
W rozmowach o kształceniu zawodowym – niniejszy temat uczyniliśmy 
motywem głównym letniego numeru kwartalnika – będziecie mieli Państwo 
okazję przeczytać uwagi specjalistów od wielu lat zajmujących się tą właśnie 
problematyką. Współczesny świat postawił owej sferze działalności człowieka 
olbrzymie wymagania. Żyjąc w technopolu, zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że trafny wybór strategii edukacyjnych, związanych z przygotowaniem 
zawodowym młodych ludzi, będzie decydował o sukcesie cywilizacyjnym 
całego społeczeństwa. 

Organizacja systemu skupia zainteresowanie zarówno praktyków, jak 
i teoretyków. Piszą oni o wielu konkretnych sposobach planowania, a także 
o wykorzystaniu lokalnych możliwości szkół we wspieraniu kompetencji 
zawodowych swoich wychowanków. Podkreślają wagę dopasowywania 
profilów zawodowych absolwentów do wymagań rynku pracy. Przedstawiają 
rolę kształcenia dualnego oraz style działania centrów kształcenia praktycznego 
ważne dla optymalizacji pracy szkół oraz ich kontaktów z przedsiębiorcami. 

Pierwsza część numeru kwartalnika stanowi zbiór wypowiedzi osób zawodowo 
zajmujących się systemem kształcenia zawodowego. Są to opisy różnych 
innowacji, które w szkołach zawodowych w znaczącym stopniu wpłynęły na 
efektywność kształcenia. Znajdziecie tu Państwo artykuły mające zarówno 
charakter historycznego wprowadzenia, jak i opisujące nowe wymagania 
w stosunku do kształcenia zawodowego oraz ocenę stanu przygotowania do 
zawodu młodych ludzi.

Druga część stanowi zestaw tekstów pokazujących realia rynku pracy na 
Podkarpaciu, który przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
Stanowi istotne uzupełnienie informacji o realiach szkolnictwa zawodowego, 
jego szansach rozwojowych oraz potencjale stanowiącym ważną wartość 
Podkarpacia. 

Zapraszam do lektury.

Mariusz Kalandyk
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Barbara Rusinek

Kształcenie zawodowe wczoraj  
i dziś

Żyjemy w czasach gwałtownego rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego 
oraz rosnących standardów dotyczących zdobywania wiedzy i nabywania nowych 
umiejętności. System edukacji musi sprostać tym oczekiwaniom, zapewniając 
obywatelom możliwość zaspokojenia ich aspiracji edukacyjnych. 

Przemiany w polskiej oświacie na przestrzeni lat miały różny charakter, doty-
czyły odpowiednich uregulowań prawnych oraz standardów organizacyjnych i pro-
gramowych określonych dla poszczególnych typów szkół. W okresie powojennym 
najważniejszą sprawą była odbudowa zniszczonego kraju. We wszystkich dziedzinach 
gospodarki potrzebowano fachowców, zwłaszcza absolwentów szkół zawodowych 
niezbędnych do pracy w przemyśle, budownictwie i rolnictwie. Z czasem rozpoczęto 
kształcenie w coraz węższych dziedzinach, wprowadzając różne specjalności. Postępu-
jące przeobrażenia gospodarcze, zmiany w klimacie społeczno-politycznym, kryzys 
lat siedemdziesiątych i przełom polityczny w sierpniu 1980 roku znalazły odbicie 
w działalności dydaktyczno-wychowawczej w oświacie i wywarły niekorzystny wpływ 
na rozwój szkolnictwa zawodowego. W związku z tym władze oświatowe rozpoczęły 
przygotowania w kierunku modernizacji kształcenia zawodowego. 

W latach 1983–1984 na podstawie opracowanych przez Instytut Kształcenia 
Zawodowego i Instytut Programów Szkolnych założeń programowo- organizacyjnych 
kształcenia i wychowania w szkołach zawodowych przygotowano stopniową moderni-
zację wszystkich głównych elementów programowych i organizacyjnych edukacji zawo-
dowej. Dopuszczono możliwość przemiennego kształcenia teoretycznego i praktycznego 
w tygodniu pod warunkiem niezmieniania ogólnego wymiaru godzin przeznaczonych 
na poszczególne przedmioty nauczania1. Kształcenie praktyczne obejmowało: 

• etap przygotowawczy, w którym uczniowie poznawali podstawowe czynności 
praktyczne i opanowywali podstawowe umiejętności zawodowe wspólne dla 
zawodów pokrewnych i specjalności,

• etap rozwojowy, w którym doskonalono umiejętności zawodowe uczniów do 
momentu nabycia odpowiedniej sprawności ich wykonywania,

1  H. Górecka, System szkolny w Polsce w latach 1973–1993. Szkolnictwo zawodowe, specjalne 
i wyższe,  Olsztyn 2005, s. 77–78.
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• etap specjalizacyjny, w którym przygotowywano uczniów do pracy na stano-
wiskach pracy zgodnie z możliwym na rynku pracy zatrudnieniem.
Modernizacja w zakresie doboru i układu treści kształcenia w planach i programach 

nauczania szkół zawodowych, opracowana w 1984 roku, dotyczyła koncepcji szeroko-
profilowego kształcenia zawodowego. Opierała się ona na zasadach: funkcjonalności, 
wielostronności kształcenia i wychowania, powiązania funkcjonalnego teorii z prak-
tyką, respektowania właściwości psychofizycznych uczniów i prawidłowości procesu 
nauczania oraz związków międzyprzedmiotowych2. Należy podkreślić, że do końca lat 
osiemdziesiątych młodzież szkół ponadpodstawowych wybierała głównie kształcenie 
zawodowe. W tym czasie dominowały szkoły zawodowe zasadnicze i średnie techniczne. 

W opublikowanym w 1989 roku raporcie Komitetu Ekspertów Edukacja naro-
dowym priorytetem3 na pierwszym miejscu wśród niekorzystnych zjawisk w oświacie 
wymieniono zbyt wysoki stopień centralizacji, dyrektywności i formalizm decyzji 
dotyczących działania szkół i placówek. Według autorów raportu szkoły miały zbyt 
małą autonomię a nauczycieli charakteryzowała mała innowacyjność. W związku 
z tym podjęto wiele działań naprawczych w zakresie odbudowy i reformy pol-
skiego systemu edukacji. Przekazano inicjatywę szkołom, dając im po roku 1989 
możliwość modyfikowania programów nauczania oraz projektowania własnych 
w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe. 

Zdaniem wielu autorów kształcenie zawodowe pod koniec lat osiemdziesiątych 
w porównaniu z ogólnym było wąskospecjalistyczne i nadmiernie rozbudowane4. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych szkolnictwo zawodowe, które miało dominującą po-
zycję na rynku oświatowym (kształceniem zawodowym było objętych w tym okresie 
ponad 60% absolwentów szkół podstawowych5), zaczęło podupadać. Przyczyny jego 
załamania wiązano przede wszystkim z niedostosowaniem struktury i programu systemu 
szkolnego do aspiracji społeczeństwa i nieuwzględnianiu zmiany epok z industrialnej 
w postindustrialną. Wskazywano na brak powiązania systemu szkolnego z systemem 
społeczno-ekonomicznym, niedoinwestowanie oświaty oraz brak stabilnych rozwiązań 
w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W tym czasie drastycznie spadła 
liczba szkół zawodowych przyzakładowych, które miały zaplecze w postaci zakładów 
2  Ibidem, s. 78–79.
3  Edukacja narodowym priorytetem: raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej 

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, 
Warszawa 1989, s. 99–105.

4  H. Górecka, op. cit. (System szkolny w Polsce w latach 1973–1993…), s. 8–9;  
S. M. Kwiatkowski, Relacje miedzy rynkiem pracy a systemem edukacji, [w:] Realia i perspektywy 
reform oświatowych, A. Bogaj (red.), Warszawa 1997, s. 52–56.

5  Przyjmując liczbę uczniów szkół podstawowych za 100%, do szkół zasadniczych w roku 
szkolnym 1990/1991 uczęszczało ok. 46%, a do szkół średnich zawodowych ok. 26%.  
A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M. Szymański, System edukacji w Polsce. Osiągnięcia, przemiany, 
dylematy, Warszawa 1997, s. 40.

Barbara Rusinek
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pracy. Zakłady zapewniały praktyki, urządzały warsztaty szkolne, kupowały narzędzia 
i udostępniały wszystko, co potrzebne, aby wykształcić fachowca. W szkołach przyzakła-
dowych przez dwa dni uczono teorii, trzy następne zaś uczniowie spędzali na praktyce. 
Niestety, zakłady pracy ze względów ekonomicznych rezygnowały z prowadzenia tych 
szkół6. Obniżeniu uległ poziom kształcenia praktycznego ze względu na ograniczenie 
produkcji, a także niedostateczne wyposażenie warsztatów szkolnych.

Nowy etap przemian w polskiej edukacji zapoczątkowała Ustawa z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty. Znalazły w niej odzwierciedlenie zmiany w zarządzaniu 
oświatą i dążenie do decentralizacji, określono też między innymi kompetencje Mi-
nistra Edukacji Narodowej w zakresie szkolnictwa zawodowego (wykonywanie zadań 
w porozumieniu z resortami, którym podlegają szkoły, ustalenie zasad tworzenia szkół 
zawodowych publicznych i niepublicznych oraz klasyfikacji zawodów i specjalności 
szkolnictwa zawodowego). Ustawa ta nie normowała czasu trwania nauki w poszcze-
gólnych typach szkół zawodowych, czas ten zależał od ramowych planów nauczania. 
Była to istotna różnica w porównaniu z postanowieniami Ustawy o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania z 1961 roku oraz ustawy z 1984 roku7. 

Ramowe plany nauczania w publicznych średnich szkołach zawodowych zgodnie 
z rozporządzeniem MEN (zarządzenie nr 13 z dnia 28 maja 1992 roku) określały 
tygodniowy minimalny wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów, 
grup przedmiotów i godzin do dyspozycji wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły 
oraz zajęć fakultatywnych, które szkoła danego typu była zobowiązana realizować. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dyrektor szkoły zawodowej został zo-
bowiązany do opracowania planów nauczania dla każdego zawodu – specjalności 
nauczanego w danej szkole, podania nazw wszystkich przedmiotów zawodowych 
(w grupie przedmiotów zawodowych) i ustalonego wymiaru godzin na ich realizację 
w poszczególnych klasach, semestrach, a także uwzględnienia w planie zajęć prak-
tycznych (lub praktycznej nauki zawodu) i praktyk zawodowych. 

W okresie transformacji polityczno-ustrojowej w ramach przebudowy oświaty pro-
pagowano uspołecznienie szkoły. Ustawa z 7 września 1991 roku umożliwiła tworzenie 
szkół dziennych i dla pracujących, publicznych i niepublicznych. Zaczęły powstawać 
społeczne i prywatne szkoły, w tym szkoły policealne i pomaturalne zawodowe. Miały 
one przygotowywać absolwentów szkół średnich do uzyskania kwalifikacji zawodowych 
na poziomie średnim, do pracy w zawodach robotniczych i równorzędnych.

Zgodnie z Zarządzeniem MEN z dnia 24 września 1992 roku w sprawie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci 
i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych8 
6  A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, M. Szymański, op. cit., (System edukacji w Polsce…), s. 43.
7  Ibidem, s. 37.
8  Dz. U. 1992 Nr 7, poz. 32; 1993 Nr 10, poz. 38.

Kształcenie zawodowe wczoraj  i dziś
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wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Pojawiła się ocena mierny dla tych, 
którzy spełnili wymagania konieczne, prezentujących stan rozwoju umożliwiający 
przyswajanie wiadomości i nabywanie umiejętności przy pomocy nauczyciela. 
Uzyskanie oceny mierny na egzaminie uprawniało do otrzymania dyplomu 
i umożliwiało uzyskanie tytułu technika. Ocenę celującą przewidziano dla ucznia 
posiadającego osiągnięcia wykraczające poza obowiązujący materiał nauczania.  

W połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto prace nad podstawą programową 
kształcenia ogólnego, które wymusiła ustawa z 7 września 1991 roku (art. 7)9, zo-
bowiązująca ministra edukacji do ogłoszenia podstawy programowej dla wszystkich 
typów szkół. W 1997 roku znowelizowano ustawę o systemie oświaty, wprowadzając 
podstawę programową w miejsce minimum programowego. Kolejne rozszerzone 
wersje podstawy programowej zawierały dodatkowo ogólne cele i zadania szkoły. 

W dobie przemian społeczno-gospodarczych narastały rozbieżności między 
edukacją a szeroko rozumianą gospodarką. Podczas transformacji przedsiębiorstw 
niedostosowane do realnych potrzeb szkolnictwo zawodowe nie nadążało za zmia-
nami. W latach 1997–1998 zaczęto więc przygotowywać zmiany w kształceniu 
zawodowym. Dotyczyły one analizy istniejącej edukacji zawodowej, opracowania 
i opublikowania głównych założeń zmian  w szkolnictwie, konsultacji w środowisku 
oświatowym i wśród pracodawców10.

W marcu 1998 roku minister Mirosław Handke powołał Zespół Koordyna-
cyjny ds. Reformy Edukacji, który podzielono na grupy zadaniowe, opracowujące 
m.in. podstawy programowe i standardy wymagań egzaminacyjnych zarówno dla 
potrzeb kształcenia ogólnego, jak i zawodowego oraz dla wszystkich typów szkół. 
W projektowanych podstawach wprowadzono wyrazistą koncepcję równowagi 
i spójności trzech głównych wymiarów edukacji: nauczania, kształcenia umiejęt-
ności i wychowania. 

W lutym 1999 roku opublikowano efekty konsultacji i analiz w zeszycie nr 
3 z serii „Biblioteczka Reformy” pt. MEN o szkolnictwie zawodowym, w którym 
przedstawiono do dyskusji społecznej szczegółowe założenia reformy kształcenia 
zawodowego. Reforma edukacji ministra Handke i kontynuatorów rozpoczętych 
przez niego zmian spowodowała powolną destrukcję szkół zawodowych. Nastąpił 
wówczas odwrót od wąskoprofilowego  i długotrwałego nauczania zawodowego. 
Reformy miały służyć podstawowemu celowi, tj. uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie maturalnym przez 80% młodzieży. Tak wysoki wynik byłby możliwy do 
osiągnięcia tylko dzięki przebudowie sieci szkolnej. 

9  Jednolity tekst tej ustawy, uwzględniający szereg późniejszych zmian, opublikowano w Dz. 
U. MEN 67/1996.

10  Reforma systemu edukacji. Koncepcja wstępna, Warszawa, styczeń 1998 i Reforma systemu 
edukacji. Projekt, Warszawa, maj 1998.
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Reformowanie szkolnictwa zawodowego nie mieściło się w tej koncepcji ze wzglę-
du na wysokie koszty związane z jego utrzymaniem i koniecznością stałego unowo-
cześniania. Postanowiono ograniczyć kształcenie zawodowe, wprowadzając nowe typy 
szkół i likwidując część dotychczas istniejących. Podjęto wstępnie decyzje o likwidacji 
technikum i liceum zawodowego, proponując w zamian liceum profilowane11, które 
miało dawać przygotowanie ogólne z poszerzoną wiedzą w poszczególnych profilach 
i w pewien sposób orientować zawodowo. Kończąc szkołę tego typu, absolwent mógł 
kontynuować naukę w szkole policealnej, Centrum Kształcenia Ustawicznego lub na 
studiach. Edukacja w zasadniczych szkołach zawodowych w niektórych zawodach 
została ograniczona do dwóch lat. Zmiany w oświacie, a także przejęcie szkolnictwa 
zawodowego przez powiaty spowodowały obniżenie kondycji finansowej placówek 
edukacyjnych. Samorządy nie dysponowały odpowiednimi środkami na pełną re-
strukturyzację szkół zawodowych. Dochodziło do wyprzedaży majątku tych szkół, 
warsztatów, maszyn i urządzeń. Część przejęły powstające Centra Kształcenia Prak-
tycznego (CKP). Kwalifikacje uzyskiwane w szkołach zawodowych nie znajdowały 
odzwierciedlenia na rynku pracy i nie spełniały oczekiwań pracodawców. Absolwenci 
szkół zawodowych systematycznie powiększali rzesze bezrobotnych. Istniejący system 
szkolnictwa uznano za wadliwy. 

Z dniem 1 września 1999 roku rozpoczęto wprowadzanie reformy ustroju 
szkolnego, której zasady reguluje ustawa z dnia 8 stycznia 1999 roku12. Zaczęto 
upowszechniać nowy trójstopniowy ustrój szkolny: sześcioletnia szkoła podstawowa, 
trzyletnie gimnazjum  oraz szkoła ponadgimnazjalna z możliwością rozpoczęcia 
kształcenia zawodowego. Działania podjęte w tym czasie w zakresie reformowania 
szkolnictwa zawodowego dotyczyły między innymi13:

• prac nad przygotowaniem standardów kwalifikacji zawodowych,
• prac nad systemem porównywalności i uznawalność świadectw kwalifikacyjnych, 
• podjęcia prac nad ujednoliceniem klasyfikacji zawodów oraz specjalności dla 

potrzeb rynku pracy i edukacji,
• utworzenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzami-

nacyjnych w celu organizowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, 
11  W 1994 r. MEN uruchomiło na zasadzie eksperymentu nowy typ szkoły średniej 

ogólnokształcącej o nazwie liceum techniczne z możliwością uzyskania w niej świadectwa 
dojrzałości i przygotowania ogólnozawodowego określonego profilem kształcenia 
zawodowego. W eksperymencie uczestniczyło 145 liceów technicznych, po jego 
zakończeniu, na mocy rozporządzenia MEN z lipca 1998 r., umożliwiono tworzenie 
kolejnych tego typu szkół. Miały one zastąpić technika i licea zawodowe i przekształcić 
się w trzyletnie licea profilowane. 

12  Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 
12, poz. 96).

13  „Biblioteczka Reformy 38”, O edukacji dla rynku pracy, cześć I, MEN, Warszawa 2001,  
s. 20–23.
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• umożliwienia absolwentom szkół podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do egza-
minu zawodowego (tytuł zawodowy niezależny od ukończenia danego typu szkoły),

• opracowania podstaw programowych kształcenia dla poszczególnych zawodów, 
• ujednolicenia podstaw programowych kształcenia ogólnego w średnich szko-

łach zawodowych i liceach ogólnokształcących,
• adaptacji programów modułowych dla form edukacji pozaszkolnej i do reali-

zacji  w systemie szkolnym14,
• opracowania i upowszechniania we wszystkich gimnazjach segregatora „Orientacja 

szkolna i zawodowa” celem przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy,
• przygotowania narzędzi do monitorowania warunków kształcenia prak-

tycznego uczniów i słuchaczy w warsztatach szkolnych CKU i CKP w celu 
zbudowania nowoczesnej bazy praktycznej nauki zawodu w oparciu o sieć 
jednostek edukacyjnych oraz pracodawców,

• podjęcia inicjatywy utworzenia Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa 
będącego bazą informującą o systemie kształcenia zawodowego w ramach rozwoju 
systemu orientacji i poradnictwa zawodowego wspólnie z Krajowym Urzędem Pracy, 

• rozwijania edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości w ramach pro-
gramu Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do roku 
2002 przy współudziale Ministerstwa Gospodarki15.
W dokumencie MEN Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjal-

ne (2000) zaproponowano tylko dwie możliwości edukacji: liceum profilowane 
(kształcące w profilach: akademickim i czterech prozawodowych) oraz szkołę 
zawodową, po ukończeniu której dalsza nauka możliwa byłaby tylko w liceum 
uzupełniającym. Zakładano, że po gimnazjum 80% młodzieży podejmie dalszą 
naukę w liceach ogólnokształcących. Przedstawiono argumenty uzasadniające 
konieczność zmian dotyczących edukacji zawodowej zarówno strukturalnych, jak 
i programowych związanych z rynkiem pracy. Po burzliwych dyskusjach nastąpiła 
zmiana strukturalna w stosunku do tych propozycji, co w rezultacie powodowało, 
że absolwenci gimnazjum mogli kontynuować naukę w następujących typach szkół: 
liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym (15 profili), technikum i zasadni-
czej szkole zawodowej (z możliwością dalszej kontynuacji nauki w uzupełniającym 
liceum ogólnokształcącym lub technikum uzupełniającym)16.

1 września 2002 roku rozpoczął się proces reformowania szkolnictwa ponadgim-
nazjalnego17, którego efektem było utworzenie szkół zawodowych nowego typu: 2–3 
14  Opracowano programy modułowe z materiałami dydaktycznymi dla 138 zawodów. Ibidem, 

s. 22, 156. 
15  Ibidem, s. 20–23.
16  S.M. Kwiatkowski, op. cit. (Kształcenie zawodowe – wyzwania…), s. 19.
17  Ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.
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letniej zasadniczej szkoły zawodowej, 3-letniego liceum profilowanego i 4-letniego 
technikum. 1 września 2004 roku rozpoczęły również działalność 3-letnie technika 
uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, a od 1 września 2005 
roku szkoły zawodowe policealne z cyklem nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 
przeznaczone dla absolwentów średnich szkół ogólnokształcących. W czteroletnich 
technikach przeznaczonych dla absolwentów gimnazjum, które zastąpiły technika 
pięcioletnie (działające do 2005 roku), główne cele i zadania nie uległy zmianie. 
Skróceniu uległ tylko okres uczenia w związku  z wydłużeniem o rok kształcenia 
obowiązkowego (z ośmiu do dziewięciu lat). Wszechstronna krytyka szkolnictwa 
zawodowego w latach dziewięćdziesiątych spowodowała wzrost zainteresowania 
liceami ogólnokształcącymi. W roku szkolnym 2004/2005 większość absolwentów 
gimnazjum (60%) kontynuowało naukę w szkołach ogólnokształcących, 40% wybra-
ło szkołę zawodową18. Na przestrzeni kolejnych lat malało zainteresowanie młodzieży 
szkołami zawodowymi na korzyść liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych. 
Stopniowo zaczęto likwidować trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach 
kształcenia ogólnozawodowego19. Spowodowane to było słabym zainteresowaniem 
szkołami tego typu oraz uzyskiwaniem w nich niskich wskaźników promocji. Na 
podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że nie spełniają one oczekiwań 
w zakresie dobrego przygotowania ogólnego i nie przygotowują do podjęcia pracy20.

Wzrost znaczenia kwalifikacji zawodowych, potwierdzających merytoryczne 
przygotowanie kandydatów do pracy w poszczególnych branżach gospodarki naro-
dowej uznawanych nie tylko w kraju, ale i za granicą, „wymusił” konieczność budo-
wy zewnętrznego systemu oceniania efektów kształcenia zawodowego. Zewnętrzny 
system egzaminów zawodowych wprowadzono początkowo dla absolwentów szkół 
zasadniczych w 2004 roku,  a następnie dla absolwentów technikum w roku 200621. 
Jednolity w całym kraju egzamin umożliwił porównywanie osiągnięć edukacyjnych 
absolwentów szkół zawodowych oraz racjonalne ocenianie organom prowadzącym 
pracę szkół i nauczycieli. Wyniki zewnętrznych egzaminów zawodowych zaczęły 
stanowić swojego rodzaju wytyczne w zakresie wymagań stawianych szkołom, 
towarzyszyło temu przekonanie, że odgrywają kluczową rolę w relacjach pomiędzy 
18  Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl/statystyka: Oświata 

i wychowanie w roku szkolnym 2004/2005, s. 38–39.
19  Uzasadnienie MEN do art. 1 pkt. 4, pkt. 6 lit. a, pkt. 12 lit. b tiret pierwsze, pkt. 13, 23, 29 i art. 

8 likwidacja liceów profilowanych www.vulcan.com.pl., „Przegląd Oświatowy” 2007, nr 1. 
20 W roku szkolnym 2004/2005 w liceach profilowanych zdało egzamin 67,1% 

absolwentów, w liceach ogólnokształcących egzamin zdało 92,5 % absolwentów, 
w 2005/2006 odpowiednio 62% i 89,6%. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_
PUBL_wz_oswiata_wychowanie_2007-2008r. (dostęp: 17.04.2018)

21  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. DZ. U. Nr 199, poz. 2046.

Kształcenie zawodowe wczoraj  i dziś
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szkołą a rynkiem pracy22. W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzono moderni-
zację systemu kształcenia zawodowego zgodnie z przyjętą ustawą o zmianie ustawy 
oświaty oraz niektórych innych ustaw23. Głównym celem wprowadzanej reformy 
„była poprawa efektów kształcenia, zwiększenie skuteczności kształcenia oraz do-
stosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy”24. Ministerstwo 
Edukacji Narodowej przygotowało odpowiednie reformy25, których realizację 
w szkołach rozpoczęto we wrześniu 2012 roku. Dotyczyły one między innymi: 
wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, modyfikacji 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w systemie kształcenia zawodo-
wego i ustawicznego26. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 24 lutego 2012 roku dotychczasowy system egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe zapoczątkowany w 2004 roku został zmodyfikowany27. 
Przebudowa polskiego systemu kwalifikacji zawodowych opartego na efektach 
uczenia się i istotne zmiany w szkolnictwie zawodowym związane były z wdrażaniem 
Europejskich Ram Kwalifikacji28 i opracowywaniem Krajowych Ram Kwalifikacji29. 

Do szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych wprowadzono 
kwalifikacje w zawodzie jako wyodrębnione zestawy efektów kształcenia i umożliwio-
no prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie 
zawodowe zaczęto prowadzić w czterech typach szkół: trzyletniej zasadniczej szkole 
zawodowej, czteroletnim technikum, szkole policealnej  (o cyklu kształcenia od 1 do 
2,5 roku) oraz szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Zlikwidowano technika 
uzupełniające dla dorosłych, którym zaproponowano udział w kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

22  http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages
23  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206.
24  Kształcenie  zawodowe i ustawiczne. Vademecum, KOWEZIU, Warszawa 2013, s. 6.
25  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw. Dz. U. z 29 września 2011 r. Nr 205, poz. 1206. 
26  Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, ustalona rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 23 grudnia 2012r. Dz. U z dn. 3 stycznia 2012, poz. 7.
27  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
Dz. U. 2012 nr 0, poz. 262.

28  Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady: z 23 kwietnia 2008 w sprawie Europejskich 
Ram Kwalifikacji, z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego 
systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).

29  Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram kwalifikacji, Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Priorytet III PO KL, działanie 3.4. poddziałanie 3.4.1, „Opracowanie 
bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz modelu Krajowych 
Ram Kwalifikacji (KRK)”, Warszawa, styczeń 2010, s. 11.
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w zawodzie. System edukacyjny w naszym kraju poddawany krytyce za niewystar-
czające dostosowanie do wymogów gospodarki rynkowej miał ulec poprawie dzięki 
wprowadzonym zmianom, elastyczności w kształceniu zawodowym i możliwościom 
zdobywania kwalifikacji poprzez różne formy kształcenia. Pozwolono szkołom 
zawodowym na tworzenie szerokiej oferty edukacyjnej. Powstały nowe podstawy 
programowe kształcenia w zawodzie, w których wyszczególniono efekty kształcenia: 
wspólne dla wszystkich zawodów, wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia 
i właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Na ich podstawie Krajowy 
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opracował przykładowe 
programy nauczania, zaproponowano nazwy przedmiotów i liczbę godzin na ich 
realizację. Część szkół opracowała własne programy nauczania, nazwała inaczej przed-
mioty i przyporządkowała im odpowiednią ilość godzin. W związku z tym często 
zdarza się, że gdy uczeń chce kontynuować naukę w swoim zawodzie, ale w innej 
szkole, konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich egzaminów klasyfikacyjnych. 

Kształcenie zawodowe znajduje się w tym obszarze edukacji, który najściślej po-
wiązany jest z rynkiem pracy. Proces kształcenia zawodowego wymaga przygotowania 
absolwentów szkół zawodowych w zakresie niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak również 
ukształtowania określonych umiejętności zawodowych, korzystania z różnorodnych źró-
deł informacji i przystosowania do zmieniających się technologii oraz warunków pracy. 
Absolwent dzisiejszej szkoły musi być przygotowany na zmiany. Kształtowaniu sfery 
umiejętnościowej  u uczniów, a także lepszemu przygotowaniu ich do zmiennego rynku 
pracy ma służyć wdrażana od 1 września 2017 roku kolejna reforma kształcenia zawodowe-
go30. W miejsce  trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej wprowadzono szkołę branżową 
I stopnia. Absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych będą mogli kontynuować od 
1 września 2019 roku naukę w pięcioletnim technikum. W roku szkolnym 2020/2021 
zaczną funkcjonować szkoły branżowe II stopnia, ale tylko dla niektórych absolwentów 
szkoły branżowej I stopnia, w wybranych kierunkach kształcenia. Kształcenie zawodowe 
nadal będzie możliwe w szkołach policealnych (o cyklu kształcenia maksymalnie 2,5 roku). 
Obowiązujące nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 13 marca 2017 roku31 zapoczątkowało likwida-
cję niektórych zawodów po zakończeniu rozpoczętego cyklu kształcenia, dodanie zawodów 
nowych, w tym zawodów pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim. Zmniejszono liczby kwalifikacji: w szkole branżowej jest tylko jedna, 
w technikum – maksymalnie dwie. Zmiany nastąpiły w nazwach i symbolach zawodów 
oraz w nazwach kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Efektem wprowadzonych 
zmian jest mniejsza liczba egzaminów zawodowych. Wymagania dotyczące uzyskania 
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje pozostały bez zmian, w porównaniu do innych 
30  Ustawa z 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Dz.U. z dn. 11.01.2017, poz. 59.
31  Dz. U. 2017, poz. 622.

Kształcenie zawodowe wczoraj  i dziś
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egzaminów zewnętrznych są wysokie (wymagane minimum 50% punktów na etapie 
pisemnym i 75% punktów na etapie praktycznym egzaminu). Trzeba podkreślić, że 
dyplom zawodowy jest dokumentem zawierającym zbiór podstawowych informacji dla 
pracodawcy na temat kwalifikacji posiadanych przez osobę, która się nim legitymuje. 
Pozytywny wynik zewnętrznego egzaminu zawodowego powinien więc gwarantować, 
że posiadane przygotowanie zawodowe w zakresie teoretycznym i praktycznym jest wy-
starczające do wykonywania danego zawodu. Jednak coraz częściej pojawiają się opinie, 
że wiadomości i umiejętności nabyte w procesie kształcenia zawodowego, potwierdzone 
egzaminem zewnętrznym, nie są wystarczające do wykonywania wyuczonego zawodu 
i nie gwarantują elastycznego funkcjonowania na rynku pracy. Przyczyn tego stanu można 
doszukiwać się między innymi w złym przygotowaniu tych egzaminów lub w zbyt niskim 
poziomie kształcenia zawodowego. 

Należy nadmienić, że wysokie wyniki osiągnięte przez zdających nie przekładają się 
na możliwość zdobycia lepszej pracy po ukończeniu szkoły. Pomiędzy systemem eduka-
cyjnym  w naszym kraju i oczekiwaniami rynku istnieje pewien rozdźwięk. Sprawdzanie 
na egzaminie wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania wyuczonego 
zawodu budzi często wątpliwości ze względu na formę i treści zadań egzaminacyjnych. 
Na etapie pisemnym w małym stopniu uwzględniane są nowoczesne technologie 
a stosowane testy stwarzają możliwość wybierania losowo prawidłowych odpowiedzi. 
Na etapie praktycznym egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie zdarzały 
się dotychczas błędy merytoryczne; te same zadania egzaminacyjne powtarzane były 
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. O ile w przypadku kwalifikacji robotniczych 
można by było uznać, że sprawdzane podczas próby pracy umiejętności praktyczne 
dotyczyły odpowiednio wykształconych nawyków i zdolności manualnych zdających, 
to trudno  uzasadnić tego typu praktyki przy potwierdzaniu kwalifikacji na poziomie 
technikum. Uczniowie szkół zawodowych, którzy rozpoczęli kształcenie po 1 września 
2012 roku, mogą do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przystępować 
w trakcie nauki szkolnej (a nie po ukończeniu szkoły). W konsekwencji zdarza się, że 
uczeń, który otrzymał oceny niedostateczne lub był nieklasyfikowany z przedmiotów 
zawodowych (obejmujących treści sprawdzane na egzaminie), przystąpił do egzaminu 
(przed klasyfikacją semestralną lub roczną), zdał egzamin i potwierdził daną kwalifikację 
w zawodzie. Podważa to rzetelność egzaminu, budzi poczucie niesprawiedliwości wśród 
młodzieży i wskazuje na słabość systemu egzaminacyjnego. 

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej32 egzaminy zawodowe 
mają być obowiązkowe. Nieprzystąpienie do egzaminu będzie skutkowało brakiem 

32  Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian 
w szkolnictwie zawodowym, Wrocław, 6 kwietnia 2018 r. Dostępny w Internecie: https://men.
gov.pl/ministerstwo/informacje/kongres-powiatow-dobry-zawod-we-wroclawiu-prezentacja-
dalszych-zmian-w-szkolnictwie-zawodowym.html

Barbara Rusinek
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uzyskania świadectwa ukończenia danego etapu kształcenia. Trwają prace nad udosko-
naleniem procesu sprawdzania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Podkreśla się 
konieczność włączenia pracodawców w działania podejmowane na każdym etapie pro-
cesu kształcenia zawodowego, równie istotny jest ich udział w procesie egzaminowania.

 Należy nadmienić, że słuszna idea potwierdzania kolejnych kwalifikacji 
nie zawsze  stanowi prostą ścieżkę uzupełnienia wykształcenia i zdobycia 
tytułu technika. Dotyczy to nie tylko absolwentów szkoły zasadniczej, ale też 
branżowej szkoły I stopnia. Część absolwentów może uzupełnić wykształcenie 
na poziomie średnim zawodowym kończąc jedynie liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych i odpowiednie kursy kwalifikacyjne, których dostępność nie jest 
powszechna. Nowością mają być szkoły branżowe II stopnia, które umożliwią 
kontynuowanie kształcenia osobom pracującym. Szkoły będą mieć możliwość 
prowadzenia kursów umiejętności zawodowych dla osób dorosłych. 

Zgodnie z założeniami reformy przygotowaniu odpowiednich kadr dla potrzeb 
współczesnej gospodarki ma służyć realizacja procesu kształcenia zawodowego 
w oparciu  o najnowsze technologie. Dynamiczne zmiany w treściach kształcenia 
zawodowego, tworzenie się nowej wiedzy i dezaktualizacja dotychczasowej wymaga-
ją odpowiedniego przygotowania nauczycieli kształcenia zawodowego. Powinni oni 
systematycznie doskonalić się zawodowo pod względem zarówno dydaktycznym, 
jak i pedagogicznym, aby móc przekazać aktualne treści kształcenia i przygoto-
wać uczniów do samodzielnej nauki oraz do wdrażania idei uczenia się przez całe 
życie. Dlatego od 2019 roku proponuje się obowiązkowe staże dla nauczycieli 
w przedsiębiorstwach. Duży nacisk kładzie się na współpracę z pracodawcami 
przy opracowywaniu podstaw programowych i programów nauczania, mając na 
uwadze uwzględnienie w nich nowych treści dostosowanych do realiów rynkowych.

