniczej. Rzadziej 
natomiast w takich inicjatywach szkoły współpracują z pracodawcami działającymi w branży handlowej, którzy 
częściej są partnerami szkół w zakresie praktycznej nauki zawodu. 
 
Wyniki badań pokazują także zróżnicowania pod względem rodzaju współpracy podejmowanej  
w województwie mazowieckim z firmami różnej wielkości. Z najmniejszymi pracodawcami (zatrudniającymi 
do 9 pracowników) szkoły współpracują najczęściej przy organizacji kształcenia młodocianych pracowników, zaś 
z firmami małymi (zatrudniającymi 10-49 pracowników) przy organizacji zajęć praktycznych, ale również przy 
organizacji praktyk zawodowych, czy też organizacji wycieczek dydaktycznych. Szkoły, w przypadku tworzenia 
klas patronackich, organizacji praktyk zawodowych i pozyskiwania sprzętu oraz materiałów najczęściej 
kontaktują się z pracodawcami średniej wielkości (zatrudniającymi 50-249 pracowników). Z największymi 
pracodawcami (zatrudniającymi 250 i więcej pracowników) szkoły współpracują najczęściej przy organizowaniu 
pokazów i szkoleń dla uczniów, ale również pozyskują od nich sprzęt i materiały.  
 

Rysunek 35 Branża firm, z jakimi szkoła współpracuje w ramach poszczególnych form współpracy 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 36 Wielkość firm, z jakimi szkoła współpracuje w ramach poszczególnych form współpracy 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
 

7.2.1 Organizacja zajęć praktycznych u pracodawców 

Mazowieckie szkoły w zakresie organizacji zajęć praktycznych współpracują przeciętnie z 18,2 pracodawcami. 
Średnio z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły z subregionu radomskiego 
(średnio 29 pracodawców) oraz siedleckiego (średnio 24,5 pracodawców). W zakresie organizacji zajęć 
praktycznych szkoły posiadają najmniej partnerów po stronie firm w subregionie ciechanowskim (średnio 12). 
 
Rysunek 37 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW – średnia liczba pracodawców, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 38 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW – branże pracodawców, z którymi współpracuje 
placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem w zakresie organizacji zajęć praktycznych szkoły przede wszystkim współpracują z pracodawcami  
z sektora usług i pozostałych branż, najrzadziej zaś z przedstawicielami działalności rolniczej i budowlanej.  
Z pracodawcami z sektora usług najczęściej współpracują szkoły z subregionu radomskiego i warszawskiego, zaś 
z branży handlowej szczególnie szkoły z subregionu płockiego i również radomskiego. W dwóch ostatnich 
subregionach szkoły często posiadają partnerów z sektora przemysłowego, podobnie jak w subregionie 
ciechanowskim. Szkoły z subregionu ciechanowskiego i siedleckiego, częściej niż w pozostałych subregionach, 
współpracują z pracodawcami z sektora rolniczego. W tym ostatnim subregionie ważnym partnerem szkół są 
również firmy z branży budowlanej.  
 
W zakresie organizacji zajęć praktycznych szkoły najczęściej współpracują z pracodawcami zatrudniającymi 
od 9 do 49 pracowników, najrzadziej zaś z pracodawcami największymi, zatrudniającymi 250 i więcej 
pracowników. Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników są głównymi partnerami w obszarze organizacji 
zajęć praktycznych dla szkół z subregionu radomskiego, ale często współpracują z nimi również placówki 
szkolnictwa zawodowego z subregionu siedleckiego. W przypadku tego ostatniego dominuje współpraca szkół  
z pracodawcami małymi (od 9-49 pracowników), podobnie jak w subregionie warszawskim, ostrołęckim  
i ciechanowskim. W subregionie płockim, szkoły organizując zajęcia praktyczne, nawiązują kontakt najczęściej  
z pracodawcami małymi (9-49 pracowników) i średnimi (50-249 pracowników). Z największymi pracodawcami, 
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zatrudniającymi 250 i więcej pracowników, najczęściej współpracują szkoły z subregionu ciechanowskiego  
i ostrołęckiego, najrzadziej zaś z radomskiego.  
 
Rysunek 39 ORGANIZACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW – wielkość firm, z którymi współpracuje placówka 
ze względu na subregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 

7.2.2 Organizacja praktyk zawodowych u pracodawców 

Mazowieckie szkoły w zakresie organizacji praktyk zawodowych współpracują przeciętnie z 18,6 
pracodawcami. Średnio z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły z subregionu 
ostrołęckiego (średnio 23,5 pracodawców) oraz warszawskiego (średnio 19,3 pracodawców). W zakresie 
organizacji zajęć praktycznych szkoły posiadają najmniej partnerów po stronie firm w subregionie 
ciechanowskim (średnio 12,2). 
 
Rysunek 40 ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW - średnia liczba pracodawców, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 41 ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW – branże pracodawców, z którymi współpracuje 
placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem, w zakresie organizacji praktyk zawodowych szkoły współpracują przede wszystkim z pracodawcami 
z sektora usług i pozostałych branż, najrzadziej zaś z firmami zajmującymi się działalnością rolniczą  
i budowlaną. Z pracodawcami z sektora usług najczęściej współpracują szkoły z subregionu ostrołęckiego  
i warszawskiego. Szkoły zawodowe z subregionu ciechanowskiego wśród partnerów w zakresie organizacji 
praktyk zawodowych częściej niż w innych subregionach posiadają firmy z branży handlowej. Z kolei  
w subregionie siedleckim szkoły częściej współpracują z pracodawcami z branży przemysłowej, budowlanej  
i rolniczej.  
 
Przy organizacji praktyk zawodowych szkoły najczęściej współpracują z pracodawcami zatrudniającymi od  
9 do 49 pracowników oraz od 50 do 249 pracowników, najrzadziej zaś z firmami największymi, 
zatrudniającymi 250 i więcej pracowników. Z tymi ostatnimi, częściej niż w innych subregionach, współpracują 
placówki szkolnictwa zawodowego z subregionu ostrołęckiego, najrzadziej zaś szkoły z subregionu 
radomskiego. Na tle innych subregionów wyróżniają się także szkoły z subregionu płockiego, które wśród 
partnerów w zakresie organizacji praktyk zawodowych posiadają głównie pracodawców najmniejszych  
(do 9 pracowników), ale również małych (9-49 pracowników). 
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Rysunek 42 ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH U PRACODAWCÓW – wielkość firm, z którymi współpracuje 
placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 

7.2.3 Organizacja kształcenia młodocianych pracowników u pracodawców 

Mazowieckie szkoły w zakresie organizacji kształcenia młodocianych pracowników współpracują przeciętnie 
z 22,2 pracodawcami. Średnio z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły  
z subregionu radomskiego (średnio 43,8 pracodawców) oraz siedleckiego (średnio 40 pracodawców). Najmniej 
partnerów w kształceniu młodocianych pracowników posiadają szkoły z subregionu płockiego (średnio 10,2). 
 
Rysunek 43 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW U PRACODAWCÓW - średnia liczba firm,  
z którymi współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 44 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW U PRACODAWCÓW – branże firm, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem, w zakresie organizacji kształcenia młodocianych pracowników, mazowieckie szkoły zawodowe 
współpracują przede wszystkim z pracodawcami z sektora usług i pozostałych branż, najrzadziej zaś z firmami 
z sektora rolnictwa i budownictwa. Szkoły z subregionu ciechanowskiego i radomskiego, częściej niż  
w pozostałych subregionach, w obszarze tym posiadają partnerów z branży handlowej i przemysłowej. Ponadto 
szkoły z subregionu ciechanowskiego, jako jedyne współpracują przy kształceniu młodocianych pracowników  
z pracodawcami z sektora rolniczego. Z kolei w subregionie siedleckim szkoły częściej współpracują z firmami 
budowlanymi.  
 
W zakresie organizacji kształcenia młodocianych pracowników szkoły najczęściej współpracują  
z pracodawcami najmniejszymi, zatrudniającymi do 9 pracowników, najrzadziej zaś z największymi 
(zatrudniającymi 250 i więcej pracowników). Mikro firmy są najczęściej partnerami szkół w tym obszarze  
w subregionach ciechanowskim, radomskim i płockim. Z największymi firmami w zakresie organizacji 
kształcenia młodocianych pracowników najczęściej z kolei współpracują szkoły zawodowe z subregionu 
ciechanowskiego, radomskiego i ostrołęckiego. Z firmami średnimi, częściej niż w pozostałych subregionach, 
współpracują szkoły z subregionu ostrołęckiego, zaś z małymi szkoły z subregionu płockiego. 
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Rysunek 45 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW U PRACODAWCÓW – wielkość firm, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
 

7.2.4 Udostępnianie przez pracodawców szkole sprzętu, materiałów itp.  

W zakresie pozyskiwania sprzętu lub materiałów szkoły współpracują przeciętnie z 3 pracodawcami. Średnio 
z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły z subregionu ostrołęckiego (średnio  
3,9 pracodawców), ciechanowskiego (średnio 3,7 pracodawców) oraz radomskiego (średnio 3,5 pracodawców). 
Najmniej partnerów w zakresie udostępniania szkołom sprzętu lub materiałów posiadają placówki szkolnictwa 
zawodowego z subregionu siedleckiego (średnio 1,7). 
 
Rysunek 46 UDOSTĘPNIANIE PRZEZ PRACODAWCÓW SZKOLE SPRZĘTU, MATERIAŁÓW ITP. - średnia liczba firm, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 47 UDOSTĘPNIANIE PRZEZ PRACODAWCÓW SZKOLE SPRZĘTU, MATERIAŁÓW ITP. – branże firm, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem w zakresie pozyskiwania przez szkoły sprzętu i materiałów dominuje współpraca z pracodawcami  
z branży przemysłowej i pozostałych sektorów. Najrzadziej zaś w tym obszarze mazowieckie szkoły 
współpracują z firmami zajmującymi się handlem i działalnością rolniczą. Partnerów z branży przemysłowej, 
udostępniających sprzęt i materiały najczęściej posiadają szkoły z subregionu radomskiego i ostrołęckiego.  
 
W zakresie udostępniania przez pracodawców sprzętu i materiałów szkoły najczęściej współpracują  
z pracodawcami średnimi (zatrudniającymi 50-249 pracowników) oraz największymi (zatrudniającymi 250  
i więcej pracowników). Szkoły z subregionu ostrołęckiego i radomskiego, częściej niż w pozostałych 
subregionach, pozyskują sprzęt i materiały od pracodawców największych, zaś z subregionu ciechanowskiego  
i warszawskiego od pracodawców średnich (zatrudniających 50-249 pracowników). Z kolei w subregionie 
siedleckim placówki szkolnictwa zawodowego najczęściej współpracują w tym obszarze z pracodawcami 
małymi (od 9 do 49 pracowników). 
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Rysunek 48 UDOSTĘPNIANIE PRZEZ PRACODAWCÓW SZKOLE SPRZĘTU, MATERIAŁÓW ITP. – wielkość firm, z którymi 
współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
 

7.2.5 Organizowanie wycieczek dydaktycznych 

W zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych mazowieckie szkoły współpracują przeciętnie z 3,8 
pracodawcami. Średnio z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły z subregionu 
ciechanowskiego (średnio 5,1 pracodawców). Najmniej partnerów w zakresie organizowania wycieczek 
dydaktycznych posiadają placówki w subregionie radomskim (średnio 3), ostrołęckim (średnio 3,2) oraz 
siedleckim (średnio 3,3). 

 

Rysunek 49 ORGANIZOWANIE WYCIECZEK DYDAKTYCZNYCH - średnia liczba pracodawców, z którymi współpracuje 
placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 50 ORGANIZOWANIE WYCIECZEK DYDAKTYCZNYCH– branże pracodawców, z którymi współpracuje placówka ze 
względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem w zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych dominuje współpraca szkół zawodowych  
z pracodawcami z branży usługowej i pozostałych sektorów. Najrzadziej zaś w tym obszarze mazowieckie 
szkoły współpracują z firmami zajmującymi się handlem i działalnością rolniczą. Ważnym partnerem szkół  
w zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych są również firmy reprezentujące przemysł. Szkoły  
z subregionu radomskiego i płockiego najczęściej, na tle pozostałych subregionów, współpracują  
z pracodawcami z sektora usługowego, zaś z siedleckiego i warszawskiego z pracodawcami z sektora 
przemysłowego. Partnerami szkół w subregionie siedleckim w obszarze organizacji wycieczek dydaktycznych 
często są również firmy z branży budowlanej i rolniczej. 
 
W zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych szkoły współpracują z firmami zatrudniającymi co 
najmniej 9 pracowników i więcej. Rzadko partnerami placówek szkolnictwa zawodowego w tym obszarze 
bywają najmniejsze firmy – przede wszystkim w subregionie płockim i siedleckim. Z największymi firmami 
(zatrudniającymi 250 i więcej pracowników) współpracują przede wszystkim szkoły z subregionów radomskiego 
i siedleckiego. Z firmami małymi i średnimi najczęściej z kolei współpracują szkoły z siedleckiego. 
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Rysunek 51 ORGANIZOWANIE WYCIECZEK DYDAKTYCZNYCH – wielkość firm, z którymi współpracuje placówka ze 
względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
 

7.2.6 Organizowanie szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii  
pracodawców 

W zakresie organizowania szkoleń, pokazów mazowieckie szkoły przeciętnie współpracują z 3,4 
pracodawcami. Średnio z największą liczbą pracodawców współpracują w tym obszarze szkoły z subregionu 
ostrołęckiego (średnio 4,5 pracodawców). Najmniej partnerów w zakresie organizowania szkoleń lub pokazów 
posiadają placówki zawodowe z subregionu radomskiego (średnio 2,2) oraz warszawskiego (średnio 2,4). 
 
Rysunek 52 ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, POKAZÓW Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII PRACODAWCÓW 
- średnia liczba firm, z którymi współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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Rysunek 53 ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, POKAZÓW Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII PRACODAWCÓW 
– branże firm, z którymi współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 

 
Ogółem w zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych dominuje współpraca szkół zawodowych  
z pracodawcami z branży usługowej i pozostałych sektorów. W najmniejszym zakresie zaś szkoły 
współpracują z firmami handlowymi i działającymi w sektorze rolnictwa. Szkoły z subregionu radomskiego  
i siedleckiego najczęściej, na tle pozostałych subregionów, współpracują z pracodawcami z sektora usługowego, 
zaś z ciechanowskiego z pracodawcami z sektora przemysłowego. Partnerami szkół w subregionie 
ciechanowskim i siedleckim w obszarze organizacji szkoleń i pokazów często są również firmy z branży rolniczej. 
Z branżą budowlaną z kolei współpracują często szkoły z subregionu płockiego, radomskiego i siedleckiego. 
 
W organizowaniu szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców mazowieckie 
szkoły zawodowe współpracują przede wszystkim z największymi pracodawcami, zatrudniającymi 250  
i więcej pracowników, najrzadziej zaś z najmniejszymi firmami. Szkoły z subregionu ciechanowskiego  
i radomskiego najczęściej, w porównaniu do pozostałych subregionów, posiadają w tym obszarze partnerów  
z firm średniej wielkości (50-249 pracowników), zaś z siedleckiego partnerów z firm małych  
(9-49 pracowników). Z firmami największymi najczęściej współpracowały w zakresie organizacji szkoleń, 
pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców szkoły z subregionu ostrołęckiego  
i warszawskiego.  
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Rysunek 54 ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ, POKAZÓW Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII PRACODAWCÓW 
– wielkość firm, z którymi współpracuje placówka ze względu na podregion 

 
Źródło: Badanie CATI z przedstawicielami szkół zawodowych, N=188 
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8 MOTYWACJE DO PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEZ PRACODAWCÓW  
I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI 

Na podstawie przeprowadzonego badania można wyróżnić trzy podstawowe typy motywacji pracodawców do 
podejmowania bądź kontynuowania współpracy ze szkołami: 
 

1) bezpośrednie korzyści z pracy uczących się zawodu; 
2) skuteczna rekrutacja pracownika na przyszłość; 
3) poczucie satysfakcji osobistej, spełnienie w zawodzie. 

 
W przypadku młodocianych pracowników należy uwzględnić ponadto (choć jak podkreślali przedsiębiorcy 
niewielkie i w ogóle niewspółmierne w stosunku do poniesionych nakładów) bezpośrednie korzyści finansowe – 
wynagrodzenie nieco ponad 8 000 zł wypłacane pracodawcy po zakończeniu nauki i zdaniu przez ucznia 
egzaminu zawodowego

22
.  

 
Powyższe motywacje to motywacje najbardziej popularne, a w przypadku dwóch wymienionych jako pierwsze, 
można by rzec nawet, że powszechne. 
 
Oczywiście poza powyżej wymienionymi podstawowymi typami motywacji istnieje również szereg motywacji  
o dużo mniejszym znaczeniu – zarówno w sensie samej siły motywującej jak i powszechności występowania. Te 
motywacje „poboczne” zwykle współwystępują z innymi motywacjami głównymi i są silnie zrelatywizowane do 
lokalnych warunków i indywidualnej sytuacji pracodawców. 
 
Wymienić tu należy przede wszystkim: 
 

� współpracę będącą wynikiem prywatnej znajomości, 
� chęć pomocy młodzieży, 
� chęć zmiany wizerunku firmy/branży, 
� chęć podtrzymania relacji ze szkołą, które mogą być przydatne na innym polu, 
� chęć podtrzymania relacji towarzyskich, wykraczających poza sprawy czysto zawodowe. 

 

8.1 Charakterystyka poszczególnych rodzajów motywacji 

W niniejszym podrozdziale przybliżamy poszczególne rodzaje motywacji, dla czytelności przekazu sztucznie 
traktując je w sposób wyizolowany. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości współistnieją one ze sobą,  
w różny sposób się warunkując i na siebie wpływając. 
 
Bezpośrednie korzyści z pracy praktykantów 
 
Choć praktykant nie jest wykwalifikowanym pracownikiem, to jednak podczas nauki zawodu świadczy pracę dla 
pracodawcy. Bywa ona różnej jakości i wartości, realizowana jest na różnym poziomie. Zazwyczaj jest to praca 
najprostsza, wymagająca najniższych kwalifikacji, ale bywa też, że uczniowie świadczą pracę wymagającą 
wyższych kwalifikacji. 

                                                 
22 Szczegółowe omówienie motywacji dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników Czytelnik znajdzie w oddzielnym raporcie  
z badania poświęconym wyłącznie kształceniu pracowników młodocianych. 
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Wraz z upływem czasu i postępami w nauce, rośnie zaufanie pracodawcy do ucznia. Jest on już zaznajomiony  
z zakładem pracy i jego realiami, a ponadto potrafi już samodzielnie wykonać wiele czynności bardziej 
skomplikowanych. Dlatego też jego praca stanowi dla pracodawcy znacznie większą wartość. 
Dodatkowo, nie bez znaczenia jest fakt, że w przypadku, gdy uczniów jest sporo – kilku, kilkunastu, lub nawet 
kilkudziesięciu - ich łączna praca wnosi do zakładu konkretną wartość. W dużych zakładach, gdzie proces 
produkcyjny jest przystosowany do uczestnictwa uczniów i absorbcji ich pracy, nakłady, jakie pracodawca 
ponosi w związku z nauką zawodu są z nawiązką równoważone przez łączną wartość pracy uczniów. Te 
prawidłowości dotyczą głównie organizacji zajęć praktycznych, trwających dłużej, ale stosują się także, choć  
w bardziej ograniczonym zakresie, do trwających kilka tygodni praktyk zawodowych. 
 

• No zdecydowanie praktykanci, co by o nich nie powiedzieć, to jakieś tam prace wykonują. 
Zatrudnienie pracownika zamiast praktykanta…jest o wiele droŜsze. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY 
ZE SZKOŁAMI, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]23 

• Z jednej strony obciąŜenie, a z drugiej, Ŝe nie musi zatrudniać pomocnika do takich prac. Tak jak na 
przykład u nas w biurze, na przykład, moŜe być osoba, która moŜe kserować, zszywać dokumenty 
robić takie proste czynności biurowe, których juŜ my nie musimy przygotowywać, takich materiałów. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• W trzeciej klasie uczeń w moim przypadku wykonywał wszystko sam to, co mu zleciłem, Ŝe był 
przygotowany do pracy, prawie jak wykwalifikowany pracownik. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• W mojej branŜy tak naprawdę zdolny uczeń w drugiej klasie, tak w połowie praktyki, do dwóch lat to 
on wykonuje w 60% tego, co ja samodzielnie. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

 
Współpraca wynikiem prywatnej znajomości 
 
Zdarza się, że współpraca pomiędzy szkołą, a zakładem pracy została nawiązana jako konsekwencja prywatnej 
znajomości dyrektora szkoły i osoby decyzyjnej w przedsiębiorstwie. Sytuacja taka nie należy do 
odosobnionych. 
Bywa także, że przedsiębiorca jest byłym uczniem szkoły, a ponadto kiedyś sam uczył się zawodu  
u przedsiębiorcy. Dlatego też sytuację, gdy to on przyjmuje uczniów uważa za naturalną. 
Dodatkowo taka współpraca, choć nie było to wprost egzemplifikowane, często wynika z przesłanek 
utylitarnych – chęci utrzymania, bądź poszerzenia sieci kontaktów, które w przyszłości mogą być 
wykorzystane do innych celów – „mogą się przydać”. 
 

• To znaczy współpraca nawiązana została, dlatego, Ŝe szkoła zwróciła się (…) Tak szkoła i po prostu 
prywatna taka znajomość obu dyrektorów, naszego prezesa i dyrektora szkoły. W tej chwili z tego, co 
wiem, to szkoła ma chyba, takie ma złoŜenie, Ŝe z jak największą liczbą zakładów, przedsiębiorstw 
ma kontakty. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SZKOŁAMI, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

• Ale często tak się zdarza- teraz wróciła dziewczyna, która mówi: pani dyrektor, ja jestem bardzo 
zadowolona, byłam uczniem, teraz sama otworzyła sklep, wzięła ucznia i Ŝeby teŜ taką samą drogę. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

                                                 
23 Ze względu na zapewnienie czytelności i przejrzystości prezentowanych wypowiedzi respondentów zastosowano rozróżnienie 
kolorystyczne dla poszczególnych rodzajów respondentów. Kolorem granatowym oznaczone są wypowiedzi organizacji pracodawców, 
kolorem szarym wypowiedzi przedsiębiorców niewspółpracujących ze szkołami, a kolorem zielonym opinie przedstawicieli firm 
współpracujących ze szkołami. 
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Chęć pomocy młodzieży, chęć zapewniania młodzieży możliwości praktycznej nauki zawodu  
 
Warto również podkreślić, że wcale nierzadka jest motywacja obywatelska, która polega na odczuwanej 
odpowiedzialności, jaka spoczywa na przedsiębiorcach – zapewnienia młodzieży miejsca praktycznej nauki 
zawodu, ludzka chęć pomocy młodzieży. Choć motywacji tej zwykle towarzyszą inne, silniejsze pobudki, to 
należy podkreślić, że jest ona przez przedsiębiorców uświadamiana i wyrażana w sposób szczery.  
Motywacja ta łączy się również, a nawet można powiedzieć, że bazuje na świadomości, że „przecież u mnie,  
w moim przedsiębiorstwie/firmie są warunki do zapewnienia młodzieży miejsca nauki zawodu i ich 
niewykorzystanie byłoby po prostu zachowaniem nie na miejscu”. 
 

• No, przede wszystkim zadecydowało to, Ŝe młodzieŜ nie ma gdzie odbywać tych praktyk. Nie ma 
przyuczenia do zawodu. Bo chodzi o to, Ŝe szkoła ma na przykład nauczanie, ale jednocześnie musi te 
praktyki gdzieś ten uczeń odbyć. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY ZE SZKOŁAMI, PŁOŃSK, SUBREGION 
CIECHANOWSKI]  

• Na pewno u mnie teŜ uczniowie nauczą się zawodu, jeŜeli to są praktyki wielofunkcyjne, czyli 
kuchnia, recepcja, obsługa kelnerska, czyli ta rotacja funkcyjności będzie w pełnej opcji jeśli mówimy 
o hotelarstwie i turystyce. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

• Dokładnie, tak to wygląda. No i mówię, no próbuję tak, Ŝeby ktoś się pojawił, kto chociaŜby liznął 
cokolwiek z tego hotelarstwa, Ŝeby miał chociaŜ realne pojęcie. Nie wiem - realia pracy  
w hotelarstwie, jak, to w ogóle, z czym, to się je. No naprawdę jest cięŜko… [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

Sposób na rekrutację i selekcję pracowników 
 
Bardzo ważną motywacją jest również rekrutacja pracowników. Przedsiębiorców motywuje nadzieja, że część 
uczniów zasili w przyszłości szeregi pracowników firmy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji braku określonego 
rodzaju pracowników na rynku (np.: problemy kadrowe z jakimi boryka się branża metalurgiczna w Radomiu).  
Dodatkowo, ta motywacja jest szczególnie istotna w mniejszych zakładach rzemieślniczych, gdzie pracownik 
musi mieć w ręku nie tylko fach, ale znajomość konkretnego zakładu. Przyjęcie ucznia na naukę zawodu daje 
możliwość wykształcenia uczniów pod własne potrzeby – wykształcenie u nich dokładnie takich umiejętności, 
jakie z punktu widzenia nauczyciela zawodu są pożądane i istotne. Nauka staje się niejako okresem szkolenia 
swojego własnego pracownika, okresem stażu. Taki pracownik, gdy po zakończeniu nauki podejmuje pracę, jest 
w pełni wydajny i od razu zaczyna zarabiać. Okres, gdy jest obciążeniem dla pracodawcy, a nie jest jeszcze 
pełnowartościowym pracownikiem jest wliczany w okres nauki, w którym obciążenia pracownicze (ZUS, 
wynagrodzenie itd.) są w zasadzie nieobecne. 
Krótsze, kilkutygodniowe praktyki spełniają w tym kontekście rolę selekcyjną. Choć uczeń przez okres kilku 
tygodni niewiele może się nauczyć, to jednak pracodawca może w wyniku obserwacji wyłowić wartościowych 
pracowników. Takie podejście jest o wiele bardziej rozsądne i wiarygodne niż opieranie się tylko i wyłącznie na 
wrażeniu wyniesionym z rozmowy kwalifikacyjnej.  
 

• Pracodawcy? Korzyści byłyby gdyby pracownik został do pracy. Powiedzmy Ŝe gdyby zostało 10% tych, 
których się uczy. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

• Chęci od szkoły Ŝeby chciała i od praktykantów - czy oni widzą się w tym zawodzie, czy tylko chcą 
skończyć szkołę. bo taki praktykant jak przyjdzie do mnie to bardzo chętnie ja pouczę, my włoŜymy 
czas i pieniądze, ale pod warunkiem, Ŝe będzie później pracownikiem i będzie się nadawał i chciał 
pracować. To od razu widać czy jest leser, czy nie. Co sobą prezentuje. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  
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• No ja teŜ uwaŜam, Ŝe pracodawca, którzy bierze tych uczniów na te praktyki, to stara się im 
przekazać wiedzę jak najlepiej i jak najwięcej. Bo często jest tak, Ŝe to właśnie ci młodzi ludzie 
zostają u niego i pracują dalej. On sobie wychował dobrych pracowników. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

• Jak mówiłem, jest to w pewnym sensie dla firm pozyskiwanie świeŜej krwi, świeŜej kadry, która po 
prostu przez jakiś czas będzie w tej firmie. Poza tym, jeŜeli od strony firmy jest osoba kompetentna 
oddelegowana do pracy z takimi ludźmi, to teŜ na starcie firma tę osobę widzi, ma moŜliwość 
zweryfikować, czy ta osoba jest pracownikiem wartościowym, czy nie, chyba nie ma lepszego sposobu 
Ŝeby takiego pracownika poznać. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

• Nie, kompletnie. Ja takich [nieznajomych] w ogóle nie przyjmuję do pracy. Bo ja bym musiał go od 
nowa uczyć. To, po co? Jak mam swoich, których od pierwszej klasy znam i ja ich nauczyłem i ja juŜ 
wiem, co on jest wart. Po co mam uczyć kogoś z ulicy, jak on i tak nic nie umie? [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

Osobista satysfakcja 
 
Przyjęcie uczniów i ich wyszkolenie może stanowić źródło satysfakcji, poczucie spełnienia zawodowego. 
Szczególnie przez rzemieślników starej daty postrzegane jest jako najwyższy etap wtajemniczenia zawodowego 
i naturalne zwieńczenie kariery zawodowej. Może także wpłynąć na zmianę postrzegania własnej osoby – 
człowiek taki zaczyna widzieć siebie jako nauczyciela, mistrza, osobę o znacznie wyższym prestiżu. 
Niektórzy myślą o tym w kategoriach pozostawienia śladu po sobie, po swojej pracy. Dla realizacji tych celów są 
w stanie zaangażować swój czas, finanse, przejść szkolenia, tak aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje 
umożliwiające podjęcia się nauczania zawodu. 
Sam proces uczenia i uzyskiwania kwalifikacji traktowany jest jako samorozwój i też może być źródłem 
wewnętrznej satysfakcji. 
 

• Jest to równieŜ satysfakcja osobista: wykształcić człowieka, który będzie później pracował. MoŜe być 
teŜ tak, Ŝe ja się mogę w tym nie sprawdzić. Ale na dzień dzisiejszy, jak widzę moje dziewczynki, to 
na razie one mnie nie zniechęcają. JeŜeli będzie tak pomyślnie, to myślę, Ŝe ta współpraca będzie 
nadal. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Ja ten egzamin zdałam dopiero z myślą o kształceniu uczniów. Wcześniej nie było czasu. Skorzystałam 
z bardzo fajnego projektu unijnego. Był 3-dniowy kurs w Cechu w Siedlcach, gdzie bardzo duŜo się 
dowiedziałam o kształceniu uczniów. Cieszę się, Ŝe z niego skorzystałam. Świetna sprawa. Mieliśmy 
wykłady z pedagogiki, z psychologii. Świetny kurs. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, 
SUBREGION SIEDLECKI]  

• To satysfakcja, Ŝe się wyszkoliło dobrze pracownika i Ŝe ten pracownik robi coś z pasją. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 
Skromne korzyści finansowe (w przypadku młodocianych pracowników) 
 
Choć kwestia ta dotyczy kształcenia pracowników młodocianych, to jednak warto ją również wymienić. Na 
korzyść tę powszechnie wskazywały organizacje pracodawców, gdyż kształcenie młodocianych pracowników to 
jedna z niewielu form współpracy, w jakiej organizacje te w ogóle uczestniczą. Kwota nieco ponad 8 tyś zł. jaka 
jest wypłacana pracodawcy po zdaniu przez jego ucznia egzaminu czeladniczego jest traktowana jako swego 
rodzaju rekompensata za poniesiony wkład i zachęta do uczestnictwa w kształceniu młodocianych 
pracowników. Kwota ta szczególnie istotna jest dla małych zakładów rzemieślniczych, które de facto angażują 
się w te formę współpracy ze szkołami najczęściej. 
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• Finansowo teŜ - 8 tysięcy to teŜ nie były wcale małe pieniądze, poza tym wcześniej ulga w podatku, 
to teŜ była pewna korzyść (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

• A poza tym teŜ taki czynnik ekonomiczny. No, bo gdzieś tam, po zdaniu egzaminu idzie jakaś 
gratyfikacja. No, więc pracodawcy teŜ… Daje z siebie coś tam przez trzy lata, no, to niech on zda ten 
egzamin i czegoś się nauczy. Przynajmniej częściowo, skromnie częściowo, zostaną mu zwrócone 
jakieś tam koszty tego mojego trudu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

 

Zmiana wizerunku firmy/branży 
 
Jest to najbardziej perspektywiczna motywacja, której efektem może być w zasadzie animacja szeroko 
zakrojonej współpracy lokalnej. Współpracy nie tylko ze szkołą, ale także z organizacjami pracodawców, 
organami samorządowymi, instytucjami rynku pracy. 
Efektem tej współpracy jest nie tylko wzmocnienie efektywności kształcenia zawodowego, ale w ogóle praca 
zmierzająca do zmiany wizerunku kształcenia zawodowego (przynajmniej w niektórych branżach) oraz wzrost 
jego popularności, a także reanimacja konkretnych, pożądanych przez pracodawcę kierunków kształcenia. 
Animowana w ten sposób współpraca odbywa się na wielu polach – rozpoczynając od działania dotyczącego 
zwiększenia efektywności i skuteczności doradztwa zawodowego, poprzez oddziaływanie na uczniów i ich 
rodziców, pomoc finansową uczniom, objęcie patronatu nad określonymi klasami, poprzez pomoc w organizacji 
procesu dydaktycznego oraz organizacji praktycznej nauki zawodu, by w konsekwencji móc w odpowiedni 
sposób wyszkolić potrzebnych pracowników. 
Choć bezpośrednim celem tej motywacji jest zapewnienie sobie kadry na przyszłość, to jednak jest to spojrzenie 
globalne i długofalowe, połączone z diagnozą lokalnego rynku oraz ze sporymi nakładami finansowymi. 
W badaniu natrafiliśmy na jeden spektakularny przykład takiej współpracy (branża metalurgiczna w Radomiu

24
), 

ale założycielskie badanie ilościowe wskazuje, że choćby instytucja patronatu nie jest w przypadku szkół formą 
współpracy odosobnioną. 

 

• Chodzi o branŜę metalową, którą tutaj reprezentujemy w trójkę. A więc poniewaŜ była taka 
potrzeba, Ŝeby branŜa się trochę zintegrowała, a więc pod skrzydłami Izby powołaliśmy taką grupę 
branŜy metalowej do wspólnego działania. Między innymi, jako cel tej grupy postawiliśmy sobie 
współpracę ze szkołami zawodowymi. Ale równieŜ występowanie wspólne na imprezach targowych. 
Tak naprawdę zmianę wizerunku branŜy, chodzi nam o, to. Ale przy tej zmianie między innymi 
gorącym tematem jest nauka zawodu, szkoły zawodowe i to, co się dzieje w regionie. Krótko mówiąc 
brak pracowników na rynku wykwalifikowanych, Ŝebyśmy mogli zatrudniać w naszych zakładach (…) 
Spowodowała, Ŝe nie ma w tej chwili specjalistów. Mówimy tutaj o swojej branŜy, ale z tego, co 
wiemy inne branŜe mają tak samo (…).[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI]  

• Znaczy warte podkreślenia jest, to, Ŝe robimy, to za pośrednictwem własnych środków, bo takie 
środki poświęcamy (…).[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

• No i właśnie wyszliśmy z inicjatywą taką, Ŝeby, no raz, Ŝe przybliŜyć nasze zakłady do szkół 
zawodowych. Są równieŜ organizowane spotkania z nauczycielami, z przedstawicielami szkół. Razem 
próbujemy coś zmienić. No moŜemy teŜ tutaj podkreślić, Ŝe w tym roku udało się po raz pierwszy 
zrekrutować do szkół zawodowych dwa oddziały takie, dwie klasy. W szkole zawodowej Hubala  
i w Zespole Szkół Technicznych. Co w ubiegłych latach było wręcz bardzo trudne. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

                                                 
24Szerzej ten przypadek charakteryzujemy w kolejnym podrozdziale raportu. 
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8.2 Typologia pracodawców współpracujących ze szkołami, ze względu na zakres 
współpracy oraz różny typ motywacji do jej podejmowania 

Powyższe wyizolowanie czynników jest zabiegiem sztucznym, mającym na celu zwiększenie walorów 
klasyfikacyjnych oraz jasność przekazu. W rzeczywistości czynniki te nie występują bowiem odrębnie w czystej 
postaci, a współwystępują ze sobą wzajemnie się przenikając. Należy jednak podkreślić, że nawet w sytuacji 
wieloczynnikowej motywacji zawsze można wskazać jeden, lub grupę czynników dominujących. Dodatkowo 
współwystępowanie określonych czynników układa się w pewne wzory, które są powiązane z innymi cechami 
posiadających je pracodawców. 
 
W niniejszym podrozdziale prezentujemy podstawową charakterystykę typów przedsiębiorców 
współpracujących ze szkołami ze względu na ich motywacje. Utworzenie takiej typologii daje nam nie tylko 
wgląd w badaną rzeczywistość motywacyjną, ale umożliwia również spojrzenie na różne typy i rodzaje 
współpracy od strony podmiotów je podejmujących oraz motywacji leżących u ich podstaw. 
 
Typologia ta powstała w oparciu o wyniki badan jakościowych. Dlatego też należy pamiętać, że wszelkie wnioski 
mówiące o ilościowej dystrybucji omawianych postaw mają charakter hipotez i powinny zostać zweryfikowane 
w oparciu o segmentację utworzoną na bazie badań ilościowych na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców.  
 
Należy także podkreślić, że typologia ta jest w pewien sposób wyostrzona i przerysowana – w celu 
wyraźniejszego nakreślenia pewnych typów idealnych, które w różnych postaciach i z różną siłą odnajdujemy  
w rzeczywistości. W rzeczywistości mamy także do czynienia ze zjawiskiem wzajemnego współwystępowania 
elementów z różnych nakreślonych typów. 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych można wyróżnić następujące typy współpracujących 
pracodawców: 
 
Rzemieślnicy z tradycjami – tradycyjni nauczyciele zawodu 
 
Są to głównie firmy mikro, rzadziej małe. Przedsiębiorcy działający głównie na lokalnym rynku. Choć w grupie 
tej odnajdujemy rożne typy motywacji, to czynnikiem wyróżniającym tę grupę jest szczególnie silnie obecny 
motyw spełnienia zawodowego w postaci realizacji relacji mistrz-uczeń. Czasami wejście w taką relację jest ze 
strony rzemieślnika interpretowane jako ostatni, najwyższy etap rozwoju i wtajemniczenia zawodowego. Taka 
postawa jest realizacją etosu mistrza w zawodzie i jego autorytetu. 
Rzemieślnicy kierujący się tą motywacją zwykle przyjmują uczniów na zajęcia praktyczne prowadzone 
równolegle z procesem nauki teoretycznej. Często także przyjmują do pracy pracowników młodocianych. 
Ważne jest tutaj aby mogła wywiązać się długotrwała relacja, i aby uczeń rzeczywiście miał czas aby nauczyć się 
zawodu. Stąd przedstawiciele tej grupy bardzo niechętnie podchodzą do realizacji praktyk zawodowych i o ile 
się już na nie godzą to traktują je najczęściej jako przysługę oddaną szkole, czy też uczniowi lub jego rodzinie,  
a nie jako rzeczywistą formę nauki zawodu. 
 
Przedsiębiorcy ci podchodzą do roli nauczyciela poważnie - starają się rzeczywiście wywiązać z podjętego 
obowiązku i nauczyć ucznia zawodu. Nierzadko bywa jednak tak, że naukę zawodu realizują w odniesieniu do 
własnych kryteriów i własnych definicji dobrego fachowca, nieco lekceważąc wytyczne programowe. 
Program praktycznej nauki zawodu schodzi wówczas na drugi plan. Dzieje się tak dlatego, że zdaniem 
pracodawcy program ten jest nierealistyczny (nieprzystosowany do warunków zakładu rzemieślniczego),  
a także dlatego, że jest on błędny merytorycznie – to mistrz powinien decydować czego i w jakiej kolejności 
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uczeń powinien się uczyć, a także jakie umiejętności opanować, aby być dobrym fachowcem w swojej 
dziedzinie. 
Oczywiście w tym wariancie zakład czerpie korzyści z pracy ucznia, ale dopiero po pewnym czasie, po 
koniecznych nakładach na jego edukację. Później też mistrz ma nadzieję, że uczeń pozostanie u niego  
w zakładzie jako pracownik. Rzemieślnicy tacy zwykle kształcą kilku uczniów, a ich liczba zależna jest od 
wielkości firmy oraz od warunków lokalowych jakimi dysponuje pracodawca. 
 
To co istotne, pracodawcy ci czują się nauczycielami i tak też chcieliby być widziani przez szkołę i uczniów. 
Irytują się, że prowadzona przez nich nauka zawodu, postrzegana jest przez uczniów jako odskocznia od 
szkoły, obszar wytchnienia, mniej ważny, taki, którym nie należy się przejmować, a oni sami nie są traktowani 
jak nauczyciele. Irytuje ich także obojętna i minimalistyczna postawa szkoły. 
Interesują się uczniem jako całością – również jego postępami w szkole. Oczekują od szkoły poważnego 
traktowania, dobrej wielowymiarowej relacji. Powinna to być relacja partnerska. Jej filary to: stały kontakt, 
wspólne omawianie postępów ucznia, rozwiązywanie problemów, wspólne planowanie jego dalszego rozwoju. 
Relacja ta powinna odgrywać rolę scalającą dwa, obecnie odrębne, światy – świat nauki teorii i nauki 
praktycznej. Jej efektem powinien być zdecydowany wzrost efektywności kształcenia.  
 
Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych, a także zatrudnianie pracowników młodocianych to 
najczęstsze formy współpracy tego typu pracodawców. W inne formy angażują się rzadko - z uwagi przede 
wszystkim na brak możliwości lub też po prostu na brak wyrażanego zapotrzebowania ze strony szkoły. 
Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorcy ci są otwarci na współpracę ze szkołą i nie mają nic przeciwko 
angażowaniu się w jej inne formy, o ile tylko szkoła wyjdzie z inicjatywą i wyrazi takie  zapotrzebowanie. 
Ten typ pracodawców może być zaangażowany we współpracę ze szkołą znacznie szerzej – w tym przypadku 
mamy do czynienia z bardzo dużym do zagospodarowania przez szkoły polem. 
 

• Głównym czynnikiem, który skłania ludzi są końcowe profity. Dla mnie nie jest to głównym 

czynnikiem, bo mi zaleŜy na tym, Ŝeby wykształcić człowieka. Mieć satysfakcję, Ŝe go 

nauczyłam i moŜe podjąć pracę. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Trudno powiedzieć. System edukacji nie zachęca. Jest zbyt mało zajęć praktycznych. Ja nie chcę, 
Ŝeby dziewczyny przychodziły do mnie po to, Ŝeby posprzątać. Ja do tej pory sama sprzątałam i sobie 
świetnie z tym radzę. JeŜeli mój uczeń nie zda egzaminu na koniec szkoły, to dla mnie będzie to 
ogromna poraŜka. JeŜeli ja włoŜyłam w to serce i starania, Ŝeby on się nauczył, a dla niego było to za 
mało godzin, to dla mnie będzie to ogromną poraŜką. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, 
SUBREGION SIEDLECKI]  

• Jak chodziłem do szkoły, był dzień nauczyciela, tak samo mogliby nas zaprosić, Ŝe kształcimy. 

Nic się nie dzieje. Wcześniej sponsorowałem nagrody dla uczniów. To gdzieś się rozmyło. Nie 

widzę zaangaŜowania ze strony szkoły. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

• Oczywiście, Ŝe tak. Gdyby szkoła traktowała nas jako nauczycieli, przyszłych pracodawców, jaki 

to problem kupić paczkę herbaty, krakersów czy paluszków, siąść, porozmawiać. Nie ma czegoś 

takiego. Problem jest, jak ktoś nie zaliczy praktyk. Dyrektor leci z papierami, bo mu psuje 
statystykę. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Tutaj jest duŜa rola szkoły. Szkoła powinna wychodzić z propozycją zorganizowania spotkania  

z pedagogiem, który się opiekuje uczniami. Podjąć, jakie są problemy, Ŝebyśmy mogli się 

wymieniać swoimi doświadczeniami. Teraz jest kontakt indywidualny. Przychodzi opiekun, czy ja 
pójdę do szkoły i rozmawiamy, ale dla mnie powinno być chociaŜ raz na kwartał spotkanie 
przedsiębiorców, którzy mają uczniów ze szkoły podczas, którego podejmować się będzie dyskusję ma 
temat tego, co naleŜy usprawnić i razem podejmować wyzwania. Pedagog szkolny powinien 
rozmawiać z uczniami o tym, jakie są ich oczekiwania i przekazywać je pracodawcom. Uczeń nam 
moŜe tego nie powiedzieć, bo moŜe się krępować, czy bać. Chodzi o to, Ŝeby zintegrować to  
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i wymieniać się doświadczeniami. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

 
Mali i mikro przedsiębiorcy nastawieni na ekonomię 
 
To zwykle firmy powstałe już w nowej rynkowej rzeczywistości, a nawet w ciągu ostatniego dziesięciolecia, 
firmy nie zakorzenione w tradycji. O etosie, samorealizacji zawodowej, własnej satysfakcji w związku z nauką 
zawodu w grupie tej się nie mówi, choć niewykluczone, że obszar ten istnieje choć jest zdecydowanie 
drugoplanowy w stosunku do podstawowej płaszczyzny, na której rozpatrywane jest wszystko co wiąże się  
z prowadzeniem firmy – płaszczyzny ekonomicznej. Dla tych ludzi liczy się przede wszystkim „czas i pieniądz”. 
Podkreślają oni, że w pracy muszą przede wszystkim dbać o interes swojego przedsiębiorstwa. Nie mają 
czasu na to, aby zajmować się uczniami i aby „brać na głowę” dodatkową odpowiedzialność i dodatkowe 
kłopoty. 
 