Wdrażając obecną reformę kształcenia zawodowego, wiele uwagi poświęca się 
dualnemu systemowi kształcenia. W Polsce funkcjonuje on od dawna w rzemiośle 
obok kształcenia realizowanego w szkole. Należy przypomnieć, że kształcenie typu 
dualnego realizowane było z powodzeniem jeszcze w latach osiemdziesiątych w szko-
łach przyzakładowych, kształcących uczniów zatrudnionych w zakładach pracy. 
Obecnie  kształcenie pracowników młodocianych prowadzone w zasadniczych 
szkołach zawodowych z powrotem cieszy się uznaniem i zaczyna być wdrażane 
w szkołach branżowych I stopnia oraz w technikach. 

We wszystkich niemal dziedzinach działalności człowieka obserwujemy gwał-
towny rozwój nowych technologii i wszechobecność technologii informacyjnych. Ich 
wprowadzenie owocuje powstawaniem nowych zawodów i specjalności zawodowych, 
wpływa na przemiany w procesach pracy i wymusza konieczność posiadania odpo-
wiednich kompetencji. Zjawisko charakterystyczne dla współczesności, jakim jest 
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globalizacja, otwiera rynki pracy, towarów i usług. Rośnie mobilność pracowników, 
a co za tym idzie potrzeba porównywalności i uznawalności dyplomów oraz certyfi-
katów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Temu między innymi mają służyć 
europejskie i krajowe ramy kwalifikacji33, które umożliwiają porównanie poziomów 
kwalifikacji w różnych systemach kształcenia i szkoleń w całej Unii Europejskiej. 
Istotnym elementem podejścia opartego na ramach kwalifikacji jest skupienie na 
efektach uczenia się, czas potrzebny na naukę ma tu znaczenie drugorzędne (miejsce 
i czas nauki nie świadczą o nabytych kompetencjach, których poszukują pracodawcy). 
Należy pamiętać, że jednym z wyzwań współczesnego rynku pracy jest wielokrotna 
zmiana kwalifikacji zawodowych w trakcie kariery zawodowej. Odpowiedzią na 
zmieniające się potrzeby rynku pracy ma być wzmocnienie doradztwa zawodowego 
w szkołach, obecnego na każdym etapie edukacyjnym. Nabywaniu nowych umiejęt-
ności i poznaniu nowych technologii ma sprzyjać realizowanie kwalifikacji dodatkowej 
pod koniec cyklu kształcenia34. Te i inne szeroko zakrojone działania MEN zostały 
przedstawione podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód”, zorganizowanego  
6 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu. 

Wzrost gospodarczy i wysokie nakłady na szkolnictwo zawodowe nie przekładają 
się na ilość odpowiednio wykwalifikowanych pracowników potrzebnych na rynku pracy. 
W związku  z tym planowana jest zmiana modelu finansowania  kształcenia zawodo-
wego, które ma zależeć od kosztochłonności kształcenia w danym zawodzie. Szkoły 
będą mogły uruchomić dany kierunek kształcenia w zawodzie po uzyskaniu pozytywnej 
opinii wojewódzkiej rady rynku pracy oraz nawiązaniu współpracy z pracodawcą. 

W procesach edukacji zawodowej dynamika przemian zachodzących w tech-
nologii jest niezmiernie wysoka, dlatego nadążanie za zmianami wymaga ciągłego 
doskonalenia i dokształcania pracowników. Ważne jest wykształcenie u młodych 
ludzi odpowiednich postaw zawodowych i właściwej motywacji do uczenia się przez 
całe życie. W zdobywaniu nowych umiejętności i szybkim reagowaniu na nowe 
potrzeby rynku pracy niezbędne są umiejętności ponadzawodowe z zakresu kom-
petencji kluczowych. Znaczenie ma nie tylko to, co uczeń wie i potrafi zaprezen-
tować na egzaminie, ale również to, czy będzie on w swoim życiu odpowiedzialny, 
obowiązkowy i gotowy do podejmowania powierzonych mu zadań. Przy dzisiejszym 
poziomie techniki i technologii istotne znaczenie mają też takie cechy, jak: przed-
siębiorczość, inicjatywność, komunikatywność i kreatywność. Szkoła zawodowa 
przyszłości powinna przygotowywać ucznia do samodzielnego wyszukiwania 
informacji, właściwej ich interpretacji i umiejętnego wykorzystania w praktyce. 

33  Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), http://europa.
eu.Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2009.

34  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/kongres-powiatow-dobry-zawod-we-wroclawiu-
prezentacja- dalszych-zmian-w-szkolnictwie-zawodowym.html

Barbara Rusinek
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W ostatnim czasie w polskiej polityce edukacyjnej obserwujemy wzrost zna-
czenia kształcenia zawodowego. Kierunek działań, jaki obrano ma służyć dopaso-
waniu do siebie potrzeb pracodawców i podaży pracy oraz zwiększeniu mobilności 
zawodowej absolwentów szkół branżowych i technikum na rynku pracy. Zwraca 
się uwagę na konieczność zmiany wizerunku szkolnictwa zawodowego, które po-
winno kojarzyć się z nowoczesnością, zdobyciem dobrego zawodu i potrzebnych 
kompetencji. Odbudowa kształcenia zawodowego  jest priorytetem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Trwają prace dotyczące kolejnych zmian  programowych 
(od września 2019 roku), organizacyjnych i prawnych. Zwiększeniu ma ulec 
liczba godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe, nacisk kładzie się na 
wzmocnienie kształcenia praktycznego. Wszystko to ma służyć poprawie jakości 
i efektywności kształcenia zawodowego. Trudno jest przewidzieć jakie będzie w 
przyszłości zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Trzeba 
jednak pamiętać, że tylko wysoki poziom wiedzy i umiejętności oraz profesjona-
lizm w działaniu daje szanse powodzenia we współczesnym świecie, a na rynku 
pracy zatrudnienie znajdują specjaliści w zawodzie, osoby kompetentne, mobilne 
i samodzielne. Przed szkołami zawodowymi stawiane są coraz wyższe wymagania. 
Czy uda się im sprostać zależeć będzie od różnych czynników. Warto skorzystać 
z dotychczasowych, dobrych doświadczeń. Niewątpliwie potrzebne są zmiany w 
edukacji zawodowej, trzeba jednak pamiętać, że muszą być one dobrze przemyślane 
i właściwie przygotowane zarówno pod względem merytorycznym, jak i organiza-
cyjnym, tak aby ich wprowadzenie przyniosło oczekiwany efekt.                                                                                               

Barbara Rusinek jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie 
pedagogika, inżynierem budownictwa, nauczycielem 
dyplomowanym z 27-letnim stażem kształcenia w zawodach 
budowlanych, ekspertem kształcenia modułowego, współautorem 
podstaw programowych, czynnym egzaminatorem, 
przewodniczącym zespołu egzaminatorów OKE w Krakowie, 
autorem publikacji z zakresu kształcenia zawodowego, 
przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych . 
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Zdzisław Nowakowski

Paradygmaty edukacji 
zawodowej w nowoczesnej 
gospodarce

Współczesna gospodarka jest aktualnie w okresie dynamicznego rozkwitu. Decy-
duje o tym głównie postęp technologiczny, przejawiający się między innymi informa-
tyzacją, automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, stanowiących główne 
wyznaczniki czwartej rewolucji przemysłowej – nazywanej potocznie jako „Przemysł 
4.0”. W perspektywie czasowej coraz bardziej inteligentne maszyny doprowadzą do 
zaniku wielu tradycyjnych zawodów. Zwraca na to uwagę Martin Ford, przedsiębiorca 
z Doliny Krzemowej, który próbuje zdefiniować nowy paradygmat gospodarki. Ford 
uważa, że zmiany wywołuje przede wszystkim automatyzacja, która „nie jest skutkiem 
wymysłów czy preferencji inżynierów, lecz kapitalizmu”1. Muszą zatem powstać 
nowe miejsca pracy, które będą wymagać nowych, nieznanych dotąd kwalifikacji. 
Tym samym należy dostrzec potrzebę inwestowania w edukację – stanowiącą główny 
czynnik rozwoju jednostki oraz gospodarki. Niestety, nie można wykluczyć takiej 
sytuacji, że mimo znacznych inwestycji w edukację część społeczeństwa nie będzie 
przygotowana do podjęcia nowych wyzwań zawodowych. Dlatego też Ford uważa, 
że najskuteczniejszym (koniecznym) rozwiązaniem tego problemu byłoby ustalenie 
gwarantowanej minimalnej wysokości dochodów, aby przy tak dużym postępie tech-
nologicznym „dać poczucie bezpieczeństwa obywatelom”. Jest jeszcze jeden argument 
przemawiający za ową propozycją – jest nim potrzeba rozwoju rynku jako głównego 
źródła odnawialnych zasobów. Brak środków finansowych na rynku może zagrażać 
konsumpcji na szeroką skalę. Minimalne wynagrodzenia (oczywiście na stosownym 
poziomie) utrzymają popyt na produkty i usługi.

Wyrażane są również poglądy, że należy wstrzymać rozwój automatyzacji, ponie-
waż zagraża ona spójności społecznej, tzn. przyczynia się do podziału społeczeństwa 
na tych, którzy potrafią i pracują oraz na tych, którzy nie potrafią i nie pracują. Opinię 
taką wyraża m.in. Nicholas Carr, jeden z najbardziej znanych amerykańskich badaczy 
Internetu i społeczeństwa sieci. W jednym ze swoich artykułów opublikowanym 
w 2013 roku w „The Atlantic” uzasadnia, że „automatyzacja nie służy przeciętnemu 
obywatelowi; korzystają z niej wyłącznie inżynierowie i programiści”2. W cytowanym 
1  M. Ford, Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, Wyd. CDP.pl, Warszawa 2016. 
2  N. Carr, All Can Be Lost: The Risk of Putting Our Knowledge in the Hands of Machines, https://www.
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artykule Carr opisał przyczyny dwóch katastrof lotniczych (w 2009 roku w Buffalo 
oraz w Rio de Janeiro). W opinii ekspertów lotnictwa przyczyn tych wydarzeń należy 
upatrywać w błędnych decyzjach pilotów, którzy, ufając bezkrytycznie wskazaniom 
autopilota, podjęli tragiczne w skutkach decyzje. Swoisty paradoks polega na tym, 
że wprawdzie zwiększona automatyzacja kokpitu ułatwia pracę pilotom, ale również 
staje się elementem destrukcyjnym, ponieważ odbiera im pewność w samodzielnym 
sterowaniu samolotu oraz zmniejsza motywację do podnoszenia i utrwalania swoich 
umiejętności. Nie możemy jednak popadać z jednej skrajności w drugą. Dążenie do 
wygody, zwiększenia skuteczności i wydajności systematycznie doprowadza do nowego 
podziału pracy. Prof. Wojciech Cellary z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
w swoich publicznych wystąpieniach podkreśla: „Każdą pracę umysłową, o której z góry 
wiadomo, jak ją zrobić, lepiej wykona komputer niż człowiek. Każdą pracę fizyczną, 
o której z góry wiadomo, jak ją zrobić, lepiej wykona robot niż człowiek. Człowiek 
nie jest potrzebny do prac rutynowych ani umysłowych, ani fizycznych”3. Co nam 
zatem pozostaje? Jak odnaleźć się w świecie zdominowanym przez nowe technologie? 
Przede wszystkim być kreatywnym, mieć dobre pomysły, umieć wyjść poza schemat 
i mieć świadomość, że jednak jest jeszcze wiele różnych gałęzi gospodarki, w których 
będzie dominowała praca ludzka. W wielu przypadkach będzie obowiązywała bardzo 
ścisła kontrola pracy robotów ze strony pracowników z wykształceniem zawodowym 
lub technicznym (niekoniecznie wyższym). Ponadto pozostaje jeszcze cała sfera usług 
społecznych, gdzie kontakt face to face będzie nadal obowiązującym standardem.

Zmiany w edukacji zorientowanej na potrzeby gospodarki są 
nieuniknione

Powtórzmy jedną z myśli zaprezentowanych wyżej. Potrzeba zaistnienia w gospo-
darce nowych kwalifikacji powoduje, że systemy edukacyjne muszą nadążać za tymi 
nieuniknionymi zmianami. Dlatego też jednym z kierunków interwencji zapisanych 
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest „lepsze dopasowanie edukacji i ucze-
nia się do potrzeb nowoczesnej gospodarki”4. Ten kluczowy dla rozwoju naszego kraju 
dokument wskazuje, że „głównym wyzwaniem stawianym przed systemem edukacji 
jest zapewnienie jak najwyższej jakości nauczania oraz lepsze przygotowanie uczniów 

theatlantic.com/magazine/archive/2013/11/the-great-forgetting/309516/ (Dostęp 24.05.2018).
3  W. Cellary, Uczniowie i nauczyciele w środowisku cyfrowym. Nowe wyzwania przed szkołą. 

Wystąpienie na Konferencji zorganizowanej przez RZPWE pt. „Kompetencje uczniów 
i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym”, Opole, 10 listopada 2017 r.

4  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 
Uchwała Nr 8 Rady Ministrów z 14 lutego 2017 roku, http://www.monitorpolski.gov.pl/
mp/2017/260/1 (Dostęp: 24.05.2018).

Paradygmaty edukacji zawodowej . . .



K
SZ

TA
ŁC

EN
IE

 Z
A

W
O

D
O

W
E 

– 
R

EA
LI

A
, N

A
D

ZI
EJ

E,
 O

C
ZE

K
IW

A
N

IA
...

18

do przyszłego zatrudnienia poprzez poprawę efektów uzyskiwanych na skutek procesu 
edukacyjnego”5. Kolejnym wyzwaniem staje się także „bardziej praktyczne podejście 
do kształcenia i jego lepsze dopasowanie do wymagań stawianych przez współczesny 
rynek pracy”6. Należy zatem położyć większy nacisk na budowanie tych kompetencji, 
które stają się niezbędne przy wykonywaniu większości prac – nie tylko rutynowych 
(bo tutaj „konkurencją” dla pracownika staje się robot i sztuczna inteligencja), ale 
przede wszystkim nierutynowych. Prowadzone w Polsce badania w ramach projektu 
Bilans Kapitału Ludzkiego 2016–2023 jednoznacznie wskazują, jakich kompetencji 
oczekują pracodawcy od przyszłych pracowników (absolwentów szkół zawodowych). 
Przede wszystkim są to kompetencje samoorganizacyjne oraz interpersonalne. Praco-
dawcy szczególną uwagę zwracają obecnie na: „odpowiedzialność, komunikatywność, 
chęć do pracy, kreatywność, współpracę w grupie, zaawansowaną umiejętność obsługi 
komputera, kulturę osobistą, dyspozycyjność, staranność, skrupulatność”7. Dopiero 
później pojawiają się kompetencje zawodowe, związane bezpośrednio z realizacją szkol-
nych programów nauczania (kształcenie formalne) oraz nabywane na drodze edukacji 
pozaformalnej i nieformalnej (już na stanowisku pracy). 

Holistyczne podejście do edukacji wymaga pełnej integracji kształcenia ogólnego 
i zawodowego. Mówi o tym m.in. Janusz Moss, Dyrektor Łódzkiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. „W rozważaniach o współczesnej 
i przyszłościowej edukacji […] należy odrzucić, a przynajmniej zminimalizować 
dychotomię: edukacja ogólna – edukacja zawodowa. Zniekształca ona bowiem ob-
raz rzeczywistości, niesłusznie pomniejszając znaczenie edukacji ogólnej w uczeniu 
się ról pracowniczych, a także ignorując oczywisty fakt, że każda osoba ucząca się 
powinna być przygotowywana – już od przedszkola – do przyszłego pełnienia ról 
pracowniczych, w ramach preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej, edukacji 
przedzawodowej i doradztwa zawodowego”8. To bardzo ważny pogląd, ponieważ jed-
noznacznie wskazuje, że kompetencje społeczne są rozwijane w szkolnej społeczności 
uczącej na każdej lekcji z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrod-
niczych, artystycznych, sprawnościowych oraz zawodowych. „Integrację kształcenia 
ogólnego i zawodowego potwierdzają następujące oczywiste fakty:

• szkoły ogólnokształcące dbają o wszechstronny rozwój uczniów, kształtują ich 
umiejętności kluczowe, przygotowują do życia w społeczeństwie i do nauki 
w szkole zawodowej;

5  Ibidem.
6  Ibidem.
7  M. Jelonek, Bilans Kapitału Ludzkiego. Kompetencje poszukiwane przez pracodawców 

a  kompetencje przyszłości. Wystąpienie na Konferencji zorganizowanej przez CKPiDN 
pt. „Wspieramy dialog edukacji, nauki i Biznesu”, Mielec, 23 października 2017 r.

8  Integralność edukacji ogólnej i zawodowej – nowe wyzwania XXI wieku, Z.T. Dąbrowska (red.), 
Łódź 20-21 kwietnia 2018. http://konferencja.wckp.lodz.pl/ (Dostęp: 24.05.2018).
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• każdy uczeń szkoły ogólnokształcącej w przyszłości będzie się kształcił w wy-
branym zawodzie;

• każda szkoła zawodowa realizuje również kształcenie ogólne;
• każda szkoła zawodowa bazuje na wiedzy i umiejętnościach nabytych/ukształ-

towanych w szkole ogólnokształcącej;
• każdy absolwent szkoły ogólnokształcącej i szkoły zawodowej będzie w przy-

szłości pracownikiem i może być pracodawcą”9. 
Podsumujmy. Należy zauważyć, że obecny model edukacji ogólnej i zawodowej 

powinien oprzeć się na następujących kluczowych założeniach:
• rozwoju poradnictwa, orientacji i doradztwa zawodowego – ich najważniej-

szym celem będzie wspieranie uczniów (już od szkoły podstawowej) w wyborze 
najbardziej właściwej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego – głównymi 
obszarami wsparcia w tym względzie powinny być: zainteresowania (pasje), 
oraz uzdolnienia;

• dowartościowaniu w procesie edukacji ogólnej i zawodowej tzw. kompetencji 
„miękkich”, zdefiniowanych m.in. we wspomnianych wyżej badaniach Bilansu 
Kapitału Ludzkiego;

• włączaniu przedsiębiorców do współpracy z edukacją poprzez stworzenie Syste-
mu Rad ds. Kompetencji, którego zadaniem winno być podejmowanie działań 
na rzecz dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb przedsiębiorców10;

• włączaniu przedsiębiorców w modyfikowanie programów nauczania w ra-
mach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 
wpisującego się w strukturę Polskich Ram Kwalifikacji;

• rozszerzeniu oferty edukacyjnej o pozaszkolne formy kształcenia zawodowego, 
np. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), Kursy Umiejętności Zawodo-
wych (KUZ) lub inne formy uzgodnione bezpośrednio przez przedsiębiorcę 
i placówkę kształcenia zawodowego.
W procesie zmian za niezbędne należy uznać stałe doposażenie bazy dydaktycznej 

szkół zawodowych i przede wszystkim inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli 
praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych, którzy w sposób ciągły 
powinni się dokształcać i doskonalić warsztat pracy. Nie bez znaczenia staje się także 
atrakcyjność szkolnictwa zawodowego, które obok szkolnictwa wyższego ma największy 
wpływ na przygotowanie kadr dla polskiego przemysłu. Należy uświadamiać uczniom, 
że wybór szkoły zawodowej może być bardzo dobrym pomysłem na podjęcie w przy-
szłości interesującej pracy, a poprzez stworzenie w kraju drożnego systemu nabywania 
kwalifikacji przez całe życie – także stwarzającym możliwość stawiania sobie nowych 
9  Idem.
10  Rząd włącza przedsiębiorców do współpracy z edukacją, https://www.parp.gov.pl/rzad-wlacza-

przedsiebiorcow-do-wspolpracy-z-edukacja (data dostępu 24.05.2018).
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celów zawodowych i życiowych. Dodatkowe możliwości związane z doskonaleniem 
modelu kształcenia zawodowego stwarza Europejski Fundusz Społeczny – wspierający 
różnorakie inicjatywy edukacyjne, powiązane z potrzebami współczesnej gospodarki.

Krótko o polskim systemie edukacji zawodowej 

W 2017 roku zainicjowana została w Polsce reforma szkolnictwa zawodo-
wego, będąca odpowiedzią na potrzeby gospodarki. Reforma wprowadza zmia-
ny w wielu obszarach oświaty11. Jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe, 
to przede wszystkim przyjęty został nowy ustrój szkolny, obejmujący: 3-letnią 
szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 5-letnie techni-
kum oraz szkołę policealną (do 2,5 roku nauki). Uporządkowano klasyfikację 
zawodów szkolnictwa zawodowego12 oraz przypisano poszczególne zawody do  
8 obszarów kształcenia, którymi są: administracyjno-usługowy (AU), budowlany 
(BD), elektryczno-elektroniczny (EE), mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG), 
rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL), turystyczno-gastronomiczny (TG), 
medyczno-społeczny (MS) oraz artystyczny (ST). Dla wszystkich zawodów została 
opracowana nowa podstawa programowa kształcenia zawodowego przy jedno-
czesnym zmniejszeniu liczby kwalifikacji z 3 do 2 w dotychczasowych zawodach 
3-kwalifikacyjnych. Podstawa programowa dla każdego zawodu obejmuje: efekty 
kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla za-
wodów w ramach obszaru (branży), efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji 
(jednej bądź dwóch) wyodrębnionych w zawodach. Każdą kwalifikację przypi-
sano do określonego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) składającej się 
z ośmiu poziomów13. Każdy z nich jest opisany za pomocą ogólnych stwierdzeń 
charakteryzujących wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych, które muszą spełniać osoby posiadające kwalifikacje danego poziomu. 
Potwierdzenie kwalifikacji odbywa się poprzez przystąpienie do egzaminu zawo-
dowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Reforma 2017 usankcjonowała również to, co zostało wprowadzone w 2012 
roku, czyli ustawiczne formy pozaszkolne14, którymi są m.in.: 
11  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/

download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf (dostęp 24.05.2018).
12  Rozporządzenie MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000622 (Dostęp: 24.05.2018).
13  Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika, Warszawa 2015, http://biblioteka-krk.

ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=965 (dostęp: 24.05.2018).
14  Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20170001632/O/D20171632.pdf (dostęp: 24.05.2018)
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• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), prowadzone według programu 
nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach 
w zakresie jednej kwalifikacji;

• Kursy Umiejętności Zawodowych (KUZ), prowadzone według programu nauczania 
uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, np. w zakresie 
jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji; 
przykładem KUZ może być np. wyodrębnienie z pełnej kwalifikacji „Operator obra-
biarek skrawających” tej części, która będzie dotyczyła „użytkowania frezarek CNC”.

Niezbędny jest dialog edukacji z gospodarką

W dopasowaniu modelu kształcenia zawodowego do wymagań stawianych przez 
współczesny rynek ważną rolę do spełnienia mają centra kształcenia praktycznego. 
Charakter działalności tych placówek oświatowo-wychowawczych wymusza koniecz-
ność współpracy nie tylko ze szkołami, ale także z otoczeniem społeczno-gospodar-
czym. W skali całego kraju występuje wiele pozytywnych przykładów takiego dialogu. 
Tutaj odwołamy się do współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Mielcu15 ze szkołami zawodowymi oraz przedsiębiorcami skupionymi 
w pierwszej w kraju Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. 

W celu sprostania oczekiwaniom mieleckich przedsiębiorców, Powiat Mielecki 
i jego jednostka organizacyjna CKPiDN, wybudowały na terenie SSE, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, nowoczesny ośrodek kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. 
Jest to Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania16, 
które zostało wyposażone w dziesięć nowoczesnych laboratoriów. Są to:

• Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach sterowa-
nych numerycznie;

• Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterownych 
numerycznie;

• Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających;
• Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania 

CAD/CAM;
• Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali;
• Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych 

i blacharskich;
• Laboratorium metrologii;

15  http://ckp.edu.pl (dostęp: 24.05.2018).
16  Baza dydaktyczna, http://ckp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=37-

&Itemid=129 (dostęp: 24.05.2018).
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• Laboratorium badań nieniszczących;
• Laboratorium nowoczesnych metod „Lean Manufacturing”
• Laboratorium mechatroniki.

Wychodząc naprzeciw mieleckim przedsiębiorcom, zdefiniowano następujący 
cel strategiczny: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jego dostosowanie 
do potrzeb rynku pracy, tym samym zapewnienie wzrostu zatrudnienia absolwentów 
szkół zawodowych oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących”. 
Temu celowi służy między innymi realizacja przez wszystkie mieleckie szkoły zawo-
dowe, w ramach działania 9.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projektu „Mielec stawia na zawodowców”17. 
Zdefiniowano w nim cztery kluczowe zadania:

• doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych, aby możliwe było prze-
prowadzenie zewnętrznych egzaminów zawodowych;

• podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli z uwzględ-
nieniem następujących form wsparcia: studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, 
staże w zakładach pracy, uczestnictwo w sieci współpracy i samokształcenia;

• zaoferowanie uczniom wakacyjnych staży w zakładach pracy oraz dodatko-
wych zajęć wykraczających programem nauczania poza podstawę programową 
w obszarach tematycznych wynikających z rekomendacji otoczenia społeczno-
-gospodarczego;

• dalsze zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu 
lepszego dopasowani szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Komentując ostatnie zdanie, nalezy zauważyć, że podejmowane wspólne działania 

dotyczą między innymi: modyfikowania istniejących lub tworzenia nowych programów 
nauczania, tworzenia klas patronackich, organizowania konferencji poświęconych 
mieleckiemu rynkowi pracy, zapraszania specjalistów z mieleckich firm na spotkania 
z młodzieżą i nauczycielami w celu zaprezentowania współczesnych technologii pro-
jektowania, wytwarzania oraz nowych technik zarządzania organizacją i produkcją, 
i wreszcie promocji kształcenia zawodowego. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w Miel-
cu ponad połowa pracujących jest zatrudniona w przemyśle. Dlatego ciągły dopływ 
młodej, wykwalifikowanej i świadomej swojego potencjału i celów zawodowych kadry 
technicznej jest niezbędnym warunkiem dalszego rozwoju mieleckiego rynku pracy.

Ważne jest także rozwijanie pasji i talentów

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 czytamy między innymi: „Powszechny system edukacji funkcjonuje 

17  Mielec stawia na zawodowców, http://zawodowcy.ckp.edu.pl/ (dostęp: 24.05.2018).
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w niezmienny sposób od wielu lat, nie dostrzegając szans wynikających z postępu tech-
nologicznego. W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do jego 
unowocześnienia […]. Zajęcia pobudzające kreatywne myślenie, innowacyjność, a także 
umiejętność współpracy w zespole wyposażą uczniów w kompetencje doceniane i poszu-
kiwane na rynku pracy”18. Identyfikując się w pełni z potrzebą rozwijania wymienionych 
kompetencji, przyjęto w CKPiDN kolejny cel strategiczny w następującym brzmieniu: 
„Upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki poprzez rozwijanie wśród uczniów 
zainteresowań naukowych, wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności technicznych”. 

Temu celowi służą organizowane z wielkim powodzeniem od wielu lat Mieleckie 
Festiwale Nauki i Techniki19 gromadzące na wykładach popularnonaukowych, poka-
zach, warsztatach tematycznych i konkursach liczne rzesze uczniów. Z kolei rozwój 
wyobraźni i kreatywności uczniów jest możliwy dzięki najmłodszej stażem inicjatywie, 
jaką jest Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”. Oferta pro-
gramowa Akademii jest skierowana do tych uczniów, którzy w praktycznym działaniu 
chcą rozwijać konkretne umiejętności związane między innymi z konstruowaniem 
samolotów i rakiet, budowaniem i programowaniem robotów, projektowaniem 3D, 
fotografią cyfrową, obsługą maszyn i urządzeń technicznych. Znaczące są sukcesy mo-
delarzy rozwijających swoje talenty w Akademii „Leonardo”. Rokrocznie zdobywają 
oni medale na mistrzostwach świata, Europy i Polski w latających modelach rakiet.

„Wszystko zaczyna się od marzeń. Jeśli będziecie podążać za marzeniami, one się speł-
nią”. Te słowa jedynego polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego skierowane 
do uczniów w trakcie VII Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki trafiają tu w Mielcu na 
bardzo podatny grunt. Nasze lokalne inicjatywy pomagają uczniom spełniać te marzenia!

Zdzisław Nowakowski jest dyrektorem Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, absolwentem 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarzem 
Rady ds . Informatyzacji Edukacji przy MEN . Posiada 30-letnie 
doświadczenie w nauczaniu informatyki . Autor programów 
nauczania oraz sześciu podręczników szkolnych z informatyki . 
Inicjator wielu lokalnych inicjatyw edukacyjnych . Pomysłodawca 
i organizator Mieleckich Festiwali Nauki i Techniki oraz zajęć 
praktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowej 
Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo” . Jest 
honorowym profesorem oświaty .

18  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, https://
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47425/RPO_WP_20142020_28112017.pdf 
(dostęp: 24.05.2018)

19  Festiwale i konferencje, http://ckp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article-
&id=5&Itemid=111 (dostęp 24.05.2018).

Paradygmaty edukacji zawodowej . . .
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Marek Machnik

Jak zwiększyć satysfakcję 
uczniów w procesie praktycznego 
kształcenia zawodowego

Wstęp

Kształcenie nie jest celem, ale drogą do celu. Jest to droga kręta, wąska, pełna  
wyzwań i problemów, wymagająca wysiłku, umiejętności pokonywania trudności 
oraz odporności na stres. Często prowadzi na bezdroża a wielu podążających nią nie 
uświadamia sobie, jak daleko jest do celu, a nawet czy wybrali właściwą drogę. 

Pierwszy, ważny węzeł szlaków mijają wędrowcy po zakończeniu edukacji w szko-
le podstawowej/gimnazjum. Tu najczęściej muszą wybrać jedną z trzech możliwości:

• szkołę branżową I stopnia, pozwalającą szybko uzyskać kwalifikacje w okre-
ślonym zawodzie i usamodzielnić się (z możliwością dalszego podwyższania 
kwalifikacji zawodowych),

• technikum, również umożliwiające bezpośredni wybór określonego zawodu 
oraz  uzyskanie kwalifikacji zawodowych i usamodzielnienie się w cyklu nieco 
dłuższym, jak również dające, po zdaniu egzaminu maturalnego, możliwość 
kształcenia na studiach wyższych,

• liceum ogólnokształcące, odsuwające w czasie wybór zawodu i uzyskanie kwa-
lifikacji zawodowych, najczęściej poprzez kontynuowanie procesu kształcenia 
na studiach wyższych.
Na tej drodze nauczyciel (wspomagany przez doradców zawodowych i rodziców) 

powinien pełnić rolę przewodnika. I to takiego, który w starym tatrzańskim stylu, umoż-
liwi osiągnięcie celu nie tylko dlatego, że doskonale zna trasę i trudności z nią związane, 
ale prócz tego odpowiednio wykorzysta lub wzmocni motywację idącego, poda pomoc-
ną rękę tam, gdzie jest to potrzebne i doda otuchy w chwilach zwątpienia. Uświadomi 
uczniowi, że osiągnięcie celu zależy nie tylko od nauczyciela, ale przede wszystkim od 
samego ucznia. Co więcej – sprawi, że pomimo napotykanych trudności uczeń będzie 
zadowolony nie tylko po osiągnięciu celu, ale już w trakcie pokonywania drogi ku niemu.

Centralną postacią procesu kształcenia jest uczeń. To w jego świadomości 
kształtują się pozytywne i negatywne odczucia związane z tym procesem. To on 
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uzewnętrzni te odczucia w  sposób przyjazny lub wrogi, akceptowany bądź też 
nieakceptowany w środowisku szkolnym. 

Gra o wyższy poziom akceptacji przez ucznia rzeczywistości 
szkolnej

Pierwszym ważnym krokiem jest umożliwienie uczniowi prawidłowego wyboru 
ścieżki edukacyjnej, czyli właściwy wybór typu szkoły i zawodu wykonywanego w przy-
szłości. Ważną rolę pełnią tu nie tylko doradcy zawodowi, ale również nauczyciele szkoły 
podstawowej a nawet przedszkola. W procesach preorientacji i orientacji zawodowej 
powinni dostrzegać uzdolnienia, zainteresowania i zamiłowania ucznia. Procesy takie 
można oprzeć na następujących po sobie działaniach:
1. Odkrywaniu lub budzeniu zainteresowań, zamiłowań i preferencji zawodo-

wych, opartych na olbrzymiej sile motywacyjnej, jaką są marzenia ucznia.
2. Diagnozowaniu predyspozycji zawodowych, definiowanych jako właściwości 

anatomiczno-fizjologiczne (w tym również zadatków wrodzonych, podlegających 
rozwojowi), warunkujących prawidłowe wykonywanie zadań zawodowych. 
Należy pamiętać, że w trakcie edukacji w przedszkolu i w szkole podstawowej 
można kształtować niektóre predyspozycje zawodowe, między innymi bardzo 
ważne w wielu zawodach zdolności manualne. Doświadczenia nauczycieli szkół 
zawodowych wskazują na zjawisko zaniku tych umiejętności. Uczeń świetnie 
sobie radzi z obsługą klawiatury komputera czy smartfonu, ale już o wiele gorzej 
z wykorzystaniem prostych narzędzi do obróbki (Gdzie te czasy, gdy na zaję-
ciach praktycznych w szkole podstawowej montowało się karmniki dla ptaków, 
przyszywało guziki czy tworzyło najprostsze układy elektryczne).

3. Uświadomieniu uczniowi związków pomiędzy jego zainteresowaniami, za-
miłowaniami i preferencjami a predyspozycjami zawodowymi, co powinno 
zwiększyć prawdopodobieństwo prawidłowego wyboru zawodowej ścieżki 
edukacyjnej. 
Jednocześnie już na wczesnych etapach edukacyjnych należy kształtować pożą-

dane postawy wobec pracy: rzetelność, dokładność, punktualność itp. Nauczyciele 
na wszystkich etapach edukacyjnych powinni mieć świadomość, że końcowym 
efektem ich działań powinien być człowiek przygotowany zarówno do pracy, jak 
i do funkcjonowania w społeczeństwie.

Badania prowadzone wśród uczniów wskazują, że najczęściej wybór szkoły 
ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) uzależniony jest od wyboru kolegów 
lub od opinii o szkole, a nie od indywidualnych predyspozycji wspartych zainte-
resowaniami. 

Jak zwiększyć satysfakcję uczniów . . .
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Posiadanie przez ucznia świadomości, co się chce osiągnąć w życiu i doko-
nanie na tej podstawie prawidłowego i świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej 
jest pierwszym elementem warunkującym zadowolenie ucznia z uczestnictwa 
w procesie kształcenia.

Kolejny ważny czynnik wpływający na poziom zadowolenia ucznia to poziom 
akceptowania przez niego zakresu, struktury i dynamiki procesu kształcenia, w któ-
rym uczestniczy. Przez zakres i strukturę procesu kształcenia możemy rozumieć 
różnorodne czynniki:

• Przyjęty program kształcenia oparty na czytelnie określonych celach krótkofalowych 
(możliwych do osiągnięcia i weryfikacji na kolejnych zajęciach) i długofalowych 
(weryfikowanych pod koniec etapu kształcenia lub w jego określonych momen-
tach). Uczeń powinien mieć świadomość, że uczestnictwo w programie zbliża go do 
określonych celów. Powinien również dostrzegać użyteczność programu kształcenia 
i realizowanych w nim działań oraz ścisłe związki programu ze środowiskiem pracy 
i z życiem codziennym. Zwracam tu również uwagę na jakże częstą sytuację, w której 
uczeń nie widzi związków pomiędzy środowiskiem szkolnym a życiem, traktując 
szkołę jak swoisty Matrix (usłyszana opinia ucznia). Odwołuję się do przeszłości, 
w której funkcjonujące i dobrze zarządzane warsztaty szkolne pozwalały uczniom 
brać bezpośredni udziału w realizacji zadań społecznie użytecznych.

• Jasno określone wskaźniki/kryteria sukcesu – stopnia osiągnięcia celów, znane 
uczniowi i możliwe do zastosowania w procesie samooceny.

• Czytelny system oceny stopnia osiągnięcia celów oparty na wskaźnikach/
kryteriach sukcesu. Według opinii uczniów niesprawiedliwy system oceniania 
jest jednym z najbardziej demotywujących czynników rzeczywistości szkolnej.

Na dynamikę procesu kształcenia wpływ mają:
• Sposób realizacji procesu kształcenia – jego atrakcyjność, uporządkowanie 

organizacyjne, wykorzystywanie informacji zwrotnej, umożliwiającej uświa-
domienie zarówno uczniom, jak i nauczycielom czy cel zajęć został osiągnięty, 
a jeżeli nie, to dlaczego.

• Sposoby eksponowania sukcesów uczniów, diagnozowania nieprawidłowości, 
korekty błędów, odnoszenia się do popełnianych błędów i porażek.

• Możliwość określenia, samodzielnego lub z pomocą nauczyciela, w jakim 
miejscu na drodze do celu znajduje się uczeń – dostrzeganie akceptowanych 
przez ucznia zmian, zbliżających go do osiągnięcia celu.

• Możliwość wpływu ucznia na proces kształcenia, a tym samym na realizację 
indywidualnej ścieżki rozwoju i indywidualne osiągnięcia.
Należy zwrócić tu również uwagę na wysoką akceptację przez uczniów wszel-

kich działań wspomagających proces kształcenia, pozwalających na uzyskanie do-

Marek Machnik



K
SZTA

ŁC
EN

IE ZA
W

O
D

O
W

E – R
EA

LIA
, N

A
D

ZIEJE, O
C

ZEK
IW

A
N

IA
...

27

Jak zwiększyć satysfakcję uczniów . . .

datkowych umiejętności i kompetencji, np. uprawnień energetycznych, uprawnień 
spawalniczych, prawa jazdy, zwiększających szanse absolwentów na rynku pracy.

Trzeci ważny czynnik wpływający na poziom zadowolenia ucznia to funkcjo-
nowanie ucznia w szeroko pojętym środowisku edukacyjnym: szkoła – rówieśnicy 
– rodzice – pracodawcy – instytucje wspomagające. Niewłaściwe relacje: uczeń 
– nauczyciel, uczeń – grupa rówieśnicza, uczeń – rodzice w istotny sposób demo-
tywują ucznia do pracy. Uczniowie oceniają pozytywnie środowisko edukacyjne 
ukierunkowane na osiąganie sukcesów i radzenie sobie z porażkami. 

Jakie działania nauczyciela mogą zwiększyć zadowolenie ucznia 
z realizowanego procesu kształcenia?

Dobre i w miarę szybkie poznanie każdego ucznia. Odkrycie, jakie ma zaintere-
sowania i marzenia, jakie cele chce osiągnąć, co go motywuje a co zniechęca, jakie ma 
mocne i słabe strony. Poznanie ucznia przez nauczyciela powinno mieć duży wpływ na 
ich wzajemne relacje i wybór najskuteczniejszego działania. Nauczyciele praktycznej na-
uki zawodu mają możliwość najlepszego poznania ucznia. Pracują z niewielkimi grupami 
i w czasie dłuższym niż ich koledzy – nauczyciele teorii zawodowej i kształcenia ogólnego. 
Prócz tego mają okazję obserwować uczniów aktywnych nie tylko intelektualnie, ale 
również manualnie i emocjonalnie. Uczniowie zwracają uwagę, że skuteczniej trafiają 
do nich uwagi wypowiadane w rozmowie indywidualnej, gdy nauczyciel zwraca się do 
nich po imieniu, dlatego powinien on ograniczać liczbę komunikatów zbiorowych dla 
całej grupy na rzecz komunikatów skierowanych do pojedynczych uczniów.  

Wykorzystywanie motywacji wewnętrznej ucznia i umiejętne stosowanie 
motywacji zewnętrznej. Najlepsze efekty daje pobudzanie motywacji wewnętrznej, 
wskazywanie związków (jeżeli jest to tylko możliwe) pomiędzy zainteresowaniami 
a uzyskaną wiedzą i ukształtowanymi umiejętnościami, uświadamianie uczniowi, 
w jaki sposób to, co dzieje się w szkole, pomoże mu zrealizować marzenia. W pro-
cesie kształcenia wskazane jest wykorzystywanie doświadczeń ucznia, co nie tylko 
wzmacnia jego poczucie wartości, ale może również umożliwić zmianę punktu 
widzenia i poszerzenie zakresu doświadczeń nauczyciela. Dostrzeżenie i  uświa-
domienie uczniowi, że istnieje jakakolwiek zbieżność celów, które chce osiągnąć 
z celami realizowanego procesu kształcenia wzmacnia jego motywację wewnętrzną.

Nauczyciel powinien w sposób jasny i zrozumiały dla ucznia określać cel każdych 
zajęć oraz wskazywać działania, jakie należy podjąć, aby go osiągnąć. Powinien również 
wskazać, w jaki sposób przekonać się, że cel został osiągnięty. Nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu dysponują doskonałą bazą wskaźników sukcesu. Są to najczęściej kryteria 
wynikające z istniejących norm, przepisów, procedur i warunków prawidłowego wy-
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konania prac. Jeżeli zostaną określone przed rozpoczęciem ćwiczeń, stworzą podstawę 
nie tylko oceny nauczyciela, ale również oceny rówieśniczej i samooceny. W trakcie 
wykonywania ćwiczenia umożliwią bieżące usuwanie nieprawidłowości i korygowanie 
błędów. Zazwyczaj są one akceptowane przez uczniów, jednakże nauczyciel powinien 
je modyfikować, w zależności od stanu zaawansowania grupy lub możliwości ucznia 
w określonym momencie procesu kształcenia.

Zajęcia można rozpocząć od zadania uczniom pytań rozbudzających ich 
ciekawość i motywujących do szukania odpowiedzi, udzielanych najczęściej po 
przeprowadzeniu przez nich ćwiczeń. Należy również zwracać uwagę uczniów na to, 
jakie praktyczne znaczenie ma osiągnięcie celów zajęć i jakie są skutki sytuacji, gdy 
określone cele nie zostaną osiągnięte – kto na tym straci, ile to będzie dodatkowo 
kosztować, do jakiej niekorzystnej sytuacji może to doprowadzić. Jest to droga 
do wzbudzenia odpowiedzialności uczniów za efekty własnej pracy. Wskazane 
jest również osadzić cele zajęć i efekty uzyskane na drodze do nich (wytworzone 
wyroby, nabyte umiejętności) w pełnym procesie usługowym lub inwestycyjnym. 
Efekty żmudnego procesu, np. wykańczania powierzchni drobnego detalu, mogą 
mieć duży wpływ na funkcjonowanie całego mechanizmu, którego tenże detal jest 
niewielką, ale bardzo ważną częścią. 

Kształcenie praktyczne często polega na kształtowaniu biegłości wykonawczej 
poprzez wielokrotne powtarzanie prostych ruchów, czynności czy operacji. Może 
to doprowadzić do szybkiego znudzenia, a następnie zniechęcenia ucznia. Zjawisko 
takie można w pewnym stopniu ograniczyć, przypominając uczniom, że sportowcy, 
którzy są dla nich autorytetami, powtarzają na treningach po wielokroć pewne 
czynności, aby dojść do mistrzostwa i tym samym uzyskać szacunek otoczenia.

Uczniowie szanują praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i kształtowanych 
umiejętności, dlatego nauczyciel powinien jak najczęściej zwracać uwagę na takie 
efekty i możliwości szkolnego kształcenia. Najlepiej, jeżeli przekona uczniów, że 
szkoła jest bardzo ważnym etapem przejściowym na drodze do rynku pracy, do-
rosłości i samodzielności.

Stwarzanie najlepszych warunków do samodzielnej pracy uczniów. Jest to prawda 
tak stara jak system szkolny, ale nie zawsze pamiętana przez nauczycieli. Prawidłowe 
przygotowanie zajęć dla uczniów – określenie właściwego celu, dobranie takich metod 
i środków dydaktycznych, które umożliwią jego osiągnięcie, przyjęcie kryteriów sukcesu, 
zaplanowanie przebiegu zajęć (niekoniecznie na piśmie), przygotowanie dokumentacji 
zajęć (np. wypełnianych przez uczniów formularzy planowania lub samooceny), wy-
branie i zgromadzenie sprawnych narzędzi i dostatecznej ilości materiałów to działania, 
jakie powinny być przeprowadzone przed zajęciami. Uczniowie zwracają uwagę na to, 
że demotywuje ich lekcja prowadzona przez nauczyciela w sposób chaotyczny, nudny, 
bez określonego planu i kryteriów oceny, bez podsumowania. 

Marek Machnik
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Organizując proces dydaktyczny w odniesieniu do podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie i stworzonego na jej podstawie programu nauczania warto 
również pamiętać o istniejących już od kilku lat krajowych standardach kwalifikacji 
zawodowych, które stanowią punkt widzenia rynku pracy na sylwetkę pracownika 
w określonym zawodzie, zawartym w klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku 
pracy. Uwzględnienie niektórych zapisów pochodzących z tych dokumentów (nie-
wynikających bezpośrednio z podstawy programowej) na pewno będzie wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.

Organizowanie zajęć w sposób umożliwiający szybkie osiąganie celów krót-
kofalowych. Uczniowie powinni odczuwać satysfakcję z osiągania celów bliskich, 
krótkofalowych, znajdujących się w tzw.  strefie najbliższego rozwoju. Strefa ta 
poszerza się w trakcie realizacji procesu kształcenia. Osiąganie takich celów zwiększa 
motywację do osiągania celów długofalowych, złożonych, generujących pożądane 
zmiany w wiedzy, umiejętnościach i postawach ucznia, określających jego konku-
rencyjność na rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców. Osiąganie celów 
bliższych powinno bezpośrednio prowadzić do osiągania celów dalszych.

Dostrzeganie i wskazywanie uczniowi postępów w wybranych kompetencjach. 
Uczniowie często nie są świadomi, jakie postępy poczynili. Nauczyciel powinien zwracać 
na ten problem uwagę. Początkowo sam wskazuje postępy ucznia, ale jednocześnie 
przyzwyczaja go do samodzielnego dostrzegania, w jakim miejscu znajduje się na dro-
dze do celu, ile już osiągnął, co jeszcze musi zrobić. Uświadomienie uczniowi, co już 
potrafi i jakie poczynił postępy, budzi jego satysfakcję, wzmacnia samoocenę, zwiększa 
poziom pozytywnego postrzegania szkoły i nauczyciela. Jednocześnie pozwala uczniowi 
na kształtowanie indywidualnej drogi edukacyjnej, a nauczycielowi na zwiększenie po-
ziomu indywidualizacji kształcenia. Uczeń powinien również dostrzec, że jego postępy 
cieszą nauczyciela. Można pokusić się o wprowadzenie w szkole tzw. indywidualnych 
kart umiejętności, w których, po wspólnym uznaniu przez ucznia i nauczyciela, że 
uczeń opanował kolejną umiejętność, wpisuje się ją do karty i potwierdza się ten fakt 
podpisem obu stron. Karta stanowi część portfolio ucznia, towarzyszy mu przez cały 
cykl kształcenia a po jego zakończeniu ułatwia tworzenie CV.

Traktowanie oceniania jako informacji zwrotnej. Ocenianie nie powinno być 
traktowane jako nagroda lub kara. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i nauczycieli. 
Często powtarzam swoim uczniom, że ocenianie to taki proces, jak mierzenie tem-
peratury. W sposób obiektywny określa stan, w jakim się znajdujemy. Obiektywizm 
osiągamy dzięki przyjmowanemu układowi kryteriów sukcesu, ściśle powiązanych 
z celami zajęć. Takie narzędzie może być stosowane zarówno przez nauczyciela, jak 
i przez uczniów, wdrażając ich do samooceny – wszak temperaturę można sobie 
zmierzyć samodzielnie. Należy tylko odpowiednio wcześniej nauczyć się posługiwania 
przyrządami pomiarowymi i wskazać zasady dotyczące stosowania technik pomia-

Jak zwiększyć satysfakcję uczniów . . .
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rowych. Na tym etapie kształtujemy postawy rzetelności i uczciwości pomiarowej. 
Prawidłowo przeprowadzony pomiar jest podstawą do rzetelnej i uczciwej inter-
pretacji wyniku w odniesieniu do kryteriów sukcesu. Uczeń musi wiedzieć, że nie 
może oszukać samego siebie. Musi zrozumieć, że w procesie samooceny przyjmuje 
odpowiedzialność za uzyskane efekty pracy. Jest to element trudnej do ukształto-
wania świadomości ucznia, że właśnie on sam jest najbardziej odpowiedzialny za 
proces kształcenia. Jeżeli nauczyciel uzna to za konieczne, może powiązać poziom 
spełnienia kryteriów sukcesu z oceną sumatywną z zajęć, może również przyjąć zasady 
popularnego obecnie oceniania kształtującego, odraczając ocenianie sumatywne do 
wybranego (najlepiej z uczniami) momentu etapu kształcenia. Prawo oświatowe 
dopuszcza stosowanie oceniania kształtującego niemalże do końca etapu kształcenia. 

Ocena nie powinna skupiać się tylko na porównaniu efektów pracy ucznia z wskaź-
nikami sukcesu. Jej ważnym elementem jest podkreślenie pozytywów oraz dostrzeżenie 
negatywów. Błędy i niedokładności powinny być dostrzeżone, ale traktowane jako moż-
liwe do popełnienia na etapie nauki i stanowiące podstawę do wyciągnięcia wniosków: 
dlaczego do nich doszło, w jakich okolicznościach zostały popełnione, jak można ich 
uniknąć w przyszłości, jakie skutki mogłyby wywołać. Należy również pamiętać, że 
ocena powinna również uwzględniać zaangażowanie i wysiłek ucznia.

Organizowanie procesu kształcenia z wykorzystaniem strategii problemowej. 
Uczniowie odczuwają większe pobudzenie emocjonalne i są zazwyczaj silniej umoty-
wowani, gdy w trakcie zajęć mają rozwiązać jakiś problem. Doświadczony nauczyciel 
zajęć praktycznych jak najczęściej wykorzystuje taką strategię, uzupełniając nią zajęcia 
prowadzone z wykorzystaniem strategii operacyjnej. Wszelkie działania ucznia powią-
zane są w tym przypadku z określonym na początku zajęć problemem i nastawione 
na jego rozwiązanie. Przypomina to rozwiązywanie zagadki, co samo w sobie jest już 
motywujące. Problem przedstawiony jest przez nauczyciela lub zdiagnozowany przez 
ucznia. Nauczyciel może w pewnym stopniu pomagać uczniom w określeniu przyczyn 
i istoty problemu oraz w poszukiwaniu sposobów jego rozwiązania. Uczniowie samo-
dzielnie usiłują rozwiązać problem, stosując różne metody i weryfikując ich skuteczność. 
Rozwiązanie problemu powinno prowadzić do sformułowania końcowych wniosków, 
dostrzeżenia zależności, określenia reguł i praw. Następuje odwrócenie kolejności trady-
cyjnego procesu kształcenia. W tym przypadku uczeń przechodzi od praktyki do teorii, 
co pozwala wejść mu w motywującą rolę odkrywcy. W ten sposób zacieśniają się związki 
pomiędzy teorią a praktyką, a efekt kształcenia jest bardziej trwały. Prócz tego kształcenie 
problemowe, stawiające często ucznia w sytuacjach nietypowych, ułatwia kształtowanie 
postaw proinnowacyjnych. Stosowanie takiej strategii wymaga od nauczyciela działań 
przygotowawczych, przede wszystkim wdrożenia uczniów do dostrzegania związków 
skutkowo-przyczynowych i oparcia na nich procesów decyzyjnych oraz wykonawczych. 
Podstawowe pytania, które powinien stawiać sam uczeń, i na które powinien szukać 

Marek Machnik
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odpowiedzi, odnoszą się do poszukiwania przyczyn obserwowanych zjawisk i przewi-
dywania ich skutków. Jest to proces dość żmudny, ponieważ nieprzyzwyczajeni do tego 
uczniowie zazwyczaj formułują wnioski i udzielają odpowiedzi w sposób intuicyjny 
lub wręcz losowy, często niemający nic wspólnego z logiką.

Wykorzystanie w procesie kształcenia dynamiki pracy w zespole. Praca w zespole 
wymaga przybierania różnych ról. Zadowolenie ucznia uzależnione będzie od tego, czy 
będzie pełnił rolę, która najbardziej odpowiada jego predyspozycjom psychofizycznym, 
ambicjom, marzeniom, oczekiwaniom. Dopasowanie do roli wpływa na efekty pracy 
całego zespołu. Nauczyciel powinien umożliwiać uczniom pełnienie różnorodnych 
ról, obserwując, które z nich sprawiają im największą satysfakcję i przynoszą najlepsze 
efekty pracy. Każdy ma prawo wypróbować się na stanowisku szefa zespołu, wykonaw-
cy, pomysłodawcy, kontrolera, organizatora, motywatora. Przyjmowanie ról powinno 
być związane z kształtowaniem odpowiedzialności w zakresie właściwym dla każdej 
z nich. Odpowiedzialność wiąże się z podejmowanymi decyzjami. Uczniowie nie są 
przyzwyczajeni do podejmowania decyzji (nieważne czy dobrych, czy złych) i unikają 
takich działań. Taką cenną umiejętność (decyzyjność) powinien kształtować każdy 
nauczyciel. Wprawdzie decyzje błędne, przynoszące negatywne skutki, powinny być 
postrzegane jako dopuszczalne i umożliwiające uczenie się na błędach, ale jednocześnie 
nie zwalnia to nauczyciela z obowiązku kształtowania umiejętności dostrzegania przez 
uczniów czynników mogących doprowadzić do niepowodzenia, przewidywania skut-
ków i podejmowania działań zmniejszających prawdopodobieństwo niepowodzenia, 
czyli umiejętności zarządzania ryzykiem. Jest to również prosta i bezpośrednia droga 
do kształtowania postawy samodzielności i odpowiedzialności.

Na zakończenie moich spostrzeżeń dotyczących możliwości zwiększenia po-
ziomu zadowolenia ucznia z uczestnictwa w procesie kształcenia pragnę zwrócić 
uwagę, że rzadko spotyka się zadowolonych uczniów, jeżeli nie są zadowoleni ich 
nauczyciele. Ale to już zupełnie inna historia.

Marek Machnik jest nauczycielem dyplomowanym z 36-letnim 
stażem zawodowym kształcenia w branży budowlanej, w tym 
20 lat w zakresie kształcenia praktycznego, edukatorem 
kształcenia zawodowego, ekspertem MEN, trenerem OKE 
w Krakowie, współautorem podręczników zawodowych, podstaw 
programowych, przedmiotowych i modułowych programów 
nauczania, poradników dla nauczycieli i uczniów, krajowych 
standardów kwalifikacji zawodowych oraz zadań do egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie . Wicedyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu .

Jak zwiększyć satysfakcję uczniów . . .



K
SZ

TA
ŁC

EN
IE

 Z
A

W
O

D
O

W
E 

– 
R

EA
LI

A
, N

A
D

ZI
EJ

E,
 O

C
ZE

K
IW

A
N

IA
...

32

Piotr Zawada 

Kształcenie praktyczne – 
dyskusja wokół zagadnienia, 
studium jednego przypadku

Polska gospodarka od 25 lat pozostaje w zasięgu oddziaływania gospodarek 
wolnych, oznacza to, że było wystarczająco dużo czasu, aby wprowadzane zmiany 
w obszarze kształcenia nie tylko dogoniły współczesne standardy nauki zawodu, 
ale także aby nadążały za zmianami wymuszanymi przez rynek pracy i gospodarkę. 
Wydaje się, że okres kryzysu kształcenia zawodowego w Polsce mamy już za sobą, 
kryzysu, który wywołał poważne zmiany w przestrzeni kształcenia zawodowego na 
korzyść modelu ogólnokształcącego. Niestety, luka powstała w wyniku niekorzyst-
nych zmian na rynku pracy nie jest luką, którą szybko będzie można zniwelować. 
Braki personelu w zakładach pracy, szczególnie w zbiorze pracowników bezpośrednio 
związanych z produkcją, widoczna jest w postaci deficytu techników, osób najbardziej 
obecnie pożądanych przez przedsiębiorców. 

Od 2012 r. podejmowane są próby zmierzające nie tylko do wzrostu jakości 
kształcenia zawodowego, ale także próby dopasowania profili zawodowych absol-
wentów do wymagań rynku pracy. Oczekiwanym skutkiem profilowania kształcenia 
w wydzielonych zawodach ma być uelastycznienie ścieżek kariery absolwentów szkół 
przygotowujących uczniów do podjęcia pracy. Istotnym i wartym podkreślenia fak-
tem jest wzrastająca liczba godzin praktycznej nauki zawodu, zajęć realizowanych 
we współpracy z przedsiębiorcami lub w zakładach pracy. W zamyśle reformatorów 
miała to być podstawowa miara sukcesu wprowadzanych zmian. Nie bez znaczenia 
jest także poważna ewolucja stanowiska MEN co do kwestii klasyfikacji zawodów; 
klasyfikacji oddającej współczesne wymagania rynku pracy. Podział zastosowany 
w systemie edukacji w Polsce stanowi próbę zawarcia kompromisu pomiędzy kształ-
ceniem zawodowym zintegrowanym z edukacją ogólnokształcącą lub stosowaniem 
rozwiązań równoległych. W naszym kraju w dalszym ciągu podejmowane są nie 
zawsze przewidywalne próby przestawienia środka ciężkości w myśleniu o tym, kogo 
i w jaki sposób wspierać. Stąd początkowo mieliśmy okazję obserwować powszech-
ny, niczym nieskrępowany ruch w kierunku kształcenia ogólnego, a później, dla 
odmiany – w rytm podejmowanych decyzji politycznych – promowanie kształcenia 
zawodowego. Należy pamiętać, że wybór odpowiedniej ścieżki rozwoju pracownika 
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zależy czasami od struktury przedsiębiorstw, ponieważ duże zakłady pracy, zasobne 
i odpowiednio przygotowane do przyuczenia młodocianych do zawodu (konkretnego 
miejsca pracy), mogą podejmować takie decyzje już po zakończeniu nauki. 

W Polsce, z powodu liczebności w strukturze przedsiębiorstw, przeważają firmy 
mikro, małe i średnie. Przedsiębiorcy z tego sektora preferują zatrudnianie pracowni-
ków przygotowanych do podjęcia pracy, rekrutujących się z roczników opuszczających 
mury szkół zawodowych. W Polsce przed 15 laty przeprowadzono badania, które 
wykazały, że zmiany systemów oświatowych wdrażane były nie w oparciu o modele 
tradycyjne, dobrze ugruntowane w tradycji kształcenia, ale te obarczone błędami 
niekonsekwencji w budowaniu linii programowej1. W 1990 r. w naszym kraju istniał 
potężny system szkolnictwa zawodowego, bazującego na 9673 szkołach kształcących 
w zawodach ówcześnie reprezentowanych na rynku pracy. Znacząca zmiana syste-
mu kształcenia nastąpiła w 1998 r., kiedy to wprowadzono jedną z wielu reform, 
reformę systemu oświaty. Minister Handke zaproponował objęcie kształceniem na 
poziomie ogólnym 80% młodzieży z danego rocznika. Decyzja oznaczała likwidację 
wielu szkół zawodowych, w tym tych nastawionych na współpracę z przemysłem 
podlegającym wówczas intensywnemu procesowi prywatyzacji. Po zmianie sto-
sunków właścicielskich sektor ów nie zawsze był zainteresowany realizacją celów 
społecznych, np. kształceniem specjalistów ważnych dla rynku pracy. Dodatkowo 
wysokie bezrobocie, w roku 2000 na poziomie 20%, wydawało się potwierdzać 
słuszność podejmowanych decyzji w systemie kształcenia zawodowego. Zmianom 
towarzyszyło powstanie nowego typu szkoły, jakim było liceum profilowane, które 
miało przejąć skazane na likwidację technika. Jak się później okazało, przygotowa-
nie zawodowe absolwentów tego profilu było dalekie od oczekiwań pracodawców, 
podobnie jak gotowość do kontynuowania nauki na poziomie studiów wyższych. 
Uczniowie, którzy chcieli jak najszybciej znaleźć się na otwartym rynku pracy, mieli 
do dyspozycji okrojoną liczbę szkół zawodowych, kształcących w systemie dwuletnim. 
Ich utrzymanie było bowiem droższe niż szkół ogólnokształcących, nastawionych na 
kształcenie w obszarze przedmiotów humanistycznych. O 1990 do 2014 r. liczba 
szkół zawodowych zmniejszyła się z 2995 do 1721, a techników z 3607 do 2026. 
Największy spadek liczby szkół dających swoim absolwentom uprawnienia do wy-
konywania zawodu miał miejsce w latach 2004–20142. Towarzyszyła temu również 
zmiana kierunków finansowania szkolnictwa, w tym szkolnictwa zawodowego. 
Jeden z najbardziej zdecentralizowanych systemów edukacyjnych, z jakim mamy 

1  W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, Warszawa 2004, s. 46-47. 
2  Por.: dane Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Edukacji Narodowej – 

Departamentu Analiz i Prognoz na podstawie danych systemu informacji oświatowej, spis 
na 30 września 2014 r.; także: J. Stasiak, System edukacji wobec wyzwań rynku pracy w Polsce, 
„Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2011, nr 248, s. 342-357. 
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do czynienia w Polsce, stał się jednym z zadań własnych nowo powstałych jedno-
stek – powiatów. Obecnie realizowana reforma systemu kształcenia ma za zadanie 
zwiększenie poziomu pochłaniania absolwentów szkół zawodowych przez polski 
rynek pracy. Odbudowa systemu kształcenia zawodowego w ocenie obecnych władz 
MEN ma za zadanie zwiększyć efektywność i skuteczność tego systemu (kształcenia 
zawodowego) ze względu na potrzeby rynku pracy. Zmianom sposobu uzyskiwania 
założonych celów oświatowych i społecznych służą akty prawne z obszaru edukacji 
i rynku pracy. Najważniejsze prezentuje poniższa lista: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku 
w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r. NR 
244 POZ. 1626), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przy-
gotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Z 1996 
r. Nr 60, poz. 278, Dz. U. Z 2002 r. Nr 197 poz. 1663, Dz. U. Z 2004 r. Nr 
224 poz. 2274, Dz. U. Z 2005 r. Nr 53 poz. 472), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lutego 2012 roku 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 
2012 r. poz. 204),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi-
kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 262), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 
r. poz. 186 z późn.zm.) i inne.
Dodatkowe zasady organizacji kształcenia zawodowego można odnaleźć 

w Kodeksie Pracy i Ustawie o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (Dz.U. z 1989 
r. Nr 17 poz. 92 z późn.zm.). 

Każdy uczeń zasadniczej szkoły zawodowej na zakończenie 3-letniego procesu 
kształcenia musi legitymować się minimalnym stażem odbytych praktyk zawodowych 
w wymiarze 630 godzin, zaś absolwent technikum (jeszcze w układzie 4-letnim) musi 
spędzić na praktycznej nauce zawodu co najmniej 735 godz. Obecnie coraz częściej 
w propozycjach reformy systemu kształcenia w Polsce mówi się o implementacji sys-
temu kształcenia, na przykład tego stosowanego od wielu lat w Niemczech. Istotnym 

Piotr Zawada
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elementem procesu kształcenia jest nie tylko odpowiedni dobór programu do potrzeb 
gospodarki i rynku pracy, lecz także nawiązanie współpracy z pracodawcami, u których 
będzie można zorganizować i proces praktycznej nauki zawodu (dla branżowych szkół 
zawodowych), i praktyki zawodowe zarówno dla technikum, jak i szkół policealnych. 
Autor opracowania uznał za celowe wspomnienie o niemieckim modelu kształcenia 
dualnego, ponieważ współpraca w obszarze automotive jest szczególnie widoczna 
w wymianie handlowej z Niemcami. Co istotne i warte szczególnej uwagi, to fakt, 
że w tym modelu korekta programów kształcenia zawodowego odbywa się w ścisłej 
współpracy z partnerami z otoczenia przemysłowego i to oni mają decydujący wpływ 
na programy szkolne, których konstrukcja musi korespondować z potrzebami rynku 
pracy. W ramach prezentowanego poniżej wywiadu pogłębionego, obejmującego 10 
pytań, uwzględniono także wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego narządzi 
dostępnych w Wojewódzkich Urzędach Pracy w postaci środków finansowych po-
chodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wywiad został przeprowadzony 
2 maja 2018 r. z dyrektorem BorgWarner Rzeszów, Panem Pawłem Tetelą, któremu 
chcę podziękować za to, że zgodził się wziąć w nim udział3. 

1.  Jak Pan ocenia przygotowanie do zawodu absolwentów podkarpackich 
szkół średnich?

Trzeba ich przygotowanie podzielić na kilka poziomów: poziom pierwszy to poziom 
zawodowy, później poziom techniczny i poziom wyższy. Zaczynając od tego ostatniego 
poziomu, wyższego, należy przyznać, że studenci są dobrze przygotowani i meryto-
rycznie, i technicznie. Niekiedy brakuje im chęci do pracy. Oni są przyzwyczajeni do 
tego, że dużo czasu, nawet w pracy, spędzają korzystając z nowych aplikacji na telefonie 
i pracodawca musi się do tego dostosować, z drugiej strony nie mają cierpliwości i bra-
kuje im trochę wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia. A tu jest inaczej – dostałaś 
poważne tematy, duże projekty do zrobienia, część z tych osób współpracuje z innymi 
i widać perspektywy na przyszłość. Część z nich musi szukać innego zajęcia, bo się nie 
nadaje do pracy zespołowej.

Ale tak jak mówię, na Podkarpaciu większość studentów i tych ludzi, których 
zatrudniamy spełnia nasze oczekiwanie a ten niższy poziom techniczny jest naj-
istotniejszy.

Absolwent, który teraz jest na rynku, powinien się zmieniać. My przeważnie 
poszukujemy automatyków, mechaników, elektryków, ludzi do obróbki cieplno-

3  Spółka BorgWarner Poland i BorgWarner Rzeszów są częścią amerykańskiego koncernu 
BorgWarner Inc., producenta systemów doładowania silników, sterowania rozrządem, termiką, 
emisją spalin oraz przeniesienia napędu. Obecnie BorgWarner Inc. to 6 wyspecjalizowanych 
dywizji w 17 krajach na świecie, zatrudniających ok. 27 tys. pracowników w 62 lokalizacjach. 

Kształcenie praktyczne . . .
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-chemicznej, a najbardziej zależy nam na narzędziowcach. Dlatego powinno być 
tak, jak np. w Stanach Zjednoczonych. Na rynku amerykańskim widać, że tam są 
szkoły narzędziowe a po szkole technicznej jest standardowe szkolenie, które trwa 
4–5 lat. Ponadto absolwent udający się na szkolenie pod względem narzędziowym, 
musi być „multikompetentny”, bo produkcja to nie jest tylko prosta obróbka. 
Trzeba umieć nie tylko czytać rysunek, lecz także mieć wyobrażenie, jak wygląda 
określony komponent, jak można go naprawić, czy też mieć wiedzę, jakie wybrać 
narzędzia, aby zadaną pracę wykonać.

2. Czy w strukturze zatrudnienia firmy BorgWarner pracownicy legitymu-
jący się dyplomami średnich szkół technicznych, absolwenci z rocznym lub 
dwuletnim stażem stanowią istotny element kadry produkcyjnej? 

Oczywiście; może nie w tak dużym stopniu na hali produkcyjnej, ale osoby 
z krótkim stażem wspierają produkcję w tak istotnych obszarach, jak np. utrzymanie 
ruchu. Są również tam, gdzie mamy bardzo dobrze rozbudowane struktury wsparcia 
procesów technologicznych, gdzie de facto każda linia i każdy proces ma przypisanego 
swojego inżyniera, czasem dwóch. Jest to dla nas sprawa kluczowa, więc od wielu 
już lat współpracujemy z kilkoma szkołami, w których próbujemy wdrożyć ten 
projekt. Zapraszamy też kolejne placówki, by i one wdrożyły ów proces nauczania 
i by uczniowie, którzy kończą szkoły, mogli jak najlepiej dostosować się do naszych 
potrzeb i jak najszybciej spełnili nasze wymagania. 

3. Jak Pan ocenia wiedzę, umiejętności i postawy absolwentów szkół średnich 
o profilu zawodowym, opuszczających szkoły z określonymi kompetencjami? 

Ich postawy są zindywidualizowane; wielu ludzi kończy szkołę, żeby pracować i się 
rozwijać. Są tacy, którzy kończą szkołę po to, by mieć papier; też to widzimy. Niekiedy 
ludzie przychodzą do nas z dużymi roszczeniami i oczekiwaniami, a od siebie niewiele 
proponują. Część osób ma rozbudowaną wiedzę i chęć do pracy. Są w stanie rozwinąć 
się na tyle szybko, iż w ciągu roku, kilkunastu miesięcy zdobywają 100% kompetencji 
pracowniczych. 

Szkoła nie zawsze uczy rozumienia wartości czasu pracy, aczkolwiek dużo się 
w tym względzie zmieniło. Gdy kończyłem technikum, miałem to szczęście, że 
struktury praktyk były bardzo rozbudowane, nie było pozorowania. Nasze praktyki 
opierały się na zadaniach, konkretnych pracach, współpracowaliśmy też między 
działami. Jest ważne, by ludzie nauczyli się współpracować, realizować i planować 
swoje zadania w grupach.

Piotr Zawada
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4. Jakich pracowników poszukują Państwo do pracy w BorgWarner? 