Grupa ta w zasadzie dość rzadko angażuje się we współpracę ze szkołami, a jeżeli już się angażuje to ma  
w stosunku do niej najwięcej obiekcji oraz postrzega najwięcej barier i utrudnień. Nie jest jednak tak, że tego 
typu przedsiębiorcy w ogóle nie współpracują ze szkołami. Współpracują i robią to z różnych pobudek – ale 
jedną z najważniejszych jest jednak różnie pojmowany interes, interes który najlepiej gdy bezpośrednio 
przekłada się na korzyści finansowe i ekonomiczne. 
W sytuacji gdy przyjmują do siebie uczniów, plan zajęć praktycznych oraz to, czego w ogóle uczniowie będą się 
uczyć, zdecydowanie schodzi na plan dalszy. Na pierwszym miejscu zawsze będzie stał bieżący interes firmy, 
zgodnie z którym może być tak, że uczeń przez cały czas będzie wykonywał jedynie czynności porządkowe, nie 
wynosząc żadnych wymiernych korzyści w kontekście nauki zawodu. 
W grupie tej dość silną rolę wśród motywatorów współpracy odgrywają układy i lokalne znajomości, a także 
tworząca się sieć przysług. W tym kontekście współpraca ze szkołą jest swego rodzaju inwestycją, którą  
w postaci przysługi wyświadczonej przez szkołę/rodzinę ucznia w przyszłości będzie można odebrać. 
Angażują się zarówno w dłużej trwającą naukę zawodu, jak również w krótsze praktyki – w obydwu tych 
formach w podobny sposób podchodząc do ucznia. 
Nie pretendują do roli nauczycieli. Uczeń to dla nich kłopot, który (gdy jednak z jakiegoś względu zdecydują się 
go przyjąć) należy zminimalizować, wykorzystując w jak najpełniejszy sposób przy minimalnym wkładzie 
własnym. 
To właśnie w tego typu firmach często mamy do czynienia z wykorzystywaniem uczniów, brakiem realizacji 
programu praktyk, zatrudnianiem uczniów do prac porządkowych, prac mało odpowiedzialnych i nie 
wymagających nadzoru, praktykach odbywanych jedynie teoretycznie - „na papierze”. 
 
W inne, niż praktyczna nauka zawodu, formy współpracy ze szkołą przedsiębiorcy tego typu angażują się 
stosunkowo rzadko. W ogóle, w grupie tej współpraca ze szkołą pojmowana jest w sposób minimalistyczny - 
dobra współpraca jest wówczas, gdy jest zredukowana do minimum – jak najmniej kontaktów ze szkołą, szkoła 
jak najmniej wymaga od przedsiębiorcy. 
 
Nie jest jednak tak, że przedstawiciele tej grupy są w ogóle zamknięci na inne formy zaangażowania - wielu  
z nich nie odmówiłoby szerszej współpracy, szczególnie, w sytuacji gdy widzieliby w tym korzyść dla firmy, 
korzyść niekoniecznie materialną i niekoniecznie natychmiastową i wymierną (np.: promocja firmy, korzyści 
wizerunkowe itp.). Dlatego też aby w sposób skuteczny oddziaływać na tę grupę warto podkreślać i uwypuklać 
korzyści jakie przedsiębiorca może odnieść ze współpracy. 
W tym przypadku współpraca ze szkołą aby miała sens musi pokazywać przedsiębiorcy konkretne korzyści  
i jak najbardziej minimalizować jego wkład w postaci zasobów finansowych i czasowych.  
 

• Wszystko się sprowadza do finansów, bo jak ja poświęcam czas uczniowi, uczę go, to nie pracuję, nie 
zarabiam, a przychodzi koniec miesiąca, są rachunki za prąd… [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY 
ZE SZKOŁAMI, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  
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• Wezmę praktyków, ale dzieci będą miały szkolenia bhp, ksiąŜeczki zdrowia będą ubezpieczone, Ŝeby 
to nie było na głowie pracodawcy (…) Ale teraz te koszty zrzucone są na pracodawcę. Ja mogę ucznia 
ubezpieczyć, ale niech ktoś mi te pieniądze zwrócić. Ponieść koszty i jeszcze ryzykować, Ŝe coś się 
komuś stanie - to po co mi taki biznes? [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

• NiewaŜne, Ŝe ja mam dwóch instruktorów, Ŝe muszę przygotować dwóch praktyków zawodu, bo 
stolarstwo jest specyficzne, są maszyny szybkoobrotowe, to ułamek sekundy i nie masz palca, ręki. 
Jeśli ja w drugiej klasie go puszczam na maszyny, gdzie on robi z drugim człowiekiem, to ten drugi 
człowiek musi mu pokazać jak i co. Jeśli on nie przyjdzie to dla mnie jest to stracony czas, i jeszcze  
z tego tytułu firma nie ma złotówki, bo instruktorów musi zatrudnić. Ja mam dodatkowe obowiązki, 
bo pracuję na innym stanowisku, ale Ŝe mam wykształcenie pedagogiczne to muszę być kierownikiem 
tych praktyk. Instruktor teŜ musi mieć przynajmniej kurs pedagogiczny, do nauki zawodu. Suma 
summarum, to firma do tego interesu dopłaca. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION 
PŁOCKI]  

 
„Zakłady przyszkolne” 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić hipotezę, że jest to sytuacja stosunkowo rzadka, 
jednak ważna dla lokalnych rynków, na których występuje. Jest to pozostałość po dawnych czasach, po 
szkołach przyzakładowych. Szkół, tak jak dawniej sprofilowanych, już nie ma, albo stopniowo wymierają 
(zmieniają profil, tworzą klasy wielozawodowe), natomiast zakład nadal funkcjonuje. 
 
Są to zwykle firmy zatrudniające co najmniej kilkadziesiąt osób, ale raczej firmy małe i średnie, niż duże. 
Najczęściej są przedstawicielami branży produkcyjnej. Ich system produkcyjny przystosowany jest do obsługi 
uczniów – zarówno przyjmowanych na dłuższą - kilkuletnią naukę zawodu, jak również na kilkutygodniowe 
praktyki zawodowe. 
 
Zakłady te mają przystosowaną infrastrukturę do przyjęcia dużej liczby (kilkudziesięciu uczniów). Zatrudniają 
instruktorów nauki zawodu. Uczą i jednocześnie w sposób zorganizowany czerpią korzyści z pracy uczniów. 
Proces produkcyjny jest tak zaplanowany, aby, zgodnie z planem, w określone dni zaabsorbować odbywających 
zajęcia praktyczne, w określone miesiące zaabsorbować pracę praktykantów. 
 
W teorii wszystko jest tak przygotowane, aby uczniowie mogli uczyć się zawodu, zaś pracodawca równoważył 
sobie nakłady związane z przygotowaniem zakładu pracy do przyjęcia uczniów przez zysk jaki ma z ich pracy. 
Aby jednak system ten działał sprawnie i prawidłowo spełniony musi być jeden podstawowy warunek – 
uczestniczyć w nim musi odpowiednia i stabilna liczba uczniów.  
 
Rzeczywistość jednak niestety odbiega od przyjętych założeń. Dzieje się tak z kilku różnych powodów. Zwykle 
zawody, w których oferują naukę owe zakłady, są zawodami postrzeganymi jako mało nowoczesne, mało 
atrakcyjne (np.: wędliniarz), w związku z czym szkoła ma problemy z naborem uczniów, a co za tym idzie 
również mniejsza liczba uczniów kierowana jest do zakładu. 
Dodatkowo, właśnie z uwagi na małą popularność, nabór uczniów odbywa się na podstawie selekcji 
negatywnej. Uczniowie nie są z własnego wyboru, a więc mają problemy z motywacją do nauki. Niska 
motywacja uczniów przekłada się na wysoką absencję, a także brak zaangażowania w pracę. 
Zakład zaczyna ponosić straty, bo przygotowany system, z powodu mniejszej, niż zakładana, liczby uczniów się 
nie domyka. Nakłady są ponoszone, a korzyści z pracy uczniów są coraz mniejsze. Wydaje się, że system ten 
działa jeszcze siłą rozpędu i tylko kwestią czasu jest kiedy współpraca zostanie zakończona.  
 
To co ważne, ten typ przedsiębiorców jest raczej bierny w relacji ze szkołami. Postrzegają siebie jedynie jako 
odbiorców uczniów, a nie wspólnego, wraz ze szkołą, kreatora rzeczywistości. Z ich perspektywy relacja ze 
szkołą nie jest, i w zasadzie nie powinna być, relacją partnerską. W sytuacji opisanych trudności nie ma co liczyć 
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na aktywną postawę tych przedsiębiorców zmierzającą do pozyskania uczniów. Raczej skłonni są rozważać 
wycofanie się ze współpracy i inne zorganizowanie rzeczywistości produkcyjnej. 
 
Rozważając wartość tego typu przedsiębiorców w perspektywie współpracy ze szkołą należy podkreślić, że 
jest to solidny partner w organizacji i realizacji przygotowania zawodowego uczniów, jednak pod warunkiem, 
że będzie to kształcenie monokierunkowe i na stosunkowo dużą skalę. Natomiast szkoła może być pewna, że 
w takim zakładzie nauka zawodu realizowana będzie pod odpowiednim nadzorem, zgodnie z zakładanymi 
wytycznymi i założonym programem. To co ważne tego typu pracodawcy są otwarci na inne formy 
współpracy ze szkołą - pod warunkiem, że szkoła wykaże inicjatywę i aktywność. 
Dodatkowo ważnym aspektem jest także fakt, że zakłady te są w stanie części uczniom po zakończeniu nauki 
zapewnić miejsce pracy. 
 
 

•••• Współpracujemy od 37 lat. Zawsze była to szkoła zawodowa, technikum i kiedyś było po kilka klas. 
Mieliśmy po 60, 90 uczniów nawet. Co roku jest mniej.(…) Na tę chwilę 20 osób, w tym 3 klasy. One 
są nieliczne. Od lat 2008, 2009 było 60 osób. Później coraz mniej.(…) Nie moŜe uczeń bezpośrednio 
pracować przy uboju. Powoli ta nauka idzie, krojenie, odkręcanie kiełbasy, plasterkowanie. 
Oczywiście zaczynają od układania kartonów, najprostszych rzeczy. Muszą zapoznać się z profilem 
zakładu. Nawet obsługa maszyn, teŜ tylko pod nadzorem pracownika.(…) Jesteśmy najlepszą firmą dla 
uczniów. W tej chwili otwierane są logistyczne, hotelarskie i inne zawody w zawodówkach. Ta okolica 
nie ma tyle ofert dla nich.(…) Większość naszych pracowników jest właśnie po szkołach, naszym 
kierunku. MoŜe jeszcze z 5 lat temu, było tak, Ŝe skończyło 15 osób, zostać chciało 5. Nie mamy nic 
przeciwko, jak ktoś dalej idzie się uczyć na studia. Mamy parę takich, co po studiach do nas wrócili. 
Część tych, co powyjeŜdŜali do Anglii - wrócili. W ubiegłym roku przyjęliśmy około 20 osób. Teraz 3/4 
klasy pozostaje nam w zakładzie.  [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 
Innowatorzy 
 
Głównie duże, nowoczesne zakłady przemysłowe, rozwijające się i posiadające szerokie perspektywy 
rozwoju. Jednocześnie jednak odczuwające braki kadrowe lub patrząc w przyszłość widzące widmo takich 
braków na horyzoncie. Właśnie z powodu owych problemów kadrowych (bieżących lub antycypowanych) 
wzięli oni niejako sprawy edukacyjne we własne ręce. Działają w pojedynkę, ale również tworzą szersze 
inicjatywy branżowe, wykraczające niekiedy poza lokalny rynek. 
 
Są to skuteczni promotorzy, inicjatorzy współpracy ze szkołami w zasadzie na wszystkich polach. To oni są 
animatorami współpracy, niejednokrotnie szerzej zakrojonej niż tylko współpraca ze szkołą. Starają się swą 
aktywność realizować bardzo szeroko wciągając do współpracy lokalną społeczność, władze i zaplecze 
instytucjonalne. 
 
Ich działalność jest szeroko zakrojona - począwszy od doradztwa zawodowego, spotkań z uczniami  
i rodzicami, tworzenia klas patronackich, fundowania stypendiów, wyprawek dla uczniów, zapewnienia 
praktycznej nauki zawodu. A naczelnym celem tej działalności jest poprawa wizerunku własnej branży  
i dbałość o to aby mieć zapewniony dopływ pracowników. 
 
Patrzą oni na swoją branżę perspektywicznie. Są w stanie zadzierzgnąć szerokie koalicje w dobrze pojętym 
interesie całej branży. I to właśnie ten sposób myślenia na temat współpracy ze szkołami, a właściwie 
współpracy lokalnej obejmującej całe środowisko związane z rynkiem pracy, którego szkoła jest jednym  
z elementów jest najbardziej obiecujący w kontekście wykorzystania potencjału przedsiębiorców na polu 
kształcenia zawodowego. 
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Ich współpraca jest współpracą kompleksową – współdziałają ze szkołą już od momentu rekrutacji uczniów 
do określonych klas, poprzez pomoc dydaktyczną, materialną w trakcie nauki teoretycznej, organizacja 
praktycznej nauki zawodu, aż po zaoferowanie pracy najlepszym absolwentom. 
 
Przedsiębiorcy ci oczekują ze strony szkoły postawy partnerskiej. Natomiast zdarza się, że partnera w szkole nie 
znajdują. Często formułują skargi na brak aktywności ze strony szkół, brak współpracy, chęci do działania, brak 
perspektywicznego spojrzenia, kierowanie się partykularnym interesem obliczonym na doraźny sukces 
(zapewnienie uczniów za wszelką cenę, bez względu na otwierany kierunek i realne szanse absolwentów na 
zdobycie zatrudnienia), opór i skostniałość. 
 
To właśnie takie firmy dają najlepszą perspektywę na współpracę zogniskowaną wokół szkolnictwa 
zawodowego. Współpracę szeroką i efektywną. Jednak aby w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał 
należy przedefiniować definicję współpracy – powinna ona zdecydowanie wyjść poza obręb pracodawcy  
i szkoły i włączyć w proces wszystkie instytucje i organizacje związane z lokalnym rynkiem, rynkiem pracy oraz 
szkolnictwem zawodowym. 
 
Wręcz modelową egzemplifikacją powyżej opisanego typu przedsiębiorcy - innowatora jest grupa firm z branży 
metalurgicznej z Radomia. Z uwagi na szczególny potencjał tkwiący w tego typu przedsiębiorcach pozwalamy 
sobie przytoczyć bardziej obszerne fragmenty z wypowiedzi ich przedstawicieli, wypowiedzi, w których 
charakteryzują swoje motywacje, działania i ich efekty. Przypadek ten zdecydowanie może stanowić przykład 
dobrej praktyki i powinien być wykorzystywany w celu popularyzowania tego typu postaw. 

 

• Chodzi o branŜę metalową, którą tutaj reprezentujemy w trójkę. A więc poniewaŜ była taka 
potrzeba, Ŝeby branŜa się trochę zintegrowała, a więc pod skrzydłami Izby powołaliśmy taką grupę 
branŜy metalowej do wspólnego działania. Między innymi, jako cel tej grupy postawiliśmy sobie 
współpracę ze szkołami zawodowymi. Ale równieŜ występowanie wspólne na imprezach targowych. 
Tak naprawdę zmianę wizerunku branŜy, chodzi nam o to. Ale przy tej zmianie między innymi 
gorącym tematem jest nauka zawodu, szkoły zawodowe i to, co się dzieje w regionie. Krótko mówiąc 
brak pracowników na rynku wykwalifikowanych, Ŝebyśmy mogli zatrudniać w naszych zakładach 
(…)Spowodowała, Ŝe nie ma w tej chwili specjalistów. Mówimy tutaj o swojej branŜy, ale z tego, co 
wiemy inne branŜe mają tak samo (…) 

• No i właśnie wyszliśmy z inicjatywą taką, Ŝeby, no raz, Ŝe przybliŜyć nasze zakłady do szkół 
zawodowych. Są równieŜ organizowane spotkania z nauczycielami, z przedstawicielami szkół. Razem 
próbujemy coś zmienić. No moŜemy teŜ tutaj podkreślić, Ŝe w tym roku udało się po raz pierwszy 
zrekrutować do szkół zawodowych dwa oddziały takie, dwie klasy. W szkole zawodowej Hubala  
i w zespole szkół technicznych. Co w ubiegłych latach było wręcz bardzo trudne (…). 

• Jest, to moŜe pokłosie tego, Ŝe źle są odbierane te branŜe… BranŜa metalowa jest źle kojarzona, więc 
jeszcze raz podkreślę to, Ŝe my chcemy zadbać o to, Ŝeby wizerunek tej branŜy był inny, Ŝeby był 
dobry odbiór. Stąd nasze te działania w tym kierunku. Ale równieŜ zaproponowaliśmy tę współpracę, 
jak powiedziałem na poziomie i zwiedzania zakładów i odbywania praktyk zawodowych przez uczniów 
w naszych zakładach. No i to się dzieje, to po prostu my realizujemy. Chcemy, to robić cyklicznie, nie 
jednorazowo. Dlatego, Ŝeby praktycznie to przyniosło owoce takiego działania na przyszłość. śeby 
było więcej kandydatów. śyczylibyśmy sobie tego, Ŝeby była konkurencja w tym działaniu, Ŝeby jakość 
tych pracowników później, tych absolwentów była coraz wyŜsza. śeby nie było przysłowiowej łapanki 
do tych klas (…) 

• Znaczy warte podkreślenia jest to, Ŝe robimy to za pośrednictwem własnych środków, bo takie środki 
poświęcamy. Na przykład w tym roku ufundowaliśmy po raz pierwszy wyprawki dla uczniów klas 
pierwszych i chcemy kontynuować. Czyli krótko mówiąc wszystkie osoby, które będą się kształcić  
w szkołach, w klasach o tych profilach, które nas interesują będą od nas, jako pracodawców dostawać 
gratyfikacje. Tutaj myślę, Ŝe konsensus jest i będziemy, to kontynuować(…) 
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• Dbamy równieŜ o takie działanie w szkołach gimnazjalnych, czyli przed momentem…Podjęcia decyzji, 
którą szkołę wybrać. śeby ten młody człowiek był zorientowany, co się dzieje dzisiaj w przemyśle, jak 
są wyposaŜone firmy, na jakim sprzęcie pracujemy. Musimy zbudować, po prostu odbiór tego (…) Ale 
oczywiście równieŜ pokazujemy tę ścieŜkę tego rozwoju kariery temu juŜ gimnazjaliście, Ŝe nawet, 
jak on podejmie naukę w szkole zawodowej Hubala, kontynuując później w szkole technicznej  
i później w szkole, powiedzmy wyŜszej, Ŝe jest, to jakaś juŜ ścieŜka. 

• I my tę pracę dzisiaj wykonujemy taką u podstaw. Bo się angaŜujemy, tak jak wspomniałem od 
gimnazjum poprzez te wszystkie szkoły, które wymieniłem, tak? 

• Na czym, to polega? Na spotkaniach z rodzicami i z uczniami pokazujemy, jak wygląda dzisiaj branŜa. 
Rozmawiamy z uczniami, wyświetlamy filmy, które były nagrane w naszych zakładach, no i co 
niektórzy dziwią się, Ŝe to właśnie tak wgląda, mają zupełnie inne wyobraŜenie…Zapraszamy równieŜ 
na wycieczki, tak, tak. 

 [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

Współpraca zakładów nie będących firmami prywatnymi 
 
Na szczególną uwagę zasługują firmy/instytucje nie będące firmami prywatnymi – spółki miejskie, komunalne. 
W tego typu instytucjach dużo łatwiejsze, ze względu na samą ich naturę, jest przyjęcie uczniów na praktyczną 
naukę zawodu. 
Instytucje te nie rządzą się prawami rynku, a poza tym ich kadra zarządcza ma świadomość wspólnych ze 
szkołami organów założycielskich, funkcjonowania niejako w jednej rzeczywistości. Są one z natury rzeczy 
bardziej otwarte na uczniów odbywających zajęcia praktyczne, jak również praktyki zawodowe. 
 
Dodatkowo uczestnictwo w praktycznej nauce zawodu, w przypadku niektórych z tych firm jest tak głęboko 
zakorzenione, że niejako stało się elementem ich tożsamości – po prostu tak jest, że ta instytucja przyjmuje 
uczniów/praktykantów. 
W przypadku tego typu podmiotów poszerzenie współpracy – zarówno pod względem ilościowym jak  
i jakościowym nie przedstawiałoby większych problemów. Potrzebna jest jedynie inicjatywa szkoły. Należy 
pamiętać jedynie, że są to instytucje, które w większości przypadków oferują miejsca nauki zawodu dla uczniów 
zawodowych szkół średnich.  
 

• Spółka miejska współpracuje z róŜnymi urzędami, w tym z urzędem pracy. Staramy się tutaj mieć jak 
najlepsze kontakty, w związku z czym co powiem czas występujemy albo dostajemy prośbę  
o przyjęcie staŜystów. W związku z tym to idzie dalej, Ŝe praktykanci niekoniecznie z powiatu 
śyrardowskiego się do nas zgłaszają. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

 
Cechy/Izby Rzemieślnicze/Organizacje pracodawców 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że najpowszechniejszą formą współpracy Izb Rzemieślniczych ze szkołami 
jest organizacja i nadzór nad kształceniem zawodowym młodocianych pracowników.  
Cechy pomagają znaleźć uczniowi miejsce praktycznej nauki zawodu, a następnie pośredniczą pomiędzy 
pracodawcą, a organem zapewniającym kształcenie teoretyczne. Dodatkowo organizują  
i przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.  
Więcej informacji na temat organizacji kształcenia młodocianych pracowników i roli jaką pełnią w niej Izby 
Rzemieślnicze Czytelnik znajdzie w raporcie dotyczącym kształcenia młodocianych pracowników

25
. 

                                                 
25 

„Badania w ramach Modułu Formy nauki zawodu na potrzeby Projektu Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II”- 

„Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych – badanie jakościowe w subregionach”. 
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Przeprowadzane badanie wskazało jednak na pewien wydaje się ważny aspekt tej strony działalności cechów. 
Zamiast współpracy zaczynamy mieć na tym polu rywalizację o ucznia. Gdy młodociany pracownik trafia  
z nauką teoretyczną do szkoły, pracodawca zostaje wezwany i proszony o zmianę umowy – z umowy o pracę na 
umowę cywilno-prawną. Adept zawodu przestaje mieć wówczas status młodocianego pracownika i staje się po 
prostu uczniem, uczniem, którego obowiązuje większy wymiar nauki teoretycznej i mniejsza liczba godzin 
praktycznej nauki zawodu, co w przypadku niżu demograficznego jest sposobem zwiększenia frekwencji  
w szkole. 
 

• (…) i w Warszawie jest równieŜ problem, o którym tu głośno nie powiedziano, ale niestety on jest  
i ma tendencję rozwojową. A mianowicie szkoły nie są zainteresowane utrzymywaniem organizacji 
takich, Ŝe nauka uczniów jest zorganizowana na bazie umowy o pracę - jako młodociany pracownik. 
Natomiast lansują umowę cywilno-prawną. I to jest bardzo negatywne co się wydarzyło, bo popsuło 
totalnie relacje pomiędzy szkołami, a pracodawcami(…), dlatego, Ŝe dochodzi do takich sytuacji,  
Ŝe dyrektorzy szkół wzywają rzemieślników do tego, Ŝeby rozwiązywali umowy o pracę i w miejsce 
takich umów o pracę podpisywali umowy cywilno-prawne. Krótko, zmiana umowy o pracę na umowę 
cywilno-prawną oznacza to, Ŝe dyrektor szkoły zyskuje większą ilość godzin na rzecz kształcenia 
ogólnego i teorii zawodowej pomniejszając zgodnie z podstawą programową czas przeznaczony na 
zajęcia praktyczne. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 
Organizacje pracodawców, wyjąwszy obszar kształcenia młodocianych pracowników, współpracują ze 
szkołami raczej okazjonalnie i to w większości przypadków reaktywnie - na bezpośrednie zapotrzebowanie 
szkoły zgłaszane najczęściej na początku roku szkolnego. Zwykle są to sprawy związane z ułatwieniem szkole 
kontaktu z pracodawcami w celu zapewnienia uczniom miejsc praktycznej nauki zawodu, lub rzadziej w celu 
dostępu do pomocy dydaktycznych pozostających w gestii przedsiębiorców. 
 
Organizacje pracodawców raczej pełnią rolę ogniwa wzmacniającego, usprawniającego i ułatwiającego 
relacje pomiędzy szkołą a pracodawcą niż są zaangażowane na tym polu w inne jakościowo przedsięwzięcia. 
Inicjatywy szerszej współpracy, w jakie zaangażowane są organizacje pracodawców wskazywane były raczej 
incydentalnie. 
 
Uczestnicy grup dyskusyjnych w trakcie rozmów wskazali następujące rodzaje współpracy ze szkołami: 
 

� kierowanie uczniów na naukę zawodu (tych, co sobie nie radzą w szkole), 
� współpraca przy organizacji różnego rodzaju konkursów (np.: BHP), 
� wspólna organizacja targów pracy, 
� organizacja, przeprowadzanie szkoleń, 
� kreowanie współpracy różnego rodzaju instytucji i podmiotów wokół kształcenia zawodowego, 
� czynne uczestnictwo w dyskusjach dotyczących kształtu kształcenia zawodowego, w tym podziału 

pomiędzy kształcenie teoretyczne i kształcenie praktyczne, 
� wsparcie uczniów w poszukiwaniach miejsca, gdzie mogą odbyć praktyczną naukę zawodu. 

 

• (…) wtedy kiedy coś potrzebują, przede wszystkim na początku roku, kiedy trzeba zabezpieczyć 
zajęcia praktyczne dla uczniów i zwracają się wtedy [szkoły], kiedy potrzebują uzyskać jakieś 
materiały, moŜe środki na doposaŜenie pracowni szkolnych. Wtedy chętnie się zgłaszają do 
rzemieślników. TeŜ do organizacji jeŜeli juŜ nie mają własnych kontaktów na przykład. Oni mają  
„z obligo”, jakiegoś załatwienia uczniowi praktyk. Próbują to robić jak najmniejszym kosztem. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Mi się wydaje, Ŝe dobrze układa się współpraca z tymi szkołami, nie mamy jakiś większych pretensji. 
W tej chwili staramy się wypracować sposób zachęcenia młodych ludzi do uczęszczania do tych szkół. 
Jest nieprawdopodobny spadek. W cechu spisaliśmy o połowę mniej w stosunku do roku ubiegłego 
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umów. Ostatnio spotkałem się z kierownikiem zajęć praktycznych w szkole na Paderewskiego, 
zastanawialiśmy się jaki jest tego powód. Bo jest niŜ demograficzny, ale co jeszcze? I podejrzewamy, 
Ŝe ZDZ-ety, gdzie nauka odbywa się w sposób nieprawdopodobnie uproszczony, a zajęcia praktyczne 
to juŜ w ogóle. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

 
Warto podkreślić, że przedstawiciele organizacji pracodawców zdają sobie sprawę z faktu, że potencjał, jaki 
w nich tkwi z racji ich charakteru nie jest do końca wykorzystany. Oczekują tutaj na wsparcie rozwiązań 
systemowych, które ułatwią współpracę różnego typu interesariuszy związanych z kształceniem 
zawodowym. Ze swej strony nie chcą podejmować w tej materii inicjatywy, choć wydaje się, że mają ku temu 
w ręku wszelkie atuty. 
 

• Rozumiem, czyli to powinno być systemowo jakoś rozwiązane? Dokładnie, organizacja powinna mieć 
wyraźnie określone zadania (…) [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

• Nie, bo nie ma współpracy po prostu, to się nie pokrywa, nie zazębia i tak dalej. A błąd jest po obu 
stronach niestety. I po stronie organizacji cechowych, i po stronie szkół, urzędów gmin i wszystkiego. 
Nie ma współpracy, kaŜdy chce swoją działkę przerobić, szkoły chyba nie zabiegają (…) [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  
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9 BARIERY DLA PODEJMOWANIA I KONTYNUOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEZ 
PRACODAWCÓW I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI. 

Badania pokazały, że obszar współpracy szkół zawodowych z pracodawcami jest znaczny – szczególnie na polu 
praktycznej nauki zawodu.  
Badania pokazały również, że pracodawcy są otwarci na poszerzenie tej współpracy – jednak w ich opinii 
inicjatywa powinna tutaj spoczywać na szkołach. Gdy szkoła wyrazi konkretną potrzebę, to pracodawca, jeżeli 
oczywiście nie przekracza to jego możliwości, chętnie podejmie się jej spełnienia. 
Choć rzadko mówią o tym wprost, to przedsiębiorcy posiadają spore pokłady poczucia obywatelskiego 
obowiązku w stosunku do młodego pokolenia, mają poczucie misji oraz chęć do pracy z młodym człowiekiem, 
na których z powodzeniem można oprzeć bardziej aktywne włączanie ich w proces kształcenia zawodowego. 
Obecnie bardzo często stanowią oni bierną stronę relacji, choć także często odczuwają z tego powodu niedosyt 
i żal. 
 
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, biorąc pod uwagę duży obszar bierności – zarówno 
przedsiębiorców, jak i szkół, można postawić hipotezę, że w stosunku do relacji jaka ma miejsce na polu 
szkoła-przedsiębiorca termin współpraca często używany jest na wyrost. To z czym często mamy do czynienia 
w rzeczywistości to nie współpraca w pełnym tego słowa znaczeniu, a jedynie relacja polegająca na tym, że 
pracodawca przyjmuje uczniów na praktyczną naukę zawodu. Dodatkowo jeszcze w części tych relacji 
kontakty pomiędzy szkołą a pracodawcą ograniczone są do minimum. To znaczy kontakt następuje  
w momencie kierowania ucznia na naukę zawodu, a w trakcie nauki jedynie w przypadku wystąpienia 
wyraźnych problemów. Należy przy tym ponownie podkreślić, że za taki kształt relacji odpowiedzialna jest 
bierność zarówno szkoły jak i pracodawcy. Jednak w ogólnym odczuciu to właśnie szkoła jest partnerem  
w większym stopniu za relację odpowiedzianym, to szkole powinno bowiem w większym stopniu zależeć na 
jakości i efektywności praktycznej nauki zawodu odbywanej przez jej uczniów. 
 
Oczywiście „współpraca ograniczona do minimum” nie jest normą, jednak przeprowadzone badanie 
uprawomocnia postawienie hipotezy, że takie przypadki nie należą do odosobnionych. 
 
Natomiast z drugiej strony, z pewnością do przypadków odosobnionych należy współpraca modelowa, jaką na 
przykład zdiagnozowano w Radomiu z udziałem przedstawicieli branży metalurgicznej. Warto jednak ponownie 
podkreślić, że współpraca ta rozwija się wyłącznie z inicjatywy przedsiębiorców, przy ich dużej determinacji  
i znacznych nakładach finansowych

26
. 

 
Tak spektakularnych przykładów współpracy, w której inicjatorem byłaby szkoła w badaniu nie zdiagnozowano, 
choć oczywiście w każdym subregionie pojawiały się przykłady szkół, których współpraca z przedsiębiorcami 
układa się pozytywnie, szczególnie w odniesieniu do pozostałych szkół w regionie. 
 
Badanie pokazało również, że bez względu na to jak w rzeczywistości przebiega i czym się charakteryzuje, 
współpraca pracodawców ze szkołami nie odbywa się w przyjaznych warunkach. Wręcz przeciwnie - poziom 
niezadowolenia i mnogość zarzutów wyrażanych przez przedsiębiorców i ich organizacje pozwalają na 
postawienie hipotezy, że współpraca ta odbywa się raczej „mimo wszystko”, a biorąc pod uwagę 
wskazywane bariery, z racjonalnego punktu widzenia, w wielu przypadkach w ogóle nie powinna mieć 
miejsca. 
 

                                                 
26 Oczywiście pogląd ten zbudowany jest na opiniach przedsiębiorców, którzy opisywali w trakcie dyskusji grupowych swoje doświadczenia.  
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Analiza uzyskanego materiału empirycznego pokazała, że narzekają wszyscy - zarówno przedsiębiorcy 
współpracujący obecnie ze szkołami, przedsiębiorcy niewspółpracujący jak i organizacje przedsiębiorców. To co 
warte podkreślenia to siła i przede wszystkim mnogość przytaczanych argumentów, która nie pozwala przypisać 
tych postaw jedynie na karb narodowego malkontenctwa Polaków.  
 
Na podstawie wyników badania, ze względu na doświadczenie we współpracy ze szkołami oraz rodzaj i skalę 
postrzeganych barier można wyróżnić następujące typu pracodawców: 
 
Nieświadomi niewspółpracujący 
Jest to grupa, która nie ma żadnych doświadczeń we współpracy ze szkołami. Są to pracodawcy, którzy nie 
wiedzą o tym, że taka współpraca jest możliwa, nie orientują się na czym ona może polegać. 
Na podstawie badań jakościowych trudno oszacować wielkość tej grupy. Natomiast można postawić hipotezę, 
że jest ona istotna i na pewno nie stanowi niewielkiego, nic nieznaczącego marginesu. To co warte 
podkreślenia to fakt, że jest to grupa potencjalnych partnerów, którą w dużej mierze można zaangażować we 
współpracę ze szkołami. 
 
Niewspółpracujący – teoretycy 
Jest to grupa prawdopodobnie liczniejsza od tej skupiającej „pracodawców nieświadomych”. Są to osoby nie 
posiadające własnych doświadczeń we współpracy ze szkołami, ale posiadające wiedzę na ten temat. Wiedza ta 
pochodzi najczęściej z dyskursu publicznego, z prywatnych rozmów, z doświadczeń i opowieści znajomych. To 
co ważne, przeważają tu kwestie negatywne - charakterystyka rozlicznych problemów z jakimi wiąże się 
współpraca ze szkołami i opinia, że taka współpraca pociąga za sobą koszty nie przynosząc profitów  
i w ogólnym rozrachunku jest obciążeniem dla pracodawcy. 
Przedstawicieli tej grupy nieco trudniej będzie pozyskać do współpracy ze szkołami. Należy jednak pamiętać, że 
przedsiębiorcy to grupa myśląca i działająca w sposób racjonalny – odpowiednia argumentacja, odpowiednie 
nakreślenie profitów z pewnością również w tej grupie ma szanse powodzenia. Należy jednak podkreślić, że 
praca z tą grupą w aspekcie współpracy będzie znacznie trudniejsza niż z grupą omówioną jako pierwsza. 
 
Niewspółpracujący z negatywnymi doświadczeniami 
Są to pracodawcy, którzy współpracowali ze szkołami i z różnych przyczyn (najczęściej właśnie z powodu barier 
nie do pokonania) ze współpracy tej zrezygnowali. 
Jest to grupa w większości chyba stracona dla współpracy ze szkołami. Choć być może, niektórzy potraktowani 
w sposób partnerski, włączeni do dialogu będą w stanie, oczywiście na nowych warunkach, w taką współpracę 
się włączyć. 
 
Współpracujący – narzekający - nastawieni roszczeniowo i biernie 
Jest to grupa stosunkowo liczna. Przedsiębiorcy do niej należący uczestniczą w różnych relacjach ze szkołami, 
ale to co ich łączy to fakt, że zachowują się w nich biernie. Narzekają, widzą mnóstwo barier i utrudnień, ale 
jednocześnie nie wykazują żadnej aktywności by stać się stroną relacji w większym stopniu kształtującą 
rzeczywistość. 
Z pewnością część z nich to potencjalni partnerzy szkół, jednak w przypadku większości zaangażowanie  
w aktywne partnerstwo będzie niezmiernie trudne. 
 
Współpracujący – narzekający – aktywni i czynni 
Jest to grupa najbardziej wartościowa z punktu widzenia współpracy ze szkołami. Przedsiębiorcy ci z własnej 
inicjatywy nawiązują relacje ze szkołą. Dbają aby być w tych relacjach partnerem. Wymagają od siebie i szkół 
zaangażowania i aktywności. 
Przedsiębiorcy ci stanowią podstawowe i naturalne zasoby kadry do współkształtowania rzeczywistości 
kształcenia zawodowego w Polsce. 
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To co warto podkreślić, to fakt, że niezależnie od postrzegania własnej roli we współpracy ze szkołą, a także 
niezależnie od sposobu definiowania optymalnego kształtu relacji szkoła – pracodawca, pracodawcy 
współpracujący ze szkołami mają mnóstwo zastrzeżeń pod adresem tej współpracy. Pracodawcy 
współpracujący ze szkołami i jednocześnie nienarzekający należą do absolutnej mniejszości. 

 

Rysunek 55 Typy pracodawców ze względu na stopień zaangażowania we współpracę ze szkołami 

Współpracujący – narzekający – aktywni  i czynni  Jest to grupa najbardziej wartościowa z punktu 
widzenia współpracy ze szkołami - podstawowe i naturalne zasoby kadry do współkształtowania rzeczywistości 

kształcenia zawodowego w Polsce.

Współpracujący – narzekający  nastawieni roszczeniowo i biernie  Jest to grupa stosunkowo liczna. 
Przedsiębiorcy do niej należący uczestniczą w różnych relacjach ze szkołami, ale zachowują się w nich biernie. 

Część z nich to potencjalni aktywni partnerzy szkół.

Niewspółpracujący z negatywnymi doświadczeniami  Negatywne własne doświadczenia we współpracy. 
Jest to grupa w większości chyba stracona dla współpracy ze szkołami. 

Niewspółpracujący – teoretycy  Brak własnych doświadczeń we współpracy ze szkołami, ale posiadanie 
negatywnej wiedzy na ten temat. Wiedza ta pochodzi najczęściej z dyskursu publicznego, z prywatnych 

rozmów, z doświadczeń i opowieści znajomych. Trudni do pozyskania do współpracy, ale jest szansa poprzez 
odpowiednią racjonalna argumentację i  nakreślenie profitów.

Nieświadomi niewspółpracujący  

Brak doświadczeń we współpracy ze szkołami. Brak wiedzy na ten temat. Grupa potencjalnych partnerów, którą 
w dużej mierze można zaangażować we współpracę ze szkołami.

 
 
Jak już zostało powiedziane, zarzuty w stosunku do współpracy oraz wskazania na utrudnienia i bariery są 
czymś powszechnym. Poniżej charakteryzujemy pojawiające się w badaniu bariery/problemy uwzględniając 
zarówno te mniej jak i bardziej istotne. Te stanowiące jedynie niewielkie utrudnienia jak i te będące poważnymi 
barierami we współpracy. 
Problemy i bariery wskazywane przez przedsiębiorców dotyczą następujących sfer: 

1) sfery finansów – brak korzyści finansowych, obciążenie finansowe, brak rekompensaty za poniesione 
koszty;  

2) sfery innych, poza kosztami finansowymi, obciążeń pracodawcy; 
3) negatywnej postawy uczniów – braku zaufania do uczniów, niskiej motywacji uczniów, braku 

możliwości selekcji uczniów; 
4) postawy szkół – braku partnerskiego traktowania pracodawców, braku jakiejkolwiek aktywności  

w pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców do współpracy; 
5) utrudnień formalnych – instytucjonalnych – związanych z wymaganiami formalnymi, programem 

praktyk, brakiem stabilności 

Poniżej w kolejnych podrozdziałach prezentujemy bariery i utrudnienia współpracy ze szkołami wskazywane 
przez przedsiębiorców wraz z ich ilustracją empiryczną. 
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9.1 Bariery/utrudnienia dotyczące sfery finansowej 

Bariery dotyczące sfery finansowej wynikają głównie z faktu, że pracodawca musi w związku z prowadzeniem 
praktycznej nauki zawodu ponieść określone koszty finansowe. Natomiast samo prowadzenie praktycznej nauki 
zawodu nie tylko nie przynosi żadnych korzyści finansowych, ale także przedsiębiorca nie otrzymuje w zamian 
za poniesione koszty żadnej rekompensaty

27
. 

 
Brak korzyści finansowych/zachęt finansowych 
 
Powszechnie wskazywano na fakt, że przedsiębiorca z faktu, iż prowadzi praktyki zawodowe nie zyskuje nic. 
Dlatego też, obecnie, jest to działalność zupełnie nieracjonalna. Dawniej przedsiębiorca uzyskiwał dopłaty,  
a obecnie nie uzyskuje żadnej rekompensaty. 
Do powszechnych należała opinia, że gdyby zastosować jakieś zachęty finansowe dla przedsiębiorców, 
chociażby ulgi podatkowe, których wysokość zależna byłaby na przykład od liczby uczniów, z pewnością 
zainteresowanie pracodawców tą formą współpracy ze szkołą by wzrosło. 
 

• Kiedyś szkoła dopłacała do szkoleń, a teraz nie dopłaca (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, 
SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Trudno mi powiedzieć. Myślę, Ŝe wielu przedsiębiorców… tylko to teŜ trzeba wyśrodkować, wielu 
przedsiębiorców zainteresowałoby się współpracą ze szkołami, gdyby uzyskali coś… Tylko to moŜe być 
kontrolowane, Ŝe nie tak, Ŝe ktoś będzie zatrudniał na staŜ, na praktyki zawodowe 10 osób i nie 
będzie im dawał nic, Ŝeby to nie była forma wyłudzania pieniędzy. JeŜeli taki pracodawca miałby 
moŜliwość obniŜenia kosztów prowadzenia działalności, obniŜenia podatków, coś takiego, moŜe to by 
zachęciło pracodawców, którzy więcej by dawali, bo mieliby coś w zamian. Tylko to trzeba bardzo 
uwaŜnie robić. To nie moŜe być forma dodatkowego dochodu czystego dla pracodawcy. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

Dodatkowe koszty związane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu 
 
Pomimo faktu, że prowadzenie praktycznej nauki zawodu nie przynosi żadnych korzyści finansowych i nie jest  
w żaden sposób rekompensowane, to jeszcze pociąga za sobą dodatkowe koszty. Przedsiębiorcy wskazywali, że 
w przypadku uczniów do zadań przedsiębiorcy należy zapewnienie młodzieży szkolenia BHP, a także 
zapewnienie ubezpieczenia. Dodatkowo przedsiębiorca musi zatrudnić instruktora nauki zawodu, lub 
oddelegować do tego jednego ze swoich pracowników posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 
Kolejną kosztochłonną kwestią jest przygotowanie i zapewnienie odpowiednich warunków: wydzielenie 
pomieszczenia, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, zaplecza socjalnego. Dodatkowo przedsiębiorca 
musi się liczyć z kontrolami Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy, a w przypadku negatywnego wyniku 
kontroli z kłopotami i karami. 
Te wszystkie koszty oraz ryzyko spoczywają na pracodawcy, a szkoła/system oświaty w żaden sposób kosztów 
tych przedsiębiorcy nie rekompensuje. 
 