W naszej firmie procesy technologiczne są bardzo złożone. Poszukujemy wielu 
specjalistów, poczynając od automatyków, mechaników, elektryków poprzez na-
rzędziowców oraz osoby, które obsługują prasy tłoczne a także tych, którzy znają 
się na obróbce cieplno-chemicznej. Potrzebujemy również wielu pracowników 
do utrzymania ruchu. Ich kompetencje mają charakter mieszany. Generalnie ze 
strony takich pracodawców jak BorgWarner jest bardzo duże oczekiwanie w sto-
sunku do osób odpowiedzialnych za tworzenie programów nauczania w szkołach 
zawodowych, by tworzyć klasy, które działają pod kątem potrzeb określonej gałęzi 
przemysłu. W ten sposób można mieć łatwiejszy dostęp do praktyków, którzy ocenią 
i zdefiniują open-plan. A przy okazji zdobędzie się możliwości praktycznego wzbo-
gacenia uczonych zawodów lub odbywania specjalistycznych praktyk, czyli tego, 
czego brakuje we wdrażaniu nowości. Uwzględnianie nowych technologii, nowych 
sterowników, nowego oprogramowania, konkretnych języków programowania jest 
warunkiem profesjonalizmu. Nie musimy w tym celu zatrudniać informatyków, 
potrzebujemy zaś techników lub inżynierów z takimi właśnie umiejętnościami.

5. Jakie zmiany, zgodne z Waszymi oczekiwaniami, sugerowałby Pan osobom 
odpowiedzialnym za programy nauczania w szkołach zawodowych?

Ciekawe pytanie. Choć nie jestem ekspertem w tym obszarze, mogę podzielić 
się doświadczeniem wyniesionym z pracy na stanowisku zarządzającego przedsię-
biorstwem, do którego przeniesiono standardy amerykańskie. W wielu wypadkach 
młodzi ludzie przychodzą do firmy z wiedzą, która nie do końca jest im przydatna. 
Oznacza to potrzebę ciągłego śledzenia zmian na rynku przedsiębiorstw oraz ba-
danie zapotrzebowania na różne kompetencje zawodowe, a także konsultowanie 
zmian wprowadzanych w programach ze środowiskiem przedsiębiorców, u któ-
rych młodzi ludzie będą pracować. Programy nauczania w szkołach zawodowych 
muszą więc podlegać unowocześnieniu w związku ze zmianami technologicznymi 
wprowadzanymi w produkcji. 

6. Jakiej profesji, w Pana opinii, brakuje na podkarpackim rynku pracy?

Na rynku automotive zdecydowanie brakuje narzędziowców, osób wszech-
stronnie wykształconych, posiadających umiejętność pracy na wielu obrabiarkach, 
znających różne technologie obróbki, będących w stanie samodzielnie lub we 
współpracy z pozostałymi pracownikami narzędziowni, przygotowywać oprzy-
rządowanie obrabiarek. Tak jak to bywało w klasycznych firmach, w których 

Kształcenie praktyczne . . .
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na przykład procesy skrawania, wiercenia, toczenia i frezowania były podstawą 
procesów produkcyjnych. 

7. Czy może się Pan podzielić osobistą refleksją, czym różnią się pracownicy 
np. w USA od absolwentów polskich szkół zawodowych wkraczających na 
rynek pracy?

Młodzi pracownicy, zaczynający pracę w BorgWarner w USA, są przygotowani 
do pracy inaczej niż absolwenci polskich szkół zawodowych. Różnica polega na 
tym, że mają oni w szkołach do dyspozycji wyposażenie nieróżniące się od tego, 
z jakim będą mieli do czynienia w firmach produkcyjnych, są ambitni, ale mierzą 
zamiary na siły. W Polsce, niestety, obserwujemy, że młody pracownik chciałby 
mieć „wszystko”, ale nie dają od siebie zbyt wiele. Chodzi o postawy; w naszym 
kraju młodzi pracownicy są chyba nieco zbyt roszczeniowi, a powinni zapracować 
w pierwszej kolejności na swoją pozycję w zespołach. 

8. Czy programy współpracy szkół średnich (technicznych) z pracodawcami 
mogłyby być przydatne w Pana pracy? Co należałoby zmienić, aby były one 
powszechne? Może kształcenie dualne byłoby rozwiązaniem?

Kształcenie dualne jest popularne wśród moich kolegów z Niemiec, gdzie ten 
model kształcenia jest nie tylko popularny, ale co najważniejsze, jest modelem 
przygotowania do zawodu niezwykle efektywnym. Tradycje współpracy szkół 
z przedsiębiorstwami są za Odrą bardzo długie i Niemcy wypracowali doskonałe 
procedury kształcenia zawodowego, które powinny być w Polsce implementowane. 
Moim zdaniem ważnym graczem na rynku edukacyjnym oprócz kuratorium i wy-
działu edukacji UM Rzeszowa musi być Wojewódzki Urząd Pracy, który powinien 
inicjować działania sieciujące system szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami. 
W przeciwnym razie będziemy inwestować w bezrobotnych, zamiast w wysoce wy-
kwalifikowanych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

9. Czy w Pana ocenie już należy rozpocząć kształcenie przyszłych kadr pra-
cujących w świecie przemysłu 4.0? 

Cała produkcja BorgWarner już odbywa się na fundamencie najnowszych 
rozwiązań. Jesteśmy nowoczesną firmą i choć nie nazywaliśmy naszej produkcji 
na początku światem przemysłu 4.0, to ową produkcję i system monitorujemy na 
bieżąco. Informujemy również, że nasze działania wytwórcze oparte są na bardzo 
zaawansowanej technologii. W dalszym ciągu nie nazywamy ich technologią 4.0, 

Piotr Zawada
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ale pracujemy bardzo nowocześnie i pracownicy muszą być na to gotowi, ponieważ 
przekazywanie informacji, nadzór zewnętrzny czy też wizualizacja systemów nie tylko 
wspiera i pomaga, ale i upraszcza pracę. Pracownicy muszą więc być świadomi, że 
ten trend będzie zmieniał współczesny obraz przemysłu. 

10. Jak według Pana powinny być konstruowane założenia w IX priorytecie 
(dotyczącym edukacji) konkursów ogłaszanych przez WUP, aby zwiększyć 
ich atrakcyjność dla pracodawców automotive na Podkarpaciu?

Uważam, że programy tego typu, adresowane do młodzieży uczącej się w szko-
łach przygotowujących do pracy w przemyśle samochodowym, muszą być pisane 
nie we współpracy z przedsiębiorstwami, ale pod ich dyktando. W przeciwnym 
wypadku nie uda się dokonać zmian dających dużą wartość dodaną, jeżeli środ-
ki podatnika będą przeznaczane na działania nieprzynoszące młodym ludziom 
określonej pomocy w postaci nowo nabytych kompetencji. Jest to o tyle ważne, że 
wielu przedsiębiorców chce się zaangażować jeszcze bardziej we współpracę z ku-
ratorium i z WUP, ale wymagana jest elastyczność tych instytucji i uwzględnianie 
głosów przedsiębiorców, którzy borykają się z brakiem wykwalifikowanej kadry 
i zastępowalności pokoleń w obszarach produkcyjnych. BorgWarner pracuje dziś 
z dwiema szkołami – z Rzeszowa i z Przemyśla. Zdobyliśmy dzięki temu nowe 
doświadczenia i wiemy, co możemy zaoferować innym szkołom. Warto by było nas 
czasem posłuchać i korzystać z rad ludzi, którzy w biznesie dużo znaczą. 

Zarówno obraz absolwenta, jak i jego profil zawodowy w świetle przeprowadzo-
nego wywiadu pogłębionego wskazują na wiele deficytów w obszarach istotnych 
z punktu widzenia pracodawcy z branży automotive. Zmiany programów kształcenia 
i całe reformy systemów kształcenia muszą być ściśle powiązane z oczekiwaniami 
rynku pracy, nie mogą być realizowane dla samej zmiany, ale muszą odpowiadać na 
zapotrzebowanie przedsiębiorców. Wprowadzenie systemów dualnych, patronatów 
nad klasami z pewnością okaże się pomocne, ponieważ dotychczasowe próby, jak 
wskazuje praktyka, są nieskuteczne. Ponad 400 000 wolnych etatów produkcyjnych 
i dwudziestoprocentowe bezrobocie wśród młodych ludzi zdaje się potwierdzać 
ten wniosek. Za szczególnie niepokojące należy uznać to, że atrakcyjność progra-
mów wsparcia edukacji zawodowej realizowanej przez WUP nie posiada walorów 
zachęcających do nawiązania współpracy. Założenia staży dla uczniów i nauczycieli 
zawodu nie odpowiadają potrzebom i możliwościom przedsiębiorców, co wskazuje, 
że owe działania niekoniecznie zakończą się sukcesem. 

Niech zatem podsumowaniem staną się wypowiedzi dwóch praktyków. Pierwszy 
z nich, J. Urbanik, w wypowiedzi zatytułowanej Przyjazne państwo, plany gospodar-
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cze i edukacja muszą wspierać rozwój przedsiębiorstw stwierdził: „Istotą skutecznej 
edukacji zawodowej jest przewidywanie potrzeb rynkowych i kształcenie młodych 
ludzi w zawodach dających im szansę na zatrudnienie, a nie kształcenie w zawodach, 
na które nie ma zapotrzebowania rynkowego. W przeciwnym wypadku będziemy 
wydawać publiczne pieniądze na kształcenie bezrobotnych i marnować potencjał 
ludzi oraz nasze podatki. Z kolei rolą pracodawców jest tworzenie odpowiednich 
warunków pracy, zaplecza socjalnego i możliwości stałego rozwoju. Fundamentalne 
znaczenie ma tu zatem współdziałanie wielu obszarów gospodarki, w tym państwa, 
nauki i przedsiębiorstw”. Drugi z nich, M. Zabielski, stwierdza: „BorgWarner 
w polityce kadrowej realizuje dwa podstawowe cele: zapewnienie niezbędnej liczby 
pracowników o określonych kwalifikacjach dla osiągnięcia wyznaczonych celów 
biznesowych oraz jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału i aspiracji tak, aby 
mogli tworzyć wartość spółki z poczuciem satysfakcji i dumy. Polityka zatrudnienia 
realizowana przez firmę opiera się na kilku filarach określanych w kulturze korpo-
racyjnej: atrakcyjnym wynagrodzeniu, odpowiednio dopasowanym pakiecie świad-
czeń pracowniczych, możliwości rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji oraz 
poczucia bezpieczeństwa”4. Osiągnięciu takich celów z pewnością służy współpraca 
firmy BorgWarner z dwoma szkołami zawodowymi z Przemyśla i z Rzeszowa. 

Choć głos w dyskusji o zmianach wdrażanych w obszarze kształcenia zawodowe-
go jest głosem jednostkowym, to w ocenie autora artykułu jest ważny zauważenia. 
Doświadczenia, jakie posiadają pracownicy BorgWarner są szczególne, ponieważ 
wymiana doświadczeń i współpraca w grupie 62 zakładów produkcyjnych na 
całym świecie przynosi określoną wiedzę, a wymiana kadrowa umożliwia poznanie 
problemów zarządzających firmami w grupie BorgWarner, z którymi spotykają się 
w zależności od miejsca produkcji. 

dr hab. Piotr Zawada jest profesorem UKSW w Warszawie, 
pracownikiem Katedry Socjologii Pracy i Organizacji Wydziału 
Nauk Historycznych i Społecznych; praktyk z ponad 25-letnim 
doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami .

4  J. Urbanik, Przyjazne państwo, plany gospodarcze i edukacja muszą wspierać rozwój 
przedsiębiorstw, Magazyn Społecznie Odpowiedzialni, 2018, s. 14 
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Adam Tomaszewski

Kształcenie dualne w technikum 
– organizacja w warunkach polskich

Istota kształcenia dualnego

Pojęcie „kształcenie dualne” w naszym systemie edukacji pojawiło się stosun-
kowo niedawno, bo w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 
z 2015., poz. 1183) zmieniającym Rozporządzenie MEN 15 grudnia 2010 r. 
w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zapisy tego rozporządzenia zaczęły obo-
wiązywać od 1 września 2015 roku i dopiero od tego momentu możemy mówić 
o kształceniu dualnym w polskim systemie kształcenia zawodowego. Wydaje się, że 
najważniejszym impulsem, który w poszczególnych krajach europejskich dał począ-
tek działaniom zmierzającym do przeciwstawiania się bezrobociu osób kończących 
edukację, było wydanie w 2013 r. zaleceń Komisji Europejskiej w odniesieniu do 
polityk oświatowych państw członkowskich, zawartych w komunikacie w sprawie 
bezrobocia osób młodych1. W dokumencie Komisja Europejska w uzasadnieniu 
wydanych zaleceń podkreśla, że państwa „z ugruntowanymi systemami przyuczania 
do zawodu i rozbudowanymi możliwościami uczenia się poprzez praktykę, mają 
tendencję do osiągania lepszych wyników w zakresie ułatwiania przejścia od edu-
kacji do zatrudnienia i utrzymania niskiego poziomu bezrobocia osób młodych”2. 
Proponuje się więc największy nacisk położyć na:

• promowanie uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym m.in. 
przyuczania do zawodu,

• wdrażania dwutorowych systemów kształcenia, rozumianych jako „połączenie 
przyuczenia do zawodu w danym przedsiębiorstwie oraz kształcenia zawodo-
wego w instytucji oświatowej”3.
W uzasadnieniu do cytowanej wcześniej nowelizacji rozporządzenia w sprawie 

praktycznej nauki zawodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje na konieczność 
realizacji powyższych zaleceń Komisji Europejskiej, ale w odniesieniu do Polski zalecenia 
te dotyczą w szczególności m.in.: zwiększenia dostępności przyuczania do zawodu i ucze-
1  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Pracując wspólnie na rzecz młodych 
Europejczyków – Wezwanie do działania w sprawie bezrobocia osób młodych”, Bruksela, 19.06.2013.

2  Ibidem.
3  Ibidem.
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nia się poprzez praktykę oraz zacieśnienia współpracy szkół i pracodawców. Jest to więc 
pojęcie stosunkowo młode, które nie doczekało się jeszcze w naszym systemie edukacji 
ugruntowanych form, w przeciwieństwie do państw zachodnich, w których kolejne prze-
obrażenia tej formy kształcenia doprowadziły do uzyskania wielu pozytywnych efektów. 

Może zatem, poszukując polskiego modelu kształcenia zawodowego, warto sięgnąć 
do gotowych wzorców, np.: naszych zachodnich sąsiadów, których tamtejsze kształcenie 
dualne ma już wieloletnie tradycje i jest mocno ugruntowane wśród pracodawców 
i uczniów? Niemiecki model edukacji zawodowej, tzw. system dualny, zakłada połą-
czenie nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu, co również w Polsce ma miejsce 
w przypadku kształcenia tzw. młodocianych pracujących, uczęszczających do niedawna do 
zasadniczych szkół zawodowych. W Niemczech dotyczy to uczniów na wszystkich szcze-
blach kształcenia zawodowego. Osoby zdobywające wykształcenie zawodowe w drodze 
kształcenia dualnego przechodzą na ogół trzyletnią naukę zawodu w szkole i w zakładzie 
pracy zgodnie z wybranym zawodem lub też w specjalistycznych szkołach zawodowych 
podlegających wyłącznemu nadzorowi państwa. W system kształcenia dualnego w Niem-
czech zaangażowane są instytucje na poziomie federalnym (Federalne Ministerstwo Edu-
kacji i Badań Naukowych), kraje związkowe, izby przemysłowo-handlowe i rzemieślnicze 
oraz pracodawcy i oczywiście uczniowie. Każda z tych instytucji realizuje wypracowane 
przez dziesiątki lat zadania, które się nawzajem uzupełniają i dopełniają. 

Natomiast głównym zadaniem pracodawców jest zapewnienie jak najwyższej 
jakości praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami i wytycznymi w danym 
zawodzie. Pracodawcy współpracują przy tym ze szkołami zawodowymi oraz izbami 
przemysłowo-handlowymi lub rzemieślniczymi. Wieloletnia tradycja sprawia, że 
firmy i przedsiębiorstwa czują się zobowiązane do przyjmowania adeptów zawodu 
na praktyki (mimo że prawo im tego nie nakazuje), głównie dlatego, że wszyscy, 
głównie pracodawcy i uczniowie, czerpią z tego korzyści.

Dualny system kształcenia zawodowego - korzyści i problemy

Wdrożenie dualnego systemu kształcenia zawodowego może przynieść duże 
korzyści, które obserwuje się u naszych zachodnich sąsiadów, m.in.: przejęcie 
odpowiedzialności przez przedsiębiorców za różne procesy na rynku pracy, przy-
gotowanie swoich przyszłych pracowników, zmniejszenie ryzyka przyjęcia nieod-
powiednich pracowników i tym samym zapewnienie specjalistów na przyszłość. 
Poza tym uczniowie doskonalą umiejętności i zdobywają kwalifikacje wg oczeki-
wań i standardów rynku pracy, mają bezpośredni kontakt na stanowisku pracy 
z nowoczesnymi technologiami w danych branżach, uczą się i zarabiają pieniądze,  
a państwo jest odciążone poprzez udział finansowy sektora prywatnego, co w skali 
globalnej skutkuje niższym bezrobociem wśród młodzieży. 

Adam Tomaszewski
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Kształcenie dualne w technikum . . .

Są też i słabe strony tego systemu kształcenia, mogą one szczególnie w przypadku 
Polski bardzo przeszkadzać w pełnym jego wdrożeniu; dotyczy to m.in.: uzależnienia 
poziomu praktycznego kształcenia zawodowego od kondycji firm, wysokich kosztów 
dla przedsiębiorstwa a także braku wystarczającej liczby miejsc pracy w systemie dual-
nym, szczególnie w niektórych branżach oraz w mniejszych regionach. Duże znaczenie 
może mieć niekiedy bardzo zróżnicowana i wręcz rozdrobniona struktura przemysłowa 
w zależności od regionu Polski (liczba firm i ich wielkość w poszczególnych branżach), 
zróżnicowany poziom technologiczny, czasami nawet struktura własności. Dużym 
niebezpieczeństwem dla szkoły może być również niestabilność funkcjonowania firm 
w różnych branżach. Co dla przykładu może zrobić szkoła, która w najlepszej wierze 
podejmie współpracę nawet z dużą firmą i rozpocznie kształcenie uczniów w określo-
nym zawodzie, a w trakcie kształcenia rozpoczną się w firmie procesy upadłościowe, 
przekształcenia strukturalne oraz własnościowe lub zmiana branży? Na takie ewentu-
alności Państwo powinno wypracować różnego rodzaju zabezpieczenia tak, by szkoła 
nie została osamotniona w swoich działaniach. Z powyższych względów wypracowanie 
jednolitego systemu dualnego w Polsce może być dosyć trudne. 

W zawiązku z tym szczególnie ważne jest stworzenie uregulowań prawnych, 
które stworzą szkołom taką płaszczyznę rozwijania różnych form kształcenia za-
wodowego, by mogły one wykorzystać wszelkie istniejące warunki i możliwości 
współpracy z pracodawcami. 

Kolejne reformy kształcenia zawodowego, w tym z 2012 roku i bieżąca, 
zmierzają do osiągnięcie kluczowego celu, jakim jest zwiększenia jego skuteczności 
i efektywności oraz zharmonizowania z rynkiem pracy. Realizacji tych celów służy 
stworzenie podstaw prawnych m.in. do współdziałania szkolnictwa zawodowego 
z pracodawcami; winno być ono realizowane przede wszystkim na poziomie lo-
kalnym jako bezpośrednia współpraca szkoły z pracodawcami funkcjonującymi na 
lokalnym i regionalnym rynku pracy. Jedną z form tej współpracy powinno być 
właśnie organizowanie u pracodawców zajęć praktycznych dla uczniów, aby nauka 
zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy w kontakcie z nowoczesną 
technologią, co jest szczególnie ważne w branżach dotkniętych syndromem galo-
pującego postępu technologicznego. Szkoła zawsze będzie starała się tylko nadążać 
za postępem technologicznym4, który przecież ma miejsce w firmach. Im większy 
kontakt szkoły z firmami, tym mniejsze dysproporcje w kształceniu zawodowym. 

Mimo podjęcia tych działań rzeczywistość nie nastraja zbyt optymistycznie, gdyż 
raporty z monitorowania podstawy programowej kształcenia w zawodach dotyczące 

4  Rolą szkoły nie będzie nigdy wyprzedzanie postępu technologicznego, ale raczej odpowiednie 
przygotowanie uczniów, żeby poprzez rozwinięte procesy analizy i syntezy umieli wykorzystać 
swoją wiedzę i umiejętności do tworzenia i adaptacji nowych rozwiązań. Jest to odwieczny 
problem, na który w tym opracowaniu nie starczy miejsca.



K
SZ

TA
ŁC

EN
IE

 Z
A

W
O

D
O

W
E 

– 
R

EA
LI

A
, N

A
D

ZI
EJ

E,
 O

C
ZE

K
IW

A
N

IA
...

44

techników, realizowane w ramach projektu systemowego przez Krajowy Ośrodek Wspie-
rania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej5, wskazują, że „najczęstszą formą praktycznej 
nauki zawodu są zajęcia w pracowni szkolnej”, natomiast współpraca z pracodawcami 
w tym zakresie ma charakter incydentalny. Stąd też uczniowie techników i szkół po-
licealnych mają niewielkie możliwości praktycznego uczenia się zawodu u pracodaw-
ców – ogranicza się ono zazwyczaj do odbycia czterotygodniowych (trwających 160 
godzin) praktyk zawodowych. Mimo że są one obowiązkowe, tylko 75% techników 
realizuje je u pracodawców. Status młodocianego pracownika ma również zaledwie 
ok. 60% uczniów zasadniczych szkół zawodowych, a wśród nich jedynie ci, którzy 
realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy (na podstawie innych przepisów6) i 
odbywają praktyczną naukę zawodu w całości w systemie dualnym. Pracodawca zawiera 
z takim młodocianym pracownikiem umowę o pracę oraz kieruje go na dokształcanie 
teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej. W tym przypadku na praktyczną naukę 
zawodu u pracodawcy przeznacza się wszystkie godziny zajęć kształcenia zawodowego 
praktycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla zasadniczej szkoły zawo-
dowej, tj. 970 godzin zajęć w 3-letnim okresie nauki (nie mniej niż 60% łącznej liczby 
godzin zajęć przeznaczonych na kształcenie zawodowe w ramowym planie nauczania). 
Oznacza to, że uczniowie ci jako młodociani pracujący mają zapewnione średnio 
co najmniej 2 dni w tygodniu praktycznej nauki zawodu u pracodawcy przez cały okres 
kształcenia. Pozostali uczniowie zasadniczych szkół zawodowych odbywają praktyczną 
naukę zawodu najczęściej w formie zajęć praktycznych realizowanych w warsztatach 
i pracowniach szkolnych lub w centrach kształcenia praktycznego. 

Budowa polskiego dualnego systemu kształcenia zawodowego

Nasz system edukacji, mimo tych niekorzystnych uwarunkowań, powoli 
tworzy warunki do rozwijania kształcenia w systemie dualnym, gdyż cytowane 
rozporządzenie podjęło próbę sformułowania definicji „dualnego systemu kształ-
cenia”, jak również „przygotowania zawodowego u pracodawcy” oraz uregulowało 
niektóre szczegóły organizacji takiego kształcenia. 

Kolejnym znaczącym krokiem do systemu dualnego było wprowadzenie 
w 2017 roku nowego Rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu7, 
określającego bardziej szczegółowo „warunki i tryb organizowania praktycznej 
5  Projekt „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych 

w zawodach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, KOWEZIU 2014.

6  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.).

7  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu  
z 24 sierpnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644).

Adam Tomaszewski
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nauki zawodu w  warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach 
kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców 
i w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób 
prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia” oraz 
szereg innych kwestii. Rozszerzono obowiązywanie tego rozporządzenia w stosunku 
do uczniów i słuchaczy „publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie zawodowe: techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół 
II stopnia i szkół policealnych”. W myśl tego rozporządzenia praktyczna nauka 
zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych, które mogą się odbywać 
„u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie:
1. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej między młodo-

cianym a pracodawcą;
2. umowy o  praktyczną  naukę  zawodu, zawartej między dyrektorem szkoły 

a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu”8.
Organizowane w ten sposób zajęcia praktyczne realizuje się w celu opanowania 

przez uczniów i młodocianych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia 
pracy w danym zawodzie, „a w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u praco-
dawców  na zasadach dualnego systemu kształcenia – również w celu zastosowania 
i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 
pracy”9. Kształcenie odbywa się zgodnie z programem nauczania danego zawodu, który 
określa wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne nabywane przez 
uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych 
zajęć, natomiast w przypadku zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na 
zasadach dualnego systemu kształcenia, pracodawca może zgłaszać dyrektorowi szkoły 
wnioski do treści programu nauczania10, które mogą wzbogacić proces kształcenia 
praktycznego11 i dostosować treści kształcenia do wymogów pracodawcy.

W rozporządzeniu określono również liczbę godzin zajęć praktycznych, w tym 
liczbę godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego 
systemu kształcenia. W przypadku branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły 
policealnej nie może być ona niższa niż 30% i nie wyższa niż 100% łącznego ty-
godniowego wymiaru godzin kształcenia zawodowego praktycznego, określonego 
odpowiednio dla tych szkół”12. Jest to o tyle ważne, że w przypadku technikum 
pozwala dostosować liczbę godzin zajęć praktycznych do oczekiwań i możliwości 
pracodawcy. Łączny wymiar godzin przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu 

8  Ibidem, por. § 4.2.
9  Ibidem, por. § 4.3.
10  Ibidem, por. § 4.10.
11  Ibidem, por. § 4.10.
12  Ibidem, por. § 4.11.2.

Kształcenie dualne w technikum . . .
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w tych typach szkół zawiera w sobie również liczbę godzin przeznaczonych na 
praktykę zawodową. Zajęcia praktyczne u pracodawców organizuje się na podstawie 
umowy zawartej między dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów 
na praktyczną naukę zawodu, określającej szczegóły takiej współpracy13, m.in.: 
liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. 

Uregulowania te tworzą lepszy klimat organizacji kształcenia dualnego w Pol-
sce. Co prawda od dziesiątków lat prowadzi się tzw. kształcenie młodocianych 
pracujących we współpracy z pracodawcami, ale ta forma dotyczyła jedynie uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych, a ponadto nie oddaje ona w pełni istoty kształcenia 
dualnego. Zresztą efekty takiego kształcenia nie są ocenianie w pełni pozytywnie 
nawet przez samych pracodawców, o  czym najlepiej świadczy fakt, że jedynie 
niewielka liczba uczniów znajdowała później zatrudnienie u swoich pracodawców. 

Geneza kształcenia dualnego w technikum i trudne dylematy

Zmieniający się bardzo dynamicznie rynek pracy oraz pojawiające się w go-
spodarce nowe trendy zmierzające do tzw. rynku pracownika w przeciwieństwie 
do dominującego do niedawna rynku pracodawcy stawiają również przed szkołą 
zawodową nowe wyzwania. Równocześnie wdrażana reforma kształcenia zawodo-
wego tworzy nowe rozwiązania dla szkoły. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego nastąpiły znaczące zmiany, np.: ustalenie liczby dwóch kwalifikacji 
dla wszystkich zawodów w technikum i powiązanie ich, gdy jest to możliwe, 
z jedną kwalifikacją w szkole branżowej I stopnia oraz drugą w szkole branżowej 
II stopnia. Równolegle nastąpiły zmiany w podstawie programowej dla tych zawo-
dów, przy czym niektóre z nich uległy znaczącemu przekształceniu, np. technika 
informatyka, z którego duża część kwalifikacji sieciowej E.13 „przeszła” do innego 
zawodu – technika teleinformatyka. Pojawiają się również nowe zawody, dla któ-
rych stworzono nowe podstawy programowe, np. technik automatyk, który jest 
szybką odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Równocześnie w niektórych 
branżach obserwuje się znaczące otwarcie pracodawców na współpracę ze szkołą, 
gdyż zaczyna się pojawiać perspektywa braku rąk do pracy, spotęgowana ciągłym 
exodusem młodych ludzi w poszukiwaniu lepszej przyszłości na Zachodzie. 

W tej sytuacji szkoła często staje przed wieloma problemami związanymi z tym, 
jak kształtować strukturę kształcenia w tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
– w czasie pogłębiającego się niżu demograficznego. Wyraźnie się zaznacza, szcze-
gólnie w mniejszych ośrodkach, problem zmniejszonej liczby kandydatów do części 
zawodów, co powoduje konieczność tworzenia tzw. oddziałów połówkowych, które 

13  Ibidem, por. § 7.3.
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znacząco zwiększają koszty kształcenia. Problemem staje się również zapewnienie 
jakości kształcenia oraz sprostanie coraz wyższym oczekiwaniom pracodawców, 
szczególnie w branżach wysokotechnologicznych w szkołach prowadzonych przez 
powiaty. Struktura finansowania oświaty jest tam czasami symboliczna, tzn. skupia 
się na utrzymaniu infrastruktury i nauczycieli, natomiast funduszy najczęściej nie 
wystarcza już na takie „ekstrawagancje”, jak rozwijanie i unowocześnianie bazy 
pomocy dydaktycznych. Wdrażanie w procesie kształcenia nowych zawodów 
i nadążanie za nowymi trendami nie jest łatwa. Struktura finansowania oraz orga-
nizacji takich zadań jest bowiem daleka od rzeczywistości, tzn. stosunkowo łatwo 
jest uzyskać zgodę na utworzenie nowego zawodu, natomiast znacznie trudniej 
jest stworzyć odpowiednią bazę dydaktyczną do kształcenia w nowym zawodzie, 
a czasami równie trudno jest zapewnić doń wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. 
Szkoły, które od podstaw zaczynają kształcić w nowym zawodzie, bardzo dużo 
ryzykują, gdyż bez znaczącego finansowego zaangażowania organów prowadzą-
cych (w przypadku powiatów może to być trudne) mogą mieć duże problemy ze 
stworzeniem odpowiednich warunków kształcenia od podstaw. Najłatwiej jest 
więc tworzyć nowy zawód pokrewny do tego, w którym kształcenie odbywało się 
dotychczas, gdyż najczęściej istnieje w szkole baza dydaktyczna, którą można roz-
wijać. Rzeczywistość jest taka, że najpierw myśli się o naborze do danego zawodu, 
a dopiero potem o budowaniu infrastruktury. Nowy zawód jest więc stworzyć 
stosunkowo trudno. Decyduje o tym już choćby fakt, że zajęcia praktyczne będą się 
odbywać w różnych jednostkach, najczęściej w centrach kształcenia praktycznego. 
Trudno  je koordynować, ponieważ proces tworzenia bazy dydaktycznej w takich 
jednostkach jest niezależny od szkoły (decyzje zapadają na innym szczeblu) i może 
być przez to znacznie wydłużony. Te i wiele innych problemów sprawiają, że szkoła 
musi poszukiwać nowych szans oraz nowych rozwiązań dla własnego rozwoju. 

Diagnoza stanu obecnego i wnioski

Odpowiedzią na owe dylematy może być myślenie o kształceniu w zawodzie 
w ścisłej współpracy z pracodawcami, czyli o dualnym systemie kształcenia, który 
w warunkach polskich, szczególnie w technikum, trzeba budować od podstaw. 

Tak też postanowiono w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Jarosław jest miastem powiatowym, liczącym 
ponad 30 tys. mieszkańców. Funkcjonuje tu siedem zespołów szkół zawodowych 
(w tym jeden zespół szkół w Radymnie), a także Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Bursa Międzyszkolna. Spośród wszystkich 

Kształcenie dualne w technikum . . .
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zespołów do ZSTiO uczęszcza najwięcej, bo ponad 850 uczniów, pobierających 
naukę w Technikum Nr 2 oraz Branżowej Szkole I Stopnia. W technikum mło-
dzież kształci się w siedmiu zawodach, przy czym w pięciu z nich, tj.: technika 
informatyka, technika elektronika, technika grafiki i poligrafii cyfrowej, technika 
telekomunikacji, technika teleinformatyka – praktyczna nauka zawodu odbywa 
się w systemie pracownianym, natomiast w dwóch, tj. technika mechanika oraz 
technika pojazdów samochodowych – w realizacji praktycznej nauki zawodu 
szkoła współpracuje z CKZiU, zaś praktyki zawodowe we wszystkich zawodach 
odbywają się u pracodawców. W branżowej szkole I stopnia młodzież zdobywa 
kwalifikacje w pięciu zawodach, przy czym w czterech,  tj. kierowcy mechanika, 
elektromechanika pojazdów samochodowych, mechanika montera maszyn i urzą-
dzeń oraz ślusarza – w realizacji praktycznej nauki zawodu szkoła współpracuje 
z CKZiU, natomiast w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych zajęcia 
praktyczne odbywają się częściowo u pracodawców w kształceniu młodocianych 
pracujących (jedna grupa), a także w CKZiU (druga grupa). 

W ostatnich latach niż demograficzny mocno zaznacza swoją obecność, więc 
w powiecie jarosławskim i w ZSTiO pojawiają się jego oznaki, np.: brak naboru 
do zawodu technik telekomunikacji oraz zmniejszony nabór do zawodu technik 
mechanik oraz do niektórych zawodów branżowych, np.: ślusarza czy mechanika 
montera maszyn i urządzeń. Szkoła staje przed dylematem, jak tworzyć nową ofertę 
kształcenia dla uczniów kończących szkołę podstawową  lub gimnazjum.

Należałoby zacząć od działań najbardziej oczywistych, tj. diagnozy stanu 
obecnego, w  tym diagnozy zaplecza dydaktycznego szkoły i kwalifikacji kadry 
dydaktycznej oraz możliwości ich wykorzystania a także, a może przede wszystkim, 
diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy i również możliwości ich wykorzystania. 

Dokonana analiza SWOT wyraźnie uwypukliła mocne strony oraz duże 
szanse dalszego wykorzystania, zarówno zaplecza dydaktycznego, jak i kwalifikacji 
kadry dydaktycznej w branży informatycznej oraz elektronicznej. Szczególnie ta 
ostatnia jest od wielu lat w szkole branżą dominującą, gdyż uczniowie kształcący 
się w zawodzie technik elektronik osiągali dotychczas największe sukcesy rangi 
ogólnopolskiej. Wśród tych sukcesów należy wskazać zdobycie tytułów laureatów 
i finalistów w najważniejszych konkursach i olimpiadach, tj. Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej, organizowanej przez AGH, Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i  Elektronicznej „Euroelektra”, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej 
oraz Ogólnopolskim Konkursie „Elektron”, organizowanym przez Politechnikę 
Wrocławską. Od 2011 roku uczniowie zdobyli łącznie 14 tytułów laureatów i fi-
nalistów, w tym jedno I miejsce, cztery razy – II miejsce, pięć razy – III miejsce. 
W rankingu „Perspektyw” w 2015 roku zawód technik elektronik znalazł się na 
drugim miejscu w Polsce. Ponadto corocznie uczniowie kształcący się w zawodzie 
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technik elektronik osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe; ich zdawalność wielokrotnie zbliża się lub osiąga 100%. 