• Wezmę praktyków, ale dzieci będą miały szkolenia bhp, ksiąŜeczki zdrowia, będą ubezpieczone - Ŝeby 
to nie było na głowie pracodawcy (…). Ale teraz te koszty zrzucone są na pracodawcę. Ja mogę ucznia 
ubezpieczyć, ale niech ktoś mi te pieniądze zwróci. Ponieść koszty i jeszcze ryzykować, Ŝe coś się 

                                                 
27

 Taka sytuacja nie dotyczy pracowników młodocianych, w przypadku których pracodawcy otrzymują finansowa a rekompensatę po 

zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego. 
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komuś stanie - to po co mi taki biznes. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

• NiewaŜne, Ŝe ja mam dwóch instruktorów, Ŝe muszę przygotować dwóch praktyków zawodu, bo 
stolarstwo jest specyficzne, są maszyny szybkoobrotowe, to ułamek sekundy i nie masz palca ręki. 
Jeśli ja w drugiej klasie go puszczam na maszyny, gdzie on robi w z drugim człowiekiem, to ten drugi 
człowiek musi mu pokazać jak i co. Jeśli on nie przyjdzie to dla mnie jest to stracony czas, i jeszcze  
z tego tytułu firma nie ma złotówki, bo instruktorów musi zatrudnić, ja mam dodatkowe obowiązki, 
bo pracuję na innym stanowisku, ale Ŝe mam wykształcenie pedagogiczne to muszę być kierownikiem 
tych praktyk, instruktor teŜ musi mieć przynajmniej kurs pedagogiczny, do nauki zawodu. Suma 
summarum, to firma do tego interesu dopłaca. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION 
PŁOCKI]  

• Taką barierą w kształceniu i w zatrudnianiu w ogóle osób na praktyki jest to, Ŝe pracodawca, no musi 
do tego kształcenia oddelegować swojego jednego pracownika. To tak, jakby go nie miał. JeŜeli chce 
zatrudnić więcej, no, to musi więcej tych pracowników oddelegować, no i musi za, to płacić. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

• To juŜ po prostu trzeba stworzyć odpowiednie warunki. U mnie w zakładzie jest tylko 60 metrów 
kwadratowych, tak więc to, Ŝeby wziąć ucznia takiego młodocianego, to trzeba mu zapewnić 
stanowisko, pomieszczenie socjalne, szafkę, Ŝeby wszystko było jak trzeba. To jest za małe miejsce 
Ŝebym ja mógł coś takiego stworzyć. Syn, co innego, nie musi (…). [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Ja tutaj się nie dziwię prywatnym przedsiębiorcom, firmom, często jest tak, Ŝe nie masz i miejsca 
Ŝeby poświęcić dla takich ludzi. Jest jakaś walka na rynku i po prostu trzeba mieć czas i uwagę  
i skupić się na tym człowieku. Nie kaŜdy moŜe sobie na to pozwolić. Ja teŜ bym np. wziął dwie osoby 
więcej, ale z braku miejsca chociaŜby nie jest to moŜliwe. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Powiem pani tak, jeŜeli chciałbym nauczyć zawodu jakieś osoby, to mam na karku PIP, PIS. Państwową 
Inspekcję Sanitarną i wszystkich świętych pozostałych. Czyli trzeba oddzielne pomieszczenia 
wygenerować. No wiąŜe się to z kosztami. No, a poza tym nie ma czasu na to Ŝeby uczyć. I on nie 
pracuje ośmiu godzin, prawda? [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY ZE SZKOŁAMI, PŁOCK, SUBREGION 
PŁOCKI]  

 

9.2 Inne, poza finansowymi, obciążenia pracodawcy 

Wśród barier związanych z wykonywaniem praktycznej nauki zawodu powszechnie wskazywano na konieczność 
poświęcenia uczniom czasu, którego przedsiębiorca nigdy nie ma zbyt dużo. Powszechnie narzekano również na 
zabierające czas i pochłaniające energię, szczególnie nielubiane przez przedsiębiorców, duże wymagania 
biurokratyczne. 
 
Dodatkowy czas poświęcony przez pracodawcę 
 
Na ten aspekt wskazywano powszechnie. Przyjęcie ucznia to dodatkowe obowiązki i dodatkowy czas 
poświęcany przez pracodawcę. W kontekście braku profitów materialnych, wynikających z prowadzenia 
praktycznej nauki zawodu, poświęcanie czasu przez pracodawcę jest działaniem nieracjonalnym. 
 
Niektórzy z pracodawców wskazywali, że chętnie, spełniając obywatelski obowiązek, przyjęliby grupę uczniów 
do nauki, ale wraz z opiekunem. Tak, aby opiekun przejął za uczniów odpowiedzialność i aby opieka nad 
uczniami nie zabierała czasu i energii pracodawcy. 
 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 93 z 170 

 

 

 

• Znaczy, pracodawca prawdę powiedziawszy nie ma czasu. W obecnych warunkach rynku pracy  
i w ogóle ekonomicznych, no muszą, Ŝe tak powiem zabiegać o klienta, Ŝeby zapewnić robotę. Zbyt 
wyrobów, prawda? [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

• Przyjęcie ucznia trochę dezorganizuję pracę, bo trzeba mu poświęcić czas. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Wszystko się sprowadza do finansów, bo jak ja poświęcam czas uczniowi, uczę go, to nie pracuję, nie 
zarabiam,  
a przychodzi koniec miesiąca, są rachunki za prąd…‘[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, 
SUBREGION PŁOCKI]  

• To znaczy wydaje mi się, Ŝe te małe przedsiębiorstwa, no my po prostu nie mamy czasu, dosłownie. 
Musielibyśmy dodatkowych ludzi zatrudnić, którzy szkoliliby nam dodatkowych ludzi. A na to juŜ po 
prostu nam czasu brakuje. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

• Jeśli z opiekunem, to nie było by u mnie problemu, Ŝeby przyjąć taką grupę. Ale z opiekunem. Bo ja 
nie mam czasu się opiekować, pilnować i nadzorować takich pracowników. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

Obciążenia biurokratyczne 
 
Przedsiębiorcy wśród utrudnień wymieniali także nadmiernie rozwiniętą biurokrację, która dodatkowo obciąża 
pracodawcę. Nie dość, że samo przyjęcie ucznia jest odbierane przez pracodawcę jako obciążenie, to jeszcze 
wiąże się z dużą ilością dokumentacji, którą pracodawca, w związku z uczniem, musi wypełnić. Jest to 
szczególnie uciążliwe w kontekście faktu, że przedsiębiorcy z reguły nie dysponują czasem wolnym.  
W niektórych sytuacjach, jak widać z zamieszczonej poniżej wypowiedzi, nadmierna biurokracja może się stać 
przyczyną zaprzestania współpracy ze szkołą. Jednak bardzo rzadko jest to przyczyna jedyna, zwykle działa na 
zasadzie „ostatniej kropli, która przelewa czarę”. 
 

• Tak. Takie głosy niestety słyszymy. No niestety pani juŜ kolejny papier chce i jeszcze jeden. Ja juŜ nie 
będę więcej przyjmował ucznia, bo to się wiąŜe z tym, Ŝe muszę to wypełnić, tamto wypełnić, a od 
pierwszego jest jeszcze więcej, więc (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Jest duŜo dokumentacji, na to nam pracodawcy się bardzo skarŜą, Ŝe papierków jest duŜo. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

• Przede wszystkim, jak ktoś prowadzi firmę, ma pracownika, to ma pracować, coś produkować, 
wytwarzać, czy nie wiem, sprzedawać, coś kupować, a nie jeździć do szkoły  
i opowiadać…[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

9.3 Negatywna postawa uczniów 

Kolejną płaszczyzną barier i utrudnień współpracy są sami uczniowie i ich postawa. Przedsiębiorcy wskazywali 
tu na brak zaufania do uczniów spowodowany ich małą odpowiedzialnością, brak motywacji uczniów, a także 
związany z tym brak narzędzi do oddziaływania na uczniów lub choćby do ich selekcji przy przyjmowaniu na 
praktyczną naukę zawodu.  

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 94 z 170 

 

 

 

Brak zaufania do uczniów 
 
Pracodawcy, szczególnie ci nie współpracujący obecnie ze szkołami, podkreślali również, że uczniowie są 
nieodpowiedzialni, że nie można im zaufać. Skutkuje to tym, że ucznia w zakładzie pracy trzeba nieustannie 
pilnować. Z jednej strony bez odpowiedniego nadzoru może popsuć sprzęt, na którym pracuje, a który jest 
niejednokrotnie bardzo drogi. Z drugiej zaś, szczególnie w sytuacji, gdy pracuje w branży z definicji 
niebezpiecznej (np.: szklarz), brak nadzoru może skończyć się nieszczęśliwym wypadkiem. I nie chodzi tu tylko  
o sam nadzór, ale o permanentny niepokój związany z sytuacją obecności ucznia w zakładzie pracy. 
 

• Jak się nie przypilnuje, za bardzo zaufa…W przypadku ucznia jest ryzyko, bo dostaje wielką maszynę  
i musi być odpowiedzialny. Trzeba pilnować ucznia to niczego nie popsuje. DuŜe ryzyko, bo niby 
przeszkolony jest, musi przestrzegać zasad pracy, ale jak to w Ŝyciu na drodze go łapią i są kłopoty. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Nie, od pewnego czasu zraziłem się małą odpowiedzialnością młodych ludzi (…) [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Odpowiedzialność, jaka na mnie by ciąŜyła za ucznia. I zwracać uwagę cały czas, przy kaŜdej tafli, co 
robi i jak to robi. Ja wiem, Ŝe przy blacharce teŜ są bardzo ostre rzeczy, ale szczerze mówiąc mój 
zawód jest taki specyficzny zawód [zakład szklarski], i nie chciałem mieć takiego bagaŜu na sobie 
Ŝebym cały czas patrzył, czy coś się mu rozsypie czy nie. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, 
śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

Niska motywacja uczniów 
 
Kolejną przeszkodą, na którą respondenci wskazywali dość powszechnie jest ogólna negatywna postawa 
uczniów. Uczniowie nie mają motywacji do nauki zawodu. Przychodzą do pracodawcy i starają się jak 
najmniejszym kosztem przetrwać dzień. Nie wykazują się żadnym entuzjazmem. Zachowują się jakby  
w zakładzie pracy przebywali za karę. Zdarza się, że wprost pytają pracodawców, czy jest konieczność 
przychodzenia na zajęcia praktyczne. 
Często zdarza się tak, szczególnie w przypadku uczniów z technikum, że uczniowie nie pytają, ale oczekują po 
prostu wpisania zaliczenia bez konieczności uczestnictwa w praktykach. 
 
W przypadku dłużej trwających zajęć praktycznej nauki zawodu odbywających się u pracodawcy, szczególnie  
w ciągu pierwszych dwóch lat nauki pracodawca często zmaga się z bardzo wysoką absencją wśród uczniów. Na 
tę absencję nie ma wpływu również szkoła. Dopiero w trzecim roku, gdy zbliża się całościowe zaliczenie, 
frekwencja nieco się poprawia. Jednak nadal nie jest ona zachęcająca gdyż zaliczenie praktyk musi nastąpić przy 
minimalnej frekwencji 50% obecności i tego limitu uczniowie starają się pilnować. 
 
Pracodawcy zwracali uwagę, że problemy z motywacją z jednej strony są konsekwencją negatywnej selekcji 
uczniów jaka często ma miejsce w przypadku szkół zawodowych, z drugiej zaś są konsekwencją braku 
świadomości celów jakie stoją za odbywaniem praktycznej nauki zawodu. Uczniowie często nie zdają sobie 
sprawy po co odbywają praktyki, jaki jest cel ich pobytu w zakładzie pracy i jakich konkretnie umiejętności 
powinni się nauczyć.  
 

• Druga rzecz, często jeŜeli cokolwiek się organizuje, to czasami widać, Ŝe ci uczniowie, którzy 
przychodzą na róŜnego rodzaju praktyki, to oni przychodzą zmuszeni, oni nie przychodzą z własnej 
woli, moŜe nie zostało to im dobrze przedstawione? [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, 
SUBREGION PŁOCKI]  

• TeŜ z technikum… waŜne Ŝebym podpisał listę obecności i dał ocenę. Tak do tego podchodzą. Ja mam 
od dwóch lat zamkniętą drogę dla praktykantów. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION 
PŁOCKI]  
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• Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, Ŝe to wygląda tak, Ŝe jak mam praktyki w poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek, środa jest wolna. Jak mam w poniedziałek i wtorek praktyki i z pierwszej 
klasy ma przyjść siedmiu, to przychodzi jeden, we wtorek jest podobnie. Troszkę inaczej jest  
w trzeciej klasie. Bo jak mamy posiedzenia rady pedagogicznej i się tłumaczy to wychowawca mówi 
„a co ja poradzę, jeśli on ma zaliczone 50% praktyki to musi ukończyć szkołę, nie ma innej 
moŜliwości, bo taki jest regulamin, takie są zasady”. Wystarczy, Ŝe ma zaliczonych praktyk 50%. On 
jest, podpisuje listę i jest. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

 

Brak możliwości selekcji uczniów 
 
W kontekście niskiej motywacji uczniów pracodawcy poważnie podchodzący do nauczania zawodu wskazywali 
na fakt, że brak jest im narzędzi selekcyjnych. W dużych zakładach mają podpisane ze szkołami umowy i po 
prostu przyjmują całe grupy uczniów, całe klasy, nie mając zupełnie wpływu na to, jacy uczniowie się w tych 
klasach znajdą. 
W małych przedsiębiorstwach podobnie – szkoła po prostu przysyła określonych uczniów, a pracodawca ma 
niewielki wpływ na to, kogo przyjmie, a kogo nie. 
Swoja rolę selekcyjną spełniłaby choć krótka rozmowa kwalifikacyjna, w której pracodawca mógłby się 
zorientować z jakim uczniem ma do czynienia, czy uczeń jest zmotywowany do nauki, czy nie. 
Dodatkowo, zdaniem pracodawców, warto aby w szkole uczeń był informowany w jakim celu uczęszcza na 
praktyczną naukę zawodu, że również jest to część nauki i że ta część nauki jest równie ważna jak ta, odbywana 
w szkole. 
 

• MoŜe zniechęcać, no właśnie dobór tych uczniów. No Ŝeby był taki, Ŝe oni naprawdę chcą. śeby nie 
było tak, Ŝe ktoś na siłę. śeby moŜna było z nimi przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. Nie na 
takim poziomie jak dla pracownika stricte, tylko na takim na takiego staŜystę/praktykanta. Bo wtedy 
ja mam jakiś pogląd na to, jak się zachowuje na takiej rozmowie. Jakaś ocena juŜ pierwsza, pierwsze 
zderzenie. A jak będą wszyscy na siłę, no to na siłę on nie będzie pracował, a straci się kupę czasu. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 

9.4 Negatywna postawa szkół 

Sama postawa szkół również stwarza bariery i problemy. Z jednej strony przez przedsiębiorców 
współpracujących ze szkołami odczuwalny jest brak partnerskiego traktowania, z drugiej zaś przedsiębiorcy ze 
szkołami nie współpracujący nie dostrzegają ze strony szkół żadnej aktywności w kierunku pozyskania ich do 
współpracy. 
 
Brak partnerskiego traktowania przez szkołę 
 
Pracodawcy także zwracali uwagę na fakt, że uczniowie do praktycznej nauki zawodu odbywanej u pracodawcy 
podchodzą z lekceważeniem. Traktują ją jako odskocznię od szkoły. Praktyczna nauka zawodu z pewnością 
często nie jest traktowana jako nauka, której miejscem jest szkoła. 
Uczniowie nie widzą łączności nauki szkolnej z nauką odbywaną u pracodawcy. Nie widzą, bo w wielu 
przypadkach jej nie ma. Pracodawcy, choć wykonują bardzo ważną pracę w ramach kształcenia młodzieży, nie 
są, ani przez uczniów, ani przez szkołę traktowani jako pełnoprawni uczestnicy procesu kształcenia. Nie są 
traktowani jak nauczyciele, nie są w ogóle za nauczycieli uważani. Nie ma się co dziwić, że uczniowie podchodzą 
z lekceważeniem do nauki zawodu, skoro w ten sam sposób podchodzi do tego szkoła i nauczyciele. Często 
współpraca ze strony szkoły polega na tym aby ucznia po prostu „gdzieś upchnąć”, a jak już posiada miejsce 
nauki zawodu to współpraca się kończy.  
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Niektórzy pracodawcy podkreślali, że oni też czują się nauczycielami i w taki sposób, zarówno przez uczniów jak 
i innych nauczycieli, chcieliby być traktowani. 

 

• Oczywiście, Ŝe tak. Gdyby szkoła traktowała nas jako nauczycieli, przyszłych pracodawców. Jaki to 
problem kupić paczkę herbaty, krakersów, czy paluszków, siąść, porozmawiać. Nie ma czegoś takiego. 
Problem jest, jak ktoś nie zaliczy praktyk. Dyrektor leci z papierami, bo mu psuje statystykę. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

Brak informacji/aktywności ze strony szkoły 
 
W trakcie grup dyskusyjnych z udziałem pracodawców nie współpracujących obecnie ze szkołami, we 
wszystkich subregionach, uczestnicy wskazywali na fakt braku informacji o potrzebach szkół w zakresie takiej 
współpracy. Mówili o tym, że nikt ze strony szkoły się do nich nie zwracał ani z żadnego rodzaju informacjami, 
ani z konkretnymi propozycjami lub pytaniami. 
Niektórzy podkreślali, że w zasadzie nie posiadają żadnych informacji o tym jak tego typu współpraca miałaby 
wyglądać i na czym może polegać, w jaki sposób przedsiębiorca może być pomocny szkole i uczniom. 
Z wypowiedzi uczestników badania rysuje się dosyć istotny obszar bierności szkół, obszar braku aktywności  
w pozyskiwaniu partnerów wśród przedsiębiorców. 
 

• Brak zainteresowania ze strony szkoły (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

• Jak są często nowe twory jak Lewiatany, to oni nie wiedzą o co chodzi, nie mają pojęcia o tym, Ŝe coś 
takiego moŜna robić. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• To znaczy nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja się nie spotkałam z czymś takim, Ŝeby szkoły… 
Średnie szkoły, bo nie mówię o studiach. śeby średnie szkoły organizowały spotkania w szkołach  
z przedsiębiorcami. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

• Dzwonią tylko czy będziemy sponsorami. Mnie nikt się nie pytał nigdy o nic. Nie było propozycji,  
a zresztą, moŜe nawet nie wiedzieli, Ŝe istniejemy. No właśnie, wydaje mi się, Ŝe szkoły są raczej 
zainteresowane duŜymi firmami (…) Ja nie wiem na przykład jakby taka współpraca miałaby 
wyglądać. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

• Chęć tej współpracy od strony szkoły, Ŝeby ktoś się odezwał. No bo nie będziemy chodzić po szkołach, 
Ŝe moŜemy coś poduczyć albo pokazać. W ogóle nie próbują pytać. Nic nie robią w tym zakresie. 
Największe osiągnięcia to mają chyba szkoły wyŜsze. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, 
SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 

9.5 Utrudnienia formalne/instytucjonalne 

Pracodawcy wśród barier współpracy z przedsiębiorcami wskazywali również na szereg utrudnień  
instytucjonalnych związanych z wymaganiami formalnymi, programem praktyk oraz brakiem stabilności, 
ciągłymi zmianami w szkolnictwie zawodowym. 
 
Brak spójności przepisów, brak ciągłości, ciągłe zmiany 
 
Innym z utrudnień we współpracy ze szkołami był wskazywany przez respondentów bałagan i brak koordynacji. 
Przedsiębiorcy odczuwają, że przepisy z ich strony i ze strony szkół nie są spójne, że działają w jak gdyby 
odmiennych rzeczywistościach, które nie są ze sobą kompatybilne, powiązane i skoordynowane. Odczucie 
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braku uporządkowania pogłębia jeszcze brak jednego ośrodka decyzyjnego, odpowiedzialnego za cały 
odbywający się proces kształcenia. 
Dodatkowym utrudnieniem jest poczucie całkowitego braku stabilizacji spowodowanego brakiem stabilności 
przepisów. Często następują zmiany, które nie są zmianami niewielkimi, ale, w odczuciu przedsiębiorców, 
całkowicie zmieniającymi rzeczywistość, w jakiej przyszło na polu nauki zawodu działać. Przedsiębiorcy 
przygotowując się latem do nauki zawodu, przygotowują się do innej rzeczywistości niż ta, z którą stykają się na 
początku roku szkolnego. 
 

• No, to prawda, często przepisy nie są spójne między sobą. Spójność innych instytucji, Ŝeby, to 
wszystko było skoordynowane i spójne. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

• Nie ma u nas ciągłości systemu. Co cztery lata wszystkie przepisy są wywracane do góry nogami.  
A przysłowie angielskie mówi, Ŝe umarli trzymają Ŝywych za nogi i, to jest prawda, bo ta ciągłość 
musi być zachowana. To nie jest waŜne, Ŝe… Dlatego musi być ta ciągłość zachowana, ten system ma 
być naprawiany, a nie wywracany. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

• No i jest jeszcze jedna rzecz. Powiedzieli, Ŝe to co wchodzi od września, to my na pewno wiemy  
w lipcu, czy w czerwcu, Ŝe na pewno, to tak jest. A my w sierpniu jesteśmy przygotowani do tego, co 
robimy, a w październiku się okazuje, Ŝe wcale nie prawda, Ŝe nie jesteśmy do tego przygotowani, bo 
coś jest w zanadrzu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych egzaminem 
 
Wśród utrudnień wskazywanych przez przedsiębiorców wskazywano także na konieczność posiadania 
odpowiedniego wykształcenia, a także na konieczność posiadania tytułu mistrza. 
Wśród uczestników badania byli respondenci, którzy chcieli zrealizować się jako nauczyciele zawodu i specjalnie 
w tym celu uzupełniali wykształcenie i uczestniczyli w kursach, ale nie każdy ma ku temu dodatkowe 
motywacje. 
 

• Ten co prowadzi musi mieć uprawnienia, Ŝeby zatrudnić ucznia (…) [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI] 

• Ja bym musiała skończyć technikum i mieć mistrza Ŝeby zatrudnić ucznia. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

Mała przydatność praktyk miesięcznych 
 
Wśród barier i utrudnień przedsiębiorcy wskazywali także na zupełną, z ich punktu widzenia, bezcelowość  
i nieprzydatność krótkich - kilkutygodniowych praktyk zawodowych, jakie odbywają uczniowie szkół średnich. 
Uczeń przychodzący na miesięczną praktykę jest tylko utrudnieniem dla przedsiębiorcy. Tak naprawdę nie 
wiadomo w jaki sposób zagospodarować mu czas – tak aby było to z pożytkiem dla ucznia i jednocześnie było 
zgodne z interesem pracodawcy. Jest to zbyt krótki okres, aby ucznia w coś bardziej poważnego, wymagającego 
wyższych kwalifikacji i odpowiedzialności wdrożyć. Dodatkowo uczeń przez cały czas pobytu na praktykach 
pozostaje dla pracodawcy nowym, nieznanym. Pracodawca nie ma do niego zaufania (zbyt krótko go zna)  
i nawet w przypadku gdy uczeń posiada odpowiednie kwalifikacje, to właśnie z powodu braku zaufania, 
pracodawca nie dopuści go do bardziej odpowiedzialnych zajęć. W efekcie bardzo często praktykanci zaliczają 
praktyki jedynie formalnie, lub wykonują przez cały okres praktyk czynności najmniej odpowiedzialne, 
wymagające najniższych kwalifikacji. 
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• To jest tak skonstruowane, Ŝe praktyki zawodowe trwają 3 tygodnie, czy miesiąc. To jest wina 
systemu, nie pracodawcy, czy kogokolwiek. To jest bez sensu. Nie ma czasu czegokolwiek wdraŜać. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

• Są, ale ci praktykanci tacy na miesiąc… Powiem szczerze, ja jak dostaję praktykanta na miesiąc, 
praktykantkę, chociaŜ chłopaki teŜ się zdarzają. No, ale, co? No boję się go zostawić na takiej 
zasadzie, Ŝe na recepcji, rzucić taką duŜą odpowiedzialność. No i co? Tacy praktykanci idą na pokoje  
i robią cały czas to samo. Zresztą na pokoje, to teŜ nie jest tak hop siup. Bo na przykład jak są pokoje 
na pobytach, to goście zostawiają rzeczy, tak? A taki praktykant, który przychodzi mi, no tak z ulicy, 
to ja nie mogę go tak puścić i zostawić. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI]  

 

Nierealny program praktyk 
 
Dość powszechnie wśród barier wskazywano na zupełnie nierealne, niedostosowane do realiów zakładów pracy 
i możliwości pracodawców, plany praktyk. Nie we wszystkich grupach mówiono o tym tak otwarcie jak na 
cytowanej poniżej grupie odbywającej się w Żyrardowie, ale na problem ten wskazywano wszędzie. 
Z wypowiedzi pracodawców wynika, że w zasadzie obydwie strony – zarówno szkoła jak i przedsiębiorca zdają 
sobie sprawę, że w niektórych przypadkach program praktyk oraz to co jest zgodnie z programem wpisywane  
w dzienniczki praktyk to fikcja. 
Uczestnicy grupy dyskusyjnej w Żyrardowie wskazywali, że problemem jest nie tylko zrealizowanie całego 
programu praktyk, ale również zrealizowanie go w 70%. 
Negocjacje programu praktyk są właściwie nieobecne. Pracodawca może albo odmówić przyjęcia ucznia, albo 
zgodzić się i co innego realizować z uczniem, a co innego wpisywać w dzienniczek praktyk. 
 

• Plany praktyk - niektóre plany praktyk są nie do zrealizowania przez niektóre przedsiębiorstwa,  
a szkoła i tak o nie występuje. My jesteśmy przedsiębiorstwem informatycznym, Ŝeby przyjąć kogoś  
z technikum informatycznego, moŜemy, pewne punkty się zgadzają,  ale zaczynają się inne, które nie 
są negocjowane. To polega tylko na negocjacjach z panią, która się tym zajmuje ze strony szkoły,  
i niestety, nie jesteśmy w stanie pomóc. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

• To musi być zrealizowane w 70%, 70% tego co oni mają zapisane tam w planie(...) Tu powstaje nowy 
podpunkt: to jest technologia, Ŝe co innego mamy w ksiąŜce, co na ten zakres to moŜna przymknąć 

oko, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, Ŝe to nie jest Ŝyciowo napisane, to nie moŜe być 

zrealizowane. Ja nie wiem jaka musiałaby być firma Ŝeby ten plan zrealizować tak uczciwie  

w 70%, z ręką na sercu. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• No właśnie, siedział 7 godzin i klepał dane, a wpisaliśmy mu 3 razy po ileś godzin czegoś tam. No 
właśnie, pisze się takie rzeczy, Ŝeby nikt się nie przyczepił w tym dzienniczku, Ŝeby to było zgodne  
z planem praktyk – co innego w głowie nauczyciela, a co innego w praktyce. Koliduje to wszystko. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Uczeń ma zaliczone praktyki, ale potem nie ma w szkole, bo ten dzienniczek jest przeglądamy przez 
nauczyciela od zawodu, opiekuna zawodu, i ten nauczyciel teŜ sprawdza to, „co ty, wbijałeś 
codziennie przez pół roku gwoździe?” Jakby napisał prawdę, to jakby wyszło, Ŝe to się wszystko mija  
z celem. System tego wymaga, od samego początku, bo jeŜeli uczeń napisze prawdę co miał na 
praktykach to nie będzie miał tych praktyk zaliczonych. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  
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Brak możliwości zapewnienia nauki zawodu na odpowiednim poziomie 
 
Niektórzy przedsiębiorcy mówili o tym, że są zbyt odpowiedzialni, aby przyjąć ucznia. Wiedzą, że nie będą  
w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków do nauki zawodu, a nie chcą robić czegoś co nie jest do końca 
uczciwe i zgodne z prawem. Wiąże się to w pewien sposób z brakiem jakiejkolwiek rekompensaty za naukę 
ucznia. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie ma czasu aby poświęcić mu czas i uwagę i aby nauka zawodu 
przebiegała zgodnie z programem. Taka postawa jest także reakcją na nierealne plany zajęć praktycznych i brak 
negocjacji tych planów z przedsiębiorcą. 
Niektórzy przedsiębiorcy nie chcą się zgodzić na, w pewien sposób, uprawianie fikcji i mówią o tym wprost. 
 

• To mówiłem, Ŝe przychodzą do mnie osoby na praktykę, a nie mam za bardzo co z nimi zrobić, 
zagospodarować, bo akurat.. akurat Płock jest specyficzny, to nie jest tylko zawodowy temat, teŜ  
z technikum… [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

• W transporcie jest to rzeczą niemoŜliwą Ŝeby mógł odbyć praktyki, bo nie będzie miał odpowiednich 
kwalifikacji. Nie posadzę go za kółko w samochodzie cięŜarowym, to samo w autokarze. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• Wydaje mi się, Ŝe Ŝeby przyjąć praktykanta, a przynajmniej ja wychodziłem z takiego załoŜenia, to 
trzeba jego czegoś nauczyć. I w tej chwili, kiedy ekonomia, pieniądze, pieniądze, to na ogół ludzie 
zdają sobie sprawę, Ŝe praktykant, to tak naprawdę Ŝadna pomoc, a wręcz obciąŜenie. No i między 
innymi… No ja siebie nie będę dawał za przykład, bo w pewnym wieku człowiek staje się leniwszy, ale 
młodzi przedsiębiorcy chyba teŜ z tego załoŜenia wychodzą, Ŝe, to ogromne obciąŜenie. Chyba, Ŝe po 
prostu będzie ktoś figurował, przychodził, wychodził, ale nie osiągnie tego celu, Ŝeby czegoś się 
nauczył. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  
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10 OPINIE PRACODAWCÓW NA TEMAT OBECNEGO KSZTAŁTU SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO ROZWOJU 

10.1 Opinie pracodawców o obecnym systemie kształcenia zawodowego 

Zanim przejdziemy do omówienia opinii pracodawców o obecnym systemie kształcenia zawodowego należy 
przede wszystkim podkreślić, że obecnie waga wykształcenia zawodowego wzrosła – z wypowiedzi 
respondentów wynika, że dobrzy fachowcy są pracownikami poszukiwanymi na lokalnych rynkach pracy.  
 
Powszechnie wyrażano opinie, że po deprecjacji wykształcenia zawodowego i niepotrzebnym powszechnym 
rozbudzeniu ambicji związanych z osiągnięciem wyższego wykształcenia nastąpił obecnie widoczny powrót do 
zapotrzebowania na fachowców - potrafiących wykonać konkretną pracę, posiadających „fach w ręku”. 
 
Ten trend został wzmocniony przez złą ocenę wartości rynkowej wielu osób posiadających wyższe 
wykształcenie, często zdobyte w mało renomowanych i mało skutecznie kształcących uczelniach. Osób, które 
poza dyplomem (nazywanym kolokwialnie „papierkiem”) nie posiadają żadnych, przydatnych na rynku pracy 
kwalifikacji. W porównaniu z nimi osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe, a przede wszystkim 
mająca zawód i potrafiąca go wykonywać jawi się jako pracownik przydatny, poszukiwany i przede wszystkim 
pracownik posiadający kwalifikacje (by nie rzecz po prostu „wysoko wykwalifikowany”).  
 

• Myślę, Ŝe w tej deprecjacji zawodów nastąpił teraz trend odwrotny. Ale na początku wieku obecnego 
nastąpił wysyp liceów i wszyscy nagle powinni mieć studia. Ja mieszkam na wsi i wszyscy są po 
studiach praktycznie. Tylko to są takie studia, Ŝe tak powiem - jak „umowy śmieciowe”, tak teŜ  
i „studia śmieciowe”, „politechnika w Koziej Wólce”. Przychodzi do mnie młody inŜynier i prawo 
Ohma to moŜe zna, a moŜe nie. On po prostu ma tylko zapłacić czesne. Mamy politologów, 
historyków, a nie mamy sprzedawców…. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

 
Respondenci podkreślali także, że pracownik, który ukończył szkołę zawodową jest pracownikiem bardziej 
pożądanym, ponieważ ma odpowiednie kwalifikacje do pracy (ani za niskie, ani za wysokie). Nie ma także zbyt 
wybujałych ambicji – podejmuje pracę na stanowiskach adekwatnych do swoich kwalifikacji, za wynagrodzenie 
odpowiednie do kwalifikacji. Nie boi się pracy. Natomiast absolwenci posiadający wykształcenie wyższe mają 
również wyższe, niekiedy zupełnie nierealne i nieadekwatne do poziomu, który prezentują, oczekiwania. 
Dodatkowo rzeczywiście dobrzy wykształceni fachowcy uciekają z lokalnych rynków i rozwijają swoją karierę 
zawodową w większych aglomeracjach miejskich lub poza granicami kraju. 
Jak pisano już w poprzednich rozdziałach, w niektórych subregionach województwa mazowieckiego 
przedsiębiorcy stoją przed poważnym dylematem – braku kadry do pracy (np. subregion radomski, branża 
metalurgiczna). 
Pomimo doceniania przez rynek wykształcenia zawodowego nie jest jednak tak, że pracodawcy patrzą na nie  
w sposób bezkrytyczny. Wręcz przeciwnie – wysuwają pod jego adresem wiele zarzutów. Co ważne, słuchając 
wypowiedzi i argumentacji pracodawców, nie można nie odnieść wrażenia, że przytaczają oni argumenty 
racjonalne, bazujące na doświadczeniu i spojrzeniu uczestnika rynku pracy, który zna własne potrzeby i potrafi 
je artykułować. 
Dodatkowo z analizy wypowiedzi respondentów widać wyraźnie, że przedsiębiorcy nie dystansują się od 
omawianych problemów. Wręcz przeciwnie, utożsamiają się z nimi i są gotowi włączyć się w działania na rzecz 
poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego. 
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Pojawiające się w trakcie badania liczne zarzuty w stosunku do kształcenia zawodowego można podzielić na  
3 grupy: 
 

1. zarzuty dotyczące niedopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy; 
2. nienadążanie szkolnictwa zawodowego za rozwojem i potrzebami rynku; 
3. zarzuty związane z praktyczną nauką zawodu (jej jakością oraz czasem na nią poświęcanym). 

 

10.2 Niedopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnych rynków pracy 

Jest to jeden z podstawowych zarzutów w stosunku do tego, co obecnie dzieje się w kształceniu zawodowym. 
Wydaje się ponadto, że jest to jeden z zarzutów najważniejszych. Bowiem bez odpowiedniego dopasowania 
kształcenia do potrzeb, reszta staje się już mniej istotna. 
 
I tak, choć ewidentnie na rynku zaczyna brakować fachowców, to jednak nie jest tak, że poszukiwani są wszyscy 
fachowcy. Istnieje dosyć spore, niezaspokojone zapotrzebowanie na określony profil wykształcenia 
zawodowego, podczas gdy w przypadku innych zawodów podaż, w stosunku do lokalnych potrzeb, jest zbyt 
wysoka.  
 
Zdaniem uczestników dyskusji, zarówno przedsiębiorców jak i ich organizacji, patrząc na rynek globalnie, 
przede wszystkim brakuje specjalistów w tradycyjnych zawodach takich jak piekarz, wędliniarz, cukiernik. Nie 
ma też chętnych do tak zwanych „zawodów brudnych” wymagających ciężkiej pracy fizycznej, wykonywanych 
w mało komfortowych warunkach. Dodatkowo każdy region ma swoje własne, specyficzne potrzeby. 
 

• (...) jeśli chodzi o wykształcenie zawodowe to rzeczywiście jest problem. Problem jest okropny. 
Problem jest z uczniami, bo te osoby, które by się przygotowywało przez te trzy lata pewnie byśmy 
ich zostawili w zakładzie. Natomiast nie wiem co robią uczniowie, którzy kończą szkołę o kierunku 
piekarz - później ich nie ma na rynku. Oni nie istnieją. Naprawdę jest potęŜny problem. Mamy starą 
gwardię i chętnie byśmy powiększyli, nie zgłaszają się (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, 
SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI] 

• (…)Jest deficyt jeśli chodzi o podstawowe zawody - to są nasze stare zawody, jest ogromny problem 
ze znalezieniem konkretnych osób. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION 
SIEDLECKI]  

• Znaczy wracają chyba stare zawody do łask. Znaczy mówię stare, typu kowal i jakieś takie tego typu 
zawody. Właśnie stare, na które niejako nachodzi moda na taki zawód. Taki właśnie zdun czy kowal, 
to…A nawet szewc. Stare zawody wracają do łask. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

• (…) to znaczy my szukamy na przykład rzeźników w tej chwili i wędliniarzy. Jeszcze najbardziej takie 
cięŜkie zawody, gdzie wymagana jest fizyczność. To znaczy (…) no piekarz pracuje w nocy, wędliniarz 
teŜ zaczyna produkcję o czwartej rano, no nie ma chętnych. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, 
WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• To ja jeszcze przepraszam, mogę uzupełnić, w zawodach motoryzacyjnych najchętniej zatrudniają w 
tej chwili w elektromechanice, elektronice, tutaj jeśli chodzi o wydzielone branŜe, bo tu poszukują 
paru specjalistów. Natomiast patrząc na to, co się w tej chwili dzieje na rynku bo to wiadomo, Ŝe są 
ograniczenia, no bo po prostu kryzys. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 102 z 170 

 

 

 

Zdaniem przedsiębiorców dość często mają oni do czynienia z sytuacją, w której szkoła działa w oderwaniu od 
rynku pracy, jakby rzeczywistość na rynku pracy i możliwości zatrudnieniowe tego rynku w ogóle szkół nie 
interesowały. 
 
Wielu dyrektorów szkół w sytuacji niżu demograficznego podejmuje wysiłki aby w ogóle utworzyć jakiekolwiek 
klasy. Jednak, zdaniem przedsiębiorców, interesuje ich tutaj doraźna skuteczność – zapewnienie odpowiedniej 
liczebności klas i tym samym pracy dla kadry nauczycielskiej. Inne kwestie przestają się liczyć. 
 

• Oczywiście kadra. Tak de facto, no moŜe ja będę teraz sprawy upraszczał, ale w moim prywatnym 
odczuciu, to nauczyciele, czy szkolnictwo poszukują ucznia w sensie…sztuka jest sztuka. śeby go 
uczyć tylko. śeby go uczyć. śeby go mieć do nauki. Liczy się liczba etatów. Im jest wszystko jedno czy 
to jest fryzjer, kelner…Byle by była sztuka. Czyli ta reforma przyniosła naprawdę spustoszenie. Co za 
tym idzie, jak wspomniałem, głębiej trzeba sięgnąć, bo jest, to kwestia i rodziców i świadomości i tak 
naprawdę na pracodawcach spoczywa teraz cięŜar budowania tej świadomości wśród społeczności,  
o tak bym, to nazwał.[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

• (…) naleŜy zbadać rynek pracy i kształcić odpowiednią ilość, taką jakie zapotrzebowanie w tych 
kierunkach potrzebnych (…) [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

• W rzeczywistości, no, to jest trochę gorzej. To, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Tworzy się 
kierunek nie badając, czy na tym terenie jest zapotrzebowanie, czy są tacy pracodawcy. Czy jeŜeli 
utworzy się taką klasę trzydziestu osób, to czy oni wszyscy, jeŜeli będą chcieli, to mają szansę 
zatrudnienia po skończeniu szkoły? Czy jeŜeli skończy tę szkołę zawodową, a będzie chciał się dalej iść 
uczyć, kształcić dalej w klasach technicznych, czy będzie miał taka moŜliwość? Czy ten sam kierunek 
będzie, bo moŜe się okazać, Ŝe w ogóle, to będzie coś innego. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, 
OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Skutkiem braku współpracy jest również niedopasowanie programowe w stosunku do potrzeb pracodawców. 
Efektem braku współdziałania przy tworzeniu programów, są programy nieprzystające do realiów rynku, nie 
kładące nacisku na poszukiwane i oczekiwane przez pracodawców kompetencje, nierealistycznie założone 
programy praktycznej nauki zawodu. 
 

• Szkoła powinna wyjść do właścicieli zakładów pracy i ten program powinien być wspólnie 
opracowywany dla tych uczniów. Dlatego, Ŝe bardzo często jest to program czysta teoria, pusta 
teoria i wypuszcza się młodzieŜ nie przygotowaną. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, 
SUBREGION SIEDLECKI]  

 

10.3 Nienadążanie szkolnictwa zawodowego za rozwojem i potrzebami rynku 

Zarzuty związane z nienadążaniem, lub wręcz zacofaniem w stosunku do rozwoju i potrzeb rynku to zarzuty 
odnoszące się do wielu płaszczyzn szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy i przedstawiciele organizacji 
pracodawców mówili tutaj o: 
 

� przestarzałych programach nauczania; 
� programach nauczania zbyt przeciążonych teorią; 
� braku powiązania treści teoretycznych i praktycznych; 
� nieodpowiednich kompetencjach kadry nauczycielskiej; 
� przestarzałej lub niedostatecznej bazie dydaktycznej. 
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Przestarzałe programy nauczania 
 
Jednym z kluczowych zarzutów było wskazywanie na fakt, że program szkolny pozostaje głęboko w tyle  
w stosunku do rozwoju technologii i tego, co się rzeczywiście dzieje się w zakładach pracy. Szkoła zdecydowanie 
nie nadąża za rozwojem rynku. Jest to efektem również braku wiedzy dotyczącej tego rynku – braku kontaktu  
i konsultacji z pracodawcami i ich organizacjami. 
Szkoły, oderwane od rynku pracy, oferują sztywne, przestarzałe ramy programowe, szczególnie w przypadku 
tradycyjnych zawodów zdecydowanie nie zachęcające do ich wybierania przez uczniów.  
W efekcie taka sytuacja pogłębia kryzys w niektórych branżach, zamiast wychodzić mu naprzeciw. Dodatkowo 
uczniowie uczą się rzeczy przestarzałych i niejednokrotnie niepotrzebnych, a często nie posiadają 
podstawowych, obecnie wymaganych umiejętności. 
 

• Tutaj jest wiele do omówienia, bo szkoły, które.. Tak mi się wydaje, Ŝe troszkę skostniały 
tematycznie. A propos gastronomii, moŜna to obserwować na stronach internetowych, na róŜnych 
portalach, gdzie kaŜda technologia, nie tylko elektronika idzie do przodu. Ale wszystko idzie do 
przodu, ale tę skostniałość widać na zasadzie opracowania. Wszyscy dosłownie kopiują wytyczne, nie 
mają własnych programów i chyba nie mają czasu, i im się nie chce… [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

• Jeszcze myślę, Ŝe przedsiębiorcy w wielu przypadkach wybiegają wprzód. MoŜe to dziwnie zabrzmi, 
ale w wielu przypadkach szkoły i uczelnie teŜ są taką organizacją skostniałą do pewnego stopnia  
i niechętnie podejmują, albo niezbyt szybko wprowadzają te wszystkie nowości, które czekają później 
absolwenta w pracy(…) Bo ja powiem tak, ja opuściłem uczelnię z duŜym balastem wiedzy, która  
w zasadzie na nic mi nie była przydatna. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Dodatkowo, zdaniem pracodawców i ich organizacji, dyrektorzy i nauczyciele mają z góry założone programy, 
które muszą realizować. Nie ma tutaj miejsca na samodzielność i elastyczność w doborze treści programowych. 
Nauczyciele niekiedy po prostu boją się wprowadzać zmiany programowe z uwagi na to, że będą mieć kłopoty 
związane z brakiem realizacji treści programowych. 
 

• Ja powiem inaczej, bo nie mam doświadczenia z pracy w szkole zawodowej. Natomiast wszystkie 
szkoły podlegają pod pewne wytyczne odgórne, i prawda jest taka, Ŝe potencjał tych szkół moŜe być 
ogromny, nauczyciele chcieliby tam zrobić coś więcej, ale program jest odgórnie tak skonstruowany, 
Ŝe co z tego, Ŝe mają potencjał, jak liczy się to, co jest w programie, a nie to, co rzeczywiście 
chcieliby im przekazać. Jest tak, Ŝe jest rzeczywiście grupa zainteresowana jakimś tematem, ale nie 
moŜna tego tematu pogłębiać, bo nie ma na to czasu. Mało tego, dzieje się coś na zajęciach, to  
w dokumentach musi się zgadzać, bo jakby się okazało, Ŝe coś jest inaczej to nauczyciel mógłby mieć 
problem, musi się z programu rozliczyć. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

 
Reasumując, przyczyn takiego stanu rzeczy przedsiębiorcy upatrywali głównie w: 
 

� braku środków; 
� braku inicjatywy po stronie nauczycieli i dyrekcji, skostnieniu kadry nauczycielskiej; 
� odgórnym usztywnieniu programów, istnieniu wytycznych, które należy realizować; 
� braku odpowiednio wykwalifikowanej kadry; 
� braku bazy, zaplecza do nauki zawodu. 
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Jednak najważniejszym aspektem zdaje się być tutaj izolacja szkól zawodowych - brak dialogu, współpracy, 
holistycznego podejścia do kształcenia. Dialogu szerokiego, uwzględniającego różnorodnych aktorów 
rzeczywistości rynkowej, w tym przede wszystkim pracodawców. 
 
Zbytnie przeładowanie programów nauczania treściami teoretycznymi 
 
Powszechnie wskazywano również, że teoria, jakiej uczniowie uczą się w szkole, jest zbyt abstrakcyjna, 
oddzielona nie tylko od praktyki, ale także od życia codziennego. Uczniowie uczą się wielu skomplikowanych, 
trudnych do zrozumienia kwestii, których nie tylko nie będą wykorzystywać w pracy zawodowej, ale także  
w żadnej innej dziedzinie życia. Natomiast nie posiadają niekiedy podstawowych, potrzebnych w pracy  
i w życiu, umiejętności - często są „życiowymi analfabetami”. 
 

• Znaczy, ja moŜe nie z tej beczki, ale moŜe powiem jedno. To, co mówiłem wcześniej, Ŝe programy  
w szkołach są dla mnie wręcz chore. PoniewaŜ, co z tego, Ŝe uczeń tam ma jakieś całki, rachunki, nie 
waŜne. Jak on mnoŜyć nie potrafi, on dzielić nie potrafi, a jemu się takimi głupotami zaprząta głowę. 
Po co? Po co mu się, to do głowy wbija? Jak mu to w Ŝyciu nie będzie potrzebne? A on nie wie ile to 
jest dwa razy dziewięć znaczy przepraszam, to moŜe wie, ale dziewięć razy dziewięć, to juŜ ma 
problem. A podzielić coś, to juŜ w ogóle. Jak dałem coś uczniowi z technikum, Ŝeby podzielił, to się 
zaczerwienił, siedział pół godziny, aŜ wreszcie kalkulatora poszedł szukać. I, to jest właśnie, to. Tak, 
jak pracodawca sobie wyszkoli, to ma. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

• Tak, bo generalnie jeśli chodzi o młodych, to często jest tak, Ŝe nawet kiedy mają wykształcenie 
kierunkowe, kiedy mówimy o rzemieślniku, czy nawet o sprzedaŜy, to wykształcenie, które oni 
dostają jest bardzo teoretyczne. Tak głęboko teoretyczne, Ŝe aŜ nieprzydatne. I tak musi się nauczyć, 
przeszkolić. Tak to mnie więcej wygląda. Powoli coś się robi w tym kierunku, są praktyki zawodowe, 
one są obowiązkowe, ale nikt tego nie weryfikuje, a w większości te praktyki nie odbywają się tak jak 
powinny, na tej zasadzie.… [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

• Patrząc na ten program nauczania, to co my znamy, a co jest przedstawiane… no nie jest za wesoło. 
Uczą się tych rzeczy.. no takich rzeczy w ogóle bez sensu. Rzeczy, które nie będą im przydatne. 
Chyba sposób przedstawiania, z tego co mi mówili, przedstawiania tej wiedzy teŜ pozostawia do 
Ŝyczenia wiele. Robią coś dla sztuki, robią sprawozdania z jakiejś pracowni i tak dalej… 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

Brak powiązania treści teoretycznych i praktycznych 
 
Jeszcze inną kwestią był wskazywany przez uczestników dyskusji brak powiązania treści praktycznych  
i teoretycznych. Choć kwestia ta pojawiała się w dyskusji nieco rzadziej niż zarzuty w stosunku do zbytniego 
przeteoretyzowania programu nauczania, to jednak nie można powiedzieć, że takie opinie należały do 
odosobnionych. 
W tym kontekście pracodawcy wskazywali na dwa następujące aspekty: 
 

•••• zupełne oddzielnie części praktycznej od teoretycznej – są to jakby dwie niezależne, niepowiązane ze 
sobą ścieżki kształcenia. Ścieżki poruszające inne problemy, obejmujące inne zagadnienia. Odnosi się 
wrażenie, że uczeń uczy się w dwóch zupełnie różnych rzeczywistościach. Winę za to ponoszą z jednej 
strony treści programowe, z drugiej zaś brak koordynacji tych dwóch sfer. Kiedyś taką funkcję 
koordynującą spełniał nauczyciel zawodu, który przekazywał zarówno wiedzę teoretyczną jak i jej 
praktyczne zastosowania, obecnie bardzo często takiego spoiwa nie ma. 
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•••• UwaŜam, Ŝe kiedyś, jak były takie zawodówki normalne, czy to był murarz, czy mechanik, obojętnie 
co, jakikolwiek zawód, i oni mieli technologię. Był nauczyciel, był wykładowca praktycznej nauki 
zawodu, i wtedy ten człowiek i praktycznie się uczył, i teoretycznie, a tutaj tej teorii to w ogóle 
praktycznie nie ma… [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• Teoria, ale w praktyce jak się pracuje tak dwa, trzy lata i dłuŜej, to jednak teoria kompletnie nie 
idzie z praktyką. To jest praktycznie, zupełnie odwrócone do góry nogami. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

•••• Brak możliwości równoczesnego przećwiczenia, zastosowania w praktyce opanowanych treści 
teoretycznych. W konsekwencji uczeń zna teorię – teoretycznie wie jak coś zrobić, a niestety wykonać 
tego nie potrafi. 

 

•••• Dla mnie przeraŜające jest to, Ŝe powiedzmy ma wiedzę z ksiąŜki, nawet wyrecytuje, a stoi przed 
danym urządzeniem i recytuje, Ŝe powinien włączyć ten przycisk i ten, ale nie włączy.. bo nie wiem, 
jakoś to nie współdziała. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 
Nieodpowiednie kompetencje kadry nauczycielskiej 
 
Kolejnym z problemów, na jakie wskazywali przedsiębiorcy są nieodpowiednie kompetencje kadry 
nauczycielskiej. 
Przede wszystkim, zdaniem przedsiębiorców i ich organizacji, wiedza nauczycieli często jest przestarzała  
i nieaktualizowana, sztywno przypisana do ram programowych, w jakich przyzwyczaili się oni uczyć. Mało tego, 
że nauczyciel sam nie posiada potrzebnych informacji, to również nie jest w stanie wskazać źródeł wiedzy,  
z jakich uczeń mógłby korzystać, chcąc uzupełnić i zaktualizować swą wiedzę. 
 

•••• JeŜeli, ok. ma bazę, ale osoby, które kształcą mają słabe kompetencje, to nie zainteresują tej 
młodzieŜy. To jest poraŜka. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• No ale jest problem z tą częścią teoretyczną dotyczącą zawodu - w ogóle nie przygotowują. 
Nauczyciel nie potrafi nawet wskazać Ŝadnego podręcznika dla ucznia, Ŝeby się chociaŜ sam nauczył. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 
Dodatkowo problemem, z punktu widzenia przedsiębiorców, jest zbytnia „humanizacja” kadry nauczycielskiej,  
a także brak odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Wskazywano w tym 
przypadku na fakt, że wielu obecnych nauczycieli zawodu w zasadzie z zawodem nie ma aktualnie kontaktu,  
a ich wiedza praktyczna i praktyka (o ile w ogóle istniała) dawno się zdezaktualizowała. 
Dlatego też jako dobrą ideę chwalono pomysł, aby szkoły zawodowe jako nauczycieli praktycznej nauki zawodu 
zatrudniały obecnych praktyków, mistrzów w zawodzie – mających aktualne doświadczenie i kontakt  
z zawodem. Taki nauczyciel jest w stanie w najbardziej efektywny sposób przekazać potrzebną uczniowie 
wiedzę, co ważne, wiedzę i umiejętności zweryfikowane od strony pracodawcy i potrzeb rynku. 
 

•••• Tak, to jest ta synchronizacja. To jest idealny według mnie układ, Ŝeby nauczyciel zawodowego 
przedmiotu nie był tylko teoretykiem, ale Ŝeby był w jakiejś części teŜ praktykiem. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Nie mam pojęcia. Trzeba by było zmienić mentalność nauczycieli. Teraz w szkole budowlance 
dyrektorem jest humanista, moŜe matematyk, ale nie zawodowiec. To jest totalne nieporozumienie. 
Jest coraz mniej inŜynierów w kadrze. Oni nie czują, o co wszystko w tym chodzi. Jak chodziłem do 
szkoły, był dzień nauczyciela, tak samo mogliby nas zaprosić, Ŝe kształcimy. Nic się nie dzieje. 
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Wcześniej sponsorowałem nagrody dla uczniów. To gdzieś się rozmyło. Nie widzę zaangaŜowania ze 
strony szkoły. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• Fachowca w danej dziedzinie jako nauczyciela przedmiotów zawodowych co rozwiąŜe problem 
nauczycieli, którzy mają wiedzę techniczną, ale sprzed lat. A ci ludzie aktywni, którzy z pracą mają 
związek z zawodem i jednocześnie nauczają, taki transfer bezpośrednio nowości. Na pewno uczniowie 
skorzystają, bo słabością kształcenia była właśnie ta strona teoretyczna, Ŝe nauczyciele, którzy kiedyś 
tam mieli kontakt z zawodem, to teraz ten zawód widzą tylko przez pryzmat ksiąŜki, Internetu. 
Natomiast jeśli chodzi o jakieś fachowe nazwy, czy coś, no to jest powszechne, moŜe nie powszechne 
ale często się zdarza, Ŝe uczniowie lepiej wiedzą coś na temat zawodu od swoich mistrzów szkolących 
niŜ nauczyciel. I to teŜ moŜe tworzyć określone, trudne sytuacje, kłopotliwe dla nauczyciela w takiej 
szkole. A jak będą osoby kompetentne, które dysponują taką wiedzą, jak mistrz, który prowadzi od 
strony praktycznej, to jest taka przeciwwaga i budowanie autorytetu. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

Przestarzała baza do nauki zawodu 
 
Zarzuty pod adresem bazy do nauki zawodu padały w dyskusji powszechnie. Były to zarzuty bezlitosne. 
Przedsiębiorcy wskazywali na fakt, że szkoły obecnie albo w ogóle nie dysponują zapleczem do nauki zawodu, 
albo dysponują zapleczem tak przestarzałym, że zupełnie nienadającym się do wykorzystania. Dlatego też de 
facto szkoły nie uczą zawodu, a kształcą teoretycznie. 
 
Z tego punktu widzenia nie wiadomo już, która z tych sytuacji (brak zaplecza, czy zaplecze przestarzałe) jest dla 
uczniów korzystniejsza. Korzystając z przestarzałego zaplecza uczeń uczy się rzeczy zupełnie nieprzystających do 
obecnych realiów i de facto traci czas. Natomiast w sytuacji, gdy szkoła zaplecza nie ma w ogóle, podejmuje 
wysiłek aby zapewnić uczniowi miejsce do nauki zawodu - bądź u pracodawcy, gdzie uczeń ma możliwość nauki 
zawodu w warunkach rzeczywistych, bądź też w lepiej niż szkoły wyposażonych Centrach Kształcenia 
Praktycznego (o ile takie istnieją w pobliżu). 
 

•••• Znaczy teŜ będę uŜywał takiego słowa, mówiąc my, bo takie wraŜenie jest podobne, ale jest znacząca 
przepaść pomiędzy szkolnictwem, a realnym przemysłem. Mówię w kontekście samych profili 
nauczania, ale i bazy. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Przede wszystkim moŜna powiedzieć… Nisko, no moŜna powiedzieć nawet… No tutaj na spotkaniu 
słyszałem taką opinię, „totalne dno”. No nie mamy kształcenia zawodowego, to zostało wszystko 
rozwalone w momencie, kiedy zaczęło się likwidować wszystkie zaplecza przy szkołach, które mogły 
dawać jakiś poziom kształcenia. W tej chwili szkoły kształcą ogólnie. JeŜeli by nie było pracodawców, 
którzy by chcieli kształcić, nauczyć zawodu młodzieŜ, to w ogóle by tego zawodu nie było. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• Natomiast ja chciałbym połoŜyć nacisk tutaj na to, w jaki sposób ta młodzieŜ jest edukowana. Bo 
odnosząc się tutaj do bazy, czy powiedzmy zasobów naszych szkół lokalnych, to powiem, Ŝe w naszej 
branŜy, to jest totalny „old school”. I na przykład te warsztaty, którymi dysponują szkoły, to są 
miejsca, których w ogóle nie naleŜy nikomu pokazywać…Skansen. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
RADOM, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• A wręcz zamknąć, bo mogą szkodzić zdrowiu. Prosta sprawa, słuchajcie, jeŜeli mówimy o pracowni 
komputerowej, to nie moŜe być ta pracownia wyposaŜona w komputery, które się zawieszają. Bo 
jeŜeli się na przykład młodzieŜy mówi o czymś nowoczesnym, tam kreśli jakieś super, super wizje  
i taki człowiek siada przy tym komputerze i ten komputer nic nie potrafi, a w domu ma dwa razy 
lepszy, no, to on jest po prostu rozczarowany totalnie. To jest zderzenie ze ścianą. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  
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10.4 Ocena praktycznej nauki zawodu 

Powszechnie podkreślana była ogromna waga kształcenia praktycznego. W zasadzie wśród uczestników 
badania nie znalazł się nikt, kto by temu zaprzeczał, lub tylko poddawał w wątpliwość kluczową rolę 
praktycznej nauki zawodu w kształceniu zawodowym. 
To co istotne, w grupach nie znalazł się nikt kto by uznał, że obecnie w szkolnictwie zawodowym jest 
odpowiednia ilość nauki praktycznej, a wręcz przeciwnie wszyscy podkreślali, że jest jej zbyt mało. 
 
Waga praktycznej nauki zawodu nie tylko zasadza się na fakcie, że w ostatecznym teście rynkowym liczą się 
konkretne umiejętności, ale także wynika z tego, że praktyka stanowi także podstawę nauki teoretycznej. 
Dobrze dobrana praktyka ułatwia przyswojenie treści teoretycznych, których nauka w oderwaniu od 
zastosowań praktycznych sprawia uczniom trudności.  

 

•••• Znaczy ja moŜe powiem z innej strony, dlaczego jest tak waŜna ta nauka praktyczna. Bo ja to widzę, 
jeŜeli uczeń… Ja mu daję nie raz instrukcję do przeczytania i mówię: przeczytaj to, bo to będziesz 
robił. On będzie, to pięć razy czytał, nie potrafi zrozumieć. A ja mu to pokaŜę praktycznie: tutaj to 
robisz tak, tak, tak. Trzy razy i on juŜ, to umie. Ta praktyka jest o wiele waŜniejsza, jak teoria. Bo 
teoria jest tak samo we wszystkich naszych instrukcjach, schematach, Ŝe on czyta, czyta i czerwony 
przybiega, szefie… A ja mu mówię, zobacz, jakie, to jest proste, pyk, pyk. Dlatego ta praktyka jest 
bardzo waŜna, bo on w lot, to chwyta, a teorii się nie nauczy. Teorię, to faktycznie ma problem. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Jak już wspomniano powyżej, przedsiębiorcy wskazywali na zbyt małą ilość czasu poświęcanego praktycznej 
nauce zawodu. Szczególnie mało zajęć praktycznych, a co za tym idzie przygotowania do zawodu, mają 
uczniowie w zawodowych szkołach średnich. W szkołach zasadniczych zawodowych praktyki jest stosunkowo 
więcej, ale kilkutygodniowy staż zawodowy, jaki uczniowie zobowiązani są odbyć w technikach jest zupełnie 
nierealistyczny. Zdaniem przedsiębiorców nie spełnia on żadnych funkcji nauki zawodu i mija się z celem. Dla 
pracodawcy jest to kłopot, gdyż nie wie w jaki sposób rozsądnie zagospodarować tak krótki czas, zaś dla ucznia 
jest to strata czasu bo i tak przez miesiąc nie jest w stanie niczego sensownego się nauczyć. 
Zarzuty braku przygotowania zawodowego kierowano w stosunku do uczniów zawodowych szkół średnich, ale 
także w stosunku do absolwentów uczelni wyższych. Pojawiały się wręcz opinie, że są oni zupełnie nieprzydatni 
do pracy i tak naprawdę zawodu muszą uczyć się od poziomu podstawowego. 
 

•••• No, to, jeśli mogę powiedzieć, to tylko w zawodówkach są jako tako przygotowani do pracy. Bo po 
technikum juŜ nie. Po technikum, to juŜ…Oni przychodzą do pracy… Ja kiedyś przyjąłem na próbę po 
technikum, ale on mniej umie po technikum, niŜ ten uczeń z pierwszej klasy, jak ja to mówię. Trzeba 
go nauczyć, on kompletnie musi zaczynać od zera, bo ta szkoła nic mu nie dała. Nawet jak po studiach 
przychodzi jakiś takich technicznych, to tak samo, on do pracy jakiejś technicznej się nie nadaje. 
Jego od nowa trzeba nauczyć wszystkiego, bo on ma tylko teorię taką, która jest pusta, kompletnie 
jest pusta. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Szkoła często jest nieefektywna pod względem nauki zawodu 
 
Jak już wspomniano waga nauki praktycznej jest bezsporna, ale mówiąc o tym co oferują szkoły zawodowe  
w tym zakresie przedsiębiorcy wskazywali na sytuacje, gdy uczeń kończy szkołę, zdobywa zawód, a nie ma  
w tym zawodzie żadnych praktycznych umiejętności. Po przyjęciu do pracy trzeba od podstaw uczyć go zawodu. 
 

•••• Autentyczna historia, poniewaŜ jesteśmy w trakcie załatwiania spraw związanych z wdroŜeniem 
„Europassa” i byłam kiedyś na spotkaniu w Krajowym Biurze Narodowym i mi zadano takie pytanie. 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 108 z 170 

 

 

 

Panie opowiedziały mi taką historię, Ŝe zadzwonił jakiś człowiek, właściciel salonu fryzjerskiego, 
pełen oburzenia, Ŝe w ogóle to jest skandal. PoniewaŜ do niego trafiła dziewczyna szukająca pracy, 
do salonu fryzjerskiego, która miała dyplom OKE i juŜ Europass do tego dołączone, no bo to jest 
moŜliwe. Ale to co robią właśnie rzemieślnicy, dobrze- masz dokument, to sprawdził, a teraz pokaŜ co 
umiesz i tu była totalna poraŜka i właśnie ten skandal, bo ona po trzech latach niestety nie potrafiła 
wykonać podstawowych rzeczy, rzemieślnik zadzwonił. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

•••• Ale tak w zupełności, to one nie umieją nic i to jest najgorsze powiem panu. Naprawdę, bo tak, jak ja 
kończyłam szkołę przez trzy lata i miałam szefową, taką, jaką miałam, to nauczyłam się praktycznie 
wszystkiego. A dziewczyny teraz kończąc trzyletnią szkołę, to jest po prostu katastrofa, one nic nie 
umieją. Niech mi pan wierzy. Dziewczyny nie umieją w ogóle noŜyczek trzymać w ręku, a co tu mówić 
o podejściu jakimś do klienta, porozmawianiu z nim… [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

•••• śe tak samo, akurat tutaj, jak chodzi o gastronomię, to teŜ ta młodzieŜ wychodząca, absolwenci szkół 
naprawdę duŜo nie wiedzą. Praktyczne podejście do zawodu jest naprawdę nikłe. Tam trzeba 
zrealizować materiał i na tym się kończy. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI]  

•••• W moim przypadku szkoła za mało uczy, bo taki młody człowiek dostaje zawód kucharza, a w praktyce 
on kucharzem nie jest. Po prostu moŜe być tylko pomocnikiem, bo on sam nic nie zrobi. To jest za 
mało po prostu. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

•••• Nic nie mają na temat obsługi maszyn, urządzeń BHP. Tak, tych wszystkich nowinek teŜ nie ma. Po 
szkole, to nic nie wiedzą na ten temat, trzeba ich uczyć wszystkiego od zera. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 

Przyczyny małej skuteczności praktycznej nauki zawodu 
 
Z wypowiedzi uczestników dyskusji można wnosić, że sytuacje, gdy szkoła wypuszcza absolwenta bez 
potrzebnych do wykonywania zawodu kwalifikacji nie są odosobnione i zdarzają się niezależnie od tego, czy 
uczeń odbywa praktykę u pracodawcy, czy w pracowni szkolnej. Niedostateczne kwalifikacje ucznia mogą być 
wynikiem wielu różnych niedociągnięć i nieprawidłowości. 
Przede wszystkim, o czym już pisano wcześniej, nauka zawodu z wykorzystaniem pracowni i warsztatów 
przyszkolnych może być mało efektywna z uwagi na brak odpowiedniej bazy dydaktycznej: ubogie i przestarzałe 
wyposażenie pracowni. Jednak uczestnicy dyskusji wskazali także na wiele czynników osłabiających skuteczność 
kształcenia praktycznego, które nie są związane z bazą dydaktyczną, i które w większym stopniu uzależnione są 
od inwencji, kreatywności, a czasami po prostu od dobrej woli uczestniczących w kształceniu praktycznym osób. 
Poniżej omówione zostały aspekty wskazane przez przedsiębiorców. 
 

•••• Strata czasu na zajęciach u pracodawcy 

Z jednej strony zakład pracy pojmowany idealistycznie i książkowo jest najlepszym miejscem, gdzie uczeń może 
i powinien nauczyć się zawodu, ale z drugiej strony często bez odpowiedniego nadzoru i bez odpowiedniej 
motywacji uczniowie nie uczą się zawodu, a wykonują przez cały okres najprostsze, nie wymagające 
zaangażowania pracodawcy i wymagające minimalnego nadzoru czynności. 
 

•••• W zakładach mięsnych zamiast uczyć się zawodu one sprzątają zakład. Ktoś powinien nad tymi 
praktykami czuwać, rozumiem tydzień, ale potem niech się czegoś nauczą. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• …w związku z tymi dziewczynkami, które mają za sobą stracony rok, Ŝe szkoła jeszcze bardziej 
powinna ingerować i więcej wymagać od właścicieli salonów, którzy przyjmują uczniów. śeby szkoła 
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miała kontrolę nad tym, Ŝe uczeń nie chodzi tylko po to, Ŝeby sprzątać, ale Ŝe on się teŜ czegoś uczy. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

•••• Zajęcia u pracodawcy polegające tylko na dokonaniu wpisów w dokumentach 

Rzadko mówiono o tym wprost, ale z dyskusji wynikało, że takie sytuacje, wbrew pozorom, nie należą do 
rzadkości. Częściej dotyczą one praktyk zawodowych, ale także zdarzają się w przypadku zajęć praktycznej 
nauki zawodu. Zwykle w takich przypadkach wykorzystywane są koneksje rodzinne lub „znajomości”. Uczeń, na 
swoją prośbę, dostaje zaświadczenie o odbyciu praktyki/zajęć w ogóle na te zajęcia nie uczęszczając.  
 

•••• Są, ale oni nie chcą ich brać, bo im to niepotrzebne. Ludzie nie chcą się bawić w biurokrację. Teraz 
jest tak, Ŝe bez względu na to, czy ktoś ma kurs pedagogiczny, tytuł mistrza, aby była tylko 
pieczątka, Ŝe zakład istnieje. MoŜe to być ojciec, wuj. Teraz uczniowie odbywają praktyki w takich 
zakładach. Nikt nie wie, jaka jest podstawa do wystawienia oceny. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

•••• Nieodpowiednia/zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu 

Zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu. Zdaniem przedsiębiorców w każdej kolejnej klasie szkoły 
zawodowej powinna być zwiększona liczba dni praktycznej nauki zawodu – w pierwszej klasie uczeń powinien  
2 dni spędzać w zakładzie pracy, w drugiej – 3 dni, a w trzeciej klasie  – 4 dni. 
Innym wskazywanym pomysłem było rozłożenie nauki pomiędzy naukę treści teoretycznych oraz naukę 
praktycznej nauki zawodu – po 50%. Bez względu jednak na podawane rozwiązania opinia, że liczba godzin 
praktycznej nauki zawodu powinna być zwiększona była opinią wyrażaną powszechnie. 
 
Dodatkowo zdarza się, że ta i tak niedostateczna liczba godzin praktycznej nauki zawodu jest jeszcze 
zmniejszana przez dyrektorów w celu zwiększenia liczby godzin zajęć teoretycznych. Zdaniem przedsiębiorców 
celem takiego działania jest zapewnienie pensum zatrudnionym nauczycielom, które zmniejsza się wskutek 
redukcji liczby klas. 
 

•••• Jak dyrektorzy szkół dostali uprawnienia, Ŝe opracowują siatkę godzin, więc kosztem zajęć 
praktycznych robi się godziny teoretyczne, aŜeby uzupełnić nauczycielom etaty. Przychodzi 
pracodawca i mówi, a po co jemu jest religia? Niech on przychodzi do mnie. Ja myślę tak, Ŝeby siatka 
nauczania była zrealizowana, to w pierwszym roku nauki trzy dni w szkole, dwa w zakładzie pracy,  
a w drugim i trzecim dwa dni w szkole i trzy u pracodawcy, a w trzecim roku dzień w szkole i cztery  
u pracodawcy. Wtedy będzie program zrealizowany. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, 
SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 
Osobną kwestię stanowi, o czym pisano już w niniejszym opracowaniu kilkakrotnie, kuriozalnie mała liczba 
tygodni praktyk zawodowych uczniów szkół średnich. Z uwagi na wagę tego problemu i powszechność opinii 
podkreślmy raz jeszcze. Czas przeznaczony na praktyki (4-6 tygodni) jest uznawany przez przedsiębiorców 
jako zupełnie nie spełniający swej funkcji. Czas ten nie daje uczniom cienia szansy aby czegokolwiek 
praktycznego mogli się nauczyć, podczas gdy w tym samym czasie przeładowanie teoretyczne realizowanego 
przez nich programu jest ogromne i, zdaniem pracodawców, przynajmniej częściowo niepotrzebne. 

 

•••• JeŜeli praktyk mają cztery tygodnie, czyli w sumie mają dwanaście tygodni na trzydzieści sześć 
miesięcy moŜna powiedzieć, to, to jest zdecydowanie za mało. Mają sześćdziesiąt stron zapisanych 
drobnym maczkiem na temat budowy czegoś, podczas gdy tej konkretnej maszyny moŜe nie być w ich 
zakładzie. No, to jest abstrakcja. Ja bym tu zwiększyła przynajmniej dwukrotnie praktykę. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  
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•••• Szkoła nie zapewnia możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień  

W wielu zawodach, aby moc je wykonywać, potrzebne są dodatkowe kwalifikacje/uprawnienia potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami. Koronnym przykładem takiego zawodu jest elektryk. W niektórych zawodach, 
choć dodatkowe kwalifikacje/uprawnienia nie są konieczne do wykonywania zawodu, to jednak ich posiadanie 
znacznie podnosi wartość rynkową pracownika. Szkoły bardzo rzadko umożliwiają uczniom zdobycie 
dodatkowych kwalifikacji/uprawnień. Jednym z aspektów jest tu zapewne kwestia finansowa – kursy te  
w większości przypadków są płatne, a ich ceny wysokie.  
 
Nie można jednak zasłaniać się tylko aspektem finansowym. Z pewnością część uczniów byłaby w stanie  
z własnej kieszeni pokryć opłaty, część środków można by z pewnością zdobyć poprzez zaangażowanie 
sponsorów z lokalnych rynków pracy  
 
Obecnie, kształcąc w określonym zawodzie, który wymaga dodatkowych kursów/uprawnień i zupełnie nie 
uwzględniając możliwości ich zdobycia w programie nauczania, szkoła, zdaniem przedsiębiorców, wypuszcza 
„pseudospecjalistów” nie mogących pracować w zawodzie, bądź też nie mających uprawnień do wykonywania 
wielu czynności, które zawód obejmuje. 
 

•••• Ja uwaŜam, Ŝe nie. JeŜeli ze szkoły wychodzi spawacz, mechanik, czy ktokolwiek to i tak musi mieć 
dodatkowe papierki, na róŜnego rodzaju zezwolenia, certyfikaty. Do początkowej fazy pracy moŜe 
tak, ale musi trafić na pracodawcę, który chciałby w niego inwestować. Dobrze aby człowiek miał 
róŜne kursy, certyfikaty i dobrze było by aby to się działo w trakcie szkoły, ale to się nie dzieje. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

•••• Moim zdaniem, jeśli chodzi o kształcenie, szkoły zawodowe, to wygląda to mizernie, bardzo mizernie! 
Na przykład opuszcza mury szkoły elektryk, który nie ma uprawnień ZAP-owskich, podstawowych. Co 
to za elektryk, kto go zatrudni? [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

 
Zalety nauki zawodu u pracodawcy 
 
W kontekście skuteczności praktycznej nauki zawodu szczególnie chwalony był dualny system kształcenia –  
w Polsce dotyczy on pracowników młodocianych, w którym nauka i praca prowadzona jest jednocześnie.  
W rozwiązaniu tym duży nacisk położony jest na naukę zawodu, zakończoną egzaminem czeladniczym. Egzamin 
ten zdaniem respondentów jest rzeczywiście egzaminem godnym zaufania i rzeczywiście potwierdza posiadane 
w zawodzie kwalifikacje. Dlatego też, zdaniem przedsiębiorców i ich organizacji, pracodawcy uczący zawodu 
młodocianych pracowników są szczególnie ważnym filarem tego systemu. 
 

•••• Tak, to się sprowadza do duŜej roli pracodawcy (…) [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• No na pewno, no u mnie cała załoga jest stworzona po szkole zawodowej. Oni zostali po szkole 
zawodowej u mnie. Niektórzy pokończyli technikum zaocznie jeszcze. Mam takich sześciu, tylko, to są 
dobrzy pracownicy, dobrzy uczniowie. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

•••• Powiem tak, jeŜeli są przygotowani do zdania egzaminu czeladniczego, to (…).Tak, bo oni muszą zdać 
egzamin końcowy. JeŜeli zda egzamin na czeladnika, to sam fakt juŜ świadczy o tym, Ŝe jest 
przygotowany. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  
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W powszechnej opinii, zajęcia praktyczne odbywane w zakładzie pracy, bez względu na zastosowane 
rozwiązanie – uczeń, czy młodociany pracownik są bardzo efektywne i spełniają wiele funkcji, pod warunkiem, 
że będą trwać odpowiednio długo. 
Zakład pracy jest nie tylko miejscem, gdzie pracownik może nauczyć się zawodu, ale także miejscem, gdzie 
może on zweryfikować czy w ogóle do danego zawodu się nadaje, czy ma w jego kierunku zdolności i przede 
wszystkim, czy ma ochotę, aby się dalej w nim kształcić i aby później go wykonywać. 
 

•••• Pracodawcy chwalą młodych, ale szkoła szkołą, a praktyka to zupełnie co innego. Dopiero uczą się  
w pracy, dopiero widać czy mają smykałkę do tego zawodu, dopiero tu moŜna wszystko zauwaŜyć. 
[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 
To co ważne, praktyka w zakładzie pracy daje pracownikowi również możliwość nabycia takich umiejętności jak 
umiejętność pracy z klientem, umiejętność współpracy z innymi – pracy w zespole, organizowania sobie 
stanowiska pracy i dbania o nie, a także wglądu w całość procesu zachodzącego w zakładzie pracy, a nie tylko  
w oderwane, wyrwane z kontekstu części (jak to często bywa w warsztatach i pracowniach szkolnych). 
Dodatkowo nauka w zakładzie pracy, to (przynajmniej teoretycznie – o ile pracodawca dopuści ucznia do tego 
typu maszyn) praca z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i nowoczesnego sprzętu, czego niestety nie może 
zapewnić pracownia, czy warsztat szkolny. 
 

•••• Tak, bo to jest waŜna część umiejętności znalezienia się w zakładzie pracy. Współpraca ze 
współpracownikami, oprócz tych umiejętności zawodowych to jeszcze orientowanie się  
w kompetencjach róŜnych współdziedzin. Bo nie zawsze w jednym zakładzie, tak jak Pani mówi, jest 
lakiernia, jest zakład mechaniki, jest elektronik, więc ten uczeń musi wiedzieć od razu, pracownik 
musi wiedzieć do kogo z czym się zwrócić. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION 
WARSZAWSKI]  

•••• Ameryki nie odkryję jak powiem, Ŝe w tym mimo wszystko nie do końca dualnym systemie kształcenia, 
czyli pracodawca i ten.. to ten młodociany mimo wszystko jest duŜo lepiej przygotowany do nauki 
zawodu, niŜ ten, który idzie na warsztaty szkolne. Bo on od pierwszego dnia obcuje z klientem, słyszy 
jak mistrz rozmawia z klientem, słyszy jak klient składa zamówienie, jak podpisuje umowę. Od 
pierwszego dnia stoi przy maszynie i się uczy.-Pracodawca Ŝąda odpowiedzialności. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• No na pewno, bo jest więcej praktyki. Tutaj jest codziennie inne zadanie, inna praca. A na 
warsztatach ma się określony program i… Jak ja pamiętam z technikum szlifowanie kształtek, klamek 
i się kiedyś (…) robiło i, to było jedyne, co umiałem. śaden pracodawca nie pozwoli sobie na to, Ŝeby 
pracować, nie wiem na maszynach z przed wojny, albo… [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

10.5 Wizja kształcenia zawodowego na podstawie przeprowadzonych badań 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysnuć szereg wniosków dotyczących poprawy efektywności  
i skuteczności kształcenia zawodowego. 
 
Jednym z wniosków fundamentalnych jest smutna diagnoza dotycząca rzeczywistego stanu współpracy szkół, 
pracodawców i instytucji rynku pracy. Otóż wyniki badania pokazały, że rzeczywista współpraca należy do 
rzadkości, a to co łączy szkoły i pracodawców, to bardzo często po prostu układ dotyczący kierowania 
uczniów na praktyczną naukę zawodu. 
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Kolejną smutną konstatacją jest zdiagnozowana duża bierność szkół w relacjach i potencjalnych relacjach  
z pracodawcami. Wielu z pracodawców nie współpracujących w żaden sposób ze szkołami w ogóle nie zetknęło 
się z tą problematyką, nie posiada na ten temat żadnych informacji, nie miało kontaktów z żadną szkołą. 
 
Dodatkowo warto podkreślić, że nawet w przypadkach, gdzie lokalna współpraca działa na bardzo dobrym 
poziomie, istniejące relacje są głównie animowane i podtrzymywane przez przedsiębiorców (kazus Radomia), 
przy raczej biernej postawie szkół

28
. 

 
Kolejny wniosek nie napawający optymizmem to zupełna nieświadomość dotycząca reformy szkolnictwa 
zawodowego – zarówno wśród przedsiębiorców jak i wśród organizacji przedsiębiorców. Ich zdaniem  
w zasadzie reforma wyalienowana jest w stosunku do wszystkich grup, których dotyczy - szkół, pracodawców, 
uczniów i ich rodziców. 
 
W kontekście powyższych wniosków kluczowym dla przyszłości szkolnictwa zawodowego wydaje się 
pobudzenie lokalnej współpracy, zogniskowanej wokół szkół zawodowych z jednoczesnym wskazaniem 
lidera tej współpracy. Liderem tym w naturalny sposób powinna zostać szkoła – jako główny interesariusz lub 
władze lokalne – jako ośrodek życia i ważny punkt decyzyjny w regionie. Ta kwestia powinna być 
rozstrzygana lokalnie zależnie od lokalnych uwarunkowań. 
 

•••• To, Ŝe tutaj są dwa światy po prostu. Trzeba zacząć je zbliŜać. W jaki sposób? Myślę, Ŝe to juŜ 

teŜ powiedziałem, tutaj musi być, powinien być jeden właściciel tego procesu. Zarządzający, 

jakkolwiek by, to ujął. Bo myślę, Ŝe nie do końca czuje się nim kierownik szkoły, nauczyciele. 

Nie do końca teŜ być moŜe się czują lokalne władze (…) wydział edukacji (…) czy oświaty? 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 
Wszystkie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego, przede wszystkim program nauczania zarówno 
teoretycznego jak i praktycznej nauki zawodu, powinny podlegać konsultacjom z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron.  
 

•••• Proces uzgadniania oferty kształcenia powinien być holistyczny, robiony lokalnie – zaangaŜowane 
powinny być w niego róŜne strony i grupy interesów: urzędy pracy, pracodawcy powinni być, 
organizacje pracodawców, no i szkoły. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION 
CIECHANOWSKI]  

•••• Placówki oświatowe powinny się konsultować z pracodawcami. Z przedstawicielami pracodawców typu 
Cech. Oni mają duŜą wiedzę w tym, czego oczekują młodzi ludzie i czego oczekują pracodawcy. 
Samorządy niekoniecznie, moŜe urząd pracy, bo oni wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na rynku 
pracy. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 
Wydaje się, że tak zdefiniowana, szeroka współpraca jest jednym z podstawowych warunków efektywnego  
i przede wszystkim realistycznego kształcenia zawodowego. 
 

•••• My moŜemy super sobie załoŜyć teorię, ale jeŜeli tamte rzeczy „nie doszlusują” w pewien sposób, 
albo nie będą uzupełnione, to nie będzie to działać. Bo cóŜ, program będzie stworzony…. JeŜeli oni 
będą to realizować bez współpracy z przedsiębiorcami, bez współpracy z realiami, bez wspomagania 
się jakimkolwiek narzędziem, to będzie pogadanka po prostu zwykła. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  
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 Oczywiście relacjonujemy tu opinie jedynie przedsiębiorców i ich organizacji. 
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Konsultacje programów nauczania, programów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorcami są bowiem 
kluczowe dla urealnienia tych programów. Co z pewnością zaowocuje ograniczeniem procederu uprawiania 
fikcji polegającej na nie mającym wiele wspólnego z rzeczywistością wypełnianiu dzienniczków praktyk. 
Dodatkowo konsultacje pomogą zwiększyć dopasowanie kształconych umiejętności do potrzeb pracodawców, 
którzy przecież są ostatecznym weryfikatorem skuteczności kształcenia zawodowego. 
 

•••• Bez programu dobrego, bez współpracy powiedzmy z biznesem…Z przemysłem generalnie. Nie wiem  
z hotelami, z firmami budowlanymi, nie ma, o czym mówić. Tak, jak mówiłem, szkolnictwo, rodzice, 
dzieciaki…[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• I kaŜdy sobie Ŝyje w swoim świecie, a to musi być symbioza, musi być, to połączone i musi być sposób 
na to, Ŝebyśmy mieli właśnie wspólną płaszczyznę. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Jak ja podróŜuję sobie po Europie i patrzę jak w zachodniej Europie to wygląda, w szczególności  
w Niemczech, ale i we Francji i w pozostałych krajach widać bardzo całą tę współpracę. Widać 
korelację biznesu z lokalnymi władzami - w sensie pozytywnym, biznesu ze szkołami. Mało tego, 
biznes ma duŜy wpływ na to, czego w szkołach się po prostu uczy…[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Trudno mi jest powiedzieć na jakich etapach, bo to jest sprawa bardzo dyskusyjna, na których 
etapach. Przedsiębiorca nie jest pedagogiem. MoŜe nie powinien podchodzić od strony ustalania 
harmonogramu zajęć, ale od strony przygotowania, wymogu to zdecydowanie tak. Powinien 
uczestniczyć, bo to jest przyszły pracownik. I tutaj nie oszukujmy się, jeśli będzie osoba wykształcona 
właściwie, to pracodawca ją zechce, a przy duŜym bezrobociu jednak waŜne jest, Ŝeby osoba 
poszukująca pracy była dobrze przygotowana. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 
Kolejnym ważnym wnioskiem jest konieczność zmiany wizerunku nauki zawodu – zarówno wśród uczniów jak  
i wśród kadry nauczycielskiej. Podstawą tej zmiany powinna stać się próba mentalnego włączenia nauki zawodu 
do obszaru szkoły, a pracodawców prowadzących praktyczną naukę zawodu objęcie statusem nauczyciela. 
Uczeń powinien mieć świadomość wagi praktycznej nauki zawodu – wiedzieć, że jego praktyczne umiejętności 
w ostatecznym rachunku zadecydują o jego sukcesie na rynku pracy. Powinien mieć świadomość, że praktyczna 
nauka zawodu to także szkoła – tylko realizowana w innym miejscu, zajęcia mające taką samą wartość, jak 
zajęcia teoretyczne odbywające się w szkole. Pracodawca powinien mieć ciągły kontakt ze szkołą i uczeń 
powinien być tego świadomy. 
 

•••• Nie ma mowy o korzyściach materialnych. Ale jeŜeli uczeń widzi, Ŝe właściciel zakładu ma kontakt ze 
szkołą, to on inaczej postrzega naukę. Nie traktuje sobie tego na luzaku. Wie, Ŝe jest kontakt ze 
szkołą, ma ocenę. Nie przychodzi tylko po to, Ŝeby przychodzić, ale dostaje teŜ z tego ocenę, więc 
musi się starać. On nadal jest w szkole, tutaj są takie same zasady. Ja im ciągle tłumaczę, jeŜeli 
chodzi o dni wolne i tak dalej. To jest teŜ korzyść dla ucznia. Młody człowiek musi znać trochę 
dyscypliny. To są młodzi ludzie. Oni czasami nie wiedzą, co chcą w Ŝyciu robić. 1 na 10 wybierze to  
z powołania, a reszta, no bo ktoś podpowiedział. Często bywa tak, Ŝe sporo osób się wykształci  
i pracuje w tym zawodzie. Nawet ci, którzy na początku nie byli przekonani. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 
Warto rozważyć przeprowadzenie kampanii świadomościowej skierowanej do pracodawców i ich organizacji 
mającej na celu pobudzenie ich myślenia w kategoriach niematerialnych i niebezpośrednich zysków, jakie 
przedsiębiorca może wynieść angażując się we współpracę ze szkołami dotyczącą praktycznej nauki zawodu. 
Wskazanie na takie korzyści jak zapewnienie sobie kadry, rozwój tych umiejętności, jakie z punktu widzenia 
przedsiębiorcy są kluczowe, podmiotowość w kształtowaniu życia społecznego i działanie dla długofalowego 
rozwoju własnego biznesu. 
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Poza powyżej opisanymi zasadniczymi zmianami badanie wskazało na szereg działań, które choć mniej 
fundamentalne, to jednak w znaczny sposób mogą wpłynąć na  pozytywne zmiany w szkolnictwie zawodowym. 
 

� Po pierwsze rozważenie wprowadzenia większej liczby godzin zajęć praktycznych. W tym samym 
kontekście zmiany dotyczące likwidacji bądź znacznego wydłużenia krótkich praktyk zawodowych jakie 
uczniowie odbywają w zawodowych szkołach średnich. Jak pokazało badanie praktyki zawodowe ze 
względu na ich krótki okres są jednym z najbardziej i najpowszechniej krytykowanych aspektów 
kształcenia zawodowego. 

 

•••• Przede wszystkim zwiększyć praktykę zawodu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PŁOCK, SUBREGION 
PŁOCKI]  

•••• No wie pani, jeŜeli w naszym przypadku uczeń przychodzi w czwartek, piątek od godziny ósmej do 
trzynastej… przez dwa dni w tygodniu, to co on się moŜe nauczyć (…) Nasza wypowiedź zmierza do 
tego, Ŝeby przedłuŜyć ilość zajęć praktycznych. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOŃSK, 
SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 

� Zadbanie o to, aby uczeń odbywał praktyki ucząc się wielu różnych działań, na wielu różnych 
odcinkach. Aby odbywał praktyki wielofunkcyjne, w miejsce wykonywania przez cały okres nauki 
zawodu tych samych czynności, albo tego samego zestawu czynności. 