Sukcesy nie przychodzą same. Udało się pozyskać nauczycieli o świetnych 
kwalifikacjach oraz wyjątkowo zaangażowanych w budowanie jakości kształcenia 
w tym zawodzie. Ich znaczącym walorem jest stałe doskonalenie się oraz wyko-
rzystywanie każdej okazji na zdobycie nowych kwalifikacji i nowych doświadczeń, 
w tym u przedsiębiorców w ramach różnego rodzaju projektów. Przez kolejne lata 
z dużym zaangażowaniem nauczycieli wyposażono w pełni bazę dydaktyczną do 
kształcenia w tym zawodzie. Ponadto rozszerzono zaplecze dydaktyczne o kolejne 
dziedziny tej branży, pozyskano m.in.: pełny wachlarz sterowników PLC różnych 
producentów, komplet urządzeń do projektowania i programowania systemów 
alarmowych, automatykę budynkową i bramową, pełne zaplecze do programowania 
TV SAT i innych urządzeń audio-video, a także szeroki zakres innych urządzeń 
elektronicznych. Tak bogata baza dydaktyczna umożliwia kształcenie również w in-
nych zawodach pokrewnych, stąd też poszukiwanie innych możliwości kształcenia. 

Niemałym zaskoczeniem okazały się wyniki diagnozy lokalnego rynku pracy. 
Kierując pod koniec 2017 r. do lokalnych firm i przedsiębiorców ankietę zawierającą 
pytania o możliwości nawiązania lub rozszerzenia współpracy ze szkołą w kształceniu 
młodzieży w różnych zawodach, nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Mimo że region 
jarosławski nie należy do potęg przemysłowych, kilka firm wyraziło duże zainteresowa-
nie nawiązaniem współpracy ze szkołą w kształceniu młodzieży. Pojawiły się ciekawe 
propozycje, m.in.: stypendia dla wybranych uczniów, staże i praktyki w firmach, udział 
w organizacji konkursów zawodowych, różne formy doposażenia bazy dydaktycznej. 
Kilka firm wyraziło nawet chęć przyjęcia uczniów na praktyczną naukę zawodu. Jednak 
nas najbardziej zainteresowała propozycja nawiązania ścisłej współpracy w zakresie 
automatyki przemysłowej, o czym myślimy już od jakiegoś czasu.  

Nowy zawód – technik automatyk w ZSTiO w Jarosławiu

Zainteresowanie współpracą w zakresie automatyki przemysłowej wyraziły 
cztery firmy. Największą z nich jest Huta O-I „Produkcja Polska” S.A. należąca 
do koncernu Owens Illinois; jest ona jednocześnie największym w regionie zakła-
dem pracy wykorzystującym na co dzień automatykę przemysłową i jednocześnie 
największą na świecie firmą zajmującą się produkcją opakowań szklanych. Z hutą 
ściśle współpracuje Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z O.O., zajmujące się naprawą 
układów i automatów; spektrum jego działań obejmuje całą Europę. Trzecią firmą 
jest Tech-Met Zakład Usług Technicznych, który zajmuje się produkcją urządzeń 
i linii produkcyjnych wykorzystywanych w automatyce przemysłowej. Ponadto 
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chęć współpracy wyraził właściciel Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek, 
który prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, modernizacji oraz 
kompleksowego wykonawstwa i montażu linii technologicznych. 

Dla tych firm podstawową dziedziną działalności jest automatyka, która 
jest prężnie rozwijającą się dziedziną nauki oraz techniki i znajduje coraz szersze 
zastosowanie w różnych obszarach współczesnego przemysłu a jednocześnie w tej 
branży coraz dotkliwiej zaznacza się niedobór wykwalifikowanych pracowników. 
Automaty sterowane przez człowieka wykonują zadania, które jeszcze do niedawna 
wykonywali ludzie, ale zastosowanie automatyki jest o wiele szersze. Najbardziej 
może przemawiającym do wyobraźni i zrozumiałym dla przeciętnego człowieka 
przykładem będzie chociażby układ sterowania tzw. inteligentnego domu. To, co 
dziś jeszcze dla większości z nas wydaje się kosztowną ciekawostką, którą można 
zobaczyć w filmach, już niebawem będzie standardem, gdy myślimy o sposobie 
sterowania i zabezpieczania budynku. Czwarty etap rewolucji przemysłowej, który 
dokonuje się na naszych oczach, wymaga innych niż dotychczas umiejętności, stąd 
konieczność kształcenia specjalistów w takich dziedzinach. 

Firmy, o których mowa, okazały duże zainteresowanie inicjatywą wspólnego 
kształcenia przyszłych specjalistów w dziedzinie automatyki przemysłowej. W związ-
ku z takimi propozycjami, podążając za nowoczesnymi trendami, od nowego roku 
szkolnego 2018/2019 w ZSTiO w Jarosławiu zamierzamy rozpocząć kształcenie 
w nowym zawodzie – technik automatyk (311909) we współpracy z tymi firmami. 
Dla szkoły będzie to ogromne wyzwanie, dla uczniów zaś – wielka szansa: będą 
bowiem mogli w tych zakładach odbywać praktyczną naukę zawodu.

Fragment pracowni elektrotechniki ZSTiO w Jarosławiu. Fot. ZSTiO.

Adam Tomaszewski
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Zawód technik automatyk pojawił się stosunkowo niedawno, bo podstawa 
programowa została opublikowana w Rozporządzeniu MEN z dnia 29 lipca 2016 
roku (poz. 1212), zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach14. W rozporządzeniu określono dwie kwalifikacje, w któ-
rych będzie się kształcić młodzież, to jest: EE.17 Montaż i uruchamianie urządzeń 
automatyki przemysłowej oraz EE.18 Przegląd, konserwacja, diagnostyka i naprawa 
instalacji automatyki przemysłowej.

Cele kształcenia w zawodzie technik automatyk również są dosyć ambitne, 
gdyż absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych15: 
1. montażu urządzeń i instalacji automatyki,
2. uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki,
3. obsługi urządzeń i instalacji automatyki,
4. przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki,
5. diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

Proces wdrożenia kształcenia w zawodzie technik automatyk

Wdrożenie w szkole kształcenia w takim zawodzie nie jest łatwe, gdyż wy-
maga ono specjalistycznych i drogich pomocy dydaktycznych, więc zbudowanie 
odpowiedniej bazy dydaktycznej w krótkim czasie jest trudne. Pomoże w tym, 
szczególnie w początkowym etapie kształcenia, dotychczasowa baza dydaktyczna, 
która wykorzystywana jest w kształceniu uczniów w zawodzie technik elektronik 
i innych. Miejscowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nie po-
może szkole w zakresie realizacji zajęć praktycznych, gdyż nie posiada zaplecza 
dydaktycznego w tej dziedzinie. W związku z tym podjęto uzgodnienia, by całość 
praktycznej nauki zawodu odbywała się u pracodawców, szczególnie że takie były 
propozycje ze strony owych firm. 

Stworzenie podstaw prawnych do opisywanego kształcenia nie nastręczyło 
większych problemów, gdyż zapotrzebowanie na specjalistów w owej dziedzi-
nie jest bardzo duże. Wszystkie podmioty wyraziły pozytywną opinię a organ 
prowadzący wyraził zgodę na podjęcie kształcenia w tym zawodzie. W lutym 
podpisano wstępne porozumienia z firmami i rozpoczęła się faza wspólnych 
uzgodnień, która doprowadziła do stworzenia wspólnego programu nauczania. 
Warto nadmienić, że nie było to łatwe, gdyż wymagania programowe firm okazały 
się bardzo wysokie. Kwestie bhp rozszerzono o szereg nowych tematów, m.in.: 
14  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2012 roku.
15  Ibidem.
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• prawo pracy, 
• charakterystykę wybranych czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciąż-

liwych, 
• prace szczególnie niebezpieczne, 
• środki ochrony indywidualnej i ich użytkowanie – jako jeden z najważniejszych 

czynników wpływających na bezpieczeństwo pracy, 
• dokumentację bhp i raportowanie. 

Programowe treści merytoryczne również zostały uzupełnione o następujące 
zagadnienia: 

• sporządzanie i czytanie rysunku technicznego, 
• normy dla urządzeń elektrycznych CE,      
• posługiwanie się urządzaniami pomiarowymi – pomiary w calach, 
• dokumentacja pomiarów elektrycznych, 
• inwertery – sterowania napędami, itp. 

Ponadto przedstawiciele firm oczekują od szkoły, że w zakresie innych przed-
miotów zostaną zrealizowane takie zagadnienia jak: kształtowanie postaw przedsię-
biorczości, funkcjonowanie systemu jakości w przedsiębiorstwie oraz dodatkowa 
nauka języka obcego, np.: języka francuskiego. 

Program nauczania dla zawodu technik automatyk po procesie konsultacji został 
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Przedmiotów Technicznych, zaakceptowany 
przez wszystkich pracodawców i zatwierdzony przez dyrektora szkoły. 

Zajęcia w pracowni elektrotechniki ZSTiO w Jarosławiu. Fot. ZSTiO.

Adam Tomaszewski
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Organizacja kształcenia dualnego w technikum - rozwiązania 
nowatorskie

Po pracowitym okresie uzgodnień programowych i organizacyjnych z przed-
stawicielami firm partnerskich 20 kwietnia 2018 roku w siedzibie Huty O-I „Pro-
dukcja Polska” S.A., która będzie zakładem wiodącym, zostały podpisane umowy 
o współpracy w zakresie kształcenia praktycznego pomiędzy Zespołem Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu i trzema wspomnianymi wcześniej 
zakładami, tj. ze wspomnianą Hutą O-I, Centrum Serwisowym Maszyn Sp. z o.o. 
oraz Tech-Met Zakładem Usług Technicznych. Gwarantem tych umów ze strony 
szkoły jest Starosta Jarosławski, w którego obecności zostały one podpisane i kontr-
asygnowane. Ideą takiego rozwiązania jest zapewnienie jak najwszechstronniejszych 
warunków do kształcenia praktycznego dla przyszłych uczniów nowo powstającego 
zawodu – technik automatyk, gdyż będą oni realizować zajęcia praktyczne w firmach 
produkujących i eksploatujących układy automatyki przemysłowej. 

Szkoła zobowiązała się do odpowiedniego przygotowania uczniów w klasie 
pierwszej, by mogli oni, począwszy od klasy drugiej, rozpocząć zajęcia prak-
tyczne w tych zakładach w  pełnym zakresie ujętym programem nauczania. 
Przygotowanie to ma polegać, zgodnie z programem nauczania, na poznaniu 
podstawowych elementów wiedzy teoretycznej z zakresu elektrotechniki, elek-
troniki i mechaniki oraz opanowaniu podstawowych umiejętności i technik 
obróbki materiałów, w tym obróbki skrawaniem, niezbędnych w automatyce 
przemysłowej. Szkołę w tym procesie przygotowania w klasie pierwszej będzie 
wspierać Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek, który posiada nowoczesne 
zaplecze z zakresu elektrotechniki oraz z różnych dziedzin obróbki materiałów. 

Nowatorstwo tego rozwiązania polega na współpracy tych zakładów między 
sobą w optymalnym przygotowaniu przyszłego pracownika. W klasie drugiej przez 
cały rok szkolny jeden dzień w tygodniu w wymiarze 5 godzin uczniowie będą 
odbywać zajęcia praktyczne w zakresie podstaw automatyki kolejno w każdej z firm 
przez okres około 12 tygodni. Wielką zaletą rozwiązania jest fakt, że owe trzy firmy 
obrazują wszystkie fazy produkcji i eksploatacji urządzeń automatyki przemysłowej. 
Firma Tech-Met zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem (u klienta) 
urządzeń automatyki przemysłowej, więc uczniowie będą mogli od początku poznać 
projektowanie urządzeń i całych linii automatyki przemysłowej, później metody 
produkcji tych urządzeń, a nawet przygotowanie do montażu i eksploatacji. Będzie 
to na pewno dla nich bardzo ciekawy etap, gdyż na ich oczach będzie powstawała 
nowa linia wytwórcza. Huta O-I „Produkcja Polska” S.A. z racji swojej wielkości 
i specyfiki produkcji jest zakładem eksploatującym wiele różnych systemów auto-

Kształcenie dualne w technikum . . .
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matyki przemysłowej, począwszy od automatyki sortowania, mieszania i transportu 
do pieca surowca do wytopu szkła, poprzez pełną automatykę pieca i formowanie 
wyrobu w  wysokich temperaturach, następnie automatyzację bardzo ważnych 
procesów kontroli wyrobu, skończywszy na rozbudowanej automatyce procesów 
pakowania na palety, składowania i transportu. W tej firmie uczniowie będą mogli 
poznać najbardziej różnorodne i najwyższego poziomu systemy automatyki przemy-
słowej. Z kolei Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o. prowadzi serwis i naprawy 
urządzeń automatyki przemysłowej; terenem jego działania jest cała Europa, stąd 
też zajęcia praktyczne w tej firmie będą okazją dla uczniów do poznania różnych 
technik serwisowania, naprawy i konserwacji urządzeń. 

Podobnie będzie w klasie trzeciej, z tym że treści programowe zajęć praktycz-
nych będą dla uczniów zdecydowanie bogatsze, gdyż oprócz nauki i kształtowania 
umiejętności praktycznych uczniowie bezpośrednio przygotują się do pierwszego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikację EE.17, którą w części pisemnej i prak-
tycznej zdawać będą w czerwcu. Jednocześnie będą się przygotowywać do drugiego 
egzaminu potwierdzającego kwalifikację EE.18; w części pisemnej i praktycznej 
będą ją zdawać w styczniu i lutym ostatniego roku nauki. Koordynatorem szkolnym 
zostanie kierownik szkolenia praktycznego, który będzie współpracował z wyzna-
czonymi koordynatorami z każdej z tych firm w zakresie realizacji programu zajęć 
praktycznych oraz innych działań, na które firmy się umówiły. 

Korzyści dla uczniów i szkoły

Największą zaletą takiego pionierskiego rozwiązania jest możliwość kształto-
wania wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów nie tylko w jednym zakładzie 
pracy, ale w trzech – i to największych – firmach regionu, produkujących i eksplo-
atujących automatykę przemysłową. Zajęcia praktyczne zorganizowane w ten spo-
sób umożliwią uczniom w procesie kształcenia praktycznego poznanie wszystkich 
faz produkcji i eksploatacji urządzeń w szerokim spektrum dziedzin automatyki 
przemysłowej. Uczniowie otrzymają szansę uczyczenia się zawodu bezpośrednio 
przy linii produkcyjnej pod okiem fachowców. Poznają specyfikę każdego zakładu 
pracy, jego organizację oraz zastosowanie nowoczesnych technologii wytwórczych; 
będą mogli także kształtować nawyki pożądane przez pracodawców. Owa forma 
nabywania wiedzy i umiejętności zawodowych będzie sprzyjać zdobyciu możliwie 
najlepszego doświadczenia zawodowego oraz będzie podnosić konkurencyjność 
absolwentów tego zawodu na rynku pracy. Ponadto słuchacze będą mogli pokazać 
swoje walory jako potencjalnych przyszłych pracowników, co może im dać większe 
szanse zdobycia atrakcyjnej pracy w jednej z tych firm. 

Adam Tomaszewski
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Dla szkoły i organu prowadzącego będzie to również szansa na tworzenie no-
wej oferty kształcenia bez konieczności budowania bazy dydaktycznej od podstaw. 
Nowe technologie będą dostępne dla uczniów w zakładzie pracy i tam będą oni 
mogli zdobywać umiejętności praktyczne na najwyższym możliwym poziomie.

Czas pokaże, czy takie rozwiązanie ma szanse stać się drogowskazem wykorzy-
stywanym przez szkoły zawodowe w intencji unowocześnienia kształcenia zawo-
dowego oraz rozwiązania problemów pozyskania zawodowej kadry dydaktycznej.

Jeżeli taka forma kształcenia zawodowego we wzajemnej współpracy z wieloma 
pracodawcami w celu wszechstronniejszego przygotowania zawodowego sprawdzi 
się, a sami pracodawcy dostrzegą w niej szanse dla siebie, oznaczające stabilizację 
wykwalifikowanej kadry pracowników i tym samym szansę rozwoju swoich firm, 
otworzy się wówczas nowa era możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału, 
jaki drzemie w takiej współpracy. Wpłynie ona również pozytywnie na poten-
cjalnych uczniów, którzy kończą szkołę podstawową i planują swoją przyszłość 
edukacyjną. Znajdą oni ciekawą ofertę kształcenia i chętniej będą dostrzegać nową 
perspektywę własnego rozwoju.

Adam Tomaszewski jest dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących im . Stefana Banacha w Jarosławiu

Podpisanie umowy o współpracy. Na zdjęciu od prawej: Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski, Adam Tomaszewski – dyrektor ZSTiO  
w Jarosławiu, Andrzej Cena, kierownik Zakładu O-I Jarosław, Tomasz Reizer – kierownik CSM oraz Józef Wróbel – właściciel ZUT TECH-MET. 

Fot. ZSTiO.

Kształcenie dualne w technikum . . .
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Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński 

Kształcenie w branży Transport 
– Spedycja – Logistyka  
w Zespole Szkół nr 2  
im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie

Wprowadzenie

Branża TSL jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się w ostatnim 
czasie. Liczne przedsiębiorstwa wciąż poszukują specjalistów w zakresie szeroko 
rozumianej logistyki, gospodarki magazynowej, zarządzania zapasami, organizacji 
produkcji, transportu czy też spedycji. Skrót TSL pochodzi od słów transport – 
spedycja – logistyka. Są to działania, które łączą  procesy transportowe, spedycyjne 
i logistyczne w jedną, spójną całość.

Transport można zdefiniować jako przewożenie czy też przemieszczanie towa-
rów lub ludzi z jednego miejsca do drugiego, z punktu A do punktu B za pomocą 
odpowiednich środków.  Wyróżnia się pięć gałęzi transportu: drogowy, kolejowy, 
lotniczy, wodny (śródlądowy i morski) oraz przesyłowy.

Spedycja to organizowanie procesu przewozowego. Osoba, która zajmuje się 
spedycją, ma za zadanie tak zaplanować przewóz, aby ładunek dojechał bezpiecz-
nie do celu. Spedytor wystawia również odpowiednie dokumenty przewozowe, 
podejmuje decyzje o doborze środka transportu do danego towaru, ubezpiecza go, 
odbiera od nadawcy i przekazuje odbiorcy. Jest swego rodzaju pomostem łączącym 
wysyłającego i odbierającego przesyłkę.

Powyższe działania nie byłyby możliwe bez działań logistycznych. Jedną z wie-
lu definicji logistyki jest ta, która określa ją jako proces planowania, realizowania 
i kontrolowania sprawnego  i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, 
materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pocho-
dzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta1.

Rozwój branży TSL oraz rosnące zapotrzebowanie na pracowników w tej dzie-
dzinie spowodowały wzrost popularności kierunków kształcenia w zawodach technik 
1  Por.:  J.J. Coyle, E.J. Bardi, J.C. Langrey Jr., Zarządzanie Logistyczne, Warszawa 2002,  

s. 51–52.
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logistyk i technik spedytor. Jedyną szkołą w Rzeszowie oferującą możliwość nauki na 
obydwu kierunkach jest Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana.

Technik logistyk

Technik logistyk jest jednym z najbardziej uniwersalnych i przyszłościowych 
kierunków,  w których mogą kształcić się uczniowie. Jego uniwersalność wynika 
przede wszystkim z faktu, iż  logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, a dziedziny 
życia, w których logistyka ma znaczenie, jest ogromna. Treści kształcenia wynikające 
wprost z podstawy programowej obejmują wiele zagadnień. Począwszy od fazowego 
ujęcia logistyki, czyli logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, poprzez gospo-
darkę magazynową, transport, spedycję, systemy informatyczne w logistyce, logistykę 
powtórnego zagospodarowania (zwrotną), logistykę miejską czy też logistykę imprez 
masowych. Uczniowie zdobywają zarówno szeroką wiedzę teoretyczną, jak również wiele 
praktycznych umiejętności, które po ukończeniu szkoły umożliwiają im wykonywanie 
zadań na stanowiskach pracy związanych z branżą TSL. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że według portalu barometrzawodow.pl logistyk jest zawodem deficytowym, 
a w powiecie rzeszowskim spodziewany jest w bieżącym roku wzrost zapotrzebowania na 
tego typu specjalistów2. Poszczególne kwalifikacje dla zawodu technik logistyk według 
starej i nowej podstawy programowej przedstawiono w tabeli 1.

Tab.1. Porównanie nowej i starej podstawy programowej dla zawodu technik logistyk

Stara podstawa programowa
(do roku szkolnego 2016/2017)

Nowa podstawa programowa
(od roku szkolnego 2017/2018)

A.30. Organizacja i monitorowanie prze-
pływu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 
(minimum 420 godzin kształcenia)

AU.22. Obsługa magazynów (minimum 
560 godzin kształcenia)
1. Realizacja procesów magazynowych
2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
3. Obsługa magazynów dystrybucji

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi 
podczas realizacji procesów transporto-
wych (minimum 310 godzin kształcenia)
A.32. Organizacja i monitorowanie prze-
pływu zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych (minimum 250 godzin 
kształcenia)

AU.32. Organizacja transportu (mini-
mum 420 godzin kształcenia)
1. Planowanie i organizowanie procesów 
transportowych
2. Planowanie i organizowanie procesów 
spedycyjnych
3. Dokumentowanie realizacji procesów 
transportowo-spedycyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.men.gov.pl, dostęp 08.05.2018 r.

Według nowej podstawy programowej, która obowiązuje od września 2017 
roku, absolwent  szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych3:
2  Por.: www.barometrzawodow.pl, dostęp 09.05.2018 r.
3  Por.: www.men.gov.pl, dostęp 08.05.2018 r.



K
SZ

TA
ŁC

EN
IE

 Z
A

W
O

D
O

W
E 

– 
R

EA
LI

A
, N

A
D

ZI
EJ

E,
 O

C
ZE

K
IW

A
N

IA
...

58

1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2. przechowywania towarów;
3. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
4. planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
5. planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

W Technikum logistycznym ZS nr 2 w Rzeszowie kształci się obecnie 280 
uczniów w 9 klasach logistycznych i w jednej logistyczno-spedycyjnej. W szkole 
funkcjonują klasy z innowacjami lotniczą i wojskową. 

Technik spedytor

Z definicji wynika, że spedytor jest osobą zajmującą się zawodowo i odpłatnie 
organizowaniem procesów przemieszczania ładunków w imieniu własnym lub zle-
ceniodawcy4. Proces transportowy wymaga właściwej organizacji zadań w ustalonej 
kolejności. Spedytor odpowiedzialny jest za szereg czynności z tym związanych, 
do których można zaliczyć m.in.:

• planowanie trasy przewozu;
• dostarczenie i optymalne wykorzystanie środka transportu;
• organizacja załadunku i wyładunku towarów;
• organizacja czasowego przechowywania i magazynowania ładunków;
• obsługa w pełnym zakresie dokumentacji przewozowej.

Wymienione powyżej zadania są jedynie częścią obowiązków spedytora; należą 
do nich także na przykład przewozy międzynarodowe, co do których spedytor musi 
również posiadać niezbędną wiedzę w zakresie różnego rodzaju konwencji, rozpo-
rządzeń, umów, przepisów i regulaminów. Spedycja międzynarodowa cechuje się 
łączeniem uczestników procesu transportowego w relacjach partnerskich. W tym 
miejscu zachodzi konieczność porozumiewania się w języku obcym. Jest to bardzo 
istotny element, który często jest wymogiem koniecznym do podjęcia tej pracy. 
Spedytor powinien cechować się również łatwością nawiązywania kontaktów, 
samodzielnością, operatywnością i niezawodnością. Poszczególne kwalifikacje dla 
zawodu technik spedytor przedstawiono w tabeli 2.

W dobie rozwijającej się gospodarki w kraju, transport i spedycja znajdują się 
na wysokiej pozycji. Do grupy pracowników poszukiwanych przez przedsiębiorstwa 
branży TSL należą technicy spedytorzy, którzy z powodzeniem mogą znaleźć pracę 
w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych, spedycyjnych, agencjach obsługi 
portów i terminali lotniczych, a także różnych firmach dystrybucyjnych zaopatru-
jących placówki handlowe. Podobnie jak logistyk, spedytor również w 2018 roku 
4  Por.: R. Kacperczyk, Transport i Spedycja, cz.2, Spedycja, Warszawa 2011, s. 16.

Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński
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zaliczony został do zawodów deficytowych, a w powiecie rzeszowskim spodziewany 
jest w bieżącym roku wzrost zapotrzebowania na specjalistów w zakresie spedycji5.
Tab.2. Porównanie nowej i starej podstawy programowej dla zawodu technik spedytor

Stara podstawa programowa 
(do roku szkolnego 2016/2017)

Nowa podstawa programowa
(od roku szkolnego 2017/2018)

A.28. Organizacja i nadzorowanie trans-
portu (minimum 640 godzin kształce-
nia);
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów 
(minimum 340 godzin kształcenia);

AU.31. Organizacja transportu oraz ob-
sługa klientów i kontrahentów (minimum 
1070 godzin kształcenia);
1. Planowanie procesów transportowych.
2. Organizowanie procesów transportowych.
3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie 
realizacji procesów transportowych.
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji.
5. Organizowanie procesu załadunkowego  
i rozładunkowego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.men.gov.pl, dostęp 08.05.2018 r.

Według nowej podstawy programowej, która obowiązuje od września 2017 
roku, absolwent  szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być 
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
2. prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spe-

dycyjnych;
3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami 

krajowymi oraz zagranicznymi;
4. wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu trans-

portowego6.
W Technikum spedycyjnym ZS nr 2 w Rzeszowie kształci się obecnie 99 

uczniów w 3 klasach spedycyjnych i w jednej logistyczno-spedycyjnej. W szkole 
funkcjonują klasy z innowacją wojskową.

Kadra

W Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie pracuje jedna z najbardziej doświadczonych 
kadr prowadzących zajęcia z zakresu logistyki i spedycji. Wśród nauczycieli znajdują się 
pracownicy przedsiębiorstw z branży TSL, wykładowcy podkarpackich uczelni wyższych 
oraz młodzi, pełni zapału nauczyciele, którzy są absolwentami studiów logistycznych. 
Zgrany, prężnie działający zespół jest gwarantem sukcesu. Liczne inicjatywy podejmowane 
przez nauczycieli: wycieczki dydaktyczne, konkursy zawodowe, ciekawe lekcje z udziałem 
specjalistów z branży, świadczą o potencjale tego zespołu.
5  Por.: www.barometrzawodow.pl, dostęp 09.05.2018 r.
6  www.men.gov.pl, dostęp 08.05.2018 r.
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Nauczyciele prowadzący zajęcia na wspomnianych kierunkach często realizują 
wycieczki zawodoznawcze, podczas których uczniowie mają możliwość zweryfikowania 
wiedzy zdobytej podczas zajęć z realiami gospodarczymi. Kontakt z procesami logi-
stycznymi, realizowanymi w rzeczywistych zdarzeniach gospodarczych oraz możliwość 
porozmawiania z ludźmi pracującymi w branży sprawia, że uczniowie ZS nr 2 w Rze-
szowie mają świadomość, na czym ma polegać ich przyszła praca, a ich przygotowanie 
do egzaminów z kwalifikacji zawodowych i do przyszłej pracy jest pełniejsze. Wybrane 
miejsce odbywania wycieczek dydaktycznych przedstawiono w tabeli 3.
Tab.3. Wybrane miejsce odbywania wycieczek dydaktycznych

L.p. Wybrane miejsce odbywania wycieczek
1 Aeroklub Rzeszowski Jasionka
2 Air-Res
3 Dolina Lotnicza Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego
4 Inter World Logistics Sp. z o.o.
5 Jednostka Wojskowa na ul. Lwowskiej, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich
6 Polskie Zakłady Lotnicze Mielec
7 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o. o.
8 Starostwo Powiatowe Rzeszów
9 Strzelnica multimedialna kampus WSIiZ w Kielnarowej
10 Strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego w Borze

Źródło: Opracowanie własne

Ważnym elementem kształcenia młodzieży w Zespole Szkół nr 2 są konkursy, 
w których mogą się oni sprawdzić i wykazać wiedzą. Nauczyciele przedmiotów logi-
stycznych i spedycyjnych cyklicznie organizują tego typu wydarzenia. Są to m. in.:

• Wojewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej (odbyły się już cztery edycje);
• Konkurs „Wyobraźnia kluczem do sukcesu”;
• Szkolna Liga Logistyka.

Ponadto uczniowie licznie biorą udział w konkursach i olimpiadach organi-
zowanych poza szkołą, często awansując do najwyższych etapów. Najważniejsze 
tego typu wydarzenia to:

• Olimpiada Logistyczna organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania;
• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej organizowany przez Wyższą 

Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
• Ogólnopolska Olimpiada Logistyczno-Spedycyjna organizowana przez Uni-

wersytet Gdański;
• Olimpiada Logistyczna organizowana przez Międzynarodową Wyższą Szkołę 

Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński
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Losy absolwentów

Należy podkreślić, że na popularnym portalu dla poszukujących pracy znajduje się 
średnio ponad 120 ofert związanych bezpośrednio z branżą TSL, przewidzianych dla woje-
wództwa podkarpackiego. Dla całej Polski jest to ponad cztery tysiące miejsc pracy. Oferty 
zamieszczane na portalu to m. in.: specjalista ds. logistyki, spedytor krajowy, spedytor 
międzynarodowy, dyspozytor, kierownik logistyki, magazynier, planista łańcucha dostaw, 
specjalista ds. zarządzania transportem, administrator floty międzynarodowej, koordyna-
tor ds. spedycji, specjalista ds. zakupów, kierownik działu zakupów, zaopatrzeniowiec7.

Pracodawcy oferujący zatrudnienie w branży TSL podkreślają, że od mło-
dych ludzi starających się o pracę wymagają przede wszystkim znajomości języka 
angielskiego, znajomości obsługi programu Microsoft Excel oraz umiejętności 
analitycznego myślenia. Wymaganiami pracodawców są jeszcze:

• znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego;
• odporność na stres;
• umiejętność radzenia sobie z dużą iczbą zadań jednocześnie;
• umiejętność analitycznego myślenia.

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na wyszkoloną kadrę w regionie podkarpac-
kim, Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie podjął działania mające na 
celu utworzenie kierunków kształcenia zawodowego o profilu technik spedytor i technik 
logistyk. Od roku 2007 prowadzi nabór do specjalnie utworzonych klas, w których 
uczniowie mają możliwość zdobycia zawodu. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie 
branżą TSL a do szkoły uczęszcza coraz więcej osób, co przedstawiono na wykres 1.

Wyk.1 Przedstawienie graficzne naboru do klas o profilu technik logistyk i technik spedytor. Źródło: Opracowanie własne

7  Por.: www.pracuj.pl, dostęp 09.05.2018 r.

Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka . . .
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Absolwenci ZS nr 2 przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej bezpośred-
nio po zakończeniu szkoły, czego dowodem są zdobyte w trakcie nauki wspomniane 
już wcześniej kwalifikacje zawodowe.

Dzięki monitorowaniu losów absolwentów szkoła posiada informacje o rodzaju 
podejmowanej przez nich pracy oraz kontynuowaniu kształcenia. Badania tego typu 
pozwalają na ocenę zdobytego w szkole wykształcenia i kwalifikacji w kontekście 
szans absolwentów na rynku pracy. Poziom kształcenia i profile przyciągają do pla-
cówki dużą liczbę uczniów, co w dobie niżu demograficznego  i wielu możliwości 
rozwoju jest ważnym osiągnięciem.

W roku szkolnym 2016/2017 szkołę ukończyło czterdziestu pięciu uczniów. 
Wśród owych absolwentów przeprowadzono ankietę, w której zapytano o plany doty-
czące kontynuowania nauki, podjęcia pracy zawodowej lub pracy za granicą. Duża część 
ankietowanych podjęła aktywność zawodową oraz dalszą naukę na studiach dziennych 
i zaocznych. Nauka w technikum jest z pewnością atutem, który stawia późniejszych 
absolwentów w dobrej pozycji do podjęcia pracy, a także dalszej nauki na podkarpac-
kich uczelniach wyższych, które w swojej ofercie mają wiele interesujących kierunków 
związanych z logistyką. Wyniki porównawcze ankiety przedstawiono na wykresie 2. 

Tempo zmian w europejskiej i krajowej polityce transportowej dało wielką 
szansę na rozwój branży TSL w województwie podkarpackim. Inwestycje w infra-
strukturę transportową przyciągają kolejnych inwestorów, którzy otwierają swoje 
firmy na terenie województwa, dając możliwość zatrudnienia młodym i ambitnym 
osobom w międzynarodowym środowisku pracy. Standardy europejskie dotyczące 
infrastruktury, technologii przewozu oraz taboru dają pozytywny impuls do in-
tegracji różnych gałęzi transportu. Podrzeszowskie strefy ekonomiczne zachęcają 
do inwestycji z uwagi na dogodne usytuowanie, zwolnienia podatkowe, a przede 
wszystkim wykwalifikowaną siłę roboczą. Obecność w pobliżu lotniska autostrady 

Wyk. 2 Przedstawienie graficzne losów absolwentów profilu technik logistyk i technik spedytor. Źródło: Opracowanie własne

Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński
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oraz drogi ekspresowej jest dla inwestorów ekonomiczną, społeczną i racjonalną 
możliwością rozwoju.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, 
które pozwolą im na podjęcie zatrudnienia często niedaleko od miejsca zamiesz-
kania. Większość uczących się młodych ludzi pochodzi z podrzeszowskich miej-
scowości; miasto oferuje im wiele możliwości  rozwoju zawodowego i naukowego. 
Młodzi coraz częściej je wykorzystują. Dodatkowo pięknie odnowiony internat 
daje możliwość kształcenia się uczniów z całego Podkarpacia.

Współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie jest szkołą, która w od-
powiednim czasie dostrzegła szanse i odpowiedziała na sygnały płynące z rynku: 
rozpoczęła kształcenie kandydatów na spedytorów i logistyków – przyszłych eks-
pertów. Wniosą oni na rynek pracy nową jakość – wiedzę teoretyczną, sprawdzoną 
w praktycznych studiach przypadków ćwiczonych podczas edukacji w szkole średniej. 

Współpraca sektora zawodowego, reprezentowanego przez praktyków pracują-
cych w branży TSL a szkołą średnią kształcącą w profilu logistyczno-spedycyjnym, 
stanowi obopólną korzyść, szczególnie w następujących obszarach:

• wymiany i weryfikacji koncepcji logistyczno-spedycyjnych w porządku dy-
daktyczno-zawodowym;

• wpływu na zakres programu kształcenia na poszczególnych kierunkach;
• przepływu informacji z rynku i wykorzystania ich w tworzeniu studiów przy-

padków podczas zajęć dydaktycznych;
• szkoleniu i zapoznawaniu kadry pedagogicznej z najnowszymi trendami 

i koncepcjami logistyczno-spedycyjnymi, realizowanymi w branży TSL,
• udziału uczniów w zajęciach praktycznych przewidzianych programem naucza-

nia oraz  dodatkowych, dostosowanych do oczekiwań poszczególnych prakty-
kantów, w trakcie wakacji i okresów wolnych od nauki w szkole; uczniowie mają 
możliwość sprawdzenia się w zawodzie spedytora i logistyka, a pracodawca może 
stwierdzić, czy absolwent ma predyspozycje do pracy w zawodzie.