 
•••• Na pewno teŜ uczniowie nauczą się zawodu, jeŜeli to są praktyki wielofunkcyjne, czyli kuchnia, 

recepcja, obsługa kelnerska, czyli ta rotacja funkcyjności będzie w pełnej opcji jeśli mówimy  
o hotelarstwie i turystyce. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

 

� Zadbanie o zwiększenie motywacji uczniów, szczególnie w kontekście praktycznej nauki zawodu. 
Zmiana motywacji powinna zostać osiągnięta zarówno przez odpowiednie oddziaływanie 
pedagogiczne, jak też przez system zachęt – np.: wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, 
wynagrodzenie wzrastające wraz ze wzrastającymi umiejętnościami i przydatnością dla pracodawcy 
uczącego zawodu, czy też oferowanie dla najlepszych praktyk w najbardziej ekskluzywnych miejscach  
u najbardziej popularnych pracodawców w branży. 

 

•••• Praktyki w fajnych miejscach w nagrodę – i jest inna motywacja – np.: w hotelu Gołębiewskim. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, PŁOCK, SUBREGION PŁOCKI]  

•••• On musi mieć teŜ motywację. Tylko finansowa motywacja. Jeśli on jest dobry, to mi się opłaci mu 
zapłacić te pięć złotych za godzinę, bo on na to zarobi. A on ma tę motywację, bo on zarobi 
pieniądze. Bo w domu nie ma… Mam takich, Ŝe on po prostu rodzinę utrzymuje dosłownie. Ta nauka 
jest potrzebna teŜ i po to, bo nie dość, Ŝe się uczy, to jeszcze i zarabia. A jak nie będzie zarabiał, to 
nie chce chodzić wcale. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

� Zadbanie o to, aby w każdej szkole był specjalista zajmujący się koordynowaniem współpracy 
pomiędzy szkołami a pracodawcami, koordynowaniem nauki zawodu u pracodawców. Specjalista 
przypisany tylko i wyłącznie do tego obszaru. 

 

•••• Ja myślę, Ŝe naleŜy to wspierać. Fajnie by było, gdyby w szkołach byli specjaliści ułatwiający 
uczniom praktyki, przyciąganie jakiś pomocy naukowych, no nie wiem, specjaliści tacy, którzy by 
się tym zajmowali. śeby to nie była pani nauczycielka, która ma przy okazji robić.. Ŝe jest to 
pani od fizyki, czy od czegoś i przy okazji musi im coś ułatwiać, załatwiać środki dla nich, i tym 
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się zajmuje, mimo Ŝe nie ma czasu ani chęci. Tak jak patrzę w urzędach pracy, Ŝeby ta 
współpraca… no są osoby, które się tym zajmują, Ŝeby dodatkowe środki były na to poświęcane. 
Bo jak się tym młodym wcześniej zacznie pomagać i ułatwiać wejście w ten świat kariery 
zawodowej, tym lepiej. Tym bardziej to zaprocentuje w przyszłości. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

� Zadbanie o wzrost kompetencji praktycznych wśród kadry nauczycielskiej, choćby poprzez 
oddelegowanie na szkolenie do firm, w których uczniowie mają praktyczną naukę zawodu, tak aby 
nauczyciel wiedział czego i w jakich warunkach uczą się jego uczniowie, aby miał chociaż podstawowe 
umiejętności praktyczne. 

 

•••• I równie dobrze Ŝeby ten teoretyk był zachęcany do praktykowania tego zawodu. Ja wiem, Ŝe 
aktualnie jest projekt unijny dla nauczycieli zawodowych w szkołach, Ŝeby oni zdobywali 
praktyczne umiejętności w zakładach pracy. Jest, to spory projekt na całą Polskę. Więc ci, co są 
nauczycielami zawodu poprzez kontakt z zawodem w zakładzie pracy, Ŝeby zobaczyli, jak ta część 
praktyczna jest realizowana. No, kierownik działu praktyk z Hubala był oddelegowany do 
zakładu, Ŝeby miał do czynienia z tymi nowymi technologiami, Ŝeby później, to przekładać na 
uczniów, na wykłady. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

� Warto także rozważyć jakąś formę rekompensaty pracodawcy za zaangażowanie w kształcenie 
zawodowe. Obecnie pracodawcy, nawet ci współpracujący ze szkołami, mają poczucie, że są 
wykorzystywani, że ponoszą tylko koszty, że cały ciężar nauki praktycznej zawodu jest przerzucony na 
ich barki. 
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11 OPINIE PRACODAWCÓW NA TEMAT OBECNEJ REFORMY KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

W zasadzie wszyscy badani mieli wrażenie wszechobecnej i permanentnej reformy, w której od wielu lat tkwi 
polskie szkolnictwo, a tym samym kształcenie zawodowe. To co ważne, ta świadomość, to często świadomość 
rzeczywistości zdecydowanie negatywnej i negatywnych zmian, które w konsekwencji prowadzą do upadku 
szkolnictwa zawodowego, a nie jego rozwoju.  
 
Zdaniem respondentów efektem reform edukacyjnych jest deprecjacja szkolnictwa zawodowego w opinii 
publicznej. Zarówno młodzież, jak też przede wszystkim, rodzice uważają, że wykształcenie zasadnicze 
zawodowe nie jest w dzisiejszych czasach „żadnym wykształceniem”, a młodzież powinna starać się o zdobycie 
co najmniej średniego wykształcenia. 
 
Efektem takiego postrzegania szkolnictwa zawodowego jest coraz niższy rzeczywisty popyt na nie, co przejawia 
się w likwidacji poszczególnych klas zawodowych, a następnie całych szkół. Zjawisko znikania z lokalnych 
rynków szkół zawodowych widoczne było w każdym z badanych regionów i było spontanicznie wskazywane  
w trakcie każdej z grup dyskusyjnych. 
 

•••• Nic nie mogę sobie przypomnieć, To juŜ któraś reforma...Cały czas jest reforma (...) 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• Trzeba wrócić do historii (..) Jak weszła pierwsza reforma kształcenia to w Siedlcach na 80 
tysięczne miasto została 1 szkoła, która zajmuje się kształceniem młodocianych pracowników. To 
dobrze, czy źle? Gdzie były władze samorządowe wtedy? Gdzie był prezydent? [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• Budowlanka jest jedna na powiat siedlecki, miasto Siedlce. Dają nam 10 murarzy. Ich przydałoby 
się 100. Z tych 10, zawsze 5 jest „nieszczęśliwych”. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, 
SUBREGION SIEDLECKI]  

 
Natomiast konkretna wiedza dotycząca reformy szkolnictwa zawodowego była bardzo niska. Respondenci, 
którzy wydawali się dysponować jakimiś informacjami na ten temat, posiadali raczej informacje wyrywkowe. 
Natomiast jedynie z wypowiedzi pojedynczych osób można było wnosić, że posiadają wiedzę rozleglejszą i mają 
również przemyślane opinie w tej kwestii. 
 
Warto podkreślić, że osoby, które dysponowały konkretną wiedzą na temat reformy, głównie rekrutowały się 
spośród przedstawicieli Cechów i Izb rzemieślniczych, nieco rzadziej spośród przedstawicieli innych 
organizacji przedsiębiorców. Osoby te nie ukrywały, że ich wiedza to wiedza raczej zawodowa, będąca 
konsekwencją uczestnictwa w konsultacjach związanych z reformą szkolnictwa zawodowego i jej kształtem. 
Należy tu przede wszystkim przywołać przedstawicieli organizacji pracodawców z Warszawy, którzy 
rzeczywiście na tle pozostałych uczestników badania posiadali informacje wręcz imponujące. 
Wśród samych przedsiębiorców osoby mające jakąkolwiek (nawet znikomą) wiedzę dotyczącą reformy 
szkolnictwa zawodowego zdarzały się sporadycznie, choć oczywiście były wyjątki (np.: przedstawiciele branży 
metalurgicznej w Radomiu, o których niejednokrotnie wspominaliśmy w niniejszym opracowaniu). 
 
Co ważne przedsiębiorcy mają świadomość braku wiedzy dotyczącej reformy – zarówno we własnym 
środowisku, jak również braku wiedzy wśród młodzieży oraz jej rodziców, którzy również powinni być 
współodpowiedzialni za podejmowane decyzje edukacyjne i których te decyzje bezpośrednio dotyczą. 
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•••• W moim mniemaniu wiedza o wprowadzanych zmianach jest znikoma. I nawet tak, jak się rozmawia, 
trochę od innej strony, nie od strony przedsiębiorcy, tylko od strony rodzicielskiej, to te zmiany są  
w ogóle nieczytelne dla rodziców. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 
Pominięcie, lub mówiąc delikatniej, nieuwzględnienie w dostatecznym wymiarze opinii przedstawicieli rynku 
pracy - przede wszystkim przedsiębiorców, ale także i innych jego uczestników takich jak powiatowe  
i wojewódzkie urzędy pracy, organizacje przedsiębiorców, a także samych zainteresowanych – uczniów i ich 
rodziców, wydaje się być w odczuciu respondentów grzechem pierworodnym tej reformy. 
 
Przede wszystkim kluczowa tu powinna być opinia pracodawcy – to przecież on jest ostatecznym  
i najbardziej surowym weryfikatorem skuteczności i efektywności nauczania w szkolnictwie zawodowym. 
 
Taka sytuacja jednak nie dziwi w kontekście omówionego w poprzednich rozdziałach wyizolowania szkoły  
z jej otoczenia funkcjonalnego. Jest jednym z przejawów tego wyobcowania i świadczy o problemie nie tylko 
na poziomie lokalnych społeczności, ale także na poziomie systemowym szkolnictwa zawodowego. 
 
Efektem takiej sytuacji jest wyobcowanie z reformy tych, których reforma ta ma dotyczyć. Rodzi to 
niezrozumienie, brak chęci do działania i angażowania się, a przede wszystkim rozgoryczenie przejawiające się 
w postaci krytykanctwa i narzekania. 
 
Warto podkreślić, że postawa na „nie” wobec reformy była odczuwalna podczas dyskusji w trakcie wszystkich 
grup dyskusyjnych, niezależnie od poziomu wiedzy jaką uczestnicy dyskusji prezentowali. Ewidentnie reforma 
odczuwana jest jako zewnętrzna, wyobcowana i wyalienowana z rzeczywistości, w której funkcjonują 
przedsiębiorcy, ale także ich organizacje. 
 

•••• Po prostu nie wysłuchano propozycji środowiska pracodawców. (…) Co do nazewnictwa zawodowego, 
właśnie ustawiania programów nauczania, siatki godzin i tych wielu kwalifikacji w niektórych 
zawodach i procesu egzaminowania. Nie znam jeszcze dobrze tego rozporządzenia dotyczącego 
egzaminowania, tam są jakieś zmiany, ale, to dopiero Ŝycie pokaŜe, jak, to będzie. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

•••• No tak, ale czy ta reforma była przygotowana i słuchano przedsiębiorców modelując to na nowo? Nie! 
Obawiam się, Ŝe teŜ nie i będzie kolejne rozczarowanie. Tak pozwolę sobie to skomentować. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Mówią, kaŜą nam znowu coś wprowadzać, ale my się z tym nie utoŜsamiamy. No to jak to moŜe 
dobrze funkcjonować. Tutaj teŜ jest uwaŜam problem. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

 
Taka sytuacja jest w przekonaniu bardziej świadomych przedsiębiorców zupełnie „surrealistyczna”. Nie można 
bowiem konstruować rzeczywistości, która ma służyć pewnym grupom w oderwaniu od tych grup. 
Rzeczywistość staje się wtedy abstrakcyjna. 
 

•••• Tak, tak. Czyli krótko mówiąc zupełne pomylenie pojęć. Bo według mnie, to powinna być pełna forma 
usługowa, tak samo, jak i władz lokalnych wobec podmiotów ich otaczających jakby. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 
Pojawiły się także opinie, że ciągły proces reformowania z jakim mamy do czynienia w Polsce jest szkodliwy 
dla szkolnictwa zawodowego z powodu permanentnej zmienności i  braku stabilności. 
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Aby rzeczywistość dobrze funkcjonowała potrzebna jest przede wszystkim stabilność, związek z tradycją, 
powolna ewolucja spowodowana po prostu zmianą rzeczywistości. Gruntowne ciągłe zmiany nie służą dobrej 
kondycji rzeczywistości. 
 

•••• (…) oceniano szkolnictwo zawodowe i pierwsze miejsce zajęła Norwegia. Wie pani dlaczego? Od 30 lat 
nic nie zmieniali w szkolnictwie zawodowym. Mają najlepszych fachowców. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• Nie ma u nas ciągłości systemu. Co cztery lata wszystkie przepisy są wywracane do góry nogami.  
A przysłowie angielskie mówi, Ŝe umarli trzymają Ŝywych za nogi. I to jest prawda, bo ta ciągłość 
musi być zachowana. To nie jest waŜne, Ŝe… Dlatego musi być ta ciągłość zachowana, ten system ma 
być naprawiany, a niewywracany. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

 
Poniżej przytoczono wszystkie odniesienia do reformy szkolnictwa zawodowego jakie odnotowano w trakcie 
grup dyskusyjnych – poczynając od tych najbardziej ogólnych i fragmentarycznych, a kończąc na wypowiedziach 
konkretnych prezentujących przemyślane opinie na ten temat.  
 

1) Reforma polega na tym, że próbuje się przywrócić rangę szkolnictwu zawodowemu. 

Opinia ta, choć nie często wyrażana explicite, w związku z reformą szkolnictwa, to jednak należała do dość 
często prezentowanych w trakcie dyskusji grupowych. Najczęściej pojawiała się ona w kontekście ogólnym –  
w związku ze szkolnictwem zawodowym, ale również w związku z konkretnymi pytaniami moderatora 
dotyczącymi samej reformy. 
Powszechne były poglądy, że deprecjacja szkolnictwa zawodowego skutkująca spadkiem liczby szkół 
zawodowych oraz liczby fachowców wychodzących na lokalne rynki pracy zaczyna być odczuwalna na rynku. 
Przedsiębiorcy widzą w niektórych zawodach braki kadrowe, mają problemy z rekrutacją odpowiednich 
(odpowiednio wykwalifikowanych pracowników) i przeczuwają, że jeżeli nie zostaną podjęte jakieś działania  
w niedługim czasie taka sytuacja zacznie dotyczyć wielu innych branż, w których obecnie jeszcze odczuwalna 
nie jest. 
W związku z tym działania zmierzające do przywrócenia wagi szkolnictwu zawodowemu, do zwiększenia jego 
popularności są jak najbardziej racjonalne i pożądane z punktu widzenia rynku pracy. Dlatego też, postrzegając 
je jako działania naprawcze, można je wpisać w obszar reformy szkolnictwa zawodowego 
 

•••• No ja mam tylko wiedzę taką, Ŝe jak wcześniej były nielubiane szkoły zawodowe, to teraz się do tego 
wraca. Tak, wraca się. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

 

2) Reforma polega na łączeniu kilku zawodów w wiązki – w jeden szerszy zawód. 

Opinia ta należy do opinii jednostkowych. Pojawiła się jedynie w dyskusji pracodawców współpracujących ze 
szkołami w Siedlcach.  

 

•••• Połączyli parę zawodów w jeden. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

3) Reforma polega na zmianach dokonywanych w ramach poszczególnych zawodów. 

Powoływano się w tym przypadku na zawód kucharza. W zawodzie tym nastąpiły zmiany zarówno w samej 
nazwie, jak i w czasie trwania nauki. Z wypowiedzi respondenta można było wnosić, że chociaż posiada 
fragmentaryczną wiedzę dotyczącą samych zmian, to nie dysponuje żadną wiedzą dotyczącą motywów oraz 
celów tych zmian. Wyrwane z kontekstu i być może, wręcz niezrozumiane, zmiany często stają się przyczyną 
postrzegania całej reformy jako działań bez sensu, wprowadzających jedynie chaos, których celem 
autotelicznym jest sama zmiana. Reforma jawi się wówczas jako „sztuka dla sztuki”. 
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•••• Zmiany zawodów. Przedtem… Najprostszy przykład jest na kucharzu - wcześniej, jak ja rozpoczynałam 
tutaj zabawę, Ŝe tak powiem, z refundacją w dwutysięcznym czwartym roku, to była wojna teŜ  
o kucharza. Bo były dwa zawody. Był kucharz i był kucharz małej gastronomii. Jeden był dwuletni, 
drugi był trzyletni. Zmieniono - został tylko dwuletni. Teraz komuś się przypomniało, Ŝe moŜna coś 
tam wydłuŜyć, obcięto część, zostało na kucharzu. I myślę, Ŝe to wprowadza taki chaos, niepotrzebny 
chaos w dokumentach wszelkiego rodzaju… [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

 

4) Wydłużenie czasu nauki z 2 do 3 lat. 

Zmiana postrzegana jako negatywna. Zdaniem respondenta okres dwuletni to okres wystarczający na naukę 
zawodu. Wydłużenie nauki do 3 lat nic w tym względzie nie wnosi. Tutaj także widoczny jest brak zrozumienia 
celów jakie stoją za wprowadzeniem tych zmian. 
 

•••• WydłuŜenie do 3 lat co mija się z celem - bo on u pracodawcy, jak ma się nauczyć coś, to się nauczy 
przez dwa lata, a jak się nie nauczył, to się nie nauczy i przez pięć. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

5) Zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki zawodu. 

Było to w zasadzie przypuszczenie ufundowane na przekonaniu, że reforma powinna zmierzać do umożliwienia 
uczniom bardziej efektywnej nauki zawodu. Respondent wnosił z tego, że prawdopodobnie reforma będzie 
zmierzać do zwiększenia liczby godzin praktycznej nauki zawodu. 
 

•••• Wydaje mi się, Ŝe po prostu ten pracownik powinien być bardziej nauczony tego konkretnego zawodu. 
MoŜe to chodzi o te praktyki, Ŝeby tych praktyk było więcej, Ŝeby doświadczenie miał bardziej 
praktyczne niŜ teorię. Bo teoria jest mało przydatna w pracy, bardziej praktyka, doświadczenie 
zawodowe. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

6) Przeorganizowanie praktycznej nauki zawodu. 

Na aspekt ten zwrócono uwagę w Warszawie - w trakcie dyskusji przedstawicieli organizacji pracodawców. 
Reforma ich zdaniem ma polegać nie tylko na zwiększeniu liczby godzin praktycznej nauki zawodu, ale również 
na przeorganizowaniu układu zajęć praktycznych i teoretycznych– tak aby w większym stopniu dopasować je do 
potrzeb i realiów zakładów w jakich się odbywają, oczywiście również biorąc pod uwagę interes ucznia. Takie 
przeorganizowanie odbywać się powinno z udziałem pracodawców, jako jednej ze stron decyzyjnych w tym 
zakresie. Powoływano się w tym kontekście na przykład rozwiązań stosowanych w Norwegii, a także 
wskazywano na przykłady szkół z Warszawy, które już w taki sposób funkcjonują. Zajęcia teoretyczne i zajęcia 
praktyczne odbywają się tam w oddzielnych kilkumiesięcznych blokach. Blok praktycznej nauki zawodu jest 
realizowany po zakończeniu półtorarocznego bloku teoretycznego. Taka organizacja nauki jest bardzo dobrze 
przyjęta przez pracodawców. 
 

•••• (…) i od lat w tej reformie oświaty postulaty pracodawców zwiększenia. Tak jak na przykład system 
norweski - dwa lata szkoły, dwa lata praktyk, czy rok, czy półtora. Zwiększenia praktyki, albo 
przeorganizowania, Ŝe teoria, później praktyka. Na przykład nasza organizacja miała dobre takie 
praktyki na Świętojerskiej. Była taka szkoła wielozawodowa, gdzie dyrekcja była otwarta na postulaty 
pracodawców i tam nauka była zorganizowana w sposób: półtora roku teorii, półtora roku praktyki. 
Nasi pracodawcy byli super zadowoleni, bardzo dobrze z tą szkołą współpracowali. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZWASKI]  
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7) Nowy system egzaminowania. 

Zwrócenie uwagi na zmiany w systemie egzaminowania zmierzające do nadmiernej formalizacji samego 
egzaminu. Zmiany te zdaniem respondenta, który wspomniał o nich w związku z reformą szkolnictwa 
zawodowego, będą miały negatywny wpływ na zdawalność egzaminów. 

 

•••• Ten proponowany system OKE to jest koszmar. Oni dziś mają zdawalność w okolicach 65%, 45%, 42%  
i to się dalej tak formalizuje, tak uszczelnia, Ŝe to jest bez sensu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, 
SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

8) Włączenie pracodawców w proces tworzenia programu nauczania. 

Zmiany zdaniem uczestników grupy w Radomiu mogą polegać również na włączeniu pracodawców w dyskusję 
nad programem nauczania i w konsekwencji na uczynieniu ich współodpowiedzialnymi za reformę 
programową.  
 

•••• W kaŜdym razie polega równieŜ na tym, Ŝeby wciągnąć, dając równieŜ moŜliwość pracodawcom  
w tworzeniu, czy konstruowaniu programu nauczania. Wciągnąć ich w to wszystko, a potem zrzucić na 
nich odpowiedzialność. Bo jak nie wyjdzie, to…. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Zaszły bardzo duŜe zmiany, które w efekcie mają przynieść poprawę jakości. Bardzo duŜo mówi się  
o włączeniu pracodawców do procesu szkolenia. JuŜ z tego etapu wdraŜania, informowania rodzą się 
takie sytuacje, których do tej pory nie było (…) [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

9) Wprowadzenie kształcenia modułowego. 

Wątek kształcenia modułowego pojawił się jedynie na jednej grupie dyskusyjnej w Radomiu. Warto podkreślić, 
że wątek ten pojawił się w dyskusji spontanicznie, w kontekście reformy szkolnictwa zawodowego. 
Wypowiedzi respondentów świadczyły o tym, że posiadają wiedzą na temat kształcenia modułowego, a nie 
tylko znają samo pojęcie. 
 

•••• Znaczy ja wiem, Ŝe zostało wprowadzone szkolenie modułowe, które zakłada prowadzenie pewnych 
cykli z konkretnych obszarów i dziedzin. Ale, no trudno mi się wypowiadać, poniewaŜ ja nie czytałem 
szczegółów, pomimo, Ŝe miałem to w ręku. Ale to jest to, o czym mówi kolega, tak? JeŜeli ta reforma 
jest w jakikolwiek sposób oparta o realne potrzeby, no to moŜe i ma to sens. Natomiast, jeŜeli, to 
jest przygotowane, Ŝeby zmienić coś dla zmiany, to nie wiem. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
RADOM, SUBREGION RADOMSKI] 

•••• W reformie oświaty, szkolenia zawodowego wprowadzenie sytemu modułowego, czyli uczenia w ten 
sposób, Ŝe wiedza plus umiejętności, bo to są dwie róŜne rzeczy. Ktoś robi reformę, ktoś próbuje 
majstrować przy tym, tylko nikt tego nie oparł o terminarz wydatków z tym związanych (…) 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  
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12 OPINIE PRACODAWCÓW O MOŻLIWOŚCIACH UPOWSZECHNIENIA I ZNACZENIU 
SYTEMU KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 

Podobnie jak sama reforma kształcenia zawodowego, tak również idea kształcenia modułowego jest 
powszechnie nieznana respondentom. Należy jednak podkreślić, że o ile na temat reformy większość 
respondentów miała cokolwiek do powiedzenia – choćby wyrażenie swojej niezbyt dobrze uzasadnionej 
niechęci i złej opinii, o tyle w przypadku kształcenia modułowego sytuacja była zdecydowanie mniej 
skomplikowana. 
Otóż z pojęciem tym zetknęli się jedynie pojedynczy uczestnicy grup dyskusyjnych, a wiedzą na ten temat 
dysponowali jedynie trzej przedsiębiorcy – przedstawiciele branży metalurgicznej z Radomia. Znali oni ten 
temat z racji swojego dużego i przemyślanego zaangażowania we współpracę ze szkołami, którą to współpracę 
traktują jako konieczną część prowadzonego przez siebie biznesu. Dla nich współpraca ze szkołą jest integralną 
częścią rozwoju, a nawet bytu ich przedsiębiorstw. 
 
Z uwagi, że była to w całym badaniu sytuacja odosobniona, ich wiedzy i poglądom zostało poświęcone nieco 
więcej miejsca i zostały one dokładniej omówione. 
 
Przede wszystkim należy podkreślić, że respondenci ci o kształceniu modułowym zaczęli mówić spontanicznie – 
w odpowiedzi na pytanie moderatora dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego. 
 
W spontanicznych wypowiedziach radomskich przedsiębiorców kształcenie modułowe: 

� jest podzieleniem materiału na pewne cykle tematyczne,  
� cykle tematyczne obejmują zarówno wiedzę jak i praktykę/umiejętności, 
� wbrew temu, co realizowane było przez ostatnie lata, kształcenie modułowe ma być połączeniem 

wiedzy i umiejętności. 

 

•••• Znaczy ja wiem, Ŝe zostało wprowadzone szkolenie modułowe, które zakłada prowadzenie 
pewnych cykli z konkretnych obszarów i dziedzin. Ale, no trudno mi się wypowiadać, poniewaŜ ja 
nie czytałem szczegółów, pomimo, Ŝe miałem, to w ręku. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• W reformie oświaty szkolenia zawodowego, wprowadzenie sytemu modułowego, czyli uczenia  
w ten sposób, Ŝe wiedza plus umiejętności, bo to są dwie róŜne rzeczy. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Znaczy generalnie jedna rzecz jest zaakcentowana, oddzielenie wiedzy od umiejętności. Czyli 
moduł, to ma być to i to, nie da się tego podzielić. Nasza reforma sprzed iluś tam lat polegała na 
tym, Ŝe… Bo takie modułowe kształcenie odbywa się od wielu lat w Niemczech, w Szwajcarii 
bardzo ładnie się rozwija. Wiedza plus umiejętności. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

 
Jednak należy podkreślić, że w grupie tej od razu, jak na realistów przystało, zaakcentowano fakt, że  
w przypadku wprowadzania kształcenia modułowego prawdopodobnie nie do końca zostały przemyślane 
kwestie finansowe. Takie kształcenie jest bowiem zdecydowanie bardziej kosztowne niż kształcenie dualne. 
 
Dofinansowania w kształceniu modułowym, aby było ono sprawne i aby realizowane w nim były jego założenia, 
wymagają w zasadzie wszystkie elementy. Dodatkowe fundusze potrzebne są bowiem: 
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� na kształcenie/dokształcanie/ aktualizację wiedzy przez nauczycieli, 
� zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, 
� dofinansowanie nowoczesnego i odpowiednio do nauczanych treści wyposażonego zaplecza 

warsztatowego. 

 
Zdaniem badanych najpierw wprowadzono reformę, a dopiero w następnej kolejności wykonano realistyczny 
namysł nad jej realizacyjną stroną i zaczęto zastanawiać się nad możliwościami jej wdrożenia. Należy pamiętać, 
że nawet szczytna idea, gdy nieodpowiednio zaplanuje się jej warstwę realizacyjną, może przerodzić się we 
własną karykaturę i zamiast do zmian pozytywnych prowadzić do pogorszenia sytuacji. 
 

•••• Ktoś robi reformę, ktoś próbuje majstrować przy tym, tylko nikt tego nie oparł o terminarz 
wydatków z tym związanych, czyli… [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI] 

•••• Znowu jak tam kiedyś byliśmy w Warszawie, w urzędzie, to pan, chyba z Urzędu 
Marszałkowskiego zaproponował, Ŝebyśmy sobie załoŜyli szkołę, jakieś technikum. Sami, po 
prostu za swoje pieniądze i koniec. Będziemy mieli wtedy swoich fachowców. No tak 
zaproponował i teraz wychodzi na, to, Ŝe, to będzie dokładnie tak samo wyglądać, bo ktoś 
majstrował przy reformie, mówi o szkoleniu modułowym, tylko nikt nie mówi o pieniądzach, 
które się z tym wiąŜą. Czyli o przyzwoitych nauczycielach, którzy będą wymagać pensji,  
o zapleczu warsztatowym, technicznym w szkołach. Bo młodzieŜ musi się zderzyć na początku  
z czymś takim, co jest z dwudziestego pierwszego wieku, albo z końcówki dwudziestego, a nie  
z dziewiętnastego. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 
Jak już wspomniano, powyżej przytoczone wypowiedzi są w zasadzie jedynymi wypowiedziami opartym i na 
wiedzy i własnych, wcześniej posiadanych opiniach i przemyśleniach. Pozostałe opinie uzyskane w trakcie 
badania zostały wywołane przez moderatora. Były one reakcją na zaprezentowaną informację dotyczącą 
kształcenia modułowego. Bowiem typową odpowiedzią na pytanie moderatora o kształcenie modułowe było:  
 

•••• Kształcenie modułowe? Pierwsze słyszę. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  

 

KARTA KSZTAŁCENIE MODUŁOWE
29

 

 

Kształcenie modułowe jako jedna z form nauki zawodu jest specyficzną formułą dydaktyczną charakteryzującą 
się podziałem treści kształcenia w zawodzie na moduły (nie występuje tu ujęcie przedmiotowe), stanowiące 
odrębne jednostki kształcenia, łączące w sobie naukę praktycznych umiejętności oraz pozyskiwanie niezbędnej 
wiedzy teoretycznej. Pozwala to na dużą elastyczność w procesie kształcenia, w tym nabywanie i potwierdzanie 
kolejnych kwalifikacji zawodowych także po wcześniejszym przerwaniu nauki, bądź też nabywanie jedynie 
części kwalifikacji w danym zawodzie poszukiwanych na rynku pracy. 

W kształceniu modułowym przyjmuje się założenie, że podstawą nabywania umiejętności powinno być 
wykonywanie różnorodnych czynności i operacji praktycznych w sytuacjach rzeczywistych bądź symulowanych. 
Jedno z podejść dotyczących kształcenia modułowego opisuje zawód jako określoną całość. Zawód jest 
analizowany i dzielony na samodzielne, logiczne części (mogą nimi być zadania zawodowe, zakresy pracy lub 
kwalifikacje dla zawodu – tu kwalifikacje rozumiane jako umiejętności), które mogą stanowić treść kształcenia 
(kurs lub pełny cykl kształcenia w zawodzie), co w efekcie prowadzi, po końcowej ocenie, do uzyskania 
certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego określone kwalifikacje w zawodzie. 

                                                 
29

 Informację tę prezentowano respondentom w trakcie grup dyskusyjnych. Każdy z respondentów otrzymywał kartę z informacjami,  

a ponadto moderator odczytywał na głos zawarte na karcie informacje. 
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Moduły (określane często jako moduły umiejętności zawodowych) są to zintegrowane elementy, które składają 
się na zawód i mogą być wyrażone poprzez zadania zawodowe, zakresy pracy lub umiejętności dla zawodu. 

 

Cechy modułowego systemu kształcenia 

• programy kształcenia zawodowego maksymalnie odzwierciedlają wymagania na konkretnym 
stanowisku pracy i biorą po uwagę indywidualne cechy oraz doświadczenie osoby podejmującej 
naukę; 

• w procesie kształcenia następuje integracja teorii z praktyką, co przejawia się w stosowaniu 
aktywizujących metod nauczania i uczenia się; 

• nauczanie odbywa się na zasadach stopniowego gromadzenia wiedzy, umiejętności i postaw (cech 
psychofizycznych), a przejście do kolejnego poziomu następuje dopiero po zaliczeniu poziomu 
poprzedniego przez każdego ucznia indywidualnie; 

• elastyczność programów, ich dostosowanie do konkretnych warunków pracy, ogólnego poziomu 
wykształcenia i indywidualnych zdolności ucznia, zapewni modułowa struktura programu nauczania; 
moduł (jednostka modułowa) to wyodrębniona część programu nauczania, która doprowadza 
uczących się do uzyskania określonych kompetencji zawodowych;  

• materiały dydaktyczne stanowiące integralną część programów ukierunkowane są na ucznia, aby mógł 
się z nich uczyć samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela z szeroko wykorzystywanymi technikami 
multimedialnymi; 

• każdy moduł (jednostka modułowa) jest oceniany i zaliczany osobno, co umożliwia uczącemu się 
uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kompetencji właściwych danemu modułowi; 

• nauczyciel występuje w roli doradcy, partnera, który organizuje proces dydaktyczny i kieruje jego 
przebiegiem oraz dostarcza informacji zwrotnej o postępach uczących się. 

 
To co warto podkreślić to fakt, że zaprezentowane uczestnikom dyskusji informacje dotyczące kształcenia 
modułowego w większości przypadków były dla nich zdecydowanie nowe. W grupach dyskusyjnych widoczny 
był proces zaznajamiania się z informacjami, przetwarzania, a także ustosunkowania się do nich i patrzenia na 
nie z praktycznej strony. Zapoczątkowany został także proces dyskusji, przedstawiania różnych punktów 
widzenia, a także uzgadniania ostatecznego stanowiska. 
 
Poniżej przytaczamy wszystkie rodzaje opinii oraz wątpliwości jakie pojawiły się na przeprowadzonych  
w ramach badania grupach dyskusyjnych w związku z kształceniem modułowym. Warto podkreślić, że opinie 
respondentów były spolaryzowane - pojawiły się zarówno opinie pozytywne jak i negatywne. 
 

12.1 Kształcenie modułowe – opinie pozytywne 

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą kształcenia modułowego w trakcie dyskusji pojawiły się następujące 
opinie pozytywne: 
 

� Pozytywne opinie dotyczące połączenia wiedzy z praktyką 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że często, i to w różnych grupach dyskusyjnych – zarówno pod względem typów 
respondentów, jak i lokalizacji, respondenci wyrażali pozytywne opinie na temat kształcenia modułowego. 
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System ten chwalono za połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. W opinii wielu badanych jest on naturalną 
odpowiedzią na diagnozowane obecnie przez przedsiębiorców problemy braku umiejętności praktycznych 
wśród młodzieży kończących naukę w szkołach zawodowych. 
 

•••• Jest to świetna sprawa, bo jak wiedza teoretyczna łączy się z praktyką, to łatwiej się ją 
przyswaja i zapamiętuje. To jest na duŜy plus. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, SIEDLCE, 
SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• To jest idealne. To jest właśnie taka…(jak byśmy chcieli) (…) Ciekawe czy, to się uda 
stworzyć?...(…) To zarówno w handlu by się sprawdziło, jak i w innych dziedzinach. Bo tak jak 
mówię, nauczenie się samej sprzedaŜy, to jest jedna kwestia, ale współpraca z klientem 
chociaŜby, jakaś tam psychologia, coś tam, coś tam po kawałku i wtedy jestem typowym 
handlowcem, to wtedy byłby to przydatny pracownik.[PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, 
OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• Ja chciałam takie ostatnie zdanie powiedzieć, Ŝe ten modułowy system jest do wdroŜenia, jeŜeli 
chcemy mieć dobrych pracowników. Według mnie, to jest najlepsze rozwiązanie, jeŜeli chcemy, 
Ŝeby w przyszłości nie zabrakło nam specjalistów. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, RADOM, 
SUBREGION RADOMSKI]  

 

� Wprowadza element rozwoju w kształcenie 

W wielu miejscach podkreślano także, że bardzo pozytywną funkcją tego kształcenia jest wprowadzanie 
elementu rozwoju w sam proces kształcenia. Uczeń zdobywając kolejne kwalifikacje i zaliczając kolejne moduły 
będzie miał świadomość i namacalne dowody na to, że się rozwija i w swej nauce postępuje do przodu.  
 

•••• Ja wiem moŜe to modułowe jest dobre? Daje moŜliwość dokształcania się cały czas. Daje moŜliwość do 
rozwoju. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

•••• Jeśli on poprzez te kursy, czy teŜ moduły będzie miał moŜliwość rozszerzenia swoich umiejętności, to 
czemu nie? To jest dobre. Bo, to przystosowuje go do tych warunków, jakie są. [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Jak on skończy tę szkołę, no i on chce mieć kilka fakultetów, jak ja bym to nazwała, zakończone 
końcową częścią, czyli jestem wykwalifikowanym pracownikiem budowlanym z umiejętnościami A, B, 
C, D… [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Ja jeszcze dorzucę tutaj jest taka motywacja wzrostowa, Ŝe mogę się dalej rozwijać, to podnosi 
wartość, Ŝe juŜ coś zaliczyłem. A tak jak jest za trzy lata egzamin z tego wszystkiego.. I jest ten 
strach Ŝe „jak ja do tego podejdę? MoŜe nie będę podchodził, mam zaliczone to i tamto”. Tylko jakoś 
to ponazywać, Ŝeby to trafiało do młodego człowieka, Ŝe juŜ coś osiągnął, coś w pierwszej klasie, coś 
w drugiej, coś w trzeciej. Te morale by wzrastały, to byłby dobry pomysł. [PRACODAWCY 
WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

� Obniżanie kosztów kształcenia – generuje liczniejsze klasy, klasy wielozawodowe 

Pojawiły się także opinie, że wprowadzenie tego systemu będzie jednoznaczne z utworzeniem większych klas 
wielozawodowych, w których uczniowie będą kształcić się teoretycznie, a praktyka będzie realizowana 
oddzielnie. Tak rozumiane kształcenie modułowe będzie zdecydowanie generować oszczędności, choćby 
wskutek mniejszego zapotrzebowania na kadrę nauczycielską i generalne obniżenie kosztów kształcenia 
teoretycznego.  
 

•••• To niczego nie zmieni, tylko koszty kształcenia teoretycznego będą niŜsze. Nie trzeba będzie pięciu 
nauczycieli tylko jednego, bo klasa będzie trzydziesto- osobowa, a nie dwunastoosobowa. O to chodzi, 
Ŝeby zbić te małe klasy razem i zrobić jedną wielozawodową. Teoretyczne będą zbite, a praktyka 
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zupełnie rozbita będzie. W jednej klasie fryzjer i mechanik, tylko praktyka będzie rozbita. Mamy 
teraz niŜ demograficzny i po co w kaŜdej klasie po siedmioro dzieci jak mogą być w jednej i mniej 
nauczycieli będzie potrzeba, a pieniądze przekazać na praktykę. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, 
SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

� Daje możliwość kształcenia osobom mniej zdolnym 

Pojawiły się także opinie, że taki system daje możliwość nauki osobom mniej zdolnym, które nie byłyby w stanie 
opanować wszystkich umiejętności należących do danego zawodu. 
Każdy, bez względu na zdolności i możliwości nauki, będzie mógł opanować jakiś zakres wiedzy i umiejętności  
i będzie to potwierdzone dokumentem – zaliczeniem, dyplomem zaliczenia danego modułu. 
Jednocześnie będzie możliwość kontynuacji i zdania egzaminów ze wszystkich modułów dla uczniów chcących  
i mogących kontynuować naukę. 
 

•••• Rozumiem. Czyli co? Będziemy na siłę kształcić, znaczy dawać moŜliwość zdobycia jakiegoś tam 
kierunku ludziom, którzy, no nie wiem, nie będą potrafili całości ogarnąć? [ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• A propos tych modułów, to jest pewien plus. Bo nie wszyscy są jednakowo zdolni i jak ktoś się czegoś 
wyuczy… Ja tego doświadczyłem teŜ, Ŝe byłem zachwycony, jak ktoś umiał instalację w samochodzie 
zrobić. Ale on tylko to robił. Ale moduły nie zamykają drogi tym fachowcom, bo on moŜe być na 
wyŜszym poziomie. Tak, jak pan mówił, Ŝe elektryk z takimi uprawnieniami, a ten z takimi. TakŜe ja 
bym się wcale nie oburzał przeciwko temu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI]  

•••• Mój znajomy socjolog to powiedział, Ŝe programy modułowe to wymyślono dla Afrykańczyków, którzy 
nie byli w stanie opanować pewnego zestawu czynności. Więc ten zestaw czynności pocięto im na te 
moduły, jak mu się pokaŜe to on się nauczy i jest OK. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

� Racjonalniejsze, lżejsze egzaminy 

Wśród opinii pozytywnych pojawiła się także opinia podkreślająca, że taki podział wiedzy i stopniowe zaliczanie 
poszczególnych części materiału nie tylko jest łatwiejsze do opanowania, ale także jest o wiele łatwiejsze  
w przypadku samego zaliczania egzaminów. Na pewno łatwiej zaliczyć kilka egzaminów obejmujących mniejsze 
partie materiału niż jeden egzamin końcowy obejmujący całość materiału, jaki uczeń powinien przyswoić  
w ciągu trzech lat nauki. 
 

•••• Mi się wydaje, Ŝe jeŜeli o to częściowe zdawanie, to z jednej strony jest to dobre. Bo zobaczcie 
państwo, w tej chwili po technikach mało kto zdaje egzamin zawodowy. Na 200 osób w technikum, 
gastronomia, hotelarzem, handlowcy i tak dalej, zdało 11 osób. Jeśli oni by tak zdawali partiami, to 
by było dla nich teŜ równieŜ lepiej, bo oni zaliczają coś co juŜ się nauczą, pod warunkiem jednym, Ŝe 
on musi skończyć tę szkołę. Bo jak on zaliczy jakiś tam etap, to mnie się wydaje, Ŝe tylko w formie 
tej części zawodu oni by to mieli zaliczone. I później ostatnie te, a jeŜeli chodzi o szkołę to 
niekoniecznie, bo tylko ten zawód. Ja bym to widziała, dla młodzieŜy jest to lŜejsze, bo nieraz 
spiętrza się bardzo duŜo tego, ja przygotowałam do zawodowego egzaminu hotelarzy. Jak zobaczyłam 
te testy do egzaminu to była tragedia. Uwierzcie mi. Naprawdę. To naprawdę samemu trzeba było się 
dobrze spiąć i zastanowić Ŝeby to zdać, dlatego tak mało młodych ludzi zdaje zawodowe egzaminy. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  
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12.2 Kształcenie modułowe - opinie negatywne 

Idea kształcenia modułowego wywołała również wiele wątpliwości i opinii negatywnych. Przede wszystkim 
podkreślano zbyt idealistyczne podejście do tematu, nie uwzględniające realiów w jakich odbywa się 
kształcenie zawodowe i wymogów jakie muszą zostać spełnione, aby kształcenie modułowe miało szanse 
powodzenia. 
 

� System nieodpowiedni do stosowania w małych zakładach rzemieślniczych - wymagający 
warsztatów szkolnych lub współpracy dużych pracodawców 

 
Pojawiły się opinie, że system ten jest nierealny do zastosowania w przypadku małych zakładów 
rzemieślniczych. W zakładach tych bowiem działalność elastycznie dostosowana jest do klienta i nie można 
założyć, zaplanować jakie elementy procesu będą realizowane w określonych okresach czasowych. Tego 
właśnie wymaga kształcenie modułowe - zaplanowania terminów realizowania określonych partii praktycznych, 
stosownie do tego, co realizowane jest w ramach ścieżki teoretycznej. 
Dodatkowo system ten ewidentnie wymaga instruktora praktycznej nauki zawodu, który będzie zajmował się 
tylko i wyłącznie realizacją podstawy programowej. Zapewnienie wykwalifikowanego instruktora w przypadku 
małej liczby uczniów oraz małej liczby pracowników, z jakimi mamy do czynienia w realiach małych zakładów 
rzemieślniczych, staje się dla rzemieślnika w ogóle nieopłacalne. 
Zdaniem rzemieślników system ten może być natomiast realizowany w dużych zakładach, w których logika 
produkcji rządzi się własnymi prawami, niezależnie od aktualnych zleceń klientów i dlatego też jest 
przewidywalna w czasie. Dodatkowo w dużych zakładach, w różnych ich częściach jednocześnie, toczą się różne 
elementy procesu produkcyjnego. Dlatego też, w każdym momencie uczeń ma do dyspozycji praktykę na 
różnych odcinkach, co daje możliwość zapewnienia spójności tematu zajęć praktycznych z przerabianą 
aktualnie teorią. 
 

•••• Po prostu pracodawca nie moŜe sobie pozwolić na takie zaangaŜowanie, bo po prostu musi zarabiać na 
swoje utrzymanie. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

•••• Bardzo fajne moŜe kształcenie, ale w pracowniach szkolnych, albo bardzo duŜych zakładach. 
Nierealne wykształcenie u małych i średnich pracodawców. Nie do zrealizowania. Pchanie się w tym 
kierunku nie ma sensu. Nie ma szans dla modułowego kształcenia w oparciu o małe i średnie 
przedsiębiorstwa. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

•••• Jest moŜliwe tylko w warsztatach szkolnych. Tylko w warsztatach i w pracowniach symulacyjnych, 
inaczej nie. Bo weźmy. Mam moduł układu napędowego - warsztat samochodowy jako organizacja jest 
Ŝywym organizmem, posiłkuje się klientami, którzy przyjeŜdŜają z konkretnymi problemami. 
Pracodawca nie zapewni tej praktyki i nabycia umiejętności praktycznych, Ŝe na przykład od września 
do grudnia układ napędowy. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, WARSZAWA, SUBREGION WARSZAWSKI]  

 

� System zbyt idealistyczny – zakładający zbyt duże zaangażowanie ze strony pracodawcy 

 
Pojawiły się również opinie, że założenia kształcenia modułowego są zbyt idealistyczne i wymagają zbyt dużego 
zaangażowania ze strony pracodawcy. Obecnie jest tak, że uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu  
u pracodawcy niejako towarzyszy procesowi pracy, który rozgrywa się w zakładzie. W przypadku kształcenia 
modułowego uczeń w określonym czasie będzie wymagał określonych treści praktycznych. Dlatego też proces 
jego nauki będzie ogniskował więcej uwagi pracodawcy, a dodatkowo będzie wymagał zmian w życiu  
i funkcjonowaniu zakładu. Zdaniem rzemieślników nie jest to realne. Celem pracodawcy nie jest bowiem nauka 



 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strona 127 z 170 

 

 

 

ucznia, a działalność zarobkowa. Jeżeli nauka zacznie przeszkadzać w działalności przedsiębiorcy z pewnością  
z niej zrezygnuje. 
Podkreślano także, że aby kształcenie modułowe rzeczywiście zostało wdrożone i było realizowane musi być 
oparte o proces negocjacji programu teoretycznego -  jego zakresu i czasu realizacji z warunkami pracodawcy – 
z tym co rzeczywiście pracodawca może zaoferować i na jakie ustępstwa, pod jakimi warunkami może się 
zgodzić. Co znamienne, sam pomysł procesu negocjacji programu pomiędzy szkołą i pracodawcą, także uznano 
za nierealistyczny.  
 

•••• To jest takie idealizowanie. Zakłada, Ŝe ktoś, kto to prowadzi jest tak przejęty tym wszystkim, Ŝe 
dzień i noc myśli o tym jakby tego ucznia wykształcić. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, 
SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• To jest problematyczne. Dlatego, Ŝe musiałyby powstać szkoły przyzakładowe, Ŝeby taki system 
wdroŜyć. W tym systemie, który teraz mamy, ja nie widzę takiej moŜliwości. Dlatego, Ŝe zakład pracy 
Ŝaden, przyjmując praktykanta nie jest w stanie przystosować się do programu szkolnego. Zakład 
pracy ma pracować. Szkoła nie dostosuje programu do zakładu pracy, i w tych warunkach, moŜna się 
tutaj kusić o wdroŜenie, ale na pewno nie będzie to łatwe. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

� Drogi system – kształcenie indywidualistyczne/w małych grupach 

 
Oprócz tego, że system wydawał się wyidealizowany, nawet w kontekście podkreślania doradczej i partnerskiej 
roli nauczyciela, to dodatkowo budził podejrzenia, że nauka będzie musiała być zindywidualizowana, a tym 
samym będzie odbywać się w małych grupach, na co ewidentnie Państwa Polskiego nie stać. 
 

•••• Taki wyidealizowany system. Nauczyciel występuje w roli doradcy, partnera. Czyli ja rozumiem, Ŝe 
nauczyciel ma jednego ucznia. Czy nas jest stać na to? To jest piękne. MoŜna powiedzieć, Ŝe się 
wzruszyłem (śmiech). [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

 

� Zbytnie ograniczanie wiedzy – rezygnacja z ogólnego kształcenia   

 
Niektórzy interpretowali kształcenie modułowe jako odejście od kształcenia ogólnych umiejętności na rzecz 
nauki konkretnych, zdefiniowanych czynności. Taka zmiana w ich opinii jest niekorzystna. Bowiem osoba mając 
ogólną perspektywę, miała także większą elastyczność oraz łatwą możliwość przekwalifikowywania się. 
Natomiast kształcenie konkretnych, prostych umiejętności, jakie oferuje kształcenie modułowe, niestety 
ogranicza i upośledza absolwenta na rynku pracy. 
 

•••• Nasze szkolnictwo było znane z tego, Ŝe kształciło ogólnie i wtedy kaŜdy, kto potrafił się przystosować 
i miał trochę oleju w głowie, potrafił łatwo zmieniać zawody. A to co pani mówi to w jednym module 
jest kształcenie z odkręcania śrubki, a w drugim module zakręcania śrubki. W zakładzie 
rzemieślniczym praktyczna nauka zawodu polega na bezpośrednim wykonywaniu prac róŜnych  
i styczności z klientem. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, SIEDLCE, SUBREGION SIEDLECKI]  

 

� Uczenie tylko fragmentów – produkowanie „pół-specjalistów”, „pseudo-specjalistów” 

 
Jednym z powszechniejszych zarzutów, wysuwanych w stosunku do kształcenia modułowego, jest możliwość, 
poprzez tylko częściowe opanowywanie materiału, kształcenia niepełnych specjalistów. Zaliczenia częściowe  
z jednej strony, jak było to omówione przy okazji opinii pozytywnych, dają poczucie ciągłego stopniowego 
rozwoju, a także są dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie przyswoić większej partii treści  
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i umiejętności wymaganych w danym zawodzie. Z drugiej jednak strony stają się furtką do tego, aby 
niekończenie pełnego cyklu nauki i zaliczanie tylko części modułów stało się powszechniejsze. Obecnie jednym  
z argumentów, motywatorem do kontynuowania nauki jest fakt, że przecież po jednym, czy dwóch latach nauki 
nie otrzymuje się żadnego zaświadczenia. Przy przerwaniu nauki te lata są stracone i „zostaje się z niczym”. 
Wprowadzenie zaliczeń i egzaminów cząstkowych spowoduje, że przerywanie nauki stanie się powszechniejsze. 
Uczniowie będą kończyć naukę po zdaniu tylko części modułów wymaganych do osiągnięcia pełnego 
przygotowania zawodowego. Tacy uczniowie będą mieć świadomość, że mają jakieś kwalifikacje, w postaci 
świadectw zaliczenia poszczególnych modułów. Będzie to jednak świadomość pozorna, bo tak naprawdę ich 
szanse rynkowe będą bardzo niewielkie. 
Kształcenie modułowe w powszechnej opinii to furtka do kształcenia niepełnych specjalistów, „guzikowców” 
(tych co potrafią przy maszynie wcisnąć tylko przycisk start), jak określił ich jeden z respondentów z Radomia. 
 

•••• W moim przypadku, w moim zawodzie raczej nie. Musi być człowiek elastyczny, musi potrafić 
wszystko. Nie moŜe być tak załóŜmy, Ŝe on drzwi wymieni, a nie będzie wiedział jak wymienić szybę 
lub zamek. Bo drzwi nie składają się tylko z jednego elementu. To jest goła blacha i pozostałe 
elementy. Musi wiedzieć jak podłączyć elektrykę do tego, Ŝeby szyba się podnosiła elektrycznie. Musi 
wiedzieć jak zdjąć podsufitkę. Musi wiedzieć, jak wyjąć siedzenie i tak dalej. Musi być zbrojarzem, 
blacharzem, takŜe lakiernikiem, mechanikiem. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, 
SUBREGION WARSZAWSKI]  

•••• Nawet jak pracowałem jako mechanik samochodowy to przecieŜ tam uczyli nas wszystkiego. Jeden 
robił tylko przy silnikach, bo mu się to podobało, składał silniki, skrzynie biegów - takie mechaniczne 
rzeczy. Drugi poszedł robił blacharkę. Tak więc to wszystko wynika w praniu. [PRACODAWCY 
NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, śYRARDÓW, SUBREGION WARSZAWSKI]  

•••• Wychodzą, będą po prostu produkowani niepełnowartościowi pracownicy, niedouczeni czy 
nieznający… No zamiast jednego fachowca trzeba by szukać sobie na jedno miejsce trzech, czy 
czterech, którzy są niedouczeni, Ŝe tak powiem. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, RADOM, SUBREGION 
RADOMSKI]  

•••• Sztuczne kawałkowanie wiedzy. W konsekwencji niekorzystne dla uczniów. No chociaŜby dla ucznia, 
bo co będzie fryzjer, który umie myć głowę, umie strzyc, ale fryzury juŜ nie zrobi? Tak, nie zrobi 
loków, czy czegoś…? No tak, nie moŜna podzielić. Albo jest tym fryzjerem albo nie jest. 
[ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, CIECHANÓW, SUBREGION CIECHANOWSKI]  

•••• My mamy nawet taką grupę pracowników, którą określamy mianem „guzikowców”. Czyli operator, 
który moŜe stanąć przy maszynie i jedyną rzeczą, którą jest w stanie zrobić, to wcisnąć guzik start. 
Natomiast nie jest w stanie programować, nie jest w stanie spełniać jakaś innych funkcji. I być moŜe 
dojdziemy do takiej sytuacji, Ŝe będziemy kształcić „guzikowców”. No bo jak on ogarnie jeden moduł 
wciskania guzika, no to będzie taki efekt. Ja się mocno obawiam. Naprawdę, ale nie chcę sceptycznie 
do tego podchodzić. [PRACODAWCY NIEWSPÓŁPRACUJĄCY, RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

•••• Moduły według mnie zostały wprowadzone, nie wiem, w jakim celu… Część osób zostanie tylko  
z częścią zawodu i tak juŜ zostaną. Będą tylko do układania Ŝółtych, niebieskich, czerwonych kabli,  
a ktoś inny będzie, to umiał połączyć, ogarnąć i podłączyć i sprawdzić czy to jest dobrze. 
[PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  

•••• UwaŜam, Ŝe on ma zalety, ale ma i wady. Dla takiego ucznia, który zamierza rzucić szkołę za pół roku 
to jest to lepsze, bo zawsze jakiś etap ma zakończony, jakiś dokument ma. Ale podejrzewam, Ŝe 
pracodawca szukający pracownika nie chciałby kogoś, kto tylko kładzie kabelki. Tylko chciałby 
pracownika, który zrobi wszystko. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, OSTROŁĘKA, SUBREGION 
OSTROŁĘCKI]  
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� Jedynie zmiana nazw i pojęć 

 
Pojawiła się także opinia, że system modułowy to tylko zmiana nazwy, zmiana czysto pojęciowa. Natomiast nie 
niesie ze sobą żadnych zmian w samym systemie kształcenia. Co ważne opinie taką wygłosił respondent, który, 
jak się okazało, miał kontakt z systemem modułowym w praktyce. Zgodnie z deklaracjami jego dziecko 
rozpoczęło naukę w tym systemie. Na przykładzie nauki dziecka respondent nie widzi w rzeczywistym 
kształceniu żadnych realnych zmian. 
 

•••• Ja nie wiem, ja nie wiem proszę panią czy to nie polega na zamianie pojęć tylko. Nie to jest zły… 
Moje dziecko w tym roku w technikum zaczęło taką formę nauki. To jest bez sensu, zupełnie bez 
sensu. [ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, OSTROŁĘKA, SUBREGION OSTROŁĘCKI]  
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Część 3 

Podsumowanie wyników badania 
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13 WNIOSKI  

W niniejszym rozdziale prezentujemy główne wnioski, jakie można wysnuć w stosunku do obecnego stanu 
kształcenia zawodowego, a także warunków i możliwości jego rozwoju. Należy pamiętać jednak, że jest to 
perspektywa  tylko jednej ze stron zaangażowanych w kształcenie zawodowe. Jednak zważywszy na fakt, że jest 
to strona bardzo ważna, należy wysłuchać ich opinii z uwagą. 
 
Diagnoza stanu współpracy szkół i pracodawców 
 

� Badanie pokazało, że w przypadku zdecydowanej większości szkół relacje z pracodawcami dotyczą 
przede wszystkim organizacji praktyk zawodowych u pracodawców (współpracę stałą w tym zakresie 
zadeklarowało 82% badanych dyrektorów) oraz organizacji zajęć praktycznych – w tym przypadku 
stałą współpracę zadeklarowało 63% badanych przedstawicieli szkół.  

� Współpraca kompleksowa, wykraczająca poza te dwie formy zdarza się rzadziej. Średnio szkoły  
w województwie mazowieckim zaangażowane są w nieco ponad dwa różne rodzaje współpracy 
(średnia liczba rodzajów współpracy stałej – 2,3).  

� Dodatkowo badanie pokazało również, że inicjatywa do nawiązywania relacji z potencjalnymi 
partnerami wśród przedsiębiorców nie jest po stronie szkół zbyt wysoka. 

� To co warte podkreślenia to także fakt, że pod względem współpracy szkół z pracodawcami 
szczególnie słabo, na tle województwa mazowieckiego, wypada subregion warszawski. Region ten 
wypada najgorzej pod względem szerokości palety podejmowanej współpracy, jak również pod 
względem odsetka szkół współpracujących z pracodawcami w poszczególnych formach współpracy. 
Szkoły z tego regionu rzadziej współpracują z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych, 
organizowania pokazów i szkoleń, klas patronackich, czy też udostępniania przez pracodawców 
materiałów i sprzętu. Rzadko też współpracują z organizacjami pracodawców. Również pod względem 
liczby pracodawców, z jakimi współpracują szkoły, placówki z tego subregionu plasują się na ogół 
poniżej średniej lub w jej granicach. Taka sytuacja jest szczególnie zastanawiająca w kontekście 
dużego potencjału regionu pod względem zarówno liczby jak i różnorodności przedsiębiorców. 

� Powyżej przytoczone fakty nie napawają optymizmem, ale nie one wydają się być tutaj największym 
problemem. Jednym z wniosków fundamentalnych, jakie wynikają z przeprowadzonych badań jest 
bowiem smutna diagnoza dotycząca rzeczywistego stanu współpracy szkół, pracodawców i instytucji 
rynku pracy. Otóż wyniki badania pokazały, że wielowymiarowa współpraca polegająca na partnerskiej 
relacji, stałym kontakcie, dyskusjach, wspólnym negocjowaniu ścieżki kształcenia, wspólnym 
podejmowaniu decyzji co do konkretnego ucznia itd. należy do rzadkości. Badanie pokazało wyraźnie, 
że to co łączy szkoły i pracodawców to często po prostu układ dotyczący kierowania uczniów na 
praktyczną naukę zawodu.  

� W „układzie” tym często kontakty pomiędzy szkołą a pracodawcą ograniczone są do minimum. To 
znaczy kontakt następuje w momencie kierowania ucznia na naukę zawodu, a w trakcie nauki jedynie 
w przypadku wystąpienia wyraźnych problemów. Należy w tym momencie podkreślić, że za taki 
kształt relacji odpowiedzialna jest bierność zarówno szkoły jak i pracodawcy. Jednak w ogólnym 
odczuciu to właśnie szkoła jest partnerem w większym stopniu odpowiedzialnym za relację, to szkole 
powinno bowiem w większym stopniu zależeć na jakości i efektywności praktycznej nauki zawodu 
odbywanej przez jej uczniów. 

� Analizując uzyskane wyniki można postawić hipotezę, że większość szkół i większość pracodawców, 
a także ich organizacji nie ma w ogóle świadomości funkcji, jakie mogłoby spełniać pogłębienie oraz 
poszerzenie istniejących obecnie relacji pracodawca-szkoła. Obecna rzeczywistość interpretowana 
jest często jedynie w kategoriach „załatwienia uczniowi” miejsca praktycznej nauki zawodu. Nieobecne 
jest tu szersze spojrzenie zarówno na potencjał pracodawcy w kontekście mocniejszego włączenia go 
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w proces kształcenia (inne niż praktyczna nauka zawodu formy współpracy), jak również szersze 
spojrzenie na lokalny rynek pracy i rolę jaką powinna na tym rynku pełnić szkoła zawodowa. 

� Kolejną smutną konstatacją jest zdiagnozowana duża bierność szkół w relacjach i potencjalnych 
relacjach z pracodawcami. Wynikiem tej bierności jest, z jednej strony poważne ograniczenie palety 
obszarów współpracy z obecnymi partnerami (współpraca często ogranicza się jedynie do organizacji 
praktycznej nauki zawodu), z drugiej zaś niewykorzystanie potencjału przedsiębiorców obecnie nie 
mających kontaktu ze szkołami. 

� Co ważne pracodawcy obecnie pozostający w relacjach ze szkołami są otwarci na nowe płaszczyzny 
współpracy, ale uznają, że to po stronie szkoły powinna pozostawać inicjatywa w tej kwestii. 
Tymczasem, zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców, ich szkolni partnerzy bardzo rzadko zwracają się 
do nich z tego typu propozycjami. Dodatkowo wielu z pracodawców nie współpracujących obecnie ze 
szkołami w ogóle nie zetknęło się z tą problematyką. Nie posiada na ten temat żadnych informacji, nie 
miało kontaktów z żadną szkołą. Warto w tym kontekście podkreślić, że wielu z nich jest na współpracę 
otwartych, a ich potencjał w obecnej chwili jest zupełnie niewykorzystany.  

� Badanie pokazało również, że nawet w (nielicznych zdiagnozowanych) przypadkach, gdzie lokalna 
współpraca działa na bardzo dobrym poziomie, istniejące relacje (w opinii uczestników badania) są 
głównie animowane i podtrzymywane przez przedsiębiorców (kazus Radomia), przy raczej biernej, 
pasywnej postawie szkół. 

� Kolejną, nie napawającą optymizmem konstatacją z przeprowadzonych badań jest fakt, że relacje 
mazowieckich szkół z organizacjami pracodawców są znacznie mniej powszechne niż relacje  
z pracodawcami. Spośród organizacji pracodawców szkoły głównie współpracują z cechami rzemiosł. 
Najpowszechniejszą formą współpracy jest tu organizacja i nadzór nad kształceniem zawodowym 
młodocianych pracowników. Cechy pomagają znaleźć uczniowi miejsce praktycznej nauki zawodu,  
a następnie pośredniczą pomiędzy pracodawcą, a organem zapewniającym uczniowi kształcenie 
teoretyczne. Dodatkowo organizują i przeprowadzają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.  

� Przeprowadzane badanie wskazało jednak na pewien wydaje się ważny aspekt tej strony działalności 
cechów. Zamiast współpracy zaczynamy mieć na tym polu do czynienia z rywalizacją o ucznia. Gdy 
młodociany pracownik trafia z nauką teoretyczną do szkoły pracodawca zostaje wezwany i proszony  
o zmianę umowy – z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną. Adept zawodu przestaje mieć 
wówczas status młodocianego pracownika i staje się po prostu uczniem (obowiązuje wówczas większy 
wymiar nauki teoretycznej i mniejsza liczba godzin praktycznej nauki zawodu, co w przypadku niżu 
demograficznego jest sposobem zwiększenia frekwencji w szkole). 

� Organizacje pracodawców, wyjąwszy obszar kształcenia młodocianych pracowników, współpracują 
ze szkołami raczej okazjonalnie i to w większości przypadków reaktywnie - na bezpośrednie 
zapotrzebowanie szkoły zgłaszane najczęściej na początku roku szkolnego. Zwykle są to sprawy 
związane z ułatwieniem szkole kontaktu z pracodawcami w celu zapewnienia uczniom miejsc 
praktycznej nauki zawodu, lub rzadziej - w celu dostępu do pomocy dydaktycznych pozostających  
w gestii przedsiębiorców. 

� Organizacje pracodawców pełnią raczej rolę ogniwa wzmacniającego, usprawniającego  
i ułatwiającego pojedyncze relacje pomiędzy szkołą a pracodawcą niż są zaangażowane na tym polu 
w szerszym aspekcie, lub w inne jakościowo przedsięwzięcia. Inicjatywy szerszej współpracy, w jakie 
zaangażowane są organizacje pracodawców wskazywane były incydentalnie. 

� W kontekście kształcenia zawodowego rola organizacji pracodawców jako reprezentanta 
przedsiębiorców, przekaźnika wiedzy i informacji, a także kreatora działań o szerszej perspektywie, 
niż tylko pojedyncza relacja szkoła – pracodawca jest w świetle wyników badania bardzo rzadka. 

� Warto podkreślić, że przedstawiciele organizacji pracodawców zdają sobie sprawę z faktu, że 
potencjał jaki w nich tkwi z racji ich charakteru, nie jest do końca wykorzystany. Oczekują tutaj na 
wsparcie rozwiązań systemowych, które ułatwią współpracę różnego typu interesariuszy związanych 
z kształceniem zawodowym. Ze swej strony nie chcą podejmować w tej materii inicjatywy, choć 
wydaje się, że mają ku temu w ręku wszelkie atuty. 
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Motywacje i bariery do podejmowania współpracy przez pracodawców i organizacje pracodawców ze 
szkołami zawodowymi 
 

� Na podstawie przeprowadzonego badania można wyróżnić trzy podstawowe typy motywacji 
pracodawców do podejmowania bądź kontynuowania współpracy ze szkołami: bezpośrednie 
korzyści z pracy uczących się zawodu, skuteczna rekrutacja pracownika na przyszłość, poczucie 
satysfakcji osobistej, spełnienie w zawodzie. 

� W przypadku młodocianych pracowników należy uwzględnić ponadto (choć jak podkreślali 
przedsiębiorcy niewielkie i w ogóle niewspółmierne w stosunku do poniesionych nakładów) 
bezpośrednie korzyści finansowe – wynagrodzenie nieco ponad 8 000 zł wypłacane pracodawcy po 
zakończeniu nauki i zdaniu przez ucznia egzaminu zawodowego.  

� Oczywiście istnieje również szereg motywacji o dużo mniejszym znaczeniu – zarówno w sensie samej 
siły motywującej jak i powszechności występowania. Te motywacje poboczne zwykle współwystępują 
z innymi głównymi i są silnie zrelatywizowane do lokalnych warunków i indywidualnej sytuacji 
pracodawców. 

� Wymienić tu należy przede wszystkim następujące rodzaje motywacji: współpraca wynikająca  
z prywatnej znajomości, chęć pomocy młodzieży, w tym chęć zapewniania możliwości praktycznej 
nauki zawodu, zmiana wizerunku firmy/branży, chęć podtrzymania relacji ze szkołą, które mogą być 
przydatne w przyszłości, chęć podtrzymania relacji towarzyskich, wykraczających poza sprawy czysto 
zawodowe. 

� To co warte podkreślenia, to fakt, że w przypadku większości przedsiębiorców, a także niestety  
w przypadku organizacji pracodawców, widać wyraźnie brak wyjścia poza aspekty partykularne  
i doraźne. Brak jest szerszego, całościowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, brak osadzenia go 
w rynku pracy, którego część również stanowią przedsiębiorcy. Przedsiębiorcom (nawet tym obecnie 
współpracującym ze szkołami), w większości, obca jest idea postrzegania siebie jako osoby 
współuczestniczącej w kształceniu zawodowym, dbającej o to, aby jego efekty były jak najbardziej 
optymalne z punktu widzenia rynku pracy, a więc w konsekwencji własnych potrzeb. 

� Dodatkowo, wśród przedsiębiorców, bardzo rzadko mamy do czynienia ze spojrzeniem globalnym, 
wychodzącym poza doraźną rzeczywistość przedsiębiorstwa, jego doraźne korzyści, a także poza 
obręb przedsiębiorstwa - na poziom lokalnego rynku, branży itd. Wydaje się, że tego typu spojrzenie 
jest jednym z bardzo ważnych warunków zmiany podejścia do kształcenia zawodowego, a co za tym 
idzie do zmian w ramach samego kształcenia. 

� Badanie pokazało również, że bez względu na to jak w rzeczywistości przebiega i czym się 
charakteryzuje, współpraca pracodawców ze szkołami nie odbywa się w przyjaznych warunkach. 
Wręcz przeciwnie - poziom niezadowolenia i mnogość zarzutów wyrażanych przez przedsiębiorców  
i ich organizacje pozwalają na postawienie hipotezy, że współpraca ta odbywa się raczej „mimo 
wszystko”. Dodatkowo, wskazywane przez przedsiębiorców bariery, w stosunku do czynników 
motywujących, skłaniają do wysunięcia wniosku, że z racjonalnego punktu widzenia w wielu 
przypadkach współpraca ta w ogóle nie powinna mieć miejsca. 

� Problemy i bariery wskazywane przez przedsiębiorców dotyczą następujących sfer: sfery finansów – 
obciążenia finansowego, braku rekompensaty za poniesione koszty, a także braku korzyści 
finansowych, sfery innych, poza kosztami finansowymi obciążeń pracodawcy – przede wszystkim 
obciążeń czasowych, dodatkowej odpowiedzialności, ryzyka związanego z obecnością ucznia  
w zakładzie, a także z kontrolami jakie w związku z obecnością uczniów może mieć pracodawca.  

� Dodatkowo powszechnie wskazywano na negatywną postawę uczniów spowodowaną głównie ich 
niską motywację do nauki zawodu. Przedsiębiorcy skarżyli się na brak narzędzi do oddziaływania na 
uczniów, lub choćby brak narzędzi selekcyjnych przy przyjmowaniu ich na praktyczną naukę zawodu. 
Bardzo ważnym aspektem jest również negatywna postawa szkół przejawiająca się głównie brakiem 
partnerskiego traktowania, a także biernością. 

� Przedsiębiorcy wskazywali na szereg innych utrudnień związanych z samą stroną formalną, 
instytucjonalną prowadzenia praktycznej nauki zawodu: brak spójności przepisów, brak ciągłości -
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ciągłe zmiany przepisów, mała przydatność, przy dużej uciążliwości dla pracodawców praktyk 
miesięcznych, nierealny program praktyk, brak możliwości negocjacji programu ze szkołą, czy też po 
prostu własne ograniczenia: brak odpowiednich kwalifikacji, brak możliwości zapewnienia nauki 
zawodu na odpowiednim poziomie. 

 

Opinie pracodawców na temat obecnego kształtu kształcenia zawodowego 
 

� Należy przede wszystkim podkreślić, że zdaniem przedsiębiorców i ich organizacji, obecnie waga 
wykształcenia zawodowego wzrosła. Z wypowiedzi respondentów wynika, że dobrzy fachowcy, 
posiadający konkretne umiejętności oraz potrafiący wykonać konkretną pracę, są pracownikami 
poszukiwanymi na lokalnych rynkach. 

 
� Pomimo doceniania przez rynek wykształcenia zawodowego nie jest jednak tak, że pracodawcy patrzą 

na nie w sposób bezkrytyczny. Wręcz przeciwnie – wysuwają pod jego adresem wiele zarzutów. 
Pojawiające się w trakcie badania liczne zarzuty w stosunku do kształcenia zawodowego można 
podzielić na 3 grupy: 

 

•••• Zarzuty dotyczące niedopasowania kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy – często 
szkoła działa jakby w oderwaniu od rynku pracy. Wielu dyrektorów szkół w sytuacji niżu 
demograficznego podejmuje wysiłki aby w ogóle utworzyć jakiekolwiek klasy. Jednak interesuje 
ich tutaj doraźna skuteczność – zapewnienie odpowiedniej liczebności klas i tym samym pracy dla 
kadry nauczycielskiej, inne kwestie przestają się liczyć. Skutkiem wyizolowania i braku współpracy 
jest również niedopasowanie programowe w stosunku do potrzeb pracodawców. Efektem braku 
współdziałania przy tworzeniu programów, są programy nieprzystające do realiów rynku, nie 
kładące nacisku na poszukiwane i oczekiwane przez pracodawców kompetencje, nierealistycznie 
założone programy praktycznej nauki zawodu. 

•••• Nienadążanie szkolnictwa zawodowego za rozwojem i potrzebami rynku - formułowane zarzuty 
związane z nienadążaniem lub wręcz zacofaniem w stosunku do rozwoju i potrzeb rynku odnosiły 
się do wielu płaszczyzn szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy i organizacje pracodawców mówili 
tutaj o: przestarzałych programach nauczania, zbyt przeciążonych teorią programach nauczania, 
brakiem powiązania treści teoretycznych i praktycznych, nieodpowiednich kompetencjach kadry 
nauczycielskiej, przestarzałej lub niedostatecznej bazie dydaktycznej. 

•••• Zarzuty związane z praktyczną nauką zawodu (jej jakością oraz czasem na nią poświęcanym) 
Powszechnie podkreślana była ogromna waga kształcenia praktycznego. W zasadzie wśród 
uczestników badania nie znalazł się nikt kto by temu zaprzeczał, lub tylko poddawał w wątpliwość 
kluczową rolę praktycznej nauki zawodu w kształceniu zawodowym. To co istotne w grupach nie 
znalazł się nikt kto uznałby, że obecnie w szkolnictwie zawodowym jest odpowiednia ilość nauki 
praktycznej, a wręcz przeciwnie wszyscy podkreślali, że jest jej zbyt mało. Dodatkowo zdaniem 
badanych szkoła często jest nieefektywna pod względem nauki zawodu. W badaniu 
zdiagnozowano następujące przyczyny tego zjawiska: strata czasu na praktycznej nauce zawodu 
odbywającej się u pracodawcy, zajęcia polegające tylko na dokonaniu wpisów w dokumentach, 
nieodpowiednia/zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu, brak zapewnienia przez szkołę 
możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i kursów, które często stanowią warunek możliwości 
wykonywania danego zawodu 

 
Opinie pracodawców na temat obecnej reformy kształcenia zawodowego 
 

� Kolejny wniosek nie napawający optymizmem to niewielka wiedza dotycząca reformy szkolnictwa 
zawodowego – zarówno wśród przedsiębiorców jak i wśród ich organizacji. 
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� Co ważne, przedsiębiorcy mają świadomość braku wiedzy dotyczącej reformy – zarówno we 
własnym środowisku, jak również wśród młodzieży oraz jej rodziców, których te kwestie 
bezpośrednio dotyczą. 

� Pominięcie, lub mówiąc delikatniej, nieuwzględnienie w dostatecznym wymiarze opinii 
przedstawicieli rynku pracy - przede wszystkim przedsiębiorców, ale także i innych jego uczestników 
takich jak powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, organizacje przedsiębiorców, a także samych 
zainteresowanych – uczniów i ich rodziców, wydaje się być w odczuciu respondentów grzechem 
pierworodnym tej reformy. 

� Przede wszystkim kluczowa tu powinna być opinia pracodawcy – to przecież on jest ostatecznym  
i najbardziej surowym weryfikatorem skuteczności i efektywności nauczania w szkolnictwie 
zawodowym. 

� Taka sytuacja jednak nie dziwi w kontekście wyizolowania szkoły z jej otoczenia funkcjonalnego. Jest 
jednym z przejawów tego wyobcowania, a poziom, którego dotyczy świadczy o problemie nie tylko na 
poziomie lokalnych społeczności, ale na poziomie systemowym szkolnictwa zawodowego. 

� Efektem takiej sytuacji jest wyobcowanie z reformy tych, których reforma ta ma dotyczyć. Rodzi to 
niezrozumienie, brak chęci do działania i angażowania się, a przede wszystkim rozgoryczenie 
przejawiające się w postaci krytykanctwa i narzekania. 

� Warto podkreślić, że postawa na „nie” wobec reformy była odczuwalna w trakcie wszystkich grup 
dyskusyjnych, niezależnie od poziomu wiedzy jaką uczestnicy dyskusji prezentowali. 

� Ewidentnie reforma odczuwana jest jako zewnętrzna, wyobcowana i wyalienowana z rzeczywistości, 
w której funkcjonują przedsiębiorcy, a także ich organizacje.  

� Pojawiły się także opinie dotyczące faktu, że ciągły proces reformowania, z jakim mamy do czynienia w 
Polsce jest szkodliwy dla szkolnictwa zawodowego właśnie z powodu permanentnej zmienności. Aby 
rzeczywistość dobrze funkcjonowała potrzebna jest przede wszystkim stabilność, związek z tradycją, 
powolna ewolucja spowodowana po prostu zmianą rzeczywistości.  

� Podobnie jak sama reforma kształcenia zawodowego, tak również idea kształcenia modułowego jest 
powszechnie nieznana respondentom. Należy jednak podkreślić, że o ile na temat reformy większość 
respondentów miała cokolwiek do powiedzenia – choćby wyrażenie swojej niezbyt dobrze 
uzasadnionej niechęci i złej opinii, o tyle w przypadku kształcenia modułowego sytuacja była 
zdecydowanie mniej skomplikowana - z pojęciem tym zetknęli się jedynie pojedynczy uczestnicy grup 
dyskusyjnych, a wiedzą na ten temat dysponowali jedynie trzej przedsiębiorcy – przedstawiciele 
branży metalurgicznej z Radomia. Znali oni ten temat z racji swojego dużego i przemyślanego 
zaangażowania we współpracę ze szkołami, którą traktują jako konieczną część prowadzonego przez 
siebie biznesu.  

� Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorcy ci, pomimo pozytywnej opinii dotyczącej kształcenia 
modułowego, wskazywali na dużą kosztochłonność tego przedsięwzięcia. Dofinansowania  
w kształceniu modułowym, by odbywało się sprawnie i aby realizowane w nim były jego założenia, 
wymagają w zasadzie wszystkie elementy. Dodatkowe fundusze potrzebne są bowiem: na 
kształcenie/dokształcanie/ aktualizację wiedzy przez nauczycieli, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, 
a także dofinansowanie nowoczesnego i wyposażonego (odpowiednio do nauczanych treści) zaplecza 
warsztatowego. 
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14 REKOMENDACJE 

Na podstawie przeprowadzonych badań wystosowano następujące rekomendacje dotyczące pożądanego 
kształtu współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami: 

 

W kontekście powyższych wniosków kluczowym dla przyszłości szkolnictwa zawodowego wydaje się 
pobudzenie lokalnej współpracy, zogniskowanej wokół szkół zawodowych z jednoczesnym wskazaniem 
lidera tej współpracy.  

Liderem tym w naturalny sposób powinna zostać szkoła – jako główny interesariusz, lub władza lokalna – 
jako ośrodek życia i ważny punkt decyzyjny w regionie. Ta kwestia powinna być rozstrzygana lokalnie, 
zależnie od lokalnych uwarunkowań. 

Wszystkie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego powinny podlegać konsultacjom z udziałem wszystkich 
zaangażowanych stron.  

Przede wszystkim konsultowany powinien być program nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem 
programu praktycznej nauki zawodu. 

 

Konsultacje programów nauczania, programów praktycznej nauki zawodu z przedsiębiorcami są bowiem 
kluczowe z jednej strony dla urealnienia tych programów – tak aby wreszcie skończyć z procederem 
uprawiania fikcji zarówno przez pracodawców jak i szkoły (m.in. nie mające wiele wspólnego  
z rzeczywistością wypełnianie dzienniczków praktyk), z drugiej zaś dla rzeczywistego dopasowania katalogu 
kształconych umiejętności do potrzeb pracodawców, którzy są ostatecznym weryfikatorem skuteczności 
kształcenia zawodowego. 

 

Wydaje się, że tak zdefiniowana, szeroka współpraca jest jednym z podstawowych warunków efektywnego  
i przede wszystkim, realistycznego kształcenia zawodowego. We współpracę tę aktywnie i z pełną 
świadomością celów procesu w jakim uczestniczą powinny być zaangażowane wszystkie istotne dla rynku 
pracy strony, a przede wszystkim szkoły i pracodawcy. Bez tej współpracy wszystkie zmiany mogą pozostać 
zmianami tylko w teorii, w rzeczywistości zaś stanowić będą jedynie karykaturę idealistycznych założeń, jak to 
ujął jeden z uczestników grupy dyskusyjnej w Radomiu: 

 

•••• My moŜemy super sobie załoŜyć teorię, ale jeŜeli tamte rzeczy „niedoszlusują” w pewien sposób, albo 
nie będą uzupełnione, to nie będzie to działać. Bo cóŜ, program będzie stworzony…. JeŜeli oni będą 
to realizować bez współpracy z przedsiębiorcami, bez współpracy z realiami, bez wspomagania się 
jakimkolwiek narzędziem, to będzie pogadanka po prostu zwykła. [PRACODAWCY WSPÓŁPRACUJĄCY, 
RADOM, SUBREGION RADOMSKI]  

 

Wręcz modelowym przykładem takiej współpracy, przykładem, który powinien być promowany jako dobra 
praktyka, jest sytuacja zdiagnozowana w Radomiu – współpraca tworzona wokół branży metalurgicznej. Jednak 
wydaje się, że w tym przypadku relacja zdominowana jest przez zdeterminowanych przedsiębiorców, przy dość 
pasywnej postawie szkół. 

Animacja zdefiniowanego powyżej typu współpracy nie będzie możliwa bez zmiany mentalności potencjalnych 
uczestników relacji.  
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Dlatego też na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące rekomendacje pod adresem 
władz oświatowych: 

� Przeprowadzenie kampanii świadomościowej zmierzającej do pobudzenia w instytucjach rynku 
pracy, szkołach, pracodawcach podmiotowego postrzegania własnej roli w kontekście kształcenia 
zawodowego. Nakreślenie wizji współuczestnictwa w odpowiednim tworzeniu kształcenia 
zawodowego w kontekście wymagań i potrzeb lokalnych rynków pracy. Szczególnie silne zwrócenie 
uwagi na organizacje pracodawców, których potencjał w tej sferze wydaje się zupełnie 
niewykorzystany. Rozważenie wprowadzenia rozwiązań systemowych dotyczących współpracy,  
a w szczególności dotyczących roli jaka powinna przypaść organizacjom pracodawców. 

� Warto także rozważyć przeprowadzenie kampanii świadomościowej skierowanej do pracodawców  
i ich organizacji mającej na celu pobudzenie ich myślenia w kategoriach niematerialnych  
i niebezpośrednich zysków, jakie przedsiębiorca może wynieść angażując się we współpracę ze 
szkołami dotyczącą praktycznej nauki zawodu. Wskazanie na takie korzyści jak zapewnienie sobie 
kadry, rozwój tych umiejętności, które z punktu widzenia przedsiębiorcy są kluczowe, podmiotowość 
w kształtowaniu życia społecznego i działanie dla długofalowego rozwoju własnego biznesu. 

� Warto także rozważyć jakąś formę rekompensaty finansowej pracodawcy za zaangażowanie  
w kształcenie zawodowe. Obecnie pracodawcy, nawet ci współpracujący ze szkołami, mają poczucie, 
że są wykorzystywani, że ponoszą tylko koszty, że cały ciężar praktycznej nauki zawodu jest 
przerzucony na ich barki. Możliwe są tu różne rozwiązania – na przykład zwrot kosztów wraz  
z rekompensatą za zaangażowanie w kształcenie zawodowe, ulgi podatkowe itp. Ważne jest aby 
pracodawca miał świadomość, że nie jest wykorzystywany oraz, że czas i energia jaką poświęca jest 
wynagradzana. Taka sytuacja zobliguje go także do bardziej odpowiedzialnego i czynnego uczestnictwa 
w kształceniu zawodowym. 

� Kolejną ważną konstatacją jest konieczność zmiany wizerunku nauki zawodu – zarówno wśród 
uczniów jak i wśród kadry nauczycielskiej, a także wśród samych przedsiębiorców. Podstawą tej 
zmiany powinna stać się próba mentalnego włączenia nauki zawodu do obszaru szkoły,  
a pracodawców prowadzących praktyczną naukę zawodu objęcie statusem nauczyciela. Uczeń 
powinien mieć świadomość wagi praktycznej nauki zawodu – wiedzieć, że jego umiejętności  
w ostatecznym rachunku zadecydują o jego sukcesie na rynku pracy. Powinien mieć świadomość, że 
praktyczna nauka zawodu to także szkoła – tylko realizowana w innym miejscu, zajęcia mające taką 
samą wartość jak zajęcia teoretyczne odbywające się w szkole. Pracodawca powinien mieć ciągły 
kontakt ze szkołą i uczeń powinien być tego świadomy. Ta zmiana powinna być realizowana na 
wszystkich poziomach kształcenia – zarówno na poziomie systemowym, jak również na poziomie 
szkoły oraz pracodawcy – w indywidualnych rozmowach z uczniami. 

� Dodatkowo ważne wydaje się rozważenie wprowadzenia większej liczby godzin zajęć praktycznych. 
W tym samym kontekście zmiany powinny dotyczyć także znacznego wydłużenia krótkich praktyk 
zawodowych jakie uczniowie odbywają w zawodowych szkołach średnich. Jak pokazało badanie 
praktyki zawodowe ze względu na ich krótki okres są jednym z najbardziej i najpowszechniej 
krytykowanych aspektów kształcenia zawodowego. 

 

Dodatkowo po stronie szkół i pracodawców leży: 

 

� Zadbanie o to, aby uczeń odbywał praktyczną naukę zawodu ucząc się wielu różnych działań, na wielu 
różnych odcinkach, aby odbywał praktyki wielofunkcyjne, w miejsce wykonywania przez cały okres 
nauki zawodu tych samych czynności, albo tego samego zestawu czynności. Pracodawca podejmując 
się realizowania praktycznej nauki zawodu powinien komunikować szkole własne ograniczenia w tym 
zakresie, a szkoła decydując się na tę relację powinna uzupełniać zajęcia praktyczne ucznia poprzez 
naukę określonych treści w innych miejscach – u innych pracodawców, we własnych pracowniach,  
w Centrach Kształcenia Praktycznego. 
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� Przede wszystkim jednak szkoła powinna zwiększyć nadzór nad tym, co dzieje się na praktycznych 
zajęciach odbywanych u pracodawcy i jasno komunikować przedsiębiorcy własne oczekiwania. Aby 
jednak móc wymagać musi mieć do czynienia z przedsiębiorcą zmotywowanym, a program praktycznej 
nauki zawodu musi być realny, zaakceptowany przez pracodawcę. 

� Zadbanie o zwiększenie motywacji uczniów, szczególnie w kontekście praktycznej nauki zawodu. 
Zmiana motywacji powinna zostać osiągnięta zarówno przez odpowiednie oddziaływanie 
pedagogiczne, jak też przez system zachęt – np.: wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, 
wynagrodzenie wzrastające wraz ze wzrastającymi umiejętnościami i przydatnością dla pracodawcy 
uczącego zawodu, czy też oferowanie dla najlepszych praktyk w najbardziej ekskluzywnych miejscach  
u najbardziej popularnych pracodawców w branży. 

� Zadbanie o wzrost kompetencji praktycznych wśród kadry nauczycielskiej, choćby poprzez 
oddelegowanie na szkolenie do firm, w których uczniowie mają praktyczną naukę zawodu, tak aby 
nauczyciel wiedział czego i w jakich warunkach uczą się jego uczniowie, aby miał chociaż podstawowe 
umiejętności praktyczne.  

 

Dodatkowo to na co powinny zwrócić uwagę szkoły, to: 
 

� Zmiana podejścia do praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawcy. Szkoły powinny odejść 
od traktowania jej jako ostateczności, a powinny zacząć doceniać potencjał jaki posiada w kontekście 
wykształcenia umiejętności praktycznych ucznia i zwiększenia jego szans na rynku pracy. 

� Wzrost aktywności w istniejących relacjach z przedsiębiorcami – częstszy, merytoryczny kontakt, 
partnerskie traktowanie, współdziałanie dla dobra ucznia. Merytoryczne włączenie się w proces 
praktycznej nauki zawodu odbywanej u pracodawcy. 

� W istniejących relacjach z przedsiębiorcami zwiększenie aktywności w poszerzaniu palety współpracy, 
aktywność w bardziej wszechstronnym włączaniu przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego  
i pełniejszym wykorzystywaniu w tym aspekcie ich potencjału. 

� Podejmowanie aktywności w celu pozyskania wśród przedsiębiorców nowych partnerów do 
współpracy. 

� Zadbanie o to, aby w każdej szkole był specjalista zajmujący się koordynowaniem współpracy 
pomiędzy szkołami a pracodawcami. Specjalista przypisany tylko i wyłącznie do tego obszaru. 

� Zadbanie o wzrost kompetencji praktycznych kadry nauczycielskiej. Bardzo dobrym pomysłem wydają 
się tutaj szkolenia u pracodawców, u których odbywają zajęcia praktyczne uczniowie szkoły. 