Wśród kadry Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie znajduje się również nauczyciel 
będący jednocześnie pracodawcą. Ma on tę przewagę, że w czasie rzeczywistym 
łączy teorię i praktykę. Na jakość i atrakcyjność prowadzonych przez niego lekcji 
ma wpływ wprowadzanie do programu nauczania przypadków i problemów fak-
tycznie mających miejsce w realnej sytuacji rynkowej.

Generalnie absolwent szkoły średniej ma podstawy, aby płynnie wejść w świat 
spedycji i logistyki bez większych problemów lub dodatkowego szkolenia. Rynek 

Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka . . .
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z pewnością czeka na takich kandydatów do pracy, gdyż świadomość logistyczno-
-spedycyjna wciąż rozwija się w przedsiębiorstwach, a koszty logistyczne są na nowo 
odkrywane i zauważane w większym wymiarze niż dotychczas. Dobrych logistyków 
i spedytorów wciąż brakuje w polskich przedsiębiorstwach, a szczególnie w tych 
kooperujących z firmami zagranicznymi w obrocie międzynarodowym.

Oczywiście, umiejętności pracy w tym zawodzie uczeń nie uzyska w szkole; 
zdobywa się je na poligonie codziennych doświadczeń zawodowych. Niemniej 
jednak jest on lepiej zorientowany na proces a umiejętności szczegółowe i pewność 
siebie zdobędzie po podjęciu pracy w tym zawodzie. Ważne jest, aby uczniowie 
przychodzący do szkoły znaleźli swoje powołanie do późniejszej pracy, a okres 
kształcenia był czasem dobrze zainwestowanym w przyszłość zawodową. 

Obecnie warto uczyć się i zdobywać umiejętności potrzebne w zawodzie spedyto-
ra i logistyka. Zarówno spedycja, jak i logistyka są dyscyplinami, które dynamicznie się 
rozwijają, a dodatkowo stanowią ważną rolę w procesie obsługi klienta i przepływach 
rzeczowych w przedsiębiorstwach i pomiędzy organizacjami. Tworzące się łańcuchy 
dostaw o zasięgu lokalnym czy nawet międzynarodowym są tego przykładem. Zasada, 
że w grupie jest prościej i łatwiej, ma tutaj oczywiste zastosowanie. Obecna sytuacja 
gospodarcza jest tego odzwierciedleniem; obrót handlowy obejmuje przecież nie tylko 
relacje krajowe, lecz niejednokrotnie ma zasięg globalny. Stąd zachodzi potrzeba wła-
ściwego i umiejętnego dostrzeżenia tych trendów i jak najlepszego oraz najszybszego 
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom rynku. Takich postaw oczekuje się od absolwentów 
i w takim kierunku podąża wychowanie i dydaktyka w szkole, aby w odpowiednim 
czasie i miejscu absolwent mógł się znaleźć na rynku pracy.

Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie to szkoła nowatorska, wizjonerska, wyprzedzająca 
oczekiwania i potrzeby rynku. Zatrudniając nauczycieli z branży TSL, stwarza dodat-
kową wartość dla uczniów, a jakość lekcji prowadzonych przez owych nauczycieli jest 
większa, gdyż przekaz wiedzy jest wielokrotnie poparty rozwiązaniami, które mają 
zastosowanie w obecnej sytuacji gospodarczej i rynkowej.

Nauczyciel-pracodawca dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym  
z nauczycielami, którzy nie mieli dotychczas możliwości poznania narzędzi i me-
chanizmów rządzących dzisiejszym rynkiem pracy. Wspólnie z innymi nauczycie-
lami poszukuje metod najbardziej adekwatnych i właściwych w przekazie wiedzy, 
aby edukacja uczniów miała charakter racjonalny i przyjazny, a przede wszystkim 
efektywny dla samych zainteresowanych. 

Nauczyciele są zapraszani na szkolenia z zakresu dostępności narzędzi stosowa-
nych  w branży TSL w procesie obsługi klienta i mogą się przekonać, co w danym 
momencie jest najważniejsze, jakie są tendencje i w którą stronę podąża rynek pracy. 
Dodatkowo mogą w praktyce sprawdzić posiadaną wiedzę, co jest niewątpliwie 
wartością dodaną w rozwoju każdego z nich.

Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński
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Uczniowie, odbywając praktyki zawodowe, łączą teorię z praktyką i poznają, 
jakich umiejętności im potrzeba, aby w przyszłości bez większych problemów 
rozpocząć życie zawodowe i znaleźć tam miejsce dla siebie. Dla pracodawcy jest 
to kolejna szansa na obserwację i poznanie potencjału praktykantów, tak aby 
w przyszłości najlepszym z nich móc zaproponować ofertę współpracy i możli-
wość rozwoju w branży TSL. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 odbywają praktyki 
w wielu przedsiębiorstwach, w których konfrontują wiedzę i umiejętności nabyte 
podczas zajęć w szkole z realnymi procesami. Wybrane miejsca odbywania praktyk 
przedstawiono w tabeli 4.
Tab.4. Wybrane miejsca odbywania praktyk

L.p. Miejsce praktyki
1 BAĆ-POL S.A.
2 BLS Logistics Sp. z o. o.
3 Castorama - Rzeszów
4 DHL Parcel Polska Sp. z o. o.
5 Inter World Logistics Sp. z o.o. Oddział Rzeszów
6 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
7 Meble.pl S.A. w Rzeszowie
8 PEKAES S.A. Oddział Rzeszów
9 Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o. o.
10 Raben Logistics Polska Sp. z o. o. Oddział  Rzeszów
11 Rhenus Logistics S.A. Oddział Rzeszów
12 Schenker Sp. z o. o. Oddział Rzeszów

Źródło: Opracowanie własne

Należy podkreślić, że Zespół Szkół nr 2 współpracuje również z Wyższą Szkołą 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która co roku obejmuje patronatem Wo-
jewódzki Konkurs Wiedzy Logistycznej. Wśród firm współpracujących ze szkołą 
przy organizacji wspomnianego wydarzenia znajdują się również Raben Polska, 
Mostostal Kraków, Bartix, Tomasz Pietrych Business Solutions oraz Kaufland. 
Konkursowi za każdym razem towarzyszą wykłady dla młodzieży prowadzone przez 
specjalistów z WSiZ i Raben Polska. Konkurs od czterech lat cieszy się ogromną 
popularnością wśród uczniów województwa podkarpackiego, a z roku na rok liczba 
uczestników tego wydarzenia rośnie.

Jedną z firm, z którą Zespół Szkół nr 2 nawiązał ścisłą współpracę, jest Inter 
World Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – oddział Rzeszów. IWL funk-
cjonuje na rynku transport – spedycja – logistyka od 2007 roku, świadcząc usługi 
na terenie kraju, Europy i Azji w zakresie spedycji drogowej, kolejowej oraz maga-
zynowania. Inter World Logistics Sp. z o.o. świadczy usługi w następującym zakresie:

Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka . . .
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• dystrybucja drogowa krajowa (przewozy całopojazdowe, częściowe i drobnicowe),
• dystrybucja drogowa międzynarodowa (przewozy całopojazdowe i częściowe),
• dystrybucja drogowa - przewozy specjalne (ponadgabaryty),
• transport kolejowy (przewozy całopociągowe, w grupach wagonów i poje-

dynczych wagonach),
• magazynowanie (składowanie, konfekcjonowanie i dystrybucja).

Jest to firma nastawiona na ciągły rozwój, koncentrująca się na współpracy 
z partnerami, którzy cenią sobie relacje długoterminowe; głos partnerów IWL jest 
inspiracją w dostosowywaniu się do oczekiwań i potrzeb wciąż zmieniającego się 
rynku. Misją firmy jest wysoka jakość świadczonych usług, wiarygodność i bezpie-
czeństwo w biznesie. Osiągane jest to poprzez zaspokojenie potrzeb partnerów. Cele 
realizowane są dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników budujących trwałe rela-
cje z klientami. IWL jest postrzegane jako niezawodny, elastyczny i odpowiedzialny 
partner w biznesie. Przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje, to duże firmy oraz 
małe i średnie podmioty produkcyjno-handlowe. W ramach logistycznych łańcuchów 
dostaw IWL stanowi uzupełnienie łańcucha partnerów w zakresie dystrybucji i logi-
styki magazynowej. Firmę wyróżnia wspólne tworzenie z klientami najdogodniejszego 
rozwiązania. Jest to możliwe dzięki płaskiej strukturze przedsiębiorstwa oraz wysokiej 
orientacji na potrzeby partnerów. Współpraca Zespołu Szkół nr 2 z tak prężnie dzia-
łającą firmą z branży TSL polega na ciągłej wymianie bieżących informacji z rynku 
TSL, kształceniu uczniów w ramach praktyk zawodowych, przeprowadzaniu tzw. 
ciekawych lekcji oraz organizacji wycieczek dydaktycznych.

Podsumowanie

Współczesna gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej kadry szczebla 
średniego, w tym logistyków i spedytorów. Szkolnictwo zawodowe, dbając o wysoki 
poziom kształcenia, powinno dbać o stały kontakt z realnymi przedsiębiorstwami. 
Szkoły zawodowe powinny zatrudniać, w miarę posiadanych możliwości, nauczy-
cieli zawodu, którzy nie tylko wykazują się wiedzą teoretyczną, ale również mają na 
co dzień kontakt z branżą na rynku pracy. Jest to możliwe dzięki dyrekcji szkoły; 
powinna ona wykazywać inicjatywę i pozyskiwać takich fachowców z rynku, 
stwarzając właściwe warunki pracy i możliwości rozwoju. Ponadto powinno się 
umożliwiać kadrze nauczycieli przedmiotów zawodowych ciągłe doskonalenie się, 
realizowanie kursów, studiów podyplomowych, wyjazdy na konferencje naukowe, 
seminaria, kongresy branżowe, targi itp. Dzięki temu nauczyciele nie będą oder-
wani od zawodowej rzeczywistości, a ich wiedza i umiejętności będą stale aktual-
izowane. Warto przy tej okazji wskazać działania Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. 

Tomasz Pietrych, Paweł Sosnówka, Konrad Zieliński
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Placówka rozwija się m.in. dzięki temu, że  obserwuje rynek i dostosowuje treści 
kształcenia do wymagań współczesnej gospodarki. Dyrekcja ZS nr 2 zatrudnia 
wykwalifikowaną kadrę, ponieważ dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że bez jej 
udziału nie ma dobrego kształcenia.

mgr Tomasz Pietrych jest nauczycielem przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie oraz Kierownikiem 
rzeszowskiego oddziału  firmy Inter World Logistics Sp . z o . o .

mgr inż. Paweł Sosnówka jest nauczycielem przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie .

mgr inż. Konrad Zieliński jest nauczycielem przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie .

Kształcenie w branży Transport – Spedycja – Logistyka . . .
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Barbara Rusinek

Edukacja zawodowa w branży 
budowlanej

Wprowadzenie

Mówi się, że potrzeba jest matką wynalazków i dlatego nowe zadania budow-
lane, realizowane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych odbiorców, często wymu-
szają nietypowe, nowatorskie rozwiązania. Wznoszone obiekty są coraz bardziej 
zaawansowane technologicznie i jednocześnie coraz lżejsze – przy stosunkowo 
małej ilości wbudowanego materiału mają wysokie parametry eksploatacyjne. 
Oznacza to w praktyce, że można budować mosty i hale  o dużych rozpiętościach, 
ogromne zbiorniki, wysokie wieże, maszty i coraz wyższe budynki. Architekci 
tworzą coraz odważniejsze koncepcje. Mieszkanie z basenem i ogrodem  w wie-
żowcu o wysokości kilometra jeszcze nie tak dawno dotyczyłoby fantazji z zakresu 
science fiction. W XXI wieku wizja tego typu staje się całkiem realna ze względu 
na możliwości konstrukcyjne, a problem może jedynie stanowić koszt budowy 
i względy natury psychicznej. Postęp w budownictwie sprawia, że niezbędne jest 
ciągłe dokształcanie i aktualizacja wiedzy zawodowej, obsługa coraz to nowszych 
programów komputerowych a także umiejętność analizowania skomplikowanych 
rysunków technicznych. Specyfika branży budowlanej polega na odmiennych 
warunkach realizacji procesu produkcyjnego w porównaniu do innych gałęzi 
przemysłu. Organizacja robót w budownictwie jest utrudniona ze względu na 
znaczne rozproszenie realizowanych obiektów i indywidualny charakter każdej 
budowy. Stanowiska pracy poszczególnych zespołów są znacznie od siebie oddalone, 
znajdują się w różnych miejscach, na różnych placach budów. Przy realizacji tego 
samego typu obiektów ze względu na ich lokalizację i istniejące warunki mogą być 
stosowane różne technologie. Planując określone prace budowlane, bierze się pod 
uwagę: czynniki atmosferyczne podczas wykonywania robót, możliwości dostaw 
odpowiednich materiałów i sprzętu oraz szanse  pozyskania pracowników o odpo-
wiednich kwalifikacjach do wykonania poszczególnych zadań. Często utrudnione 
jest zastosowanie przemysłowych metod produkcji ze względu na jednostkowy 
charakter każdej budowy. Wielkie wymiary i duża masa budowli oraz budynków 
wymagają zaangażowania znacznej ilości materiałów i sprzętu oraz pracy wielu 
ludzi. Realizowane obiekty są stałe, natomiast ciągłej zmianie ulegają stanowiska 
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Edukacja zawodowa w branży budowlanej

pracy. Długi czas eksploatacji obiektów budowlanych wymaga od budowlańców 
umiejętności nie tylko wdrażania nowych technologii, ale też posługiwania się 
technologiami dawnymi (np. stosowania nieużywanych technik przy remontach 
starych budynków). Efekty wykonywanych prac można ocenić dopiero po pewnym 
czasie. Do realizacji poszczególnych etapów wznoszenia obiektów budowlanych 
niezbędni są dobrze wykształceni fachowcy: inżynierowie pełniący funkcje kierow-
nicze, technicy i majstrowie przygotowywani do wykonywania zadań o mniejszym 
zakresie odpowiedzialności oraz wykwalifikowani robotnicy. 

Zmiany w klasyfikacji zawodów budowlanych

Zawody budowlane kojarzone są z budownictwem rozumianym jako ważna 
gałąź gospodarki. Na wszystkich etapach procesu budowlanego uczestniczą grupy 
zawodowe reprezentujące wiele różnych specjalności, które posiadają zróżnicowaną 
wiedzę i umiejętności zawodowe. Każda z nich ma swój udział w przebiegu procesu 
budowlanego poprzez wypełnianie określonych zadań. Prace zasadnicze w budow-
nictwie związane są z robotami stanu zerowego (roboty ziemne i fundamenty), robo-
tami stanu surowego (ściany, schody, stropy, dach, stolarka), wykończeniem (tynki, 
malowanie, okładziny, podłogi) i wykonaniem odpowiednich instalacji (wodnych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, cieplnych, gazowych i innych). Gwałtowny postęp 
technologiczny w branży budowlanej wpływa na zmiany w zawodach. Powstają 
nowe profesje, a te dotychczas istniejące wymagają łączenia nowych wiadomości 
i umiejętności z tradycyjnymi. Zawody funkcjonujące na rynku pracy zamieszczone 
są w Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, natomiast zawody 
kształcone w systemie szkolnym określa Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawo-
dowego. Na przestrzeni lat w wyniku wprowadzonych reform edukacji zawodowej 
kształcenie w zawodach budowlanych ulegało kolejnym przemianom. W 1998 roku 
została opublikowana struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego1. 
W grupie średniej technicy  (oznaczonej symbolem 311) umieszczono następujące 
zawody: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik dróg i mo-
stów, technik architekt, w grupie robotników budowlanych robót stanu surowego 
i pokrewnych (oznaczonej symbolem 712) znalazły się zawody: betoniarz-zbrojarz, 
cieśla, monter budownictwa wodnego, monter konstrukcji budowlanych, monter 
nawierzchni drogowych i kolejowych, renowator zabytków architektury, nato-
miast w grupie robotników budowlanych robót wykończeniowych i pokrewnych 
(oznaczonej symbolem 713) wyszczególniono zawody: dekarz, monter instalacji 
i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót 

1  Dz. U. 1998 Nr 4, załącznik do rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 1997 poz. 9.
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wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz. W latach 1999 i 2001 do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zostały wprowadzone nowe zawody 
branży budowlanej.  W szkole zasadniczej zawodowej były to zawody: kominiarz, 
zdun, monter instalacji gazowych (1999 r.), monter izolacji budowlanych (2001 r.), 
w szkole średniej zawodowej – technik drogownictwa (2001 r.). W Rozporządzeniu 
MEN z 18 kwietnia 2002 roku znalazły się w technikum 4-letnim zawody: technik 
budownictwa, technik drogownictwa, technik budownictwa wodnego oraz technik 
urządzeń sanitarnych, natomiast w zasadniczej szkole zawodowej zawody robotnicze: 
cieśla, stolarz, murarz, betoniarz-zbrojarz, zdun, posadzkarz, kamieniarz, monter 
izolacji budowlanych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komu-
nalnych, monter instalacji gazowych, monter konstrukcji budowlanych, monter 
budownictwa wodnego, dekarz, malarz-tapeciarz, kominiarz, monter nawierzchni 
kolejowych i technolog robót wykończeniowych. W roku szkolnym 2004/2005 
przeprowadzono ostatnią rekrutację do klasy pierwszej w zawodach technik architekt 
i technolog robót wykończeniowych w budownictwie (Rozporządzenie MEN z dnia 
8 maja 2004 r.). Ponownie zawód technolog robót wykończeniowych w budownic-
twie przywrócono do kształcenia w szkole zasadniczej zawodowej w roku szkolnym 
2007/2008. Dodatkowo na podbudowie programowej Liceum Technicznego, profil 
kształtowanie środowiska, publiczne szkoły policealne zgodnie  z zatwierdzonymi 
programami modułowymi mogły prowadzić kształcenie w zawodzie: technik budow-
nictwa, specjalność: renowator zabytków architektury, budownictwo mieszkaniowe, 
projektowanie architektoniczne, drogi kołowe, technolog robót wykończeniowych, 
technolog robót konstrukcyjnych; w zawodzie: technik urządzeń sanitarnych, specjal-
ność: wyposażenie sanitarne budynków, technik architekt (specjalizacje: modernizacje 
i adaptacje, wspomaganie procesu projektowania)2. 

Konieczność zapewnienia przejrzystości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych 
w Polsce i wpływ integracji Polski z Unią Europejską wymusiły kolejne zmiany 
w kształceniu zawodowym. Mając na uwadze europejskie tendencje rozwojowe 
koncepcji kształcenia zawodowego oraz konieczność dostosowania kształcenia do 
potrzeb i wymagań rynku pracy, przyjęto, że zamiast kształcenia w poszczególnych 
zawodach możliwe będzie zdobywanie kwalifikacji bądź ich zestawów na kilku 
poziomach. Rozporządzenie Ministra Edukacji z 23 grudnia 2011 roku w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmieniło dotychczasową klasyfikację 
zawodów, zmieniając, łącząc i wprowadzając nowe zawody branży budowlanej w ob-
szarze budowlanym B3. Wprowadzając reformą szkolnictwa zawodowego od roku 

2  Biblioteczka reformy (38), O edukacji dla rynku pracy, część I, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Warszawa 2001r., s. 156.

3  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów  szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dn. 3.01.2012. poz. 7).
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2012/2013, zrezygnowano z naboru do klasy I w zawodzie murarz, proponując zawód 
murarz-tynkarz. Zamiast zawodów: posadzkarz, malarz-tapeciarz, technolog robót 
wykończeniowych w budownictwie powstał nowy zawód: monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
połączył dwa dotychczasowe zawody: monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz 
monter sieci komunalnych. Nowym zawodem w technikum (wnioskodawca: mini-
ster kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) został technik renowacji elementów 
architektury (zamiast renowatora zabytków architektury na poziomie robotniczym). 
W każdym z zawodów wyodrębniono kwalifikacje w zawodzie potwierdzane eg-
zaminem zewnętrznym. Poniżej  w tabeli przedstawiono zawody szkolne branży 
budowlanej oraz przyporządkowane im kwalifikacje, dla których wnioskodawcą był 
minister budownictwa, gospodarki przestrzennej  i mieszkaniowej (nie zamieszczono 
w niej zawodów, dla których wnioskodawcami byli inni ministrowie).
Tabela 1 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych branży budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 
2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (wnioskodawca: minister budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej).

L.p. Nazwa zawodu Symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych  
w zawodzie

1. Technik budownictwa K1 Montaż konstrukcji budowlanych albo wyko-
nywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo 
wykonywanie robót murarskich  i tynkarskich, K2 
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie 
dokumentacji przetargowej

2 Technik urządzeń 
sanitarnych

K 1 Wykonywanie robót związanych z budową i remon-
tem sieci komunalnych, K 2 Wykonywanie robót zwią-
zanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, K 
3 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją 
sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

6 Betoniarz-zbrojarz K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

7 Cieśla K1 Wykonywanie robót ciesielskich
8 Dekarz K1 Wykonywanie robót dekarskich
9 Kamieniarz K1 Wykonywanie robót kamieniarskich
10 Monter izolacji bu-

dowlanych
K1 Wykonywanie izolacji budowlanych

11 Monter konstrukcji 
budowlanych

K1 Montaż konstrukcji budowlanych

13 Monter sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych

K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remon-
tem sieci komunalnych, K2 Wykonywanie robót zwią-
zanych z montażem  i remontem instalacji sanitarnych

Edukacja zawodowa w branży budowlanej
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14 Monter zabudowy i ro-
bót wykończeniowych  
w budownictwie

K1 Montaż systemów suchej zabudowy, K2 Wyko-
nywanie robót malarsko-tapeciarskich, K3 Wykony-
wanie robót posadzkarsko-okładzinowych 

15 Murarz-tynkarz K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
16 Zdun K1 Wykonywanie robót zduńskich

Źródło: opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów  szkolnictwa zawodowego.

Analizując przedstawione zapisy kwalifikacji, można zauważyć, że tylko wy-
brane trzy kwalifikacje zawodów robotniczych (monter konstrukcji budowlanych, 
murarz-tynkarz  i betoniarz-zbrojarz) stanowią podbudowę do zdobycia wykształ-
cenia w zawodzie technik budownictwa. Dla osób wykształconych w pozostałych 
zawodach budowlanych zdobycie tytułu technika budownictwa wiąże się z koniecz-
nością zdobycia drugiej kwalifikacji robotniczej. Takie rozwiązanie nie motywuje 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do podwyższania kwalifikacji na 
poziomie średnim zawodowym w branży budowlanej. 
Schemat 1

Schemat powiązań kwalifikacji i zawodów branży budowlanej na podstawie Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2011 w 
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (wnioskodawca: minister budownictwa, gospodarki przestrzennej 
i mieszkaniowej)

Barbara Rusinek
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Branża budowlana w świetle reformy edukacji

Reforma kształcenia zawodowego, wdrożona 1 września 2012 roku, wpro-
wadziła zmiany zarówno w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak 
i w podstawach programowych kształcenia w zawodzie. Zaczęły obowiązywać nowe 
podstawy programowe, w których przygotowanie absolwentów do wykonywania za-
dań zawodowych zostało powiązane z osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia 
(wspólnych dla wszystkich zawodów, wspólnych dla zawodów w ramach obszaru 
kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie oraz właściwych 
dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie). Założono, że wprowadzone zmiany 
umożliwią elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego na potrzeby 
rynku pracy, a wyodrębnione kwalifikacje będą służyć zwiększeniu mobilności 
edukacyjnej i zawodowej absolwentów oraz otwartości na uczenie się przez całe 
życie. Wdrożenie tak przygotowanej reformy kształcenia wymusiło przygotowanie 
uczniów technikum do uzyskania wykształcenia robotniczego i w krótkim czasie, 
na odpowiednio wysokim poziomie, wykształcenia średniego zawodowego. 

Pojawiła się jednak dodatkowa trudność – korelacja klasyfikacji uczniów 
z przedmiotów zawodowych (stanowiących podstawę teoretyczną do potwierdzania 
kwalifikacji w zawodzie) z terminem egzaminu zewnętrznego potwierdzającego 
kwalifikację w zawodzie (np. termin etapu pisemnego egzaminu to początek 
stycznia, a wystawianie ocen semestralnych koniec stycznia). Kontrowersje do dziś 
budzi fakt, że uczniowie nieklasyfikowani oraz ci, którzy nie opanowali minimum 
programowego z materiału programowego objętego egzaminem (tj. otrzymali 
oceny niedostateczne z określonych przedmiotów zawodowych bądź są z nich 
nieklasyfikowani), mogą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
w zawodzie w przypadku złożenia w terminie odpowiedniej deklaracji. Należy 
wspomnieć, że duża liczba kwalifikacji w zawodach i związanych z nimi egzaminów 
przeprowadzanych w szkole w ciągu roku szkolnego stanowi duże utrudnienie 
w organizacji pracy szkoły. 

Nowe uwarunkowania polityczne w naszym kraju zapoczątkowały istotne 
zmiany w systemie oświaty. W marcu 2017 roku ogłoszono Klasyfikację zawodów 
szkolnictwa zawodowego uwzględniającą nowe typy szkół (branżową szkołę I i II 
stopnia) oraz poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych i kwali-
fikacji cząstkowych. Wprowadzono nowe zawody, między innymi technika robót 
wykończeniowych w budownictwie. Zmniejszono liczbę kwalifikacji w zawodach, 
wprowadzono nowe kwalifikacje i zmieniono ich nazwy. W obszarze budowlanym 
wprowadzone zmiany są bardzo istotne.

Edukacja zawodowa w branży budowlanej
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Schemat 2

Schemat powiązań kwalifikacji i zawodów branży budowlanej na podstawie Rozporządzenia MEN z 13 marca 2017 r.  
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (wnioskodawca: minister budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej)

Dla większości zawodów budowlanych, kształconych w szkole branżowej 
I stopnia,  nie przewidziano kontynuacji kształcenia w szkole branżowej II stopnia. 
W zawodzie technik budownictwa w miejscu dotychczasowej kwalifikacji robot-
niczej (do wyboru jedna z trzech) wprowadzono nową kwalifikację nierobotniczą: 
Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, będącą zlepkiem 
wcześniejszych trzech robotniczych (B.18 Wykonywanie robót murarskich i tyn-
karskich, B16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich i B20 Montaż 

Barbara Rusinek
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konstrukcji budowlanych). Należy podkreślić, że kwalifikacja ta nie ma swojego 
odpowiednika w przypadku zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Po-
twierdzenie jej egzaminem zewnętrznym będzie więc wymagać innego podejścia 
do weryfikacji efektów kształcenia w części praktycznej egzaminu zawodowego. 

Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego określoną w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, zaczęto stosować od roku 
szkolnego 2017/2018 nie tylko w klasach pierwszych branżowej szkoły I stopnia, 
ale też w klasach pierwszych dotychczasowego czteroletniego technikum4. W konse-
kwencji uczniowie od 1 września 2017 w technikum realizują podstawę programową 
kształcenia ogólnego tak jak dotychczas, a kształcenia zawodowego po nowemu (tak 
jak to zaplanowano dla pięcioletniego technikum). Zmiana kwalifikacji w zawodzie 
technik budownictwa (dwie inne w miejsce trzech dotychczasowych) wymusiła inne 
podejście do realizacji procesu kształcenia zawodowego (inne przedmioty, inny układ 
realizacji treści kształcenia). Zapisy w nowej podstawie programowej dla tego zawodu 
budzą pewne wątpliwości, opisane efekty kształcenia nie są adekwatne do wymagań 
określonych przepisami prawa budowlanego dotyczących możliwości uzyskiwania 
w przyszłości uprawnień budowlanych, tak jak to było dotychczas. Należy wspomnieć, 
że dla nowo powstałego zawodu – technik robót wykończeniowych w budownictwie – 
zdobycie uprawnień budowlanych po podjęciu pracy w zawodzie nie będzie możliwe. 

Ciekawą propozycją jest natomiast nowy zawód – monter stolarki budowlanej, 
wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zgodnie z zapo-
trzebowaniem pracodawców na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się 
m.in. montażem okien i drzwi balkonowych, bram i schodów modułowych. Można 
będzie się w nim kształcić od 1 września 2018 roku w szkole branżowej I stopnia. 

Zwiększenie zapotrzebowania na pracowników o coraz wyższych kwalifikacjach, 
skutecznie wykorzystujących wiedzę, rozwiązujących problemy i potrafiących podjąć 
właściwe decyzje, wiąże się z przejściem z „nauczania” na rzecz „uczenia się” oraz do-
stępem i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii. Szczególnie istotne 
staje się tworzenie bazy wiedzy, gromadzenie i przetwarzanie informacji w warunkach 
szybko zachodzących zmian na rynku krajowym i zagranicznym. Pracodawcy oczekują 
na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół budowlanych, potrafiących 
sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, posiadających odpowiednie 
kwalifikacje formalne oraz kompetencje miękkie, umożliwiające elastyczne funk-
cjonowanie w zawodzie. Coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. Powstają duże firmy świadczące kompleksowe usługi 
budowlane (budowa domu od fundamentu po dach), jak i mniejsze, oferujące 
specjalistyczne usługi w zakresie konkretnych robót budowlanych, modernizacji 
4  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe art. 286 ust.1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r.
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czy remontów. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej wzrasta zapotrzebowanie na 
usługi prywatnych zakładów.

Po przeobrażeniach gospodarczych w latach dziewięćdziesiątych, gdy nastąpił 
spadek produkcji w budownictwie, zaczął funkcjonować wolny rynek i wkroczyły nań 
nowe technologie, zmieniło się oczekiwania pracodawców w stosunku do fachowców 
branży budowlanej. Sytuacja była w tym czasie dość trudna, w znaczącym stopniu 
zmalała liczba inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych, w związku z czym zlikwi-
dowano wiele firm budowlanych, a w licznych ograniczono zatrudnienie do minimum. 
Dzisiaj koniunktura w budownictwie jest inna, wzrastają obroty firm produkujących 
materiały budowlane i realizujących różne inwestycje. Możemy zaobserwować zna-
czący rozwój branży, rosną liczby pozwoleń na budowę, zaczyna jednak brakować 
wykwalifikowanych pracowników. W gazetach nie brak ogłoszeń poszukujących cieśli, 
betoniarzy, dekarzy, monterów konstrukcji budowlanych czy pracowników robót wy-
kończeniowych. Firmy, myśląc perspektywicznie o swoich przyszłych kadrach, chętnie 
nawiązują współpracę ze szkołami. Przedstawiciele znaczących producentów wyrobów 
budowlanych i wykonawców przyjeżdżają do szkół, gdzie prowadzą szkolenia techniczne 
w zakresie nowoczesnych technologii, połączone z pokazami praktycznymi. Powstają 
klasy patronackie, szkoły pozyskują materiały do prowadzenia zająć praktycznych. 
Młodzież ma możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych w rzeczywistych 
warunkach pracy, zarówno w ramach praktyk zawodowych, jak i podczas wykonywania 
prac remontowo-budowlanych na terenie swojej placówki. 

Należy podkreślić, że liczba uczniów kształcących się w zawodach budowlanych 
w naszym kraju (dwa zawody na poziomie technikum oraz dziesięć na poziomie za-
sadniczej szkoły zawodowej5) jest znacząca. W roku szkolnym 2015/2016 w zawodach 
tych kształciło się ponad 44 384 uczniów. Najliczniejsze zawody to: technik budow-
nictwa (23 136 uczniów) i monter robót wykończeniowych w budownictwie (11 269 
uczniów). Trzeba też wspomnieć, że blisko 30 tysięcy uczniów kształci się w zawodach 
„okołobudowlanych”, potrzebnych przy realizacji obiektów budowlanych6. 

Nauczyciele szkół budowlanych dokładają wszelkich starań, by zachęcić młodzież 
do rozwijania swoich uzdolnień i doskonalenia zawodowego między innymi poprzez 
udział w konkursach i zawodach o zasięgu lokalnym i krajowym. Przykładem mogą być: 
ogólnopolski Turniej Budowlany „Złota Kielnia” dla uczniów zasadniczych szkół zawo-
dowych (zorganizowany w tym roku po raz 47) oraz Olimpiada Wiedzy i Umiejętności 
5  Zawody budowlane, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa na podstawie Klasyfikacji 
zawodów  szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7, z późn. zm.)

6  Odpowiedź sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej na 
interpelację nr 2130 w sprawie systemu kształcenia pracowników dla branży budowlanej, 
Warszawa 2016. Źródło: System Informacji Oświatowej MEN http://www.sejm.gov.pl/
Sejm8.nsf/Interpelacja

Barbara Rusinek
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Budowlanych dla uczniów technikum (31 edycja zawodów w tym roku szkolnym). 
O dużym zainteresowaniu młodzieży szkół budowlanych możliwością prezentacji swojej 
wiedzy i umiejętności zawodowych podczas takich form współzawodnictwa świadczą 
liczby. W latach 2006–2016 w eliminacjach szkolnych w Turnieju Złota Kielnia wzięło 
udział ponad 24 tysiące uczniów7. W ciągu 30 lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych w zawodach szkolnych wzięło udział ponad 100 tysięcy uczniów tech-
nikum a ponad 2 tysiące rywalizowało w zawodach centralnych8. Wysokie wymagania 
stawiane wobec uczestników eliminacji okręgowych i centralnych olimpiady dostrzegają 
uczelnie wyższe, preferując finalistów i laureatów podczas rekrutacji na studia.

Najbliższe lata stawiają przed środowiskiem budowlanym nowe wyzwania, 
tym samym wzrasta rola przedstawicieli zawodów budowlanych w rozwoju zna-
czącego działu gospodarki, jakim jest budownictwo. W związku z tym istotną rolę 
do spełnienia ma szkolnictwo zawodowe, kształcące kadrę techniczną i robotników 
wykwalifikowanych, którzy muszą sprostać oczekiwaniom wymagającego rynku pracy. 
Ciągłe zmiany programowe i organizacyjne w edukacji zawodowej branży budowlanej 
(wprowadzane pośpiesznie, nie zawsze do końca trafione) utrudniają doskonalenie 
raz wypracowanego modelu kształcenia zawodowego. Duże wymagania stawiane 
są nauczycielom przedmiotów zawodowych, którzy muszą elastycznie reagować na 
zmieniające się co kilka lat podstawy programowe. 