� Zatrudnianie praktyków – ludzi mających stały kontakt z zawodem. 
� Negocjowania z pracodawcą programu praktycznej nauki zawodu. 
� Ważne jest także negocjowania z pracodawcami sposobu odbywania przez uczniów zajęć 

praktycznych (natężenie zajęć praktycznej nauki zawodu w czasie).  
 

To, na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy to: 

���� Poważne podejście do wymagań procesu dydaktycznego, uwzględniające nie tylko doraźne 
potrzeby firmy ale przede wszystkim realizację zadań dydaktycznych.  

���� 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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���� Tworzenie swego rodzaju nacisku na szkołę, by ta nie cedowała na pracodawcę całkowicie kwestii 
związanych z organizacją oraz samym procesem dydaktycznym praktycznej nauki zawodu – jasne 
wyrażanie oczekiwań i potrzeb w tym zakresie. 

���� Oczekiwanie partnerskiego traktowania przez instytucje edukacyjne – uwzględniania specyfiki 
przedsiębiorstwa, negocjowania programu zajęć praktycznych, współpracy w zakresie planowania 
rotacji uczniów, a także natężenia zajęć praktycznych w czasie. 

 

Rekomendacje dotyczące przyszłych badań dotyczących współpracy związanej ze szkolnictwem zawodowym 
a także w tym kontekście badań pracodawców i organizacji pracodawców 

 

Przede wszystkim należy podkreślić, że przeprowadzone badania jakościowe, choć trudne w realizacji, okazały 
się bardzo skuteczne.  

Dzięki tym badaniom mogliśmy dotrzeć do sedna poglądów respondentów, nie zatrzymując się na wiedzy 
powierzchownej, powielającej istniejącą wiedzę dotycząca tematu. Dyskusje grupowe dały możliwość wymiany 
poglądów, a także stworzyły poczucie bezpieczeństwa – w grupie łatwiej mówić o mniej wygodnych kwestiach. 
Warto podkreślić, że uzyskaliśmy w badaniu bardzo duży stopień szczerości – respondenci wprost mówili  
o rzeczach niewygodnych i sami przyznawali się do różnie uzasadnianych niedociągnięć. To wszystko możliwe 
było dzięki zastosowaniu badań jakościowych. 

 

Dlatego też przy planowaniu dalszych badań z przedsiębiorcami rekomendujemy również wykorzystanie 
narzędzi jakościowych: 

 

� Dyskusji grupowych – w przypadku organizacji pracodawców 
� Dyskusji grupowych, mini grup dyskusyjnych oraz wywiadów pogłębionych IDI – w przypadku 

przedsiębiorców (z uwagi na możliwe trudności rekrutacyjne proponujemy dopuszczenie w trakcie 
realizacji zmiany metody z FGI na IDI lub Mini grupy – jak to miało miejsce w niniejszym projekcie) 

 

Z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu niniejszego kompleksowego projektu dysponujemy bardzo bogatym 
materiałem empirycznym opisującym badane zjawiska, w projektowanych w przyszłości badaniach warto 
uwzględnić również elementy badań ilościowych, nawet kosztem ograniczenia rozmiarów części jakościowej 
badania.  

Warto w przyszłych badaniach zadbać o możliwość ilościowej weryfikacji postawionych w niniejszym badaniu 
hipotez, poznać dystrybucję i powszechność zdiagnozowanych zjawisk, poznać występujące zróżnicowania. 

 

Korzystając z wiedzy i doświadczeń niniejszego badania w planowanej części jakościowej przyszłych badań 
należy zadbać aby: 

 

o różnicując wywiady terytorialnie uwzględnić rożne typy lokalizacji – na przykład stopień urbanizacji, 
stopień rozwinięcia współpracy itp.,  

o zadbać o zróżnicowanie grup pod względem branży, wielkości przedsiębiorców, a także charakteru 
podejmowanej współpracy, 

o w kontekście dużej homogenicznych poglądów respondentów warto ograniczyć globalną liczbę grup 
dyskusyjnych, 

o w kontekście dość mocno krytycznych (zdiagnozowanych w niniejszym badaniu) postaw 
przedsiębiorców, warto włączyć do badania również i inne perspektywy: przede wszystkim 
perspektywę szkół (IDI z dyrektorami szkół), uczniów (FGI z uczniami), a także perspektywę instytucji 
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rynku pracy (IDI) - tak, aby w sposób skuteczny móc odeprzeć zarzuty dotyczące jednostronności 
prezentowanego materiału,  

 

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.  

 

W celu jak największej efektywności zbieranego materiału empirycznego, wydaje się, że projektowane badanie 
powinno mieć następującą sekwencję: 

 

1. badanie jakościowe szkół, 
2. badanie ilościowe szkół,  
3. pozostałe moduły jakościowe, 
4. badanie ilościowe przedsiębiorców. 
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15 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: pogłębienie wiedzy o zakresie i formach współpracy pracodawców i organizacji 
pracodawców z różnego typu szkołami zawodowymi dla młodzieży (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, 
technika uzupełniające, szkoły policealne) w województwie mazowieckim.  
 

Projekt badawczy składał się z następujących komponentów:  

• Pracodawcy zaangażowani we współpracę ze szkołami – 2 IDI oraz 1 Diada w subregionie siedleckim
30 

oraz po 1 FGI w każdym z pozostałych subregionów. Uczestnikami badań byli pracodawcy szczególnie 
zaangażowani we współpracę ze szkołami zawodowymi różnego typu w zakresie kształcenia 
zawodowego (z wyłączeniem pracodawców organizujących kształcenie zawodowe pracowników 
młodocianych). Badania w ramach tego modułu zrealizowane zostały w Mławie, Ostrołęce, Siedlcach, 
Płocku, Żyrardowie i Radomiu. Respondenci dobrani byli w sposób celowy z uwzględnieniem 
następujących kryteriów: branża, wielkość firmy, forma współpracy oraz sektor własności. 

• Pracodawcy niezaangażowani we współpracę ze szkołami zawodowymi - po 1 FGI w każdym 
subregionie (Mława, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Żyrardów i Radom). Respondenci dobrani byli w sposób 
celowy z uwzględnieniem następujących kryteriów: branża, wielkość firmy oraz sektor własności. 

• Przedstawiciele organizacji pracodawców – 6 FGI - po jednej dyskusji grupowej w każdym subregionie. 
Dyskusje, ze względów logistycznych, zlokalizowane zostały w centralnych miastach subregionów 
(Ciechanów, Płock, Ostrołęka, Siedlce, Radom i Warszawa), ale, w każdym przypadku, do udziału  
w nich zapraszani byli przedstawiciele instytucji z całego subregionu.  

• Badanie ilościowe CATI (N=188) wśród dyrektorów szkół/zespołów szkół zawodowych dla młodzieży 
województwa mazowieckiego. Badanie to poprzedzało realizację właściwych badań jakościowych. 
Jego celem było dostarczenie danych dotyczących diagnozy stanu współpracy w poszczególnych 
subregionach. Wyniki badania posłużyły także jako podstawa doboru próby do zasadniczej, 
jakościowej, części badania. 

 

Badanie zostało zrealizowane terminie 8 października - 13 listopada 2012.  

W niniejszym rozdziale przedstawiamy streszczenie uzyskanych wyników oraz najważniejsze wnioski  
i rekomendacje. 
 
DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY PRACODAWCÓW I ORGANIZACJI PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI 
ZAWODOWYMI W SUBREGIONACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
 
Zrealizowane badanie telefoniczne CATI wśród przedstawicieli mazowieckich szkół zawodowych dla młodzieży 
pokazało, że prawie wszystkie szkoły współpracują w jakimś zakresie z pracodawcami – jedynie 7 ze 188 

                                                 
30 Z uwagi na trudności realizacyjne, w przypadku tego subregionu zrezygnowano z realizacji FGI. 
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badanych placówek nie współpracowało w ogóle z firmami. Najbardziej popularnymi obszarami współpracy 
szkół zawodowych z pracodawcami są: organizacja praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych. To co ważne, 
w przypadku tych obszarów dominuje współpraca stała. Dość popularnymi formami współpracy, i to zarówno 
współpracy stałej jak również jednorazowej, okazjonalnej są: organizacja wycieczek dydaktycznych do firm oraz 
organizacja szkoleń, pokazów z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców. Najmniej zaś 
popularnymi formami współpracy szkół z pracodawcami są: organizowanie klas patronackich, a także 
udostępnianie przez pracodawców szkole sprzętu, materiałów, pomocy dydaktycznych itp. Wydaje się, że 
przyczyną mniejszej popularności tych ostatnich form współpracy jest przede wszystkim brak artykułowania 
tego typu potrzeb przez szkoły. Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu, w większości, w ogóle nie zetknęli się  
z tego typu potrzebami. Z drugiej jednak strony deklarowali pomoc w tym zakresie, o ile tylko szkoła zwróci się 
do nich w tej sprawie. 
 
Szkoły z województwa mazowieckiego charakteryzują się słabym poziomem współpracy z pracodawcami pod 
względem odsetka szkół zaangażowanych w różnorodną paletę jej rodzajów. Średnio szkoły w województwie 
mazowieckim zaangażowane są w nieco ponad dwa różne rodzaje współpracy i są to zwykle dwa najczęściej 
podejmowane jej rodzaje – organizacja praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.  
 
Współpraca mazowieckich szkół z organizacjami pracodawców jest znacznie mniej powszechna. Uczestniczenie 
w tego typu relacjach deklaruje niespełna połowa badanych placówek. Spośród organizacji pracodawców szkoły 
głównie współpracują z cechami rzemiosł. 
 
Liczba pracodawców, z jakimi współpracują szkoły w województwie mazowieckim różni się w zależności od 
formy współpracy. Najwięcej pracodawców zaangażowanych jest w praktyczną naukę zawodu, przede 
wszystkim w kształcenie młodocianych pracowników. Z najmniejszą liczbą pracodawców mazowieckie szkoły 
współpracują w zakresie tworzenia klas patronackich – średnio szkoła w tym zakresie współpracuje z 1,5 firmy.  
 
W zależności od płaszczyzny, różni się także branża i wielkość pracodawców, z którymi współpracują szkoły. 
Zapewne jest to konsekwencją możliwości, jakie w tym zakresie stwarza konkretna branża i wielkość 
przedsiębiorstwa. W przypadku praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie 
młodocianych pracowników) szkoły najczęściej współpracują z pracodawcami z sektora usług oraz pozostałych 
branż. W przypadku organizacji kształcenia młodocianych pracowników istotne miejsce zajmują także 
pracodawcy z branży handlowej, którzy rzadko są partnerami szkół w innych, formach współpracy.  
W pozostałych, poza praktyczną nauką zawodu, formach współpracy szkoły często kontaktują się  
z pracodawcami z branży przemysłowej i budowlanej (zapewne z uwagi na najbardziej odczuwane braki w bazie 
dydaktycznej do nauki odpowiadających tym branżom zawodów). Generalnie z dużymi pracodawcami szkoły 
współpracują rzadziej przy organizacji praktycznej nauki zawodu, częściej zaś na pozostałych płaszczyznach, 
które wymagają zdecydowanie większego potencjału, jaki są w stanie zaoferować duże firmy.  
 
Szkołom, w organizacji zajęć praktycznych częściej partnerują firmy małe (9-49 pracowników), w organizacji 
praktyk - firmy średnie (50-249 pracowników), zaś w kształceniu młodocianych pracowników firmy najmniejsze 
(do 9 pracowników). Prawdopodobnie taka struktura partnerów przy poszczególnych formach praktycznej 
nauki zawodu jest konsekwencją faktu, że organizacja zajęć praktycznych oraz praktyk częściej inicjowana jest 
przez szkoły. Dla tych zaś, mniejsza liczba partnerów jest wygodniejsza - stąd przede wszystkim są to firmy małe 
i średnie, które mogą zorganizować naukę zawodu dla większej liczby osób, często nawet dla całej klasy lub 
większej liczby klas. W przypadku kształcenia młodocianych pracowników zwykle pozyskanie miejsca nauki 
zawodu leży po stronie ucznia, który często korzysta tutaj z pomocy Cechu Rzemiosł skupiającego 
rzemieślników – często firmy mikro. Stąd też przewaga tego typu firm w kształceniu młodocianych 
pracowników. 
 
Badanie pokazało, że szkoły rzadko są zainteresowane pogłębieniem współpracy z pracodawcami – deklaracje 
takie składała co trzecia placówka. Te szkoły, które chciałyby podjąć współpracę z kolejnymi firmami, 
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wskazywały średnio 3-4 potencjalnych partnerów, najczęściej z sektora przemysłu, usług i pozostałych branż. 
Szkoły najchętniej podjęłyby współpracę z największymi firmami, zatrudniającymi 250 i więcej pracowników,  
z którymi obecnie współpracują nieco rzadziej. Jest to z pewnością uwarunkowane dużym potencjałem takich 
firm – zarówno pod względem potencjalnej liczby miejsc nauki zawodu, szerokiej palety możliwych form 
współpracy, a także z powodu możliwości zapewnienia pracy absolwentom szkoły 
 
Szkoły zawodowe z subregionu ciechanowskiego częściej, niż w pozostałych subregionach, współpracują  
z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wycieczek dydaktycznych oraz szkoleń i pokazów  
z wykorzystaniem materiałów, technologii pracodawców. Placówki z tego subregionu posiadają najmniej 
partnerów w zakresie organizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz kształcenia młodocianych 
pracowników. Zdecydowanie lepiej natomiast wypadają pod względem liczby partnerów w zakresie organizacji 
wycieczek dydaktycznych, udostępniania przez pracodawców sprzętu i materiałów oraz organizacji pokazów  
i szkoleń.  
 
Placówki kształcenia zawodowego z subregionu radomskiego, częściej niż w pozostałych subregionach, 
współpracują z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych, zajęć praktycznych oraz klas 
patronackich. Najrzadziej z kolei współpracują z organizacjami pracodawców. Na tle innych subregionów szkoły 
z subregionu radomskiego posiadają najwięcej partnerów w zakresie organizowania zajęć praktycznych oraz 
kształcenia młodocianych pracowników, najmniej zaś przy organizowaniu wycieczek dydaktycznych, a także 
szkoleń i pokazów. 
 
Szkoły zawodowe z subregionu ostrołęckiego, na tle pozostałych subregionów, rzadziej współpracują  
z pracodawcami w zakresie organizacji praktyk zawodowych i wycieczek dydaktycznych, ale częściej w zakresie 
organizowania szkoleń i pokazów, a także udostępniania przez pracodawców sprzętu i materiałów. Częściej 
współpracują również z organizacjami pracodawców. Szkoły z tego subregionu, na tle pozostałych subregionów, 
posiadają najwięcej partnerów w zakresie organizowania praktyk zawodowych, szkoleń i pokazów oraz 
udostępniania szkołom sprzętu i materiałów. 
 
Placówki kształcenia zawodowego z subregionu płockiego najlepiej wypadają na tle innych subregionów pod 
względem szerokości palety podejmowanej współpracy. Szkoły z tego subregionu częściej współpracują  
z pracodawcami w zakresie organizowania praktyk zawodowych, kształcenia młodocianych pracowników, 
organizowania pokazów i szkoleń, a także udostępniania przez pracodawców materiałów i sprzętu, rzadziej zaś 
w zakresie organizowania wycieczek dydaktycznych. Częściej współpracują również z organizacjami 
pracodawców. Mimo, iż szkoły z tego subregionu częściej współpracują z pracodawcami w zakresie kształcenia 
młodocianych pracowników, to, w porównaniu do innych subregionów, posiadają w tym obszarze najmniej 
partnerów. Relatywnie wysoką liczbą współpracujących firm szkoły z tego subregionu mogą pochwalić się  
w obszarze organizowania wycieczek dydaktycznych oraz organizowania przez pracodawców szkoleń  
i pokazów. 
 
Placówki kształcenia zawodowego z subregionu siedleckiego, częściej niż w pozostałych subregionach, 
współpracują z pracodawcami w zakresie organizacji zajęć praktycznych, wycieczek dydaktycznych oraz 
kształcenia młodocianych pracowników Najrzadziej współpracują z organizacjami pracodawców. Szkoły z tego 
subregionu pod względem liczby współpracujących pracodawców wypadają lepiej na tle innych subregionów w 
obszarze organizacji zajęć praktycznych, kształcenia młodocianych pracowników, najsłabiej zaś w zakresie 
udostępniania materiałów i sprzętu. 
 
Szkoły z subregionu warszawskiego najgorzej, na tle innych subregionów, wypadają pod względem palety 
podejmowanej współpracy. Rzadziej współpracują z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych, 
organizowania pokazów i szkoleń, klas patronackich, czy też udostępniania przez pracodawców materiałów  
i sprzętu. Rzadko też współpracują z organizacjami pracodawców. Najczęściej są jednak zainteresowane 
pozyskaniem potencjalnych partnerów wśród firm. Pod względem liczby pracodawców z jakimi współpracują 
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szkoły, placówki z tego subregionu plasują się na ogół poniżej średniej lub w granicach średniej dla każdej 
ocenianej formy. Jedynie w zakresie organizacji praktyk zawodowych subregion ten wypada lepiej na tle 
pozostałych. 
 
MOTYWACJE DO PODEJMOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEZ PRACODAWCÓW I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW 
ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI 
 
Na podstawie przeprowadzonego badania można wyróżnić trzy podstawowe typy motywacji pracodawców do 
podejmowania bądź kontynuowania współpracy ze szkołami: 
 

1) bezpośrednie korzyści z pracy uczących się zawodu;  
2) skuteczna rekrutacja pracownika na przyszłość; 
3) poczucie satysfakcji osobistej, spełnienie w zawodzie. 

 
W przypadku młodocianych pracowników należy uwzględnić ponadto (choć jak podkreślali przedsiębiorcy 
niewielkie i niewspółmierne w stosunku do poniesionych nakładów) bezpośrednie korzyści finansowe  
– wynagrodzenie nieco ponad 8 000 zł wypłacane pracodawcy po zakończeniu nauki i zdaniu przez ucznia 

egzaminu zawodowego
31

. Powyższe motywacje są najbardziej popularne, a w przypadku dwóch pierwszych  

można by rzec nawet, że powszechne. 
Oczywiście poza wymienioną typologią, istnieje również szereg motywacji o dużo mniejszym znaczeniu  
– zarówno w sensie samej siły motywującej jak i powszechności występowania. Te motywacje poboczne zwykle 
współwystępują z innymi głównymi i są silnie zrelatywizowane do lokalnych warunków i indywidualnej sytuacji 
pracodawców. 
 
Wymienić tu należy przede wszystkim:  

� współpraca wynikająca z prywatnej znajomości, 
� chęć pomocy młodzieży, w tym chęć zapewniania praktycznej nauki zawodu, 
� zmiana wizerunku firmy/branży, 
� chęć podtrzymania relacji ze szkołą, które mogą być przydatne w przyszłości, 
� chęć podtrzymania relacji towarzyskich, wykraczających poza sprawy czysto zawodowe. 

 

Czynniki te nie występują w wyizolowanej postaci, a współwystępują ze sobą wzajemnie się przenikając. Należy 
jednak podkreślić, że nawet w sytuacji wieloczynnikowej motywacji zawsze można wskazać jeden, lub grupę 
czynników dominujących. Dodatkowo współwystępowanie określonych czynników układa się w pewne wzory, 
które są powiązane z cechami pracodawców. I tak na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych można 
wyróżnić następujące typy pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi: 
 
Rzemieślnicy z tradycjami – tradycyjni nauczyciele zawodu 
Są to głównie firmy mikro, rzadziej firmy małe, najczęściej działające na rynkach lokalnych. Choć w grupie tej 
odnajdujemy różne typy motywacji, to czynnikiem wyróżniającym jest tu szczególnie silnie obecny motyw 
spełnienia zawodowego w postaci realizacji relacji mistrz-uczeń. Czasami wejście w taką relację jest ze strony 
rzemieślnika interpretowane jako ostatni, najwyższy etap rozwoju i wtajemniczenia zawodowego. Taka 
postawa jest realizacją etosu mistrza w zawodzie i jego autorytetu. 
Zajęcia praktyczne, a także zatrudnianie pracowników młodocianych to najczęstsze formy współpracy 
podejmowane przez tego typu pracodawców. W inne formy angażują się rzadko - z uwagi przede wszystkim na 
brak możliwości lub też po prostu na brak artykułowanego zapotrzebowania ze strony szkoły. Należy jednak 

                                                 
31Szczegółowe omówienie motywacji dotyczących zatrudniania młodocianych pracowników Czytelnik znajdzie w oddzielnym raporcie z 
badania poświęconym wyłącznie kształceniu pracowników młodocianych. 
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podkreślić, że przedsiębiorcy ci są otwarci w kontaktach ze szkołą i nie mają nic przeciwko angażowaniu się  
w inne formy współpracy o ile tylko szkoła wyjdzie z inicjatywą i wyrazi takie zapotrzebowanie. 
Ten typ pracodawców może być zaangażowany we współpracę ze szkołą znacznie szerzej – w tym przypadków 
jest duże pole do zagospodarowania przez szkoły. 
 
Mali i mikro przedsiębiorcy nastawieni na ekonomię 
To zwykle firmy powstałe już w nowej rynkowej rzeczywistości, a nawet w ciągu ostatniego dziesięciolecia, 
firmy nie zakorzenione w tradycji. O etosie, samorealizacji zawodowej, własnej satysfakcji w związku z nauką 
zawodu w grupie tej nie mówi się, choć niewykluczone, że obszar ten istnieje. Jest on jednak zdecydowanie 
drugoplanowy w stosunku do podstawowej płaszczyzny, na której rozpatrywane jest wszystko co wiąże się  
z prowadzeniem firmy – płaszczyzny ekonomicznej. Dla tych ludzi liczy się „czas i pieniądz”. Podkreślają oni, że 
w pracy muszą przede wszystkim dbać o interes swojego przedsiębiorstwa. Nie mają czasu na to, aby zajmować 
się uczniami i aby brać na głowę dodatkową odpowiedzialność i dodatkowe kłopoty. 
 
Grupa ta w zasadzie dość rzadko angażuje się we współpracę ze szkołami, a jeżeli już angażuje się, to ma  
w stosunku do niej najwięcej obiekcji oraz dostrzega najwięcej barier i utrudnień. Nie jest jednak tak, że tego 
typu przedsiębiorcy w ogóle nie współpracują ze szkołami. Współpracują i robią to z różnych pobudek – ale 
jedną z najważniejszych jest jednak różnie pojmowany interes, który najlepiej gdy bezpośrednio przekłada się 
na korzyści finansowe i ekonomiczne. 
W grupie tej dość silną rolę wśród motywatorów współpracy odgrywają układy i lokalne znajomości, a także 
tworząca się sieć przysług. W tym kontekście relacja ze szkołą jest swego rodzaju inwestycją, którą w postaci 
przysługi wyświadczonej przez szkołę/rodzinę ucznia w przyszłości będzie można odebrać. W inne, niż 
praktyczna nauka zawodu, formy współpracy ze szkołą, przedsiębiorcy tego typu angażują się stosunkowo 
rzadko.  
Nie jest jednak tak, że przedstawiciele tej grupy są zamknięci na współpracę na innych polach - wielu z nich nie 
odmówiłoby szerszego zaangażowania, szczególnie w sytuacji, gdy widzieliby w tym korzyść dla firmy, korzyść 
niekoniecznie materialną i niekoniecznie natychmiastową i wymierną (np.: promocja firmy, korzyści 
wizerunkowe). Dlatego też, aby skutecznie ich zaangażować, należy podkreślić i uwypuklić korzyści, jakie mogą 
odnieść ze współpracy ze szkołą. 
 
„Zakłady przyszkolne” 
Na podstawie przeprowadzonych badań można postawić hipotezę, że jest to sytuacja stosunkowo rzadka, 
jednak ważna dla lokalnych rynków, na których występuje. Jest to pozostałość po dawnych czasach, po szkołach 
przyzakładowych. Szkół, tak jak dawniej sprofilowanych, nie ma, albo stopniowo wymierają – ograniczają liczbę 
klas, zmieniają profil, tworzą klasy wielozawodowe. Zakład natomiast, nadal funkcjonuje. 
 
Są to zwykle firmy zatrudniające co najmniej kilkadziesiąt osób, ale raczej firmy małe i średnie, niż firmy duże. 
Najczęściej są to firmy produkcyjne. Ich system produkcyjny przystosowany jest do obsługi uczniów – zarówno 
przyjmowanych na dłuższą, kilkuletnią naukę zawodu, jak również na kilkutygodniowe praktyki zawodowe. 
 
Zakłady te mają przystosowaną infrastrukturę do przyjęcia dużej liczby (nawet kilkudziesięciu uczniów). 
Zatrudniają instruktorów nauki zawodu. Uczą i jednocześnie w sposób zorganizowany czerpią korzyści z pracy 
uczniów. 
Proces produkcyjny jest tak zaplanowany, aby zgodnie z planem, w określone dni zaabsorbować pracę 
uczestników zajęć praktycznych, zaś w określone miesiące zaabsorbować pracę uczestników praktyk. 
 
Ten typ przedsiębiorców jest raczej bierny w relacji ze szkołami. Postrzegają siebie jedynie jako odbiorców 
uczniów, a nie wspólnego wraz ze szkołą kreatora rzeczywistości. Z ich perspektywy relacja ze szkołą nie jest 
relacją partnerską. 
Rozważając wartość tego typu przedsiębiorców w perspektywie współpracy ze szkołą należy podkreślić, że jest 
to solidny partner w organizacji i realizacji przygotowania zawodowego uczniów, jednak pod warunkiem, że 
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będzie to kształcenie monokierunkowe i na stosunkowo dużą skalę. Natomiast szkoła może być pewna, że  
w takim zakładzie nauka zawodu realizowana będzie pod odpowiednim nadzorem, zgodnie z zakładanymi 
wytycznymi i założonym programem. Nie można w sposób jednoznaczny ocenić tego typu zakładów  
w kontekście innowacyjności – są zapewne wśród nich zakłady opierające się na przestarzałej technologii, ale 
także zakłady zmodernizowane. 
To co ważne, tego typu pracodawcy są otwarci na inne formy współpracy ze szkołą - pod warunkiem, że szkoła 
przejmie na tym polu aktywność. 
Dodatkowo ważnym aspektem jest fakt, że zakłady te są w stanie zapewnić części uczniów po ukończeniu 
szkoły miejsce pracy. 
 
Innowatorzy 
Głównie duże, nowoczesne zakłady przemysłowe, rozwijające się i posiadające szerokie perspektywy dalszego 
rozwoju. Jednocześnie jednak odczuwające braki kadrowe lub widzące widmo takich braków w niedalekiej 
przyszłości. Właśnie z powodu owych problemów kadrowych (bieżących lub antycypowanych) wzięli oni 
niejako sprawy edukacyjne we własne ręce. Działają w pojedynkę, ale również tworzą szersze inicjatywy 
branżowe, wykraczające niekiedy poza lokalny rynek. 
Są to skuteczni promotorzy, inicjatorzy współpracy ze szkołami w zasadzie na wszystkich polach. To oni są 
animatorami współpracy, współpracy niejednokrotnie szerzej zakrojonej niż tylko relacja ze szkołą. Starają się 
swą aktywność realizować bardzo szeroko aktywizując w kontekście kształcenia zawodowego lokalną 
społeczność, władze i zaplecze instytucjonalne. Patrzą oni na swoją branżę perspektywicznie. Są w stanie 
zadzierzgnąć szerokie koalicje w dobrze pojętym interesie całej branży. 
I to właśnie ten sposób myślenia na temat współpracy ze szkołami, a właściwie współpracy lokalnej 
obejmującej całe środowisko związane z rynkiem pracy, którego szkoła jest jednym z elementów, jest 
najbardziej obiecujący w kontekście wykorzystania potencjału przedsiębiorców na polu kształcenia 
zawodowego. 
Ich aktywność to działania kompleksowe – współpracują ze szkołą już od momentu zapewnienia szkole 
odpowiedniej liczby uczniów w określonych klasach, poprzez pomoc dydaktyczną, wsparcie materialne szkoły  
i uczniów w trakcie nauki teoretycznej, zapewnienie praktycznej nauki zawodu, aż po zaoferowanie pracy 
najlepszym absolwentom. 
To właśnie takie firmy dają najlepszą perspektywę na współpracę zogniskowaną wokół szkolnictwa 
zawodowego. Współpracę szeroką i efektywną. Jednak aby w pełni wykorzystać tkwiący w nich potencjał 
należy przedefiniować definicję współpracy – powinna ona zdecydowanie wyjść poza obręb pracodawcy  
i szkoły i włączyć w ten proces wszystkie instytucje i organizacje związane z lokalnym rynkiem, rynkiem pracy 
oraz szkolnictwem zawodowym. Aby takie działania przestały być sytuacjami wyjątkowymi i stały się regułą 
potrzebna jest zmiana mentalności i zmiana sposobu myślenia o kształceniu zawodowym przede wszystkim po 
stronie szkół, pracodawców i ich organizacji, ale także innych instytucji ważnych dla lokalnych rynków. 
 
BARIERY DLA PODEJMOWANIA I KONTYNUOWANIA WSPÓŁPRACY PRZEZ PRACODAWCÓW I ORGANIZACJE 
PRACODAWCÓW ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI 
 
Badania pokazały, że obszar współpracy szkół zawodowych z pracodawcami jest znaczny – szczególnie  
w przypadku współpracy na polu praktycznej nauki zawodu. Badania pokazały również, że pracodawcy są 
otwarci na poszerzenie tej współpracy – jednak w ich opinii inicjatywa powinna tutaj spoczywać po stronie 
szkół. Gdy szkoła wyrazi konkretną potrzebę, to pracodawca, jeżeli oczywiście nie przekracza to jego 
możliwości, chętnie podejmie się jej spełnienia. 
Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, biorąc pod uwagę duży obszar bierności – zarówno 
przedsiębiorców, jak i szkół, można postawić hipotezę, że w stosunku do relacji, jaka ma miejsce na polu 
szkoła-przedsiębiorca termin współpraca często używany jest na wyrost. W rzeczywistości bowiem nie jest to 
współpraca w pełnym tego słowa znaczeniu, a jedynie relacja polegająca na tym, że pracodawca przyjmuje 
uczniów na praktyczną naukę zawodu. Dodatkowo jeszcze w części tych relacji kontakty pomiędzy szkołą  
a pracodawcą ograniczone są do minimum – i obejmują kontakty na początku roku szkolnego oraz później 
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jedynie w przypadku pojawiających się znacznych problemów. Oczywiście nie jest to norma, jednak 
przeprowadzone badanie uprawomocnia postawienie hipotezy, że takie przypadki nie należą do 
odosobnionych. 
 
Natomiast z drugiej strony, z pewnością do rzadkich przypadków należy współpraca modelowa, jaką na 
przykład zdiagnozowano w Radomiu z udziałem przedstawicieli branży metalurgicznej. Warto jednak ponownie 
podkreślić, że, w opinii przedsiębiorców, współpraca ta rozwija się wyłącznie z ich inicjatywy, przy ich dużej 
determinacji i znacznych nakładach finansowych. 
 
Badanie pokazało również, że bez względu na to jak w rzeczywistości przebiega i czym się charakteryzuje, 
współpraca pracodawców ze szkołami nie odbywa się w przyjaznych warunkach. Wręcz przeciwnie - poziom 
niezadowolenia i mnogość zarzutów wyrażanych przez przedsiębiorców i ich organizacje pozwalają na 
postawienie hipotezy, że współpraca ta odbywa się raczej „mimo wszystko”, a biorąc pod uwagę bariery,  
z racjonalnego punktu widzenia w wielu przypadkach w ogóle nie powinna mieć miejsca. 
 
Analiza uzyskanego materiału empirycznego pokazała, że narzekają wszyscy - zarówno przedsiębiorcy 
współpracujący obecnie ze szkołami, przedsiębiorcy niewspółpracujący jak i organizacje przedsiębiorców. To co 
warte podkreślenia, to siła i przede wszystkim mnogość przytaczanych na potwierdzenie tej tezy argumentów. 
Jak już zostało powiedziane zarzuty w stosunku do współpracy oraz wskazania na utrudnienia i bariery są czymś 
powszechnym. Problemy i bariery wskazywane przez przedsiębiorców dotyczą następujących sfer: 
 

1) Sfery finansów – brak korzyści finansowych, obciążenie finansowe, brak rekompensaty za poniesione 
koszty.  

2) Sfery innych, poza kosztami finansowymi obciążeń pracodawcy – przede wszystkim obciążenia 
czasowe, dodatkowa odpowiedzialność. 

3) Negatywnej postawy uczniów – brak zaufania do uczniów, niska motywacja uczniów, brak możliwości 
selekcji uczniów. 

4) Postawy szkół – braku partnerskiego traktowania pracodawców, braku jakiejkolwiek aktywności  
w pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców do współpracy. 

5) Utrudnień formalnych, instytucjonalnych – związanych z wymaganiami formalnymi, programem 
praktyk, brakiem stabilności obszaru kształcenia zawodowego. 

 

OPINIE PRACODAWCÓW NA TEMAT OBECNEGO KSZTAŁTU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI 
JEGO ROZWOJU 
 
Należy przede wszystkim podkreślić, że zdaniem przedsiębiorców i ich organizacji, obecnie waga wykształcenia 
zawodowego wzrosła. Z wypowiedzi respondentów wynika, że dobrzy fachowcy są pracownikami 
poszukiwanymi na lokalnych rynkach pracy.  
W trakcie dyskusji powszechnie prezentowano opinie, że po deprecjacji wykształcenia zawodowego  
i niepotrzebnym powszechnym rozbudzeniu ambicji związanych z osiągnięciem wyższego wykształcenia 
nastąpił obecnie widoczny powrót do zapotrzebowania na fachowców - potrafiących wykonać konkretną pracę, 
posiadających „fach w ręku”. 
 
Pomimo doceniania przez rynek wykształcenia zawodowego nie jest jednak tak, że pracodawcy patrzą na nie  
w sposób bezkrytyczny. Wręcz przeciwnie – wysuwają pod jego adresem wiele zarzutów. Pojawiające się  
w trakcie badania liczne zarzuty w stosunku do kształcenia zawodowego można podzielić na 3 grupy: 
 

1. Zarzuty dotyczące niedopasowania kształcenia do potrzeb lokalnych rynków pracy; 

Zdaniem przedsiębiorców dość często mają oni do czynienia z sytuacją, w której szkoła funkcjonuje jakby  
w oderwaniu od rynku pracy. Patrząc na podejmowane przez szkołę działania odnosi się wrażenie, że 
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rzeczywistość na rynku pracy i możliwości zatrudnieniowe tego rynku w ogóle szkoły nie interesują. Wielu 
dyrektorów szkół w sytuacji niżu demograficznego podejmuje wysiłki aby w ogóle utworzyć jakiekolwiek klasy. 
Jednak interesuje ich tutaj doraźna skuteczność – zapewnienie odpowiedniej liczebności klas i tym samym 
pracy dla kadry nauczycielskiej, inne kwestie przestają się liczyć. 

Skutkiem wyizolowania i braku współpracy jest również niedopasowanie programowe w stosunku do potrzeb 
pracodawców. Efektem braku współdziałania przy tworzeniu programów są programy nieprzystające do 
realiów rynku, nie kładące nacisku na poszukiwane i oczekiwane przez pracodawców kompetencje, 
nierealistycznie założone programy praktycznej nauki zawodu. 

 

2. Nienadążanie szkolnictwa zawodowego za rozwojem i potrzebami rynku;  

Formułowane zarzuty związane z nienadążaniem, lub wręcz zacofaniem w stosunku do rozwoju i potrzeb rynku 
odnosiły się do wielu płaszczyzn szkolnictwa zawodowego. Pracodawcy i organizacje pracodawców mówili tutaj 
o: 

o przestarzałych programach nauczania, 
o zbyt przeciążonych teorią programach nauczania, 
o braku powiązania treści teoretycznych i praktycznych, 
o nieodpowiednich kompetencjach kadry nauczycielskiej, 
o przestarzałej lub niedostatecznej bazie dydaktycznej. 

 

3. Zarzuty związane z praktyczną nauką zawodu (jej jakością oraz czasem na nią poświęcanym). 

 
Powszechnie podkreślana była ogromna waga kształcenia praktycznego. W zasadzie wśród uczestników 
badania nie znalazł się nikt kto by zaprzeczał, lub tylko poddawał w wątpliwość kluczową rolę praktycznej 
nauki zawodu w kształceniu zawodowym. 
To co istotne, w grupach nie znalazł się nikt kto uznałby, że obecnie w szkolnictwie zawodowym jest 
odpowiednia ilość nauki praktycznej, a wręcz przeciwnie, wszyscy podkreślali, że jest jej zbyt mało. 
Dodatkowo zdaniem badanych szkoła często jest nieefektywna pod względem nauki zawodu. W badaniu 
zdiagnozowano następujące przyczyny tego zjawiska: 

o strata czasu na praktycznej nauce zawodu odbywającej się u pracodawcy, 
o zajęcia polegające tylko na dokonaniu wpisów w dokumentach, 
o nieodpowiednia/zbyt mała liczba godzin praktycznej nauki zawodu, 
o brak zapewnienia przez szkołę możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i kursów, które 

często stanowią warunek możliwości wykonywania danego zawodu. 

 

OPINIE PRACODAWCÓW NA TEMAT OBECNEJ REFORMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 
W zasadzie wszyscy badani mieli wrażenie wszechobecnej i permanentnej reformy, w której od wielu lat tkwi 
polskie szkolnictwo, a tym samym kształcenie zawodowe. To co ważne, to często świadomość rzeczywistości 
zdecydowanie negatywnej i negatywnych zmian – zmierzających w konsekwencji do upadku szkolnictwa 
zawodowego, a nie jego rozwoju. Zdaniem respondentów efektem reform edukacyjnych jest deprecjacja 
szkolnictwa zawodowego w oczach opinii publicznej. Zarówno młodzież, jak również przede wszystkim rodzice 
uważają, że wykształcenie zasadnicze zawodowe nie jest w dzisiejszych czasach „żadnym wykształceniem”,  
a młodzież powinna starać się co najmniej o zdobycie średniego wykształcenia. Natomiast konkretna wiedza 
dotycząca reformy szkolnictwa zawodowego była bardzo niska. Respondenci, którzy wydawali się 
dysponować jakimiś informacjami na temat reformy szkolnictwa zawodowego, posiadali raczej informacje 
wyrywkowe. Jedynie z wypowiedzi pojedynczych osób można było wnosić, że posiadają wiedzę rozleglejszą  
i mają również przemyślane opinie na ten temat. 
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Warto podkreślić, że osoby, które dysponowały konkretną wiedzą na temat reformy, głównie rekrutowały się 
spośród przedstawicieli Cechów i Izb Rzemieślniczych, nieco rzadziej spośród przedstawicieli innych organizacji 
przedsiębiorców. Osoby te nie ukrywały, że ich wiedza ma korzenie zawodowe; jest konsekwencją uczestnictwa 
w konsultacjach związanych z reformą szkolnictwa zawodowego i jej kształtem. Należy tu przede wszystkim 
przywołać przedstawicieli organizacji pracodawców z Warszawy, którzy na tle pozostałych uczestników 
badania, posiadali informacje wręcz imponujące. 
 
Wśród samych przedsiębiorców osoby mające jakąkolwiek (nawet znikomą) wiedzę dotyczącą reformy 
szkolnictwa zawodowego były w absolutnej mniejszości, choć oczywiście zdarzały się wyjątki. 
Co ważne przedsiębiorcy mają świadomość braku wiedzy dotyczącej reformy – zarówno we własnym 
środowisku, jak również wśród młodzieży oraz jej rodziców, którzy powinni być współodpowiedzialni za 
podejmowane decyzje edukacyjne i których te decyzje bezpośrednio dotyczą. 
 
Pominięcie, lub mówiąc delikatniej, nieuwzględnienie w dostatecznym wymiarze opinii przedstawicieli rynku 
pracy - przede wszystkim przedsiębiorców, ale także i innych jego uczestników (takich jak powiatowe  
i wojewódzkie urzędy pracy, organizacje przedsiębiorców), a także samych zainteresowanych – uczniów i ich 
rodziców, wydaje się być w odczuciu respondentów grzechem pierworodnym tej reformy. Przede wszystkim 
kluczowa powinna tu być opinia pracodawcy – to przecież on jest ostatecznym i najbardziej surowym 
weryfikatorem skuteczności i efektywności nauczania w szkolnictwie zawodowym. 
 
OPINIE PRACODAWCÓW O MOŻLIWOŚCIACH UPOWSZECHNIENIA I ZNACZENIU SYSTEMU KSZTAŁCENIA 
MODUŁOWEGO W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 
 
Podobnie jak sama reforma kształcenia zawodowego, tak również idea kształcenia modułowego jest 
powszechnie nieznana respondentom. Należy jednak podkreślić, że o ile na temat reformy większość 
respondentów miała cokolwiek do powiedzenia – chociażby wyrażenie swojej niezbyt dobrze uzasadnionej 
niechęci i złej opinii, o tyle w przypadku kształcenia modułowego sytuacja była zdecydowanie mniej 
skomplikowana. 
Otóż z pojęciem

32
 tym zetknęli się jedynie pojedynczy uczestnicy grup dyskusyjnych, a wiedzą na ten temat 

dysponowali jedynie trzej przedsiębiorcy – przedstawiciele branży metalurgicznej z Radomia. Znali oni ten 
temat z racji swojego szerokiego i przemyślanego zaangażowania we współpracę ze szkołami, którą traktują 
jako konieczną część prowadzonego przez siebie biznesu. Dla nich współpraca ze szkołą jest integralną częścią 
rozwoju, a nawet bytu ich przedsiębiorstw. 
 
Przede wszystkim należy podkreślić, że respondenci ci o kształceniu modułowym zaczęli mówić spontanicznie 
 – w odpowiedzi na pytanie moderatora dotyczące reformy szkolnictwa zawodowego. 
 
W grupie tej od razu zaakcentowano fakt, że w przypadku wprowadzania kształcenia modułowego 
prawdopodobnie nie do końca zostały przemyślane kwestie finansowe. Takie kształcenie jest bowiem 
zdecydowanie bardziej kosztowne niż kształcenie dualne. 

                                                 
32 Kształcenie modułowe jako jedna z form nauki zawodu jest specyficzną formułą dydaktyczną charakteryzującą się podziałem treści 
kształcenia w zawodzie na moduły (nie występuje tu ujęcie przedmiotowe), stanowiące odrębne jednostki kształcenia, łączące w sobie 
naukę praktycznych umiejętności oraz pozyskiwanie niezbędnej wiedzy teoretycznej. Pozwala to na dużą elastyczność w procesie 
kształcenia, w tym nabywanie i potwierdzanie kolejnych kwalifikacji zawodowych także po wcześniejszym przerwaniu nauki, bądź też 
nabywanie jedynie części kwalifikacji w danym zawodzie poszukiwanych na rynku pracy. W kształceniu modułowym przyjmuje się 
założenie, że podstawą nabywania umiejętności powinno być wykonywanie różnorodnych czynności i operacji praktycznych w sytuacjach 
rzeczywistych bądź symulowanych. Jedno z podejść dotyczących kształcenia modułowego opisuje zawód jako określoną całość. Zawód jest 
analizowany i dzielony na samodzielne, logiczne części (mogą nimi być zadania zawodowe, zakresy pracy lub kwalifikacje dla zawodu – tu 
kwalifikacje rozumiane jako umiejętności), które mogą stanowić treść kształcenia (kurs lub pełny cykl kształcenia w zawodzie), co w efekcie 
prowadzi, po końcowej ocenie, do uzyskania certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego określone kwalifikacje w zawodzie. Moduły 
(określane często jako moduły umiejętności zawodowych) są to zintegrowane elementy, które składają się na zawód i mogą być wyrażone 
poprzez zadania zawodowe, zakresy pracy lub umiejętności dla zawodu. 
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Dofinansowania w kształceniu modułowym, by odbywało się ono sprawnie i aby realizowane w nim były jego 
założenia, wymagają w zasadzie wszystkie jego elementy. Dodatkowe fundusze potrzebne są bowiem: 
 

� na kształcenie/dokształcanie/ aktualizację wiedzy przez nauczycieli, 
� zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, 
� dofinansowanie nowoczesnego i wyposażonego (odpowiednio do nauczanych treści) zaplecza 

warsztatowego. 