Drastyczne zmniejszenie liczby godzin z przedmiotów zawodowych miało 
miejsce przy przejściu z pięcioletniego na czteroletni cykl kształcenia w technikum 
w związku z reformą szkolnictwa w 1997 roku. W roku szkolnym 2007/2008 
wprowadzono zmiany w przedmiotach zawodowych, między innymi ograniczono 
praktykę zawodową i wprowadzono język obcy zawodowy. Rozporządzenie MEN z 25 
czerwca 2011 roku wprowadziło zmiany w zapisach podstaw programowych kształ-
cenia w zawodach budowlanych (treści kształcenia były wówczas zapisane w blokach 
programowych). Trzeba wspomnieć, że już wtedy nacisk położono na kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych i umiejętności kluczowe, poszukiwane na rynku pracy. 
Zarówno w technikum, jak i w zasadniczej szkole zawodowej w podstawie progra-
mowej zapisano, że z minimalnej liczby godzin w okresie kształcenia zawodowego 
„20% godzin jest przeznaczone do rozdysponowania przez autorów programów 
nauczania na dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy”9. W ramach tych 
godzin nauczyciele mogli realizować treści związane ze stosowaniem nowoczesnych 
technologii budowlanych. Od 1 września 2012 roku zaczęły obowiązywać podstawy 

7  Por.: http://turniejbudowlany.edu.pl
8  Informacja zamieszczona na stronie internetowej http://www.olimpiadabudowlana.pl/ 

index.php/statystyka
9  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw 

programowych kształcenia w zawodach, op. cit., Dz. U. Nr 141.  
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programowe kształcenia w zawodach, związane z osiąganiem wymaganych efektów 
kształcenia. Wdrażanie od 1 września 2017 roku kolejnej reformy kształcenia zawodo-
wego i zmian w kwalifikacjach w zawodach budowlanych skutkuje wprowadzaniem 
nowych programów nauczania i nowych przedmiotów zawodowych w technikum. 

Od 1 września 2019 roku zacznie funkcjonować pięcioletnie technikum, 
trwają prace  między innymi nad modernizacją wprowadzonych niedawno podstaw 
programowych. Mówi się o zwiększeniu liczby godzin na kształcenie zawodowe 
i możliwościach prowadzenia specjalizacji w technikum. Miejmy nadzieję, że tym 
razem przygotowywana dokumentacja programowa dla zawodów budowlanych 
spełni oczekiwania zarówno środowiska oświatowego, jak i pracodawców oraz 
umożliwi stabilny rozwój tego obszaru edukacji.

Chcemy lepiej żyć, mieszkać, pracować i wypoczywać w bardziej komfor-
towych, sprzyjających nam warunkach. Jesteśmy coraz bardziej zapracowani, 
coraz bardziej cenimy czas i dlatego chętnie korzystamy z urządzeń wyrę-
czających nas w codziennych czynnościach. Automatyzacja wkracza więc do 
naszych domów, budowane są „inteligentne domy”, do niedawna osiągalne 
tylko dla najbogatszych. Dzięki postępowi technicznemu, rozwojowi nowych 
technologii, komputeryzacji i automatyzacji dążymy do pokonywania coraz 
to nowych barier wysokościowych i odległościowych. Równolegle staramy 
się rozwijać budownictwo najlepsze dla przeciętnego człowieka: zdrowe, uży-
teczne, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zapewniające każdemu 
dach nad głową. Nie ma wątpliwości, że dzięki postępowi możemy dokonać 
przeobrażeń kształtujących coraz lepszą rzeczywistość. Będzie to wymagać 
podjęcia szeregu nowych wyzwań i odpowiedniego przygotowania młodych 
ludzi tak, by mogli w przyszłości stanowić nowoczesne kadry na potrzeby 
budownictwa. Realizacja tego zadania zależy w dużej mierze od aktualnej wiedzy 
i umiejętności zawodowych nauczycieli, ich profesjonalizmu i inwencji oraz dobrej 
współpracy szkół z pracodawcami, firmami i stowarzyszeniami budowlanymi. Ważne 
jest też odpowiednie wsparcie władz oświatowych i samorządowych, pozwalające 
tworzyć przyjazne środowisko do rozwoju i promocji edukacji zawodowej.

Barbara Rusinek  jest doktorem nauk społecznych (pedagogika), 
inżynierem budownictwa, nauczycielem dyplomowanym 
z 27-letnim stażem kształcenia w zawodach budowlanych, 
ekspertem kształcenia modułowego, współautorem podstaw 
programowych, czynnym egzaminatorem, przewodniczącym 
zespołu egzaminatorów OKE w Krakowie, nauczycielem 
konsultantem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie .
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Bożena Belcar

Kształcenie w szkołach 
medycznych w województwie 
podkarpackim

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie znajdowało się 
nie tylko w trudnej sytuacji ekonomicznej, ale też zdrowotnej. Mało było szpitali, 
brakowało lekarzy i pielęgniarek. Z pomocą przyszedł Amerykański Czerwony 
Krzyż, wysyłając do Polski pielęgniarki, które miały zakładać szkoły pielęgniarskie. 
Fundacja Rockefellera przyznawała pielęgniarkom stypendia zagraniczne a także 
udzielała pomocy finansowej nowo powstającym szkołom. Powstało ich dziewięć, 
najbliższe znajdowały się w Krakowie i Lwowie. Były to czasy, kiedy programy 
nauczania pisały szkoły, a zatwierdzało je Ministerstwo Zdrowia Publicznego. 
Absolwentki tych szkół sprawdziły się zarówno w pracy w odrodzonej Polsce, jak 
i w trakcie II wojny światowej.

Oprócz wykwalifikowanych pielęgniarek chorymi w szpitalach opiekowały się 
też kobiety bez żadnego przygotowania zawodowego. Dano im szansę na uzupeł-
nienie wykształcenia na kursach oraz zdanie egzaminu państwowego. Po wybuchu 
wojny większość szkół przestała funkcjonować. Pozostały tylko te w Warszawie, 
które włączyły się w działania skierowane przeciw niemieckiemu okupantowi. 
Przestały istnieć po wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiele pielęgniarek nie 
przeżyło wojny i podzieliło los naszego społeczeństwa1. 

Powojenne kształcenie w szkołach medycznych rozpoczęło się w 1945 roku 
i trwa do dzisiaj. Zniszczony kraj i społeczeństwo potrzebowało opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej. Do 1965 roku było 18 ścieżek zdobycia uprawnień do wykonywa-
nia zawodu. Powstały szkoły pielęgniarskie w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Rok 
później w czterech kolejnych miastach, w tym w Przemyślu. Początkowo powstawały 
różne typy szkół w celu zmniejszenia deficytu kadry pielęgniarskiej, niezbędnej 
do tworzenia placówek służby zdrowia. Były to najczęściej dwuletnie szkoły zawo-
dowe. W roku szkolnym 1959/1960 dwuletnie szkoły zawodowe przekształcono 
w czteroletnie Licea Medyczne Pielęgniarstwa i wprowadzono dwuletnią szkołę dla 
maturzystek. W latach 60. w wielu miastach Polski rozpoczęły swoją działalność 

1  S. Poznańska, Pielęgniarstwo wczoraj i dziś, Warszawa 1988; http://www.wmpp.org.pl/pl/
tlo-historyczne.html (dostęp: 11 maja 2018).
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czteroletnie Licea Medyczne Pielęgniarstwa, przekształcone później w pięcioletnie 
Licea Medyczne, które kształciły młodzież aż do 1998 r., dając szansę na zdobycie 
średniego wykształcenia i zawodu pielęgniarki dyplomowanej.

Przygotowanie pielęgniarek i położnych w szkołach medycznych odbywało się 
w duchu humanistycznym. Przez wszystkie lata ich funkcjonowania nauczyciele 
zawodu kształtowali zachowania twórcze i aktywne, wzbudzali postawy empatii 
wobec ludzi chorych i potrzebujących, uczyli odpowiedzialności podczas służby 
choremu. Uczennice były zobowiązane do przestrzegania zasad etyki zawodowej 
podczas praktycznej nauki zawodu. W placówkach odbywała się corocznie uroczy-
stość „czepkowania”, podczas której dyrektor szkoły lub wychowawca nakładał biały 
czepek na głowę adeptki zawodu pielęgniarki czy położnej. Następnie uczennice 
składały ślubowanie, po czym śpiewano hymn pielęgniarski. W szkołach obowią-
zywało umundurowanie: sukienka z białym kołnierzykiem, krzyżak i białe buty. 
W trakcie nauki w kolejnych etapach przygotowania zawodowego na białe czepki 
zakładane były wąskie aksamitki koloru czarnego dla pielęgniarek i czerwonego 
dla położnych2. 

Od początku istnienia szkoły ściśle współpracowały z placówkami służby zdro-
wia. Wśród lekarzy wielu było wykładowców przedmiotów klinicznych. Niektóre 
pielęgniarki pełniły rolę instruktorek zawodu. Uczennice odbywały praktyczną naukę 
zawodu w rzeczywistych warunkach szpitalnych, pracując przy chorych pod czujnym 
okiem i opieką nauczycieli zawodu. Nauczycielki stanowiły wzór do naśladowania, 
towarzyszyły uczennicom w dobrych, jak i trudnych chwilach, uczyły opieki nad 
chorym, komunikowania się z chorym, wykonywania zabiegów leczniczo-pielęgnacyj-
nych, uczestniczenia w diagnostyce pacjenta, a także organizacji pracy i wypełniania 
dokumentacji. Dzięki takiej współpracy uczennice mogły wykonywać wszystkie 
czynności pielęgnacyjno-lecznicze.

Praktyczna nauka zawodu odbywała się na wszystkich oddziałach. Dziewczęta 
pełniły dzienne, jak i nocne dyżury, podczas których współpracowały z personelem 
oddziału i opiekowały się chorymi, mając możliwość sprawdzić swoją odporność 
i wytrzymałość na pracę w godzinach nocnych. Każdy dyżur dzienny i nocny 
kończył się raportem o chorych, w którym przekazywano wiadomości o stanie 
pacjentów następnej zmianie uczennic.

Pod koniec lat 90. podjęto działania na rzecz wydłużenia cyklu kształcenia 
w szkole pomaturalnej z 2 do 2,5 roku tak, aby absolwentki były przygotowane 
do opieki nad człowiekiem, grupą, rodziną w stanie zdrowia i choroby. Kształcenie 
w szkole kończyło się egzaminem dyplomowym, który składał się z dwóch części: 
2  D. Suchorzepka, A. Michalik, A. Gajda, Historia Szkoły Medycznej w Przemyślu 1945-

2015, Przemyśl 2015; B. Siuta, D. Misiołek, M. Wolak, 35 lat szkoły medycznej w Jaśle, 
Jasło 2011.

Bożena Belcar
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egzaminu ustnego i praktycznego w oddziałach szpitalnych. Uczennice losowały od-
dział i pacjenta, przy którym wykonywały wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi 
lecznicze podlegające ocenie komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

Przez wiele dekad Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie organizowało dla szkół 
Olimpiadę Pielęgniarstwa, w której uczestniczyły uczennice z naszego regionu. 
Wiele doszło do finałowej edycji, a nawet zwyciężało.

W 1998 r. szkoły opuściły ostatnie absolwentki liceów medycznych.
Kształcenie pielęgniarek w szkołach pomaturalnych zakończyło się w 2005 r., 

zaś położnych w 2001 r., ponieważ przeniesione zostało do szkolnictwa wyższego. 
Szkoły medyczne w ciągu kilkudziesięciu lat wykształciły tysiące pielęgniarek 
i położnych, robiły to na wysokim poziomie, będąc dla wielu dziewcząt szkołą 
przygotowującą nie tylko do zawodu, ale i do życia. Ich absolwentki pracowały 
i pracują do dzisiaj w wielu placówkach ochrony zdrowia w całej Polsce.

Zakończył się bardzo dobry okres funkcjonowania wspomnianych placówek. 
Pozostały te, które szybko dostosowały się do oczekiwań rynku pracy i tworzyły 
nowe kierunki kształcenia. Kontynuowano lub rozpoczęto kształcenie w zawodach: 
ratownik medyczny, technik masażysta, technik elektroradiolog, technik denty-
styczny, terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, 
technik ortopeda, technik farmaceutyczny, opiekun medyczny, technik usług 
kosmetycznych i inne.

Przez minione 73 lata szkoły przechodziły szereg zmian i przeobrażeń. 
Zmieniało się wszystko: system i kierunki kształcenia, nazwa, plany nauczania, 
programy kształcenia i organ prowadzący. Dzisiaj w województwie podkarpackim 
funkcjonuje 7 szkół:

1. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Przemyślu, obejmujące:

• Medyczną Szkołę Policealną im. Jadwigi Iżyckiej, 
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
2. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie, 

obejmujące:
• Medyczną Szkołę Policealną, 
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
3. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie, obej-

mujące:
• Medyczną Szkołę Policealną, 
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Kształcenie w szkołach medycznych . . .
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4. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Sanoku, obej-
mujące: 

• Medyczną Szkołę Policealną im. Anny Jenke,
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle, obejmujące:
• Medyczną Szkołę Policealną im. Prof. Rudolfa Weigla, 
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Mielcu: 
• Medyczną Szkołę Policealną, 
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
7. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, 

obejmujące:
• Medyczną Szkołę Policealną im. Hanny Chrzanowskiej,
• Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych,
• Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Szkoła medyczna w Łańcucie

Szkoła Medyczna w Łańcucie, od powołania Liceum Medycznego Pielęgniar-
stwa w 1962 r. do chwili obecnej, ma swą siedzibę wraz z II Liceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. Grunwaldzkiej 11, stanowi ważny element społeczności lokalnej. 
Przez młodzież popularnie nazywana jest „Medykiem”. Po kilku zmianach orga-
nizacyjnych funkcjonuje obecnie jako Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

 W ciągu 50 lat grono pedagogiczne tworzyli nauczyciele przedmiotów ogól-
nokształcących, nauczyciele zawodu, lekarze, farmaceuta. Wszyscy oni przekazywali 
swoją wiedzę i umiejętności poparte doświadczeniem zawodowym, kształtowali 
postawy, inspirowali do rozwoju i pracy nad sobą. Na przestrzeni lat szkoła kształciła 
w systemie licealnym, pomaturalnym i policealnym w następujących zawodach: 
pielęgniarka, dietetyk, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, technik masażysta, 
higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, 
asystent osoby niepełnosprawnej, technik ortopeda.

Rozpoczęcie kształcenia w nowych zawodach wymaga od kadry pedagogicznej 
przekwalifikowania się poprzez studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne. Baza 
szkoły została wzbogacona o nowe pracownie dydaktyczne, odbywały się zajęcia 
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w pracowni dietetyki, ratownictwa medycznego, masażu. Pracownie zawodowe 
są doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt i środki. Są ciągle doposażane 
i udoskonalane.

Jednostka współpracuje ze środowiskiem lokalnym, współuczestniczy w Dniach 
Powiatu, Pikniku Integracyjnym, organizuje akcje: Pomóż dzieciom przetrwać zimę, 
Góra grosza, prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy. Uczniowie działają w wolon-
tariacie na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych. Najlepsi z kierunku 
dietetyk i ratownik medyczny uczestniczyli w konkursach zawodowych, aż do czasu 
wygaszenia tych kierunków. 

Wycieczki dydaktyczne to kolejny stały element kształcenia w szkole. Każdy 
uczeń ma możliwość obejrzenia różnych interesujących placówek, które są wzorowo 
prowadzone w naszym województwie. 

W 2009 roku szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 
Bardzo istotnym elementem pracy szkoły jest Biblioteka, w której panuje 

świetna atmosfera, sprzyjająca nauce i rozwojowi człowieka. Można tam nie tylko 
zgłębiać wiedzę, ale również podyskutować i wypić herbatkę.

Nauczyciele pracujący w szkole starają się stworzyć dobry klimat sprzyjający 
nauce i wychowaniu adeptów zawodów medycznych, każdego ucznia traktują 
indywidualnie, pomagają młodzieży w rozwiazywaniu problemów zdrowotnych, 
jak i społecznych.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole i wielu placówkach ochrony 
zdrowia, opieki społecznej pod okiem nauczyciela zawodu. Nauczyciel jest dla nich 
mistrzem i mentorem, przekazuje nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także uczy 
właściwej postawy zawodowej. W szkole indywidualizuje się proces nauczania, 
dostosowując warunki i metody do potrzeb ucznia.

Od 2007 roku po skończonej edukacji uczniowie przystępują do egzaminu 
zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Od samego początku 
uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki oscylujące wokół 90%.

Obecnie szkoła prowadzi nabór na następujące kierunki: terapeuta zajęciowy, 
technik masażysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, technik 
ochrony fizycznej osób i mienia, technik ortopeda, technik usług kosmetycznych, 
opiekunka dziecięca3.

Szkoła medyczna w Jaśle

Jest to szkoła, która swoimi korzeniami sięga roku 1961, kiedy to staraniem 
władz miasta, Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Wojewódzkiej Rady Na-

3  B. Belcar, J. Szpunar, K. Sobek, Złoty jubileusz Szkoły Medycznej w Łańcucie, Łańcut 2012.
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rodowej w Rzeszowie i pani Ireny Dąbrowskiej powstała dwuletnia Państwowa 
Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa. 

W kolejnych dekadach przechodziła kilkakrotnie reorganizację. Obecnie 
funkcjonuje jako Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Jaśle. Prowadzi nauczanie w zawodach medycznych i społecznych dla 
młodzieży i dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej oraz na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych. Obecnie placówka kształci w systemie rocznym opiekuna 
medycznego i dwuletnim w następujących zawodach: asystentka stomatologiczna, 
higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik farmaceutyczny, technik 
masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych.

Od września 2018 r. planowane jest utworzenie nowych kierunków: technik 
elektroradiolog, protetyk słuchu, opiekun w domu pomocy społecznej. Praktyczna 
nauka zawodu odbywa się pod kierunkiem nauczycieli w najlepszych placówkach 
ochrony zdrowia i zakładach pracy Jasła i okolic. 

Szkoła organizuje i finansuje praktyki zawodowe. O efektach działań świadczy 
wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (od 
90% do 100%). Uczniowie i słuchacze mają możliwość korzystania ze stypendiów 
Samorządu Województwa Podkarpackiego za najlepsze wyniki w nauce oraz dla 
osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Słuchacze Medyczno-
-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mogą również 
korzystać z boiska sportowego i pomieszczeń szkolnych oraz biblioteki i czytelni 
multimedialnej. Wejście do szkoły zostało dostosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Osoby spoza Jasła mają możliwość zakwaterowania w Bursie Mię-
dzyszkolnej. Tradycją szkoły jest udział młodzieży w uroczystościach, imprezach, 
konkursach organizowanych w środowisku lokalnym, jak również niesienie pomocy 
ludziom chorym i samotnym. Absolwenci są bardzo dobrze przygotowani do pracy 
w kraju i za granicą. Obecnie pracują w wielu miejscach na świecie i cieszą się opi-
nią doskonale przygotowanych do zawodu. Szkoła miała różne siedziby. Obecnie 
placówka znajduje się w zabytkowym pałacu Sroczyńskich przy ulicy Sroczyńskiego 
2. To piękny zabytkowy budynek, który jest dodatkowym atutem szkoły4.

Szkoła medyczna w Przemyślu

Przemyska szkoła medyczna jest najstarszą tego typu placówką na Podkarpa-
ciu. Została założona 3 stycznia 1945 r. przez doktora Stefana Kaczora pod nazwą 
Państwowa Szkoła Higienistek i Położnych. Naukę w niej rozpoczęły 42 uczenni-
ce. Najlepsze absolwentki zostały instruktorkami kształcącymi kolejne roczniki.  

4  Na podstawie informacji z MSCKZiU w Jaśle.

Bożena Belcar
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15 września 1946 r. rozpoczęła działalność zorganizowana z inicjatywy doktora 
Jana Żaczka Wojewódzka Szkoła Pielęgniarska, w której naukę pobierały 33 uczen-
nice. Przez kolejne dziesiątki lat szkoła przechodziła wiele zmian organizacyjnych 
i systemowych, powstało m.in. liceum pielęgniarstwa, 8 czerwca 1991 r. nadano 
jej imię Jadwigi Iżyckiej. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych w placówce rozpoczęło się kształcenie 
w systemie policealnym, kolejno na kierunkach: fizjoterapia, ratownik medyczny, 
terapeuta zajęciowy, a po roku 2000: analityk medyczny, technik farmaceutyczny 
i technik masażysta. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy placówka 
sukcesywnie poszerzała swoją ofertę edukacyjną, rozpoczęto kształcenie na kierun-
kach: opiekunka środowiskowa, opiekun w DPS, opiekun medyczny, opiekunka 
dziecięca i technik usług kosmetycznych. 

Dzisiejsza Szkoła to Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Przemyślu. W jego obrębie funkcjonuje 11 oddziałów kształ-
cących w różnych zawodach. Od 2006 r. jest ośrodkiem egzaminacyjnym, a 23 
nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów. 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w blisko 50 placówkach, 
takich jak: przychodnie, apteki, salony kosmetyczne, szpital, DPS-y i ŚDS-y. Szkoła 
realizuje wiele programów profilaktycznych (antynarkotykowych, antynikotynowych 
i antynowotworowych) zarówno dla uczniów/słuchaczy, jak i dla środowiska lokalne-
go. Bierze także udział poprzez swoich uczniów/słuchaczy w akcjach charytatywnych 
i działaniach wolontariackich, m.in.: Szlachetnej Paczce, WOŚP, DKMS, PCK, Dniu 
Seniora, Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych. 

Od 2015 r. szkoła prowadzi także kształcenie ustawiczne dorosłych poprzez 
prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawo-
dowych, a także kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umie-
jętności i kwalifikacji zawodowych. W formie kursu kwalifikacyjnego realizowane 
jest kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej5.

Szkoła medyczna w Rzeszowie

Pierwszą szkołą medyczną w Rzeszowie była Państwowa Szkoła Felczerska, 
istniejąca w latach 1951–1953. Kolejno powstawały szkoły: pielęgniarska, higie-
nistek szkolnych, opiekunek dziecięcych.

Istotnym problemem w funkcjonowaniu tych szkół był brak własnych 
obiektów: sal wykładowych, internatu, stołówki i bazy do szkolenia praktycznego. 
Sytuacja ta miała wpływ na podjęcie starań o utworzenie jednej placówki kształ-

5  Na podstawie informacji z MSCKZiU w Przemyślu.

Kształcenie w szkołach medycznych . . .
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cenia średnich kadr medycznych. I tak w 1971 r. powstało Medyczne Studium 
Zawodowe, które przejęło istniejące już w mieście szkoły o profilu medycznym 
i otrzymało uprawnienia do tworzenia nowych kierunków. Odpowiadając na 
aktualne wymagania rynku pracy, w Medycznym Studium Zawodowym niektóre 
kierunki były likwidowane bądź czasowo zawieszane a otwierano nowe6. 

Dzisiaj funkcjonuje jako Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rzeszowie. Kształci w 10 zawodach: asystentki stomatologicznej, 
higienistki stomatologicznej, opiekuna medycznego, opiekunki dziecięcej, ortoptystki, 
protetyka słuchu, technik dentystycznego, technika elektroradiologa, technika masa-
żysty, technika usług kosmetycznych, technika farmaceutycznego.

W placówce rokrocznie kształci się około 500 słuchaczy, zarówno w systemie 
dziennym, jak i zaocznym. Obecnie szkoła posiada 35 pracowni specjalistycz-
nych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt, zgodnie z wymaganiami nowej pod-
stawy programowej. Szkoła dysponuje m.in. pracownią techniki dentystycznej, 
wyposażoną w wysokospecjalistyczne oprogramowanie CAD/CAM, co plasuje 
placówkę kształcącą techników dentystycznych na bardzo wysokiej pozycji. Dzię-
ki takiemu zapleczu oraz odbywaniu przez słuchaczy praktycznej nauki zawodu 
w rzeczywistych warunkach pracy, na zasadzie kształcenia dualnego, możliwe jest 
przygotowanie zawodowe młodzieży na najwyższym poziomie. Odzwierciedla to 
blisko stuprocentowa zdawalność egzaminów zawodowych i sprawia, że absolwenci 
są wysoko cenionymi pracownikami, chętnie zatrudnianymi w kraju i za granicą. 
W placówce znajduje się dobrze wyposażona biblioteka (ponad 17 tysięcy książek 
z zakresu medycyny), czytelnia i pracownia multimedialna. Szkoła posiada zaplecze 
sportowo-rekreacyjne (salę gimnastyczną, siłownię szkolną, siłownię na wolnym 
powietrzu), internat oraz stołówkę. Na przestrzeni lat stała się uznaną placówką 
kształcenia średnich kadr medycznych w regionie południowo-wschodniej Polski. 
Dzisiejszą renomę i pozycję zawdzięcza wysokiemu poziomowi nauczania7. 

Szkoła Medyczna w Sanoku

Szkoła w Sanoku to placówka, która rozpoczęła działalność w 1962 roku, począt-
kowo jako Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe, kolejno jako Zespół 
Szkół Medycznych, a następnie Medyczna Szkoła Policealna. W ostatnich latach wizja 
i misja szkoły ulegały stopniowej weryfikacji i tak na bazie wychowania do wartości 
uzupełniono jej misję do: Profesjonalni, Kreatywni, Zawodowo Aktywni przez Całe Życie. 

Obecnie działa jako Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Sanoku. W placówce kształci się młodzież i dorosłych, a naukę 
6  http://medyk-studium.pl/index.php/o-nas/historia-szkoly/ (dostęp: 11 maja 2018).
7  Na podstawie informacji z MSCKZiU w Rzeszowie.

Bożena Belcar
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bezpłatnie pobiera 430 osób. W cyklu 2-letnim, 2,5-letnim i rocznym w zawodach 
w formie stacjonarnej: protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masaży-
sta, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, opiekunka 
dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog, natomiast 
w formie zaocznej: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, 
opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa. Placówka podejmuje wiele dzia-
łań sprzyjających doskonaleniu efektywności kształcenia, w tym kształtujących 
umiejętności zawodowe, umiejętności ważne w procesie uczenia się przez całe 
życie i na rynku pracy oraz pogłębiających umiejętności kluczowe określone dla 
kształcenia ogólnego. 

Od roku 2012/2013 szkoła prowadzi kształcenie zawodowe, wykorzystując nowe 
programy nauczania w układzie przedmiotowym. Bogata i systematycznie doposażona 
baza oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyjają realizowaniu procesu 
kształcenia słuchaczy na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza rokrocznie wysoka 
zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych. W ostatnich latach pozytywny wynik 
z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie uzyskuje od 80 do 100% osób 
zdających, czyli w niektórych zawodach wszyscy przystępujący.

Szkoła posiada do dyspozycji m.in. bibliotekę z Internetowym Centrum 
Informacji Multimedialnej, szerokopasmowe łącze internetowe i Wi-Fi, dwie 
pracownie komputerowe oraz inne nowoczesne pracownie zawodowe: farmaceu-
tyczną, masażu, kosmetyczną, terapeutyczną, opieki i pielęgnacji dziecka oraz osoby 
dorosłej, ratownictwa i stanów zagrożenia życia. Nauczyciele i słuchacze realizują 
szereg zadań, których drogowskazem są słowa patronki Anny Jenke: „Iść do ludzi 
z duszą bogatą w miłość”.

Historia placówki zapisana jest w kronikach szkoły. Efekty działalności szkoły 
są prezentowane w wydawanej przez szkołę gazetce „ESKULAPeK” i na stronie 
internetowej Centrum oraz w prasie lokalnej. Placówka i jej działalność są pozy-
tywnie postrzegane przez społeczeństwo. 

Sanocka szkoła to jedyna w mieście placówka należąca do grona Certyfiko-
wanych Szkół Promujących Zdrowie. W listopadzie 2017 r. świętowała jubileusz 
55-lecia oraz uroczystość ślubowania pierwszych roczników na sztandar szkoły8. 

Szkoła medyczna w Stalowej Woli

Szkoła medyczna w Stalowej Woli została założona w 1961 roku. Różne były 
jej losy. Zmieniały się nazwy i kierunki kształcenia. Na funkcjonowanie placówki 
wpływ miała sytuacja społeczno-polityczna, która również ulegała wielu przemianom. 
8  Na podstawie materiałów przygotowanych przez Halinę Połojko – dyrektora MSCKZiU 

w Sanoku.

Kształcenie w szkołach medycznych . . .
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Przez te ponad 50 lat szkołę ukończyło 4038 uczniów – absolwentów różnych 
kierunków kształcenia. Rozsiani są po Polsce i całym świecie. Wielu ukończyło 
studia wyższe. Niektórzy stali się nauczycielami w swojej szkole.

W tamtym czasie na terenie województwa rzeszowskiego, podobnie jak w całym 
kraju, brakowało średniego personelu medycznego, dlatego utworzono Liceum Pielęgniar-
skie, a do szkoły przyjmowano kandydatki po IX klasie szkoły podstawowej. W 1965 
roku przekształcono go w pięcioletnie Liceum Medyczne, zlokalizowane przy ul. Staszica 
5. Ukończyło go 1762 absolwentów. Zapotrzebowanie regionu na wykwalifikowanych 
pracowników służby zdrowia różnych specjalności nie słabło, dlatego uruchomiono 
Medyczne Studium Zawodowe. Szkoliło ono pielęgniarki w dwuletnim cyklu naucza-
nia na podbudowie szkoły średniej, po maturze. W Studium powoływano w kolejności 
następujące kierunki: opiekunka dziecięca, higienistka stomatologiczna, fizjoterapeuta.

W 1994 r. szkoła otrzymała imię Hanny Chrzanowskiej – wybitnej polskiej 
pielęgniarki. Otworzono nowe kierunki: dietetyk, terapeuta zajęciowy, ratownik 
medyczny, technik masażysta. Dostosowując kształcenie do potrzeb rynku pracy, 
otworzono kierunek opiekun medyczny w systemie zaocznym, a potem technik 
usług kosmetycznych oraz technik elektroradiolog. Kadra pedagogiczna sprostała 
nowym wyzwaniom, doskonaląc się i uzyskując potrzebne kwalifikacje.

W 2014 r. powstaje Medyczno-Społeczne Centrum kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Stalowej Woli. Przez 57 lat szkoła na dobre wrosła w życie miasta 
i regionu. Jej baza dydaktyczna cały czas rozwija się i doskonali. Szkoła posiada 
świetnie wyposażone pracownie: zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, dezynfekcji 
i sterylizacji, diagnostyki radiologicznej, masażu, kosmetyki, ratownictwa, informa-
tyki i anatomii. Także szkolna biblioteka może poszczycić się bogatymi zbiorami. 
Większość pracowni ma system komputerowy pozwalający na ciekawe prowadzenie 
zajęć. Jest otwarta na potrzeby środowiska. Młodzież i kadra pedagogiczna uczest-
niczą w działaniach edukacyjnych na rzecz dzieci i dorosłych dotyczących ratow-
nictwa przedmedycznego, kosmetyczki udzielają porad związanych z pielęgnacją 
ciała oraz zapobieganiem stopie cukrzycowej, masażyści wykonują masaż podczas 
trwania zawodów sportowych na terenie miasta. Placówka uczestniczy i organizuje 
akcje charytatywne na rzecz potrzebujących pomocy i corocznie wspomaga Dom 
Dziecka, zbierając pieniądze podczas aukcji. Jest obecna na targach edukacyjnych. 
Pracuje w ten sposób od lat, chcąc zaznaczyć swoją obecność w regionie. 

Szkoła medyczna w Mielcu

1 września 1962 r. na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Rzeszowie z dnia 10 maja 1962 r. i Wydziału Oświaty Prezydium 

Bożena Belcar
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Powiatowej Rady Narodowej w Mielcu utworzone zostało Liceum Medyczne 
Pielęgniarstwa w Mielcu. Jego poprzedniczką była roczna, a następnie dwuletnia 
Zasadnicza Szkoła Medyczna Asystentek Pielęgniarskich.

Budujący się nowy Szpital Rejonowy w Mielcu, powstające nowe oddziały 
wymusiły rozwój szkolnictwa medycznego i powstanie pięcioletniego Liceum Me-
dycznego. Początkowo, wraz z I LO, mieściło się w budynku pod tzw. „zegarem”. 
Rok szkolny 1977/1978 powitano w nowym obiekcie przy ulicy Kościuszki 7.

Przez ponad 50 lat funkcjonowania placówki miały miejsce zmiany organi-
zacyjne i systemowe. Otwierano m.in. nowe kierunki kształcenia: technik farma-
ceutyczny, technik masażysta, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepeł-
nosprawnej, pracownik socjalny, technik usług kosmetycznych, opiekun w DPS, 
dietetyk, ratownik medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, 
higienistka stomatologiczna, technik elektroradiolog, opiekun osoby starszej. 

W placówce mieszczą się doskonale wyposażone sale wykładowe i ćwiczeniowe. 
Kadra kierownicza oraz nauczyciele przedmiotów teoretycznych i praktycznych to 
prawdziwi profesjonaliści, pasjonaci, dzielący się z uczniami swoją wiedzą, umiejętno-
ściami, bogatym doświadczeniem zawodowym. Dbają o wysoki poziom kształcenia 
i właściwe postawy zawodowe. W mieleckim „Medyku” (taka nazwa funkcjonowała 
w środowisku) nigdy nie brakowało doskonałych nauczycieli oraz instruktorów 
zawodu, pracujących w instytucjach służby zdrowia i opieki społecznej, aptekach, 
zakładach kosmetycznych i innych placówkach. Często byli i są to absolwenci szkoły9. 

Publiczne szkoły medyczne w województwie podkarpackim to placówki z trady-
cjami kształcenia, które osiągają bardzo wysokie wyniki egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. Ich absolwenci pracują w kraju i zagranicą. Stanowią istotne 
ogniwo w przygotowaniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia w Polsce.

W procesie kształcenia w zawodach medycznych i społecznych wiele uwagi 
poświęca się kształtowaniu właściwych postaw zawodowych, zgodnych z zasadami 
etycznymi pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej. Praca z człowiekiem 
chorym lub niepełnosprawnym jest trudna i wymaga od ucznia zdolności do em-
patii, cierpliwości i odporności psychicznej.

Proces kształcenia przebiega w dwóch częściach: kształcenia zawodowego teo-
retycznego i kształcenia zawodowego praktycznego. Co najmniej 50% puli godzin 
realizowana jest w postaci kształcenia zawodowego praktycznego. Duża część zajęć 
praktycznych i całość praktyki zawodowej obywa się u pracodawców w oddziałach 
szpitalnych, domach opieki, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, poradniach re-
habilitacyjnych w postaci kształcenia dualnego. Po zakończeniu kształcenia uczniowie 
przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdawalność 
9  Na podstawie materiałów dostarczonych przez Jolantę Liniewicz – dyrektora MSCKZiU 

w Mielcu.

Kształcenie w szkołach medycznych . . .
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tychże egzaminów jest na poziomie 90–100%, co świadczy o wysokim poziomie 
nauczania w tych szkołach. Corocznie pojawiają się nowi kandydaci do zawodów, lecz 
niestety z roku na rok jest ich coraz mniej. Fakt ten wynika z niżu demograficznego 
i z konkurencyjności szkół wyższych. 

8 maja 2018 roku w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 
odbyło się Forum Edukacji Zawodowej w Branży Medycznej. Jego uczestnikami byli 
dyrektorzy i nauczyciele szkół medycznych oraz przedstawiciele pracodawców. Celem 
spotkania było pogłębienie współpracy szkół z pracodawcami, wymiana poglądów, 
oczekiwań i pomysłów. W spotkaniu udział wziął Bogdan Kruszakin, kierownik 
Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, oraz 
Radosław Skiba, dyrektor Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny na temat: Oczekiwania praco-
dawców względem szkół kształcących w zawodach medycznych. Wzięli w nim udział 
zaproszeni goście oraz uczestnicy Forum. 