 
Zdaniem badanych najpierw wprowadzono reformę, a dopiero w następnej kolejności wykonano realistyczny 
namysł nad jej realizacyjną stroną i zaczęto zastanawiać się nad jej realnością. Należy pamiętać, że nawet 
szczytna idea, gdy nieodpowiednio zaplanuje się jej warstwę realizacyjną może przerodzić się we własną 
karykaturę i zamiast do zmian pozytywnych prowadzić do pogorszenia sytuacji. 
 
Po zaprezentowaniu przez moderatora informacji dotyczących kształcenia modułowego w trakcie dyskusji 
pojawiły się następujące opinie pozytywne:  

� aprobata dotycząca połączenia wiedzy z praktyką, 
� wyraźne uwypuklenie linii rozwoju ucznia -  podzielenie procesu edukacji na kolejne moduły o coraz 

większym stopniu szczegółowości, dające coraz wyższe kwalifikacje, 
� obniżanie kosztów kształcenia – generuje liczniejsze klasy, klasy wielozawodowe, 
� daje możliwość kształcenia osobom mniej zdolnym, 
� racjonalniejsze, lżejsze egzaminy. 

 

Jednak odnotowano także następujące opinie negatywne odnoszące się do kształcenia modułowego: 

 

� system nieodpowiedni do stosowania w małych zakładach rzemieślniczych - wymagający warsztatów 
szkolnych lub współpracy dużych pracodawców, 

� system zbyt idealistyczny – zakładający zbyt duże zaangażowanie ze strony pracodawcy, 
� drogi system – kształcenie indywidualne/w małych grupach, 
� zbytnie ograniczanie wiedzy – rezygnacja z ogólnego kształcenia, 
� uczenie tylko fragmentów – produkowanie pół-specjalistów, pseudo-specjalistów, 
� jedynie zmiana nazw i pojęć. 

 
GŁÓWNE REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z BADANIA 

 

W kontekście uzyskanych w badaniu wyników, kluczowym dla przyszłości szkolnictwa zawodowego wydaje 
się pobudzenie lokalnej współpracy, zogniskowanej wokół szkół zawodowych. Oś tej współpracy powinny 
tworzyć szkoły zawodowe oraz przedsiębiorcy, a zaangażowane w nią powinny być również instytucje rynku 
pracy oraz pozostałe instytucje ważne dla życia lokalnego. 

Liderem w naturalny sposób powinna zostać szkoła – jako główny interesariusz, lub władza lokalna – jako 
ośrodek życia i ważny punkt decyzyjny w regionie. Ta kwestia powinna być rozstrzygana lokalnie, zależnie od 
lokalnych uwarunkowań. 

Wszystkie zmiany dotyczące kształcenia zawodowego powinny podlegać konsultacjom z udziałem wszystkich 
zaangażowanych stron. Przede wszystkim konsultowany powinien być program nauczania, ze szczególnym 
uwzględnieniem programu praktycznej nauki zawodu. Efektem tych konsultacji powinno być z jednej strony 
urealnienie programu – tak aby wreszcie skończyć z procederem uprawiania fikcji zarówno przez 
pracodawców jak i szkoły (m.in. nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością wypełnianie dzienniczków 
praktyk), z drugiej zaś rzeczywiste dopasowanie katalogu kształconych umiejętności do potrzeb rynku  
i pracodawców, którzy są ostatecznym weryfikatorem skuteczności kształcenia zawodowego. 
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Animacja zdefiniowanego powyżej typu współpracy nie będzie możliwa bez zmiany mentalności potencjalnych 
uczestników relacji. Dlatego też na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące 
rekomendacje pod adresem władz oświatowych: 

 

� Przeprowadzenie kampanii świadomościowej zmierzającej do pobudzenia w instytucjach rynku 
pracy, szkołach, pracodawcach podmiotowego postrzegania własnej roli w kontekście kształcenia 
zawodowego. Nakreślenie wizji współuczestnictwa w odpowiednim tworzeniu kształcenia 
zawodowego w kontekście wymagań i potrzeb lokalnych rynków pracy. Szczególnie silne zwrócenie 
uwagi na organizacje pracodawców, których potencjał w tej sferze wydaje się zupełnie 
niewykorzystany.  

� Warto także rozważyć przeprowadzenie kampanii świadomościowej skierowanej do pracodawców  
i ich organizacji mającej na celu pobudzenie ich myślenia w kategoriach niematerialnych  
i niebezpośrednich zysków, jakie przedsiębiorca może wynieść angażując się we współpracę ze 
szkołami dotyczącą praktycznej nauki zawodu. Wskazanie na takie korzyści jak zapewnienie sobie 
kadry, rozwój tych umiejętności, które z punktu widzenia przedsiębiorcy są kluczowe, podmiotowość 
w kształtowaniu życia społecznego i działanie dla długofalowego rozwoju własnego biznesu. 

� Warto także rozważyć jakąś formę rekompensaty finansowej dla pracodawcy za zaangażowanie  
w kształcenie zawodowe. Obecnie pracodawcy, nawet ci współpracujący ze szkołami, mają poczucie, 
że są wykorzystywani, że ponoszą tylko koszty, że cały ciężar praktycznej nauki zawodu jest 
przerzucony na ich barki.  

� Kolejną ważną konstatacją jest konieczność zmiany wizerunku nauki zawodu – zarówno wśród 
uczniów jak i wśród kadry nauczycielskiej, a także wśród samych przedsiębiorców. Podstawą tej 
zmiany powinna stać się próba mentalnego włączenia nauki zawodu do obszaru szkoły,  
a pracodawców prowadzących praktyczną naukę zawodu objęcie statusem nauczyciela. Uczeń 
powinien mieć świadomość wagi praktycznej nauki zawodu – wiedzieć, że jego umiejętności  
w ostatecznym rachunku zadecydują o jego sukcesie na rynku pracy. Powinien mieć świadomość, że 
praktyczna nauka zawodu to także „szkoła” – tylko realizowana w innym miejscu, zajęcia mające taką 
samą wartość jak zajęcia teoretyczne odbywające się w szkole. Pracodawca powinien mieć ciągły 
kontakt ze szkołą i uczeń powinien być tego świadomy. Ta zmiana powinna być realizowana na 
wszystkich poziomach kształcenia – zarówno na poziomie systemowym, jak również na poziomie 
szkoły oraz pracodawcy – w indywidualnych rozmowach z uczniami. 

� Dodatkowo ważne wydaje się rozważenie wprowadzenia większej liczby godzin zajęć praktycznych.  
W tym samym kontekście zmiany powinny dotyczyć także znacznego wydłużenia krótkich praktyk 
zawodowych jakie uczniowie odbywają w zawodowych szkołach średnich. Jak pokazało badanie 
praktyki zawodowe ze względu na ich krótki okres są jednym z najbardziej i najpowszechniej 
krytykowanych aspektów kształcenia zawodowego. 

 

Dodatkowo po stronie szkół i pracodawców leży: 

 

� Zadbanie o to, aby uczeń odbywał praktyczną naukę zawodu ucząc się wielu różnych działań, na wielu 
różnych odcinkach, aby odbywał praktyki wielofunkcyjne, w miejsce wykonywania przez cały okres 
nauki zawodu tych samych czynności, albo tego samego zestawu czynności. Pracodawca podejmując 
się realizowania praktycznej nauki zawodu powinien komunikować szkole własne ograniczenia w tym 
zakresie, a szkoła decydując się na tę relację powinna uzupełniać zajęcia praktyczne ucznia poprzez 
naukę określonych treści w innych miejscach – u innych pracodawców, we własnych pracowniach,  
w Centrach Kształcenia Praktycznego. 

� Przede wszystkim jednak szkoła powinna zwiększyć nadzór nad tym co dzieje się na praktycznych 
zajęciach odbywanych u pracodawcy i jasno komunikować przedsiębiorcy własne oczekiwania. Aby 
jednak móc wymagać musi mieć do czynienia z przedsiębiorcą zmotywowanym, a program praktycznej 
nauki zawodu musi być realny, zaakceptowany przez pracodawcę. 
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� Zadbanie o zwiększenie motywacji uczniów, szczególnie w kontekście praktycznej nauki zawodu. 
Zmiana motywacji powinna zostać osiągnięta zarówno przez odpowiednie oddziaływanie 
pedagogiczne, jak też przez system zachęt – np.: wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę, 
wynagrodzenie wzrastające wraz ze wzrastającymi umiejętnościami i przydatnością dla pracodawcy 
uczącego zawodu, czy też oferowanie dla najlepszych praktyk w najbardziej ekskluzywnych miejscach  
u najbardziej popularnych pracodawców w branży. 

� Zadbanie o wzrost kompetencji praktycznych wśród kadry nauczycielskiej, choćby poprzez 
oddelegowanie na szkolenie do firm, w których uczniowie mają praktyczną naukę zawodu, tak aby 
nauczyciel wiedział czego i w jakich warunkach uczą się jego uczniowie, aby miał chociaż podstawowe 
umiejętności praktyczne.  

 

Dodatkowo to, na co powinny zwrócić uwagę szkoły, to: 
 

� Zmiana podejścia do praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawcy. Szkoły powinny odejść od 
traktowania jej jako ostateczności, a powinny zacząć doceniać potencjał jaki posiada w kontekście 
wykształcenia umiejętności praktycznych ucznia i zwiększenia jego szans na rynku pracy. 

� Wzrost aktywności w istniejących relacjach z przedsiębiorcami – częstszy, merytoryczny kontakt, 
partnerskie traktowanie, współdziałanie dla dobra ucznia. Merytoryczne włączenie się w proces 
praktycznej nauki zawodu odbywanej u pracodawcy. 

� W istniejących relacjach z przedsiębiorcami zwiększenie aktywności w poszerzaniu palety 
współpracy, aktywność w bardziej wszechstronnym włączaniu przedsiębiorców w proces kształcenia 
zawodowego i pełniejszym wykorzystywaniu w tym aspekcie ich potencjału. 

� Podejmowanie aktywności w celu pozyskania wśród przedsiębiorców nowych partnerów do 
współpracy. 

� Zadbanie o to, aby w każdej szkole był specjalista zajmujący się koordynowaniem współpracy 
pomiędzy szkołami a pracodawcami. Specjalista przypisany tylko i wyłącznie do tego obszaru. 

 

To, na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy to: 

���� Poważne podejście do wymagań procesu dydaktycznego, uwzględniające nie tylko doraźne 
potrzeby firmy ale przede wszystkim realizację zadań dydaktycznych.  

���� 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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16 ABSTRACT  

The research this report refers to was conducted as part of the Module Forms of vocational education for the 
project: “Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby. II” [The Vocational Education System. 
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 research goal was to deepen knowledge on the scope and forms of collaboration among employers and 
employer organisations with various types of vocational school for youngsters (basic vocational schools, 
vocational high schools, supplementary vocational high schools and colleges) in the Mazowieckie voivodeship.  
 

The research project comprised the following components:  

• Employers involved in collaboration with schools – 2 IDIs and 1 Dyad in the Siedlce sub-region
33

 and  
1 FGI in each of the other sub-regions. Participants were employers particularly involved in 
collaborating with vocational schools of different types in vocational education (excluding employers 
organising vocational training for juvenile employees). Research for this module was carried out in 
Mława, Ostrołęka, Siedlce, Płock, Żyrardów and Radom. Targeted respondent selection was used, 
taking into account the following criteria: sector, company size, form of cooperation and type of 
ownership. 

• Employers not involved in cooperation with vocational schools – 1 FGI in each sub-region (Mława, 
Ostrołęka, Siedlce, Płock, Żyrardów and Radom). Targeted sample selection took into account the 
following criteria: sector, company size and type of ownership. 

• Representatives of employer organisations – 6 FGIs, with one group discussion in each sub-region. For 
logistical reasons the discussions took place in the sub-regions’ central cities (Ciechanów, Płock, 
Ostrołęka, Siedlce, Radom and Warsaw), although in each case representatives of institutions from the 
whole sub-region were invited.  

• CATI quantitative survey (N=188) among directors of vocational schools for youngsters in the 
Mazowieckie voivodeship. This research preceded execution of the main qualitative research, its goal 
to provide data on the state of cooperation in the different sub-regions. The findings also served as  
a basis for respondent sampling for the main qualitative section of the research. 

 

The research was conducted from 8 October to 13 November 2012.  

In this chapter we present a summary of the findings and the most important conclusions and 
recommendations. 
 
DIAGNOSIS OF THE STATE OF COLLABORATION AMONG EMPLOYERS AND EMPLOYER ORGANISATIONS WITH 
VOCATIONAL SCHOOLS IN SUB-REGIONS OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP 
 
The telephone-based CATI survey conducted among representatives of vocational schools for youngsters in the 
Mazowieckie voivodeship showed that almost all these schools cooperate to some extent with employers. Only 
7 of the 188 establishments interviewed had not collaborated with any companies at all. The most common 

                                                 
33 FGIs not conducted in this sub-region due to difficulties with execution. 
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areas of collaboration between vocational schools and employers are: organisation of on-the-job experience 
and practical classes. The important thing is that in these areas constant cooperation predominates. Quite 
common forms of collaboration, both constant and one-off, are: the organisation of instructive trips to 
companies, and the organisation of training and demos using employers’ materials and technology. The least 
common forms of collaboration with employers are: the organisation of company-supported classes, and 
employers providing equipment, materials and teaching aids, etc., for school use. The main reason for these 
last forms of collaboration being so rare seems to be that schools are not expressing such needs. Most 
employers participating in this research had never encountered such needs, and declared their readiness to 
help should a school approach them in this matter.  
 
Schools in the Mazowieckie voivodeship display a poor level of collaboration with employers in regard to the 
percentage of schools involved in a diverse range of the different types. On average, schools in this voivodeship 
are involved in just over two different types of collaboration, usually the two types seen most often: the 
organisation of on-the-job experience and practical classes.  
 
Collaboration between schools in the Mazowieckie voivodeship and employer organisations is much less 
widespread. Just under half the schools surveyed claimed to be involved in such collaboration. Craft guilds are 
the main type of employer organisation which schools collaborate with. 
 
The number of employers schools collaborate with in the Mazowieckie voivodeship differs depending on the 
form of collaboration. The largest number of employers are involved in practical vocational instruction, above 
all in the training of juvenile employees. The voivodeship’s schools collaborate with the smallest number of 
employers in the creation of company-supported vocational classes: in this respect schools cooperate on 
average with 1.5 companies.  
 
The sector and size of employers which schools collaborate with also differs depending on the form. This is 
probably a consequence of the opportunities created by a specific sector and company size. Where practical 
vocational instruction is concerned (practical classes, on-the-job experience, training of juvenile employees), 
schools collaborate most often with employers in the sector of services and remaining sectors. In the case of 
organising training for juvenile employees, employers in the hotel sector – rarely partners for schools in other 
forms of collaboration – are also significant. In forms of collaboration other than practical vocational training, 
schools frequently contact employers in industry and construction (probably due to the most noticeable 
shortcomings in teaching facilities for occupations required in these sectors). In general schools collaborate less 
often with large employers when organising practical vocational training, and more often for other forms 
demanding much greater potential which large companies are in a position to offer.  
 
When organising practical classes, schools more often find partners among small companies (9 to 49 
employees). They cooperate with medium-sized firms (50-249 employees) when organising on-the-job 
experience, and smallest businesses (up to 9 employees) in the training of juvenile employees. Such 
composition of collaboration partners in the different forms of practical vocational training is probably  
a consequence of the fact that the organisation of practical classes and on-the-job experience is initiated more 
often by schools. And a smaller number of partners is more convenient for the schools – hence they are mainly 
small and medium companies which are capable of organising vocational instruction for a larger number of 
pupils, and often even for an entire class or classes. As for the training of juvenile employees, obtaining a place 
providing such vocational instruction is usually up to the pupil, who frequently uses the assistance of a Crafts 
Guild in which artisans (often micro companies) are members. Hence also the prevalence of such companies in 
the training of juvenile employees. 
 
The research showed that schools are rarely interested in intensifying their collaboration with employers; 
declarations of such interest were made by one in three schools. Those keen on collaborating with additional 
companies indicated on average 3-4 potential partners, most often in industry, services, and other sectors. 
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Schools would most like to collaborate with the largest companies, with 250 and more employees, which they 
collaborate with somewhat less often currently. This is undoubtedly a result of the large potential in such 
companies – in the potential number of places for vocational training, the broad range of possible forms of 
collaboration, and also the possibility of them providing jobs for school graduates. 
 
Vocational schools from the Ciechanów sub-region collaborate with employers more often than the other sub-
regions in organising on-the-job experience, instructive trips, and training and demos using employers’ 
materials and technology. Schools in this sub-region have the fewest partners in the organisation of practical 
classes, on-the-job experience and training for juvenile employees. On the other hand they perform much 
better in regard to number of partners in regard to organising instructive trips, employers’ provision of 
equipment and materials for school use, and the organisation of demos and training.  
 
Vocational education institutions in the Radom sub-region collaborate with employers more often than in the 
other sub-regions in the organisation of on-the-job experience, practical classes and company-supported 
classes. On the other hand they collaborate the least often with employer organisations. Compared to the 
other sub-regions, schools in the Radom sub-region have the most partners in the organisation of practical 
classes and in the training of juvenile employees, and fewest in the organisation of instructive trips as well as 
training and demos.  
 
Vocational schools in the Ostrołęka sub-region collaborate less often with employers than in the other sub-
regions in the organisation of on-the-job experience and instructive trips, but more often in the organisation of 
training and demos, and also in the provision of equipment and materials by employers. They also collaborate 
more often with employer organisations. Compared to the other sub-regions, schools in this sub-region have 
the most partners in regard to organising on-the-job experience, training and demos, and in regard to 
employers providing equipment and materials for schools to use. 
 
Vocational education institutions in the Płock sub-region come off better than those in the other sub-regions in 
regard to the breadth of collaboration. Schools in this sub-region cooperate more often with employers in the 
organisation of on-the-job experience, training of juvenile employees, the organisation of demos and training, 
and also in employers’ provision of materials and equipment, but less often in the organisation of instructive 
trips. They also collaborate more often with employer organisations. Despite schools in this sub-region 
cooperating more often with employers in the training of juvenile employees, compared to the other sub-
regions they have the fewest partners in this area. Schools in this sub-region can boast a relatively high number 
of companies collaborating with them in the organisation of instructive trips and in employers’ organisation of 
training and demos.  
 
Vocational education establishments in the Siedlce sub-region cooperate with employers more often than in 
the other sub-regions in the organisation of practical classes, instructive trips and the training of juvenile 
employees. They cooperate least often with employer organisations. Schools in this sub-region come off better 
than the other sub-regions in regard to the number of employers they collaborate with in the organisation of 
practical classes and training of juvenile employees, and worst in regard to employers’ provision of materials 
and equipment. 
 
Schools in the Warsaw sub-region come off worse than in all the other sub-regions for range of collaboration. 
They collaborate less often with employers in on-the-job experience, organisation of demos and training, 
company-supported classes, and employers’ provision of materials and equipment. They also rarely collaborate 
with employer organisations. However, they are most often interested in securing potential partners among 
companies. For the number of employers schools collaborate with, this sub-region is generally below or around 
average for each of the forms of collaboration assessed. Only in the organisation of on-the-job experience is 
this sub-region performing better than the others. 
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MOTIVATION FOR EMPLOYERS AND EMPLOYER ORGANISATIONS TO COLLABORATE WITH VOCATIONAL 
SCHOOLS 
 
Based on the research, one can identify three basic types of motivation behind employers deciding to 
undertake or continue collaboration with schools: 
 

1) direct benefits from the work of pupils learning an occupation;  
2) effective recruitment of an employee for the future; 
3) a sense of personal satisfaction, of fulfilment in the occupation. 

 
In the case of juvenile employees one should also take into account the direct financial benefits – a fee of just 
over 8,000 zł paid to the employer upon completion of instruction and the pupil’s passing of the vocational 
examination (although as the employers stressed, this is not much and incomparable to the expenses 
incurred)

34
. The above types of motivation are most common, and in the first two cases may even be described 

as widespread. 
Apart from the typology outlined above there are, of course, also many other less significant motivations – 
both in the sense of the actual motivating power and in regard to how widespread they are. Such secondary 
motivation usually co-occurs with the other main types, and is highly related to local conditions and the 
individual situation of employers. 
 
The following above all should be listed here:  

� collaboration resulting from private acquaintance, 
� a desire to help youngsters, including through ensuring practical vocational instruction, 
� change in the image of a company / sector, 
� wanting to uphold relations with a school, relations which may prove useful in the future, 
� wanting to retain social relations going beyond the purely work-related. 

 

These factors do not occur in isolation, but coexist, mutually intermingling. However, it must be stressed that 
even in situations of multi-factor motivation, one can always point out a single predominant factor, or a group 
of them. An addition, the co-occurrence of specific factors forms certain patterns which are linked to 
employers’ attributes. The qualitative research provided the grounds for distinguishing the following types of 
employer collaborating with vocational schools:  
 
Artisans with tradition – traditional teachers of the trade 
These are mainly micro businesses, less often small companies, and most often functioning on local markets. 
Although various types of motivation are to be found in this group, the distinguishing factor is the particularly 
strong motive of professional fulfilment in the form of master-apprentice relations. Sometimes artisans see 
the formation of such a relationship as the final and highest stage of development and occupational expertise. 
Such a stance is fulfilment of the ethos of the master in a trade and the master’s authority.  
Practical classes, as well as the employment of juvenile employees, are the most frequent forms of 
collaboration undertaken by employers of this kind. They rarely get involved in other forms – above all because 
they have no such possibilities or simply because the school has not expressed such demand. However, it must 
be stressed that these employers are receptive in their contacts with schools, and have nothing against getting 
involved in other forms of collaboration as long as the school takes the initiative and expresses such  
a requirement. 
Employers of this kind could be involved to a much broader extent in collaboration with schools; in this case 
there is a great deal of potential for schools to tap.  

                                                 
34 A detailed discussion of the motivation behind employing juveniles can be found in a separate report on research dealing exclusively with 
the training of juvenile employees. 
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Economy-oriented small and micro businesses  
These are usually businesses which were established during the new market reality (following the fall of 
communism), and even during the last decade, and as such are businesses not rooted in tradition. Ethos, 
professional fulfilment or one’s own satisfaction related to teaching the trade are not aspects talked about in 
this group, although their existence cannot be ruled out. However, this is decidedly in the shadow of the main 
area in regard to which everything related to running the business is considered: the economics. “Time and 
money” is what counts for these people. As they point out, they must above all else see to the interests of their 
business in their work. They don’t have time to deal with pupils and apprentices, to take on additional 
responsibility and problems.  
 
On the whole this group gets involved quite rarely in collaboration with schools, and when they do these 
people display the most objections in regard to this collaboration, and perceive the most obstacles and 
hindrances. However, it is not the case that such employers do not collaborate at all with schools. They do, and 
do so for various motives. One of the most important, though, is “good business” as variously understood, 
business which ideally translates into financial and economic benefits. 
Social connections and local acquaintances, as well as the network of favours taking shape, may play quite  
a strong role in this group. In this context, relations with a school constitute a type of investment which one will 
be able to collect on in the future, in the form of a favour rendered by the school or pupil’s family. These 
employers get involved relatively rarely in forms of collaboration with a school other than the practical 
teaching of a vocation.  
However, those representing this group are not closed to collaboration in other areas; many would not refuse 
broader involvement, particularly in a situation they would see as beneficial for the company, the benefit not 
necessarily being material or immediate and measureable (e.g. promoting the company, image benefits). As 
such, to involve them effectively, the benefits attainable via collaboration with the school should be stressed 
and highlighted.  
 
“Attached to school”  
The research findings suggest that this is a relatively rare situation, but one which is important for the local 
markets where it occurs. This is a relic of bygone times, of schools established within companies. There are no 
longer such schools, profiled as they used to be, or they are gradually dying out – reducing the number of 
classes, changing their profiles, opening multi-occupation classes. But the companies at which they were 
organised continue to function. 
 
Such companies usually have at least several dozen employees, although they tend to be small and medium 
enterprises rather than large businesses. In most cases they are production companies, and their production 
system is adjusted to working with pupils – both those taken on for longer-term vocational instruction, taking  
a few years, and those obtaining a few weeks of on-the-job experience. 
 
The infrastructure at these businesses is suited to taking on a large number of pupils (even several dozen). They 
employ vocational instructors, and they teach pupils while at the same time drawing benefits from their work 
in an organised fashion.  
The production process is planned such that on particular days – in keeping with the timetable – the 
participants of practical classes are absorbed by work, and in specific months those taking on-the-job 
experience are absorbed by the work. 
 
Employers of this type tend to be passive in their relations with schools. They only see themselves as 
companies receiving the pupils, and not as a party forming reality together with the school. From their 
perspective, the relationship with the school is not one based on partnership. 
When considering the value of such employers in regard to collaboration with schools, it must be stressed that 
they are reliable partners in the organisation and execution of the pupils’ vocational preparation, but as long as 
this is single-subject instruction and on a relatively large scale. On the other hand the school can be sure that in 
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such a company the vocational instruction will be carried out under the appropriate supervision, in keeping 
with the adopted guidelines and curriculum. Such employers cannot be assessed explicitly in the context of 
innovation – as among them there are certainly some businesses basing their operations on outdated 
technology, while there are also modernised companies. 
What is important is that employers of this kind are receptive towards other forms of collaboration with  
a school – as long as the school takes the initiative. 
Another important aspect is the fact that these businesses are in a position to ensure jobs for some pupils 
when they leave school.  
 
Innovators  
Mainly large and modern industrial plants, expanding, with broad growth prospects. However, at the same 
time they are experiencing staff shortages or expect such in the near future. And these personnel problems 
(current or anticipated) are what led them to take educational matters into their own hands. They operate 
alone or form broader sector-wide initiatives sometimes stepping beyond the local market. 
These are effective promoters and initiators of collaboration with schools in practically all areas. They 
stimulate the collaboration, frequently going further than just a company-school relationship. They strive to 
ensure a very broad range of involvement, stimulating the local community, authorities and institutions in the 
context of vocational training. They have a long-term view of their sector, and are capable of forming broad 
coalitions for the general good of the sector as a whole. 
And it is this way of thinking about collaboration with schools, or in fact local collaboration embracing the 
entire community linked to the job market where the school is one of its components, which is the most 
promising in the context of tapping the potential of enterprises in vocational education. 
Their activities are comprehensive: they cooperate with a school from the moment when the school is ensured 
the appropriate number of pupils in specific classes via teaching assistance, material support for schools and 
pupils during the teaching of theory, guaranteeing practical vocational instruction, right up to offering jobs for 
the best school-leavers. 
Companies like this provide the best prospects for collaboration focused around vocational education – 
broad and effective collaboration. However, in order to make full use of the potential there, the definition of 
collaboration should be reworded: it should clearly go beyond the limits of employer and school, and embrace 
within the process all institutions and organisations linked to the local market, the job market, and vocational 
education. For such activities to become the rule and no longer just be the exception, there needs to be  
a change in mentality and change in how vocational education is thought about – above all among schools, 
employers and employer organisations, but also in other institutions important for local markets. 
 
OBSTACLES TO EMPLOYERS AND EMPLOYER ORGANISATIONS UNDERTAKING AND CONTINUING 
COLLABORATION WITH VOCATIONAL SCHOOLS 
 
The research has shown that the area of collaboration between vocational schools and employers is significant, 
particularly in the case of cooperation in the practical teaching of an occupation. It has also shown that 
employers are receptive towards the expansion of such collaboration, although in their opinion the initiative 
here should come from the schools. When a school expresses a specific need, then an employer – as long as it 
is not beyond their capabilities – would happily undertake its fulfilment. 
Going by the findings of the research, and taking into account the large scope of inertia (both among employers 
and schools), one could say that the term “collaboration” or “cooperation” – in regard to the relations 
occurring between school and employer – is frequently overused. In reality it is not collaboration as fully 
understood, but only a relationship involving the employer taking in pupils for practical instruction of  
a vocation. Moreover, contacts between school and employer are restricted to the minimum in some of these 
relationships – limited to contact at the start of the school year, and later on only in the event of significant 
problems arising. This is not, of course, the norm, but the research does legitimate the claim that such cases 
are not isolated. 
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On the other hand exemplary collaboration is most certainly rare, such as for example was diagnosed in 
Radom, involving representatives of the metallurgical industry. Worth emphasising once again is that – in the 
employers’ opinion – this collaboration is developing purely on their initiative, with their determination, and 
involving significant financial outlay. 
 
The research has also shown that regardless of how it actually proceeds and how it may be described, the 
collaboration between employers and schools does not take place on friendly terms. On the contrary, the level 
of dissatisfaction and multitude of complaints voiced by employers and their organisations would lead one to 
believe that this collaboration rather takes place “in spite of it all”, and bearing in mind the obstacles 
encountered, then from a rational point of view it should not occur at all in many cases. 
 
Analysis of the empirical material obtained showed that everybody complains: employers currently 
collaborating with schools, employers not collaborating with them, and employer organisations. What is worth 
emphasising here is the force and above all the multitude of arguments given in confirmation of this claim. 
As has already been said, complaints regarding the collaboration and reports of hindrances and obstacles are 
commonplace. The problems and obstacles indicated by the employers were in the following areas: 
 

1) Finances – no financial benefits, a financial burden, no compensation for incurred costs.  
2) Burdens on the employer other than financial costs – above all time and additional responsibility. 
3) Negative attitude among pupils – distrust towards pupils, low motivation among pupils, no possibility 

of selecting from among the pupils. 
4) Attitudes shown by schools – employers not treated as partners, no active steps at all aimed at 

acquiring new employers for collaboration. 
5) Formal, institutional impediments – related to formal requirements, the on-the-job experience 

programme, instability in the area of vocational training 

 

EMPLOYERS’ OPINIONS OF THE CURRENT SHAPE OF VOCATIONAL EDUCATION AND POSSIBILITIES FOR ITS 
DEVELOPMENT 
 
It needs to be stressed above all that, in the opinion of employers and their organisations, the importance of 
vocational education has currently risen. The respondents’ comments suggest that experts with a learned trade 
are sought-after employees on local job markets.  
During the discussions a common opinion voiced was that following the depreciation of vocational education, 
and the unnecessary universal stirring of ambitions related to obtaining higher education, there is currently  
a visible return to the demand for specialists in vocational trades, capable of doing specific jobs, with the “trade 
in their hands”. 
 
However, despite the market appreciating vocational education, it is not the case that employers look upon it 
uncritically. On the contrary, they have numerous complaints, and have many things to criticise about it. The 
numerous complaints regarding vocational education which appeared during the research can be split into 
three groups: 
 

1. Complaints about the education not being tailored to the needs of local job markets: 

According to the employers, they are quite often faced with a situation in which the school functions almost in 
separation from the job market. When looking at the steps taken by the school, they have the impression that 
the school is not interested at all in the real-life situation on the job market or the employment opportunities 
on this market. Many school directors, dealing with a demographic slump, strive to put together any kind of 
class whatsoever. However, they are interested in temporary effectiveness – in ensuring the right class sizes 
and thereby employment for their teaching staff – while other issues cease to count. 
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Another consequence of their isolation and lack of collaboration is curricula not matching employers’ needs.  
An effect of the lack of working together on drawing up curricula is teaching based on curricular out of sync 
with the market, not emphasising competences sought-after and expected by employers, plus unrealistic 
programmes for practical vocational instruction. 

 

2. Vocational schooling not keeping pace with development and needs of the market: 

There was criticism related to the system not keeping pace or even falling back in relation to market 
development and needs related to many areas of vocational education. In this respect, employers and 
employer organisations spoke of: 
 

o outdated curricula, 
o curricula overburdened with theory, 
o no connection between theory and practical content, 
o inappropriate competences among teaching staff, 
o old-fashioned or insufficient teaching facilities. 

 

3. Criticism related to practical vocational instruction (its quality and the time devoted to it) 

 
The enormous importance of practical training was widely emphasised. None of the participants in the 
research denied or even doubted the key role played by practical vocational instruction in vocational 
education. 
It is important to note that there was nobody in the groups who felt there to be sufficient practical training 
currently in vocational education; on the contrary, they all stressed that there is too little of it. 
In addition the respondents felt that schools are often ineffective in their vocational instruction. The following 
reasons for this were diagnosed: 

o the practical instruction of a vocation with an employer is treated as a waste of time, 
o classes based on pupils only making entries in documents, 
o unsuitable number of hours (too few) of practical vocational instruction, 
o schools not ensuring the option of acquiring additional qualifications and courses often 

essential for practicing a specific occupation.  

 

EMPLOYERS’ OPINIONS OF THE CURRENT REFORM IN VOCATIONAL EDUCATION 
 
Practically all respondents had an impression of omnipresent, permanent reform which the Polish education 
system – including vocational education – has been stuck in for many years. Importantly, this is often seen as  
a highly unfavourable current situation in which the changes are unfavourable, heading as a result towards the 
demise of vocational education – and not its development. According to the respondents, an effect of the 
educational reforms is depreciation of the image of vocational education held by the general public. Both 
youngsters and, above all, their parents believe that basic vocational education today is “no education”, and 
that youngsters should strive to obtain at least a secondary level of education. On the other hand, specific 
knowledge regarding the reforms in the vocational education system was very poor. Respondents who 
seemed to know something about the reforms in vocational education tended only to have patchy information. 
Only the comments made by a few respondents suggested that they had broader knowledge and more 
informed opinions on the matter. 
 
Worth stressing here is that those people in possession of specific knowledge on the reforms were mainly 
representatives of Craft Guilds and Chambers, and were found somewhat less often among representatives of 
other employer organisations. These respondents made no secret of the fact that their knowledge derived 
from occupational roots, and was a consequence of their participation in consultation related to the reform of 
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vocational education and its shape. Above all one should mention here the representatives of employer 
organisations in Warsaw, who compared to the other participants in the research possessed an impressive 
level of information. 
 
As for the actual employers themselves, those with any knowledge (even very scanty) regarding the reforms in 
vocational education were in the absolute minority, although of course there were exceptions. 
It is important that employers are aware of a lack of knowledge regarding the reforms – both in their own 
circles and among youngsters and their parents, who should be jointly responsible for their educational 
decisions and who are directly affected by these decisions. 
 
Ignoring, or – putting it more delicately – not taking sufficient account of the opinions among representatives 
of the job market, above all employers but also other players (such as district and regional job centres and 
employer organisations), as well as the interested parties themselves (pupils and their parents), seems to be 
treated by the respondents as the cardinal sin in this reform. Above all the opinions of employers should be of 
key importance, as they after all are the ultimate and strictest verifiers of the efficiency and effectiveness of 
the instruction provided in vocational education. 
 
EMPLOYERS’ OPINIONS ON DISSEMINATION POSSIBILITIES AND THE SIGNIFICANCE OF THE MODULAR 
EDUCATION SYSTEM IN VOCATIONAL EDUCATION 
 
Just like the reform itself in vocational education, the idea of modular education was widely unknown to the 
respondents. However, it has to be stressed that whereas most respondents had at least something to say 
regarding the reform (even if just expressing their not particularly well-justified aversion or unfavourable 
opinion), in the case of modular education the situation was much less complicated. 
The concept

35
 was something only individual participants in the discussion groups had encountered, and only 

three business respondents, representing the metallurgical industry in Radom, had any knowledge on the 
subject. They knew the topic due to their broad and well thought-out involvement in collaboration with 
schools, which they treat as an essential aspect of their business. For them, collaboration with a school is an 
integral part of the development and even the existence of their enterprises. 
 
Above all it has to be stressed that these respondents began talking about modular education spontaneously – 
in answer to the moderator’s question on the reform of vocational education. 
 
In this group the respondents accentuated right away the fact that in the case of introducing modular 
education, the financial issues had not been fully thought through – as such education is much more costly 
than dual education. 
 
In order for modular education to proceed effectively and for its goals to be achieved, practically all its 
components require subsidising. This is because additional funds are needed for:  
 

� teachers updating their knowledge / supplementing their education / improving their education, 

                                                 
35 Modular education as one of the forms of vocational education is a specific teaching formula in which the content of instruction in  
a vocation is split into modules (subjects as such do not occur in this approach), constituting separate training units combining the teaching 
of practical skills and the essential theory. This enables a large degree of flexibility in the education process, including the acquiring and 
confirmation of successive professional qualifications, including after the earlier discontinuation of learning, or the acquiring of only partial 
qualifications in a specific occupation – qualifications sought-after on the job market. The assumption in modular education is that the 
basis for acquiring skills should be the performing of diverse actions and practical operations in real-life or simulated situations. One of the 
approaches to modular education describes a vocation as a defined whole. The vocation is analysed and split into autonomous, logical 
parts (which may be occupational tasks, job scope, or qualifications for the vocation – qualifications here understood as skills), which may 
constitute the content of the instruction (a course or full series of instruction in the vocation), in effect leading after the final assessment to 
a certificate or diploma confirming specific qualifications in the vocation. The modules (often described as vocational skills modules) are 
integrated components comprising the vocation, and may constitute occupational tasks, job scope, or skills for the vocation. 
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� employing qualified staff, 
� subsidising modern and properly-equipped workshop facilities (appropriate for the subject-matter of 

the training)  

 
According to the respondents, the reform was brought in first, and only afterwards was its execution thought 
of realistically, and people began pondering over how realistic it was. One has to bear in mind that even  
a noble idea, when its execution is inappropriately planned, may transform into its own caricature, and instead 
of bringing about positive changes lead to a worsening of the situation. 
 
The following positive opinions were expressed after the moderator presented information on modular 
education during the discussions:  

� approval for the combination of knowledge and practice,  
� the distinct highlighting of the pupil’s line of development – splitting the educational process into 

successive modules of an ever increasing degree of detail, giving ever higher qualifications, 
� reduction of the costs of training – generating more numerous classes, multi-occupation classes, 
� making it possible for less gifted pupils to obtain an education, 
� more rational and lighter examinations. 

 

However, the following negative opinions were also noted in regard to modular education: 

 

� the system is unsuitable for using in small artisan companies – as it requires school workshops or 
collaboration with large employers, 

� the system is too idealistic – anticipating too much involvement on the part of the employer, 
� an expensive system – education on an individual basis / in small groups  
� knowledge is too limited – abandoning general education, 
� only teaching fragments – producing semi-specialists, pseudo-specialists, 
� a change in only name and notion. 

 
MAIN RECOMMENDATIONS RESULTING FROM THE RESEARCH  

 

In the context of the findings, the key issue for the future of vocational education seems to be stimulation of 
local collaboration, focused around vocational schools. Vocational schools and employers should constitute 
the axis of this collaboration, while job market institutions as well as other organisations important locally 
should also be involved. 

The school, as the main stakeholder, or the local authorities, as the focus of life in the region and an 
important decision centre, should emerge as the natural leader. And this issue should be resolved locally, 
depending on the local conditions. 

All changes related to vocational education should undergo consultation with all involved parties. Above all 
the curriculum should be consulted, paying particular attention to the programme for practical vocational 
instruction. The consultation should result on the one hand in a more realistic curriculum – in order to finally 
put an end to the fiction practiced by employers and schools alike (including the filling in of on-the-job 
diaries), while on the other hand properly tailoring the catalogue of skills taught to the needs of the market 
and employers, who are the ultimate verifiers of the effectiveness of vocational education. 
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Stimulating collaboration as defined above will not be possible without a change in the mentality among 
potential participants in the relations. This is why the following recommendations for educational authorities 
have been compiled on the basis of the research:  

 

� Conducting an awareness campaign aimed at stimulating the subjective perception of one’s own 
role in vocational education among job market institutions, schools and employers. Outlining the 
vision of joint participation in the appropriate formation of vocational education in the context of the 
demands and requirements of local job markets. Paying particularly attention to employer 
organisations, whose potential in this area seems to be totally unused.  

� It is also worth considering conducting an awareness campaign addressed to employers and their 
organisations aimed towards stimulating thinking in non-material terms and in regard to indirect 
gains an employer may achieve by getting involved in collaboration with schools in the practical 
instruction of a vocation. Pointing out such benefits as ensuring a workforce, developing those skills 
which are of key importance from the employer’s point of view, subjectivity in the formation of social 
life and the long-term development of their own business. 

� It would also be worth considering some form of financial compensation for employers for their 
involvement in vocational education. Currently employers – even those collaborating with schools – 
feel that they are being taken advantage of, that they only incur costs, and that the entire burden of 
the practical vocational instruction is placed on their shoulders.  

� The next important aspect is the necessity to change the image of vocational instruction – among 
pupils and teaching staff, as well as among employers. An attempt at mentally including the 
instruction of a vocation within the school’s area, and giving those employers providing the practical 
vocational instruction the status of teacher, should become the grounds for this change. Pupils should 
be aware of the importance of practical instruction in a vocation – and know that ultimately their skills 
here will determine their success on the job market. They should realise that the practical learning of 
an occupation is also “school” – except this aspect of the education is provided in a different place, but 
with the same value as the classes in theory given at school. The employer should be in constant 
contact with the school, and the pupil should be aware of this. This change should be implemented at 
all levels of vocational education – in the vocational education system, at the school level, and among 
employers – in individual talks with the pupils. 

� It also seems important to consider introducing more hours for practical classes. In this context, the 
changes should also bring about a significant lengthening of the short on-the-job experiences which 
pupils have in vocational high schools. The research showed that because of its brevity, on-the-job 
experience is one of the most heavily and most widely criticised aspects of vocational education. 

 

In addition schools and employers are responsible for: 

 

� Making sure pupils obtain practical vocational instruction by learning numerous different tasks in 
many different sections, in order to obtain multifunctional experience, instead of carrying out the 
same actions or set of actions throughout the entire period of practical instruction. When undertaking 
to provide the practical instruction of a vocation, an employer should inform the school of their own 
limitations in this respect, and if opting for this collaboration the school should supplement the pupil’s 
practical classes with instruction of specific content in other places: with other employers, in school 
workshops or laboratories, or at Centres for Practical Training. 

� Above all, though, the school should increase its supervision over what happens at practical classes 
taking place in an employer’s premises and clearly communicate its expectations to the employer. 
However, to be able to demand, it must be dealing with a motivated employer, and the programme 
for the practical vocational instruction must be realistic and accepted by the employer. 

� Tending to and increasing motivation among pupils, particularly in the context of practical instruction 
of an occupation. This change in motivation should be achieved both via appropriate teaching and via 
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a system of enticements, e.g. remuneration for work done well, remuneration increasing together 
with the pupil’s growing skills and usefulness for the employer, and offering the best pupils on-the-job 
experience at the most exclusive places and with the most popular employers in the sector. 

� Ensuring growth in the practical competences of teaching staff, for example by sending them for 
training to companies where pupils have practical instruction of a vocation, so that the teacher knows 
what their pupils are learning and in what conditions, and in order for the teacher to possess at least 
the basic practical skills.  

 

Schools should pay attention in addition to: 
 

� Change in the approach to practical vocational instruction provided by an employer. Schools should 
cease treating this as a last resort, and begin appreciating the potential it has in developing practical 
skills in the pupil and increasing their chances on the job market. 

� A growth in the activity in current relations with employers – more frequent, professional contact, 
treating employers as partners, working together for the good of the pupil. Getting properly involved 
in the process of practical vocational instruction provided by the employer. 

� A more active approach towards expanding the scope of collaboration in current relations with 
employers, getting employers more comprehensively involved in the vocational education process, 
and making fuller use of their potential in this respect. 

� Actively seeking new employers as partners for collaboration. 
� Making sure that every school has a specialist responsible for the coordination of collaboration 

between school and employers – the specialist only responsible for this area. 
 

Aspects which employers should pay attention to are: 

���� A serious approach to the demands of the teaching process, taking into account not only the 
immediate needs of the company, but above all the fulfilment of the teaching tasks.  

���� When working with pupils, it is advisable to familiarise them with the planned course of the 
training, while also indicating a kind of “occupational development path” and showing the 
necessity to go through the stage of carrying out work which is “unrewarding” and, at first glance, 
not related directly to the vocation, but essential for thorough learning and preparation, and also 
for moving on to more complicated tasks. This will enable an increase in pupils’ motivation, as 
well as minimisation of the risk of discouragement and drop in their involvement in the learning 
process and work for the employer. 
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