Współpraca szkół z pracodawcami powinna dotyczyć nie tylko realizacji 
praktycznej nauki zawodu, ale także opracowywania, recenzowania, konsultowa-
nia programów nauczania, promocji szkoły, tworzenia klas patronackich, stażów 
absolwenckich i nauczycielskich, różnych wariantów partnerstwa szkoły z placów-
ką. Taka współpraca ma celu utrzymanie nauczania na wysokim poziomie oraz 
dostosowanie kształcenia do potrzeb pracodawców.

Bożena Belcar jest nauczycielem konsultantem PCEN  
w Rzeszowie

Bożena Belcar
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Małgorzata Kawalec

Kształcenie ustawiczne na 
Podkarpaciu – potrzeba czasów, 
szansa edukacji

Co tak naprawdę oznacza kształcenie ustawiczne? Konieczność zdobywania 
wciąż nowych kwalifikacji ze względu na coraz częstsze zmiany miejsca pracy? Próbę 
nadążania za rynkiem i wiedzą branżową? A może po prostu ciągły rozwój współ-
czesnego człowieka? Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zlecił jesienią 2017 r. 
przebadanie w ramach dwóch przedsięwzięć reprezentatywnej grupy mieszkańców 
Podkarpacia1 oraz przedsiębiorców szkolących swoich pracowników, a także firm 
i instytucji szkoleniowych2 w temacie kształcenia ustawicznego. Diagnoza dotyczyć 
miała chęci, wybieranych sposobów, finansowania kształcenia ustawicznego, ale 
także motywacji osób dorosłych do podejmowania wysiłku, jakim jest uczestnictwo 
w podnoszeniu kwalifikacji.

Kto się szkoli?

W ciągu ostatniego roku 17% dorosłych mieszkańców naszego województwa 
uczestniczyło w jakiejkolwiek formie dokształcania lub podnoszenia kwalifikacji3. 
1  W ramach badania „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy”, Rzeszów 2017, 

dostępny w Internecie [18 maja 2018 r.]: http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/5960412-
badanie-potencjal-kadrowy-podkarpackiego-rynku-pracy-. Wszystkie dane użyte w artykule 
do odniesieniu do osób fizycznych pochodzą z ww. raportu.

2  W ramach badania „Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu”, Rzeszów 2017, dostępny 
w Internecie [18 maja 2018 r.]: http://wuprzeszow.praca.gov.pl/-/5960017-badanie-
ksztalcenie-ustawiczne-na-podkarpaciu-. Wszystkie dane użyte w artykule do odniesieniu 
do przedsiębiorstw oraz do firm i instytucji szkoleniowych pochodzą z ww. raportu. 

3  Jest to wskaźnik wyższy niż wynikający z oficjalnych statystyk: wskaźnik uczestnictwa 
dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (w wieku od 25 do 64 lat) wyniósł dla 
Polski na koniec 2015 r. 3,5%, dane Eurostat, dostępne w Internecie [18 maja 2018 r.]: 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2016-pl_pl.pdf – a to za sprawą 
przyjętych definicji. W badaniu na Podkarpaciu dopuszczono bowiem odnoszenie się do 
ostatniego roku, podczas gdy wskaźniki porównawcze w UE odnoszą się do okresu czterech 
tygodni przed badaniem. Przy niewielkim stopniu upowszechnienia kształcenia ustawicznego 
w Polsce – scharakteryzowanie udziału w dłuższym okresie czasu pozwala na uchwycenie cech 
kształcenia ustawicznego, podczas gdy przyjęcie perspektywy ostatniego miesiąca wykluczałoby 
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Najczęściej szkolą się osoby pracujące oraz bierne zawodowo (jednak wśród nich, 
zgodnie z definicją wskazującą na brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, która 
charakteryzuje osoby bierne, 11% stanowili studenci, co w sposób oczywisty przekłada 
się na podniesienie tego wskaźnika), niemal dwukrotnie rzadziej – osoby bezrobotne. 
Odsetki osób podejmujących ten wysiłek w ciągu ostatniego roku wynoszą w tych 
grupach odpowiednio 19,3%, 20,2% oraz 11,3%. 

Znaczna część kształcenia ustawicznego osób dorosłych inicjowana jest w zakła-
dach pracy lub wręcz przez nie organizowana: 54,3% przedsiębiorców potwierdza 
potrzebę prowadzenia kształcenia ustawicznego wśród pracowników, a 80% stwierdza, 
że szkolenia w ich zakładzie pracy są inicjowane głównie przez nich jako pracodawców. 
Informacje uzyskane od mieszkańców Podkarpacia weryfikowane więc były opiniami 
zbieranymi w przedsiębiorstwach. Zgodnie z deklaracjami właścicieli i kadry zarzą-
dzającej podkarpackich przedsiębiorstw – ponad 1/3 (35,4%) z nich zorganizowała 
dla swoich pracowników w ostatnich 12 miesiącach jakieś formy podnoszenia kwa-
lifikacji. Nie jest to więc duży odsetek – oznacza, że w blisko 2/3 podkarpackich firm 
polityka szkoleniowa pracowników nie jest w ogóle prowadzona. Należy zaznaczyć, 
że wraz ze wzrostem liczebnym firmy wzrasta częstotliwość podejmowania tego typu 
działań: od 27% w przypadku mikroprzedsiębiorstw, przez 40% w przypadku małych 
firm, ok. ¾ w przypadku firm zatrudniających od 50 do 1000 pracowników, aż do 
firm bardzo dużych (powyżej 1000 pracowników), spośród których wszystkie pro-
wadziły aktywną politykę szkoleniową. Takim działaniom sprzyja też przynależność 
do sektora publicznego (częściej szkolą się pracownicy zatrudnieni w instytucjach 
finansowanych ze źródeł publicznych) oraz okres funkcjonowania przedsiębiorstwa 
(im dłuższy – tym częściej szkolenia są organizowane, w przypadku firm działających 
powyżej 20 lat odsetek ten sięga 48%).

W kształceniu ustawicznym uczestniczą najczęściej osoby młode, a częstotli-
wość uczestnictwa maleje stopniowo wraz z wiekiem mieszkańców Podkarpacia – od 
48% w przypadku osób do 23 roku życia, przez 11% osób w wieku 31–40 lat, po 
7% w przypadku osób po 50 roku życia. Tendencję tę należy ocenić negatywnie, 
a w grupach starszych wiekiem poszukać kandydatów do dalszego podnoszenia 
kwalifikacji, pod warunkiem posiadania odpowiedniej dla nich oferty szkoleniowej 
(faktem jest bowiem, że osoby z największym stażem zawodowym, który idzie 
w parze z wiekiem, są jednocześnie najbardziej krytyczne pod kątem użyteczności 
oferowanych im szkoleń). Jeżeli chodzi o podbudowę do kształcenia ustawicznego 
w postaci wykształcenia formalnego posiadanego przez osoby dorosłe, to badania 
pokazały, że podnoszenie kwalifikacji deklarują najczęściej osoby z wykształce-
niem ogólnokształcącym (31%) oraz osoby, które posiadają wykształcenie wyższe 
(25%). Skłonność do uczestnictwa w dokształcaniu jest najmniejsza wśród osób 

większość respondentów z udziału w badaniu i uniemożliwiało jego scharakteryzowanie.

Małgorzata Kawalec
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z wykształceniem zasadniczym zawodowym (niespełna 7%). Wydawać by się 
mogło, że niższy poziom wykształcenia formalnego powinien wymuszać częstsze 
podnoszenie kwalifikacji, jednak należy zwrócić uwagę, że osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, w przeciwieństwie do absolwentów liceów ogólnokształ-
cących, posiadają wyuczony zawód – nie dziwi więc przytoczona statystyka. Osoby 
posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące, które nie zdecydowały się na 
studia są natomiast naturalnymi kandydatami do podnoszenia kwalifikacji czy to 
w szkołach policealnych, czy w ramach kształcenia ustawicznego – jest to grupa, 
w której największy odsetek osób nadal się kształci.

Udział w kształceniu ustawicznym łatwiej przychodzi tym, których sytuacja 
zawodowa i społeczna jest relatywnie lepsza: im korzystniejsza ocena własnej sytuacji 
ekonomicznej, tym większa częstotliwość uczestnictwa w kształceniu ustawicznym 
(kształci się 9% osób o dochodzie zdecydowanie niewystarczającym i 26% osób o do-
chodzie zdecydowanie wystarczającym na zaspokojenie potrzeb rodziny). Nie jest to 
tylko kwestia dostępności środków, raczej syndrom cech: im korzystniejsza sytuacja 
finansowa respondentów (dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb), tym wyższy 
wskaźnik osób kształcących się w zakresie całkowicie związanym z zatrudnieniem. 
Wydaje się więc, że przekonanie do kształcenia przez całe życie współistnieje z innymi 
opiniami i postawami, które wspólnie przekładają się na lepszą pozycję zawodową 
i życiową danej osoby. Pokazują to również kolejne informacje wynikające z badania: 
głównym powodem decyzji o uczestnictwie w dokształcaniu dla blisko 40% osób 
pracujących, dla 31% osób z wykształceniem wyższym oraz dla 59% osób samoza-
trudnionych była wewnętrzna motywacja: „lubię zdobywać nową wiedzę, czuję taką 
wewnętrzną potrzebę”. Wśród osób bezrobotnych odpowiedź tę wybrała jedynie co 
dziesiąta, a wśród biernych zawodowo – co 37 osoba (2,7% podnoszących kwalifi-
kacje). Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia maleje równocześnie skłonność do 
przekonania, że kształcenie nie ma sensu i nie poprawi sytuacji zawodowej (osoby 
z wykształceniem wyższym znacznie częściej niż pozostali brak udziału w kształceniu 
ustawicznym uzasadniają za to brakiem ciekawej oferty).

W czym się szkolimy?

Najczęstsze wybierane formy, w których uczestniczą osoby dorosłe to szkolenia 
w godzinach pracy (w przypadku osób pracujących dotyczy to niemal połowy osób 
szkolących się), kursy zawodowe, kończące się uzyskaniem uprawnień, certyfikatu (tutaj 
najczęstszy jest udział osób bezrobotnych – aż 1/3 osób bezrobotnych szkolących się wy-
biera tego typu formy) oraz studia I lub II stopnia – 21,3% (w tym przypadku wyraźnie 
większy jest udział osób biernych zawodowo z powodu nadreprezentacji studentów). 

Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu . . .
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Uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu ustawicznym związane jest z reguły 
z podnoszeniem kwalifikacji niezbędnych do pracy zawodowej: 2/3 przedstawicieli 
wszystkich grup zadeklarowało, że zakres kształcenia, w którym uczestniczyli był 
całkowicie, a kolejna 1/5 – że częściowo zgodny z wykonywanym zawodem. Jedynie 
16% osób dorosłych uczestniczących w kształceniu ustawicznym kształciło się w te-
matyce całkowicie niezwiązanej z własną profesją, przy czym najczęściej deklarują to 
osoby bezrobotne (25% z nich uczyło się czegoś nowego, jednak biorąc pod uwagę 
ich status można zaryzykować tezę, że wskazuje to nie tyle na chęć rozwoju w nowym 
kierunku, ile na próbę przekwalifikowania się w związku z poszukiwaniem zatrud-
nienia; w przypadku osób pracujących było to 11,5%, a w przypadku osób biernych 
zawodowo – 14,3% podejmujących kształcenie). Co ciekawe – wyraźna jest różnica 
pomiędzy mieszkańcami Rzeszowa, gdzie 98% osób uczestniczących w Lifelong Lear-
ningu (LLL)4 dokształcało się w zakresie związanym z pracą zawodową, podczas gdy 
w mniejszych miastach i miejscowościach wskaźnik ten wynosił od 67% do 88%. 

Dla blisko połowy osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym (49,5%)  
zasadniczym powodem jego podejmowania jest jednak utrzymanie zatrudnienia 
(osoby dorosłe traktują to jako warunek niezbędny do zachowania dotychczasowej 
pracy). Wskazuje to na szybkie zmiany technologiczne we współczesnej gospodarce 
oraz dbałość przedsiębiorstw o ich wdrażanie, w czym zasadniczą rolę odgrywają 
kwalifikacje pracowników. Potwierdza to też opinia pracodawców, którzy jako 
pierwszą przyczynę organizacji kształcenia ustawicznego dla swoich pracowników 
wymieniali specyfikę branży, w której działają, wymagającą ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji (opinia 52% pracodawców). Na ten sam trend wskazują inne kolejno 
podawane przez przedsiębiorców motywy: chęci/ potrzeby poprawy wydajności pracy 
pracowników (40%) oraz chęci/ potrzeby wdrożenia nowych technologii (20,5%). 
Należy przy tym zaznaczyć, że pracodawcy, którzy realizują działania w ramach LLL 
najczęściej skupiają się na szkoleniu szeregowych pracowników (72,6% tych firm 
inwestuje w ich kwalifikacje), rzadziej personel zarządzający (38,2%) oraz kadrę dy-
rektorską/ właścicielską (34,0%). Mniejsza częstotliwość szkolenia kadr z wyższych 
szczebli organizacji pracy wskazywać może nie tylko na brak takiej potrzeby (co jest 
oczywistym wytłumaczeniem niepodejmowania działań szkoleniowych), ale też na 
brak odpowiedniej oferty kształcenia, z której mogliby skorzystać – jest to jednak 
hipoteza, na którą brak jest odpowiedzi w dotychczas zebranych danych.

W tym kontekście szczególnie ciekawa wydawać się powinna oferta szkół 
i placówek oświatowych o profilu zawodowym w postaci kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych. Jest to przewidziana w systemie oświaty bezpłatna dla uczestnika 
forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Blisko 63% miesz-
kańców Podkarpacia usłyszało kiedykolwiek o takiej formie podnoszenia własnych 
4  Lifelong Learning – kształcenie ustawiczne.
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kwalifikacji (w tym 66% osób pracujących, 63% osób bezrobotnych oraz 59% osób 
biernych zawodowo), jednak ich znajomość szczegółów organizacji i uczestnictwa 
w KKZ jest niewielka: 3,1% stwierdza, że ma szeroką wiedzę na ten temat, 24,7% 
że częściową, a 72,2% że takiej wiedzy nie posiada, a jedynie słyszeli o istnieniu tej 
formy pozyskiwania kwalifikacji. Najrzadziej o KKZ słyszały osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym (51%), osoby niepełnosprawne (49%), osoby nieposia-
dające stażu pracy (49%) oraz osoby o zdecydowanie niewystarczającym poziomie 
dochodów (48%). Jednocześnie aż 79% osób mających doświadczenie w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej słyszało o kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

Odnosząc te dane do ogółu respondentów należałoby stwierdzić, że wśród 
mieszkańców Podkarpacia jedynie 17% mieszkańców ma wiedzę na temat zasad 
uczestnictwa w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, w tym 2% – wiedzę pełną. 
Osoby, które znają tę formę w większości przypadków oceniają ją pozytywnie, choć 
blisko 22% określa zasady uczestnictwa w KKZ jako nieadekwatne do potrzeb 
uczestników, a ponad 20% nie ma w tym zakresie zdania.

Dlaczego się nie szkolimy?

Istotne jest również, dlaczego zasadnicza większość mieszkańców naszego 
regionu w ciągu ostatniego roku nie podjęła próby podniesienia kwalifikacji w ja-
kiejkolwiek formie szkoleniowej – dotyczy to 83% osób dorosłych, w tym 4 na 
5 osób pracujących oraz blisko 90% osób bezrobotnych. Tłumaczenia związane 
z brakiem środków na podnoszenie kwalifikacji i brakiem czasu możliwego do 
poświęcenia na ten cel wybrała każdorazowo 1/5 respondentów (pytanie dawa-
ło możliwość wskazania kilku powodów). Podawano jednak również powody 
wskazujące na brak wewnętrznej motywacji do podejmowania wysiłku w postaci 
kształcenia ustawicznego: blisko 1/3 osób nieuczestniczących w LLL stwierdziła, 
że nie widzi sensu dalszego kształcenia, bo nie zmieni to ich sytuacji zawodowej, 
a blisko 1/5 nie czuje potrzeby dokształcania, uznając własne kwalifikacje za wy-
starczające. Znaczący odsetek (19,2%) skarży się też na brak interesującej oferty 
kształcenia na Podkarpaciu. 

Przez pracodawców brak działań szkoleniowych najczęściej tłumaczony jest 
brakiem potrzeb w kontekście specyfiki branży (w ich opinii nie wymaga ona sta-
łego dokształcania pracowników) – wskazało na tę przyczynę 53% spośród tych 
pracodawców, którzy nie organizowali żadnych form podnoszenia kwalifikacji dla 
swoich pracowników. W dalszej kolejności wskazywano na wystarczające kwalifika-
cje obecnie zatrudnionych pracowników (37%) oraz chęć ograniczenia oczekiwań 
w zakresie awansu ze strony pracowników,  którzy podnieśli kwalifikacje (20%).

Kształcenie ustawiczne na Podkarpaciu . . .
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Chęć uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w kolejnym roku deklaruje 37,6% 
mieszkańców Podkarpacia, w tym 38,8% osób pracujących, 46,4% osób bezrobot-
nych oraz 27,6% osób biernych zawodowo. Częstotliwość tych deklaracji maleje wraz 
z wiekiem (od ponad 50% wśród osób do 30 roku życia, po 22% wśród osób w wieku 
50+, ponownie więc zwraca uwagę potrzeba specyficznej pracy z tą grupą wiekową nad 
motywacją do kształcenia przez całe życie). Deklaracje te jednak w konfrontacji z fak-
tycznym uczestnictwem (17% w odniesieniu do ostatniego roku) pokazują optymizm 
niekoniecznie przekładający się na działanie. Cieszy przychylne nastawienie znacznie 
szerszej grupy do pomysłu podnoszenia kwalifikacji, jednak wydaje się, że chęć tę trzeba 
wzmocnić i ułatwić jej wdrażanie. Z tego względu zapytano w ramach badania, na ile 
osoby dorosłe czują się doinformowane w zakresie oferty usług kształcenia ustawicz-
nego. Blisko 64% jest usatysfakcjonowanych, jeżeli chodzi o dostęp do informacji, ale 
36% – nie. Wiedzę o dostępnych usługach kształcenia ustawicznego osoby dorosłe 
czerpią przede wszystkim z reklam (prasowych, radiowych, telewizyjnych) oraz stron 
internetowych – na te dwa źródła wskazała po 1/3 respondentów. Plakaty, ulotki 
i ogłoszenia ciekawią już tylko 1/5 osób dorosłych, a co dziesiątą osobę – informacje 
z urzędu pracy. Dobra współpraca z powiatowym urzędem pracy mogłaby zapewnić 
dotarcie z informacją do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, a wśród nich blisko 
22% wskazało PUP jako swoje źródło informacji o dostępnym kształceniu dla osób 
dorosłych. Na kanały informacyjne takie jak mailing, przekazywanie informacji poprzez 
pracodawcę lub organizacje i zrzeszenia wskazały nikłe odsetki respondentów.

Jak oceniamy szkolenia?

Ważnym elementem badania stanu kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu 
były pytania o jakość realizowanych szkoleń. Już na wstępie 19,2% spośród miesz-
kańców, którzy nie podnoszą kwalifikacji (a jest ich w województwie większość) tłu-
maczyło to brakiem interesującej oferty kształcenia, a 30,8% – przekonaniem o braku 
sensu dalszego kształcenia, twierdząc, że nie zmieni to ich sytuacji zawodowej. Spośród 
tych, którzy uczestniczyli w kształceniu ustawicznym większość ocenia jednak pozy-
tywnie tak jego jakość, jak i użyteczność (odsetek ocen pozytywnych odpowiednio: 
92,5% oraz 88,6%). Ci, którzy wyrazili opinie negatywne tłumaczyli to złą jakością 
przekazu treści szkolenia, mało profesjonalną kadrą prowadzącą szkolenie oraz tym, 
że w wyniku szkolenia nie zwiększył się poziom ich wiedzy lub też że wiedza, którą 
zdobyli jest nieprzydatna albo rozmija się z tym, czego miało dotyczyć szkolenie.

W przypadku pracodawców, którzy poproszeni zostali o ocenę jakości i użyteczno-
ści szkolenia, w którym uczestniczyli oni lub ich pracownicy większość respondentów 
wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć” – 69,2% w przypadku oceny użyteczności 
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oraz 68,2% w przypadku oceny jakości szkolenia (pozostałe oceny były w większości 
pozytywne). Taki brak przekonania świadczyć może o krytycznych opiniach dotyczących 
zasadności udziału w proponowanych na rynku szkoleniach.

Opinia o zasadności realizacji działań szkoleniowych w najbardziej oczywisty 
sposób przejawia się w decyzjach o finansowaniu – pokryciu kosztów szkolenia tak 
przez osoby fizyczne, jak i przez przedsiębiorców towarzyszyć musi przekonanie 
o słuszności takiej inwestycji. Zgodnie z wynikami badania blisko 28,1% odbywa-
jących się na Podkarpaciu szkoleń finansują pracodawcy (w przypadku osób pracu-
jących dotyczyło to blisko połowy szkoleń, w których uczestniczyli, ale też wskazali 
na to źródło finansowania tak bezrobotni, jak i bierni zawodowo, którzy w rocznej 
perspektywie czasowej mieli takie doświadczenia u poprzednich pracodawców). 
Mieszkańcy Podkarpacia również samodzielnie inwestują w swój rozwój: w porów-
nywalnym stopniu (27,6% przypadków szkoleń) były one finansowane bezpośrednio 
przez osobę kształcącą się (niemal tak samo często wśród pracujących i bezrobotnych 
– 31,4% oraz 30,6%, nieco rzadziej wśród biernych zawodowo – 18,8%). W ponad 
1/5 przypadków szkolenie nie wymagało ponoszenia kosztów (deklaruje tak niemal 
39,3% biernych zawodowo oraz 18,4% bezrobotnych – choć znajomość realiów 
oferty instytucji pomocowych każe przypuszczać, że szkolenia te były finansowane ze 
środków publicznych: krajowych lub unijnych). Udział w szkoleniach finansowanych 
przez instytucje publiczne lub społeczne dodatkowo zadeklarowało 17,0%, w tym 
głównie osoby bezrobotne (27,6%) oraz bierne zawodowo (20,5%) – udział osób 
pracujących w tego typu szkoleniach to jedynie 9,2%, choć na rynku znajdują się 
oferty finansowania kształcenia ustawicznego z tego typu źródeł.

O odniesienie się do źródeł finansowania szkoleń poproszone zostały też fir-
my – wskazano ich kilka: w 77,6% przypadków – ze środków własnych, w 3,7% 
przypadków – ze źródeł zewnętrznych, w 18,7% przypadków – ze źródeł mie-
szanych. Ponad połowa przedsiębiorców przeznaczyła na kształcenie ustawiczne 
kwotę z przedziału 401–1000 zł lub 1001–1500 zł w przeliczeniu na jedną osobę. 
Spośród przedsiębiorców, którzy nie organizowali szkoleń ponad połowa jako po-
wód takiego postępowania podała brak środków, które przedsiębiorstwo mogłoby 
przeznaczyć na ten cel, a 30,4% wskazało na brak środków zewnętrznych, które 
przedsiębiorstwo mogłoby pozyskać. Pojawiały się też odpowiedzi wskazujące na 
świadomą rezygnację z finansowania szkoleń: nieefektywność szkoleń (17,9%) oraz 
opinię o nieopłacalności tego typu nakładów (16,1%). Deklaracje na przyszłość są 
bardziej optymistyczne: 78,4% przedsiębiorców zadeklarowało gotowość finanso-
wania kształcenia swoich pracowników, natomiast 73,8% – kadry zarządzającej.

Osoby dorosłe to nowi klienci edukacji. Już dzisiaj potrzebują i z każdym 
rokiem potrzebować będą w szerszym stopniu podnoszenia, modyfikacji lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych. Poza szkoleniami dotyczącymi miękkich sfer 
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życia społecznego i zawodowego, których spodziewać się można wraz ze zmianą 
charakteru produkcji i kroczącą rewolucją przemysłową określaną jako Industry 
4.0 – szkolenia o profilu zawodowym będą najbardziej pożądaną formą kształcenia 
ustawicznego. Ta nowa potrzeba to jednocześnie nowa szansa dla szkół i placó-
wek oświatowych, których zaplecze kadrowe, sprzętowe i programowe powinno 
być najlepszą odpowiedzią na wymagania rynku. Jak pokazują opinie ze strony 
mieszkańców Podkarpacia i przedsiębiorców tutaj działających, sytuacja na polu 
LLL daleka jest jeszcze od zaspokojenia, wręcz stwierdzić można, że w kształceniu 
ustawicznym osób dorosłych jesteśmy na początku drogi: wciąż zasadnicza część 
tak osób fizycznych, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw potrzebuje uzmysłowienia 
własnych potrzeb, przekonania do podjęcia wysiłku w postaci Lifelong Learningu 
oraz adekwatnej oferty szkoleniowej, która bronić się powinna jakością.

Małgorzata Kawalec
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Małgorzata Kawalec
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Wioletta Pytko

Potencjał kadrowy 
podkarpackiego rynku pracy
w świetle badania „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku 
pracy” zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  
w okresie od sierpnia do listopada 2017 roku

Współczesny rynek pracy to rzeczywistość dynamiczna i wielowymiarowa. 
Ostatnie lata przyniosły w tym obszarze tak duże zmiany, że myślenie o rynku 
pracy, na którym wciąż brakuje ofert pracy nie ma już racji bytu. Z pełną odpowie-
dzialnością możemy dzisiaj powiedzieć, że praca jest, a zapotrzebowanie na kadry 
wciąż rośnie zarówno w skali całego kraju, jak i Podkarpacia. Analizy prowadzone 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie potwierdzają, że ponad 30% pod-
karpackich przedsiębiorców1 planuje zatrudnienie w ciągu najbliższego roku – dla 
porównania całkiem niedawno, bo w 2013 roku takie plany deklarowało jedynie 8% 
przedsiębiorców2. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy blisko 55% 
podkarpackich przedsiębiorców zgłasza problemy ze znalezieniem pracowników, 
mimo tego, że na koniec kwietnia 2018 roku w rejestrach powiatowych urzędów 
pracy pozostawało blisko 88 tysięcy osób bezrobotnych3.

W obliczu mocno zmodyfikowanego charakteru rynku pracy – w stosunku 
do tego, do którego przez wiele lat zdążyliśmy się już przyzwyczaić – pojawiają się 
wyzwania, które wymagają zaangażowanej, zdecydowanej i jednocześnie kreatywnej 
reakcji otoczenia społeczno-gospodarczego. Zachodzi konieczność diagnozowania 
rynku pracy już nie tylko od strony popytowej, mimo tego, że weryfikowanie za-
potrzebowania na pracowników w branżach i zawodach tak, aby lepiej dostosować 
kwalifikacje potencjalnych pracowników do potrzeb pracodawców było dotychczas 
ujęciem priorytetowym. Dzisiaj niezbędne jest uzupełnienie tego punktu widzenia 

1  Na podstawie raportu z badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje 
na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim”, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie, 2017; dostępne na stronie www.wup-rzeszow.pl (zakładka „Statystyki i analizy 
– raporty z badań”).

2  Na podstawie raportu z badania „Pracodawcy Podkarpacia 2013”, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie, 2013.

3  Na podstawie „Informacji sygnalnej o rynku pracy w województwie podkarpackim – kwiecień 
2018 r.”, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 2017; dostępne na stronie www.wup-rzeszow.
pl (zakładka „Statystyki i analizy – informacje miesięczne”).
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o opinie osób poruszających się po rynku pracy o różnym statusie – tak pracują-
cych, jak i aktualnie bezrobotnych i sprawdzenie, czy rzeczywiście mamy już do 
czynienia z tzw. rynkiem pracy pracownika. Spojrzenie na tę kwestię pozwoli lepiej 
zrozumieć współczesne procesy i oczekiwania obu stron.

Uzyskanie poszerzonej perspektywy rynku pracy jest ważne również z punktu 
widzenia planowania i organizowania kształcenia zawodowego oraz kształtowania 
podejścia do pracy z młodzieżą, której potencjał i predyspozycje do zasilania kadr 
Podkarpacia są nie do przecenienia. To, co w kontekście rynku pracy mówią 
przedsiębiorcy i to, co względem tego samego obszaru mówią osoby pracujące 
i poszukujące zatrudnienia, jest wyrazem ich przekonań i motywacji dotyczących 
pracy. Jednocześnie te ostatnie właściwie zinterpretowane stanowią punkt wyjścia 
do pracy z młodym pokoleniem nad tak bardzo pożądanymi dzisiaj kreatywnymi 
i elastycznymi postawami względem pracy.

Mając na względzie tak duże znaczenie opinii mieszkańców Podkarpacia, którzy 
na rynku pracy występują w roli pracowników lub potencjalnych pracowników, Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął w 2017 roku inicjatywę szerokiej diagnozy 
w tym zakresie. W efekcie zrealizowanego badania „Potencjał kadrowy podkarpackiego 
rynku pracy”4, w którym opiniami na temat rynku pracy podzieliło się 3 290 osób 
(1 099 pracujących, 1 083 bezrobotnych, 1 108 biernych zawodowo), wyciągnięto 
szereg wniosków, których uwzględnienie w polityce rynku pracy i edukacji zarówno na 
poziomie regionalnym, jak i lokalnym ma szansę właściwie i efektywnie ukierunkować 
decyzje podejmowane w tych zakresach.

Co zatem mieszkańcy Podkarpacia sądzą o podkarpackim rynku pracy? Jak 
go postrzegają? Jak sobie na nim radzą? I czego od niego oczekują?

Mieszkańcy regionu negatywnie oceniają podkarpacki rynek pracy pod 
względem możliwości znalezienia zatrudnienia – rynek nadal ma charakter rynku 
pracodawcy. Większość osób, bo aż 64,5% uważa, że trudne jest znalezienie 
jakiegokolwiek zatrudnienia. Jeszcze więcej, bo 87,1% osób wyraża zdanie, że 
trudne jest znalezienie zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami. A najwięcej osób, 
bo aż 94% jako trudne ocenia znalezienie zatrudnienia dającego satysfakcjonujące 
zarobki. Znalezienie pracy zgodnej z kwalifikacjami jest trudne lub bardzo trudne 
najczęściej w opinii osób bezrobotnych i biernych zawodowo – ponad 90% w każdej 
z tych grup wyraża takie przekonanie. Jednocześnie znamienne jest to, że pogląd ten 
podziela również ogromny odsetek osób, które posiadają zatrudnienie – aż 80%.

Mimo negatywnej opinii na temat dostępności miejsc pracy na podkarpackim 
rynku mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany w zakresie zwiększania liczby miejsc 
4  Informacje zawarte w dalszej części artykułu pochodzą z raportu z badania „Potencjał kadrowy 

podkarpackiego rynku pracy”, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 2017; dostępne na 
stronie www.wup-rzeszow.pl (zakładka „Statystyki i analizy – raporty z badań”).
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pracy – pogląd o tym, że na Podkarpaciu przybywa miejsc pracy, jest wyrażany trzy-
krotnie częściej niż ten, że miejsc pracy ubywa (38,1% do 11,3%).

Jednocześnie mieszkańcy Podkarpacia są przywiązani do lokalnego rynku 
pracy. 59,6% osób chce pracować na lokalnym rynku pracy, a kolejne 9,2% w woje-
wództwie, czyli blisko 70% mieszkańców chce być związanych zawodowo z regionem, 
w którym mieszka – stanowi jego stabilny potencjał. Jednocześnie 19,1% osób nie 
jest zdecydowanych względem tego, gdzie chciałoby pracować – to jest ta grupa, 
która przy użyciu właściwych argumentów mogłaby zasilić kadry Podkarpacia, a nie 
emigrować w celach zarobkowych. W tym momencie warto zaznaczyć, że tylko 8,6% 
osób w zdecydowany sposób deklaruje plany wyjazdu za granicę.

Trudności w zatrudnieniu wynikają głównie z luki kompetencyjnej oraz 
z niezadowalających warunków pracy. Mieszkańcy wskazują, że kwalifikacje 
wymagane w ofertach pracy i kwalifikacje posiadane przez osoby bezrobotne nie są 
zbieżne i brak jest ofert dotyczących kwalifikacji, którymi dysponują poszukujący 
pracy. Zaskakujący wydaje się fakt, że osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym 
znacznie częściej niż osoby z innym rodzajem wykształcenia jako powód braku 
szans na podjęcie zatrudnienia wskazują brak kwalifikacji wymaganych na rynku 
pracy (aż 32% osób z wykształceniem wyższym, przy 15% z gimnazjalnym, 17% 
z ogólnokształcącym i 22% ze średnim zawodowym). Wysoką rangę kwalifikacjom 
jako czynnikowi, który mógłby pomóc w podjęciu zatrudnienia nadały osoby 
bierne zawodowo, odnosząc się do swojej sytuacji braku aktywności zawodowej 
– wskazały one na potrzebę podniesienia kwalifikacji (21%), przekwalifikowania 
(13,8%) oraz uzupełnienia wykształcenia formalnego (13,7%). 

Znaczący problem w poszukiwaniu zatrudnienia, poza niedostosowaniem 
kwalifikacji, na który natrafiają osoby poszukujące zatrudnienia stanowi również 
w ich opinii demotywujące działanie oferowanych zbyt niskich płac.

Opinie na temat możliwości wpływu pracowników na warunki ofero-
wanej pracy oraz na temat poszanowania pracowników przez pracodawców 
są w zdecydowanej większości negatywne. Przekonanie, że pracownicy nie 
mają wpływu na warunki pracy wyraziło aż 74% mieszkańców nieposiadających 
zatrudnienia oraz aż 63% osób zatrudnionych. Wśród osób, które dostrzegają 
jakikolwiek wpływ pracowników na warunki zatrudnienia dominuje pogląd, 
że dotyczy to wyłącznie wysoko wykwalifikowanej kadry. Z wątkiem wpływu 
pracowników na warunki zatrudnienia łączy się również aspekt szanowania pra-
cowników przez pracodawców – aż 56% mieszkańców wskazuje na negatywne  
postawy pracodawców w tym względzie (brak szacunku wobec pracowników). 
Wśród tych, którzy dostrzegają, że pracodawcy szanują swoich pracowników, 
najczęściej pogląd taki wyrażają osoby pracujące (54,5% pracujących; 42,7% 
biernych zawodowo; 34,6% bezrobotnych). Jednocześnie warto podkreślić, że 
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aż 78,9% osób pracujących, odnosząc się w tej kwestii do własnego pracodawcy, 
uważa, że szanuje on swoich pracowników – czyli mieszkańcy dużo lepiej oceniają 
własnego pracodawcę niż pracodawców potraktowanych jako ogół.

Jednocześnie opinie na temat poszanowania miejsc pracy przez pracow-
ników są w ogromnej większości pozytywne. Zdecydowanie częstsze opinie 
o szacunku wyrażanym w miejscu pracy dotyczą tzw. drugiej strony medalu  – aż 
91% mieszkańców uważa, że pracownicy szanują swoje miejsce pracy i dbają o to, 
by je zachować.

Ogólny poziom satysfakcji osób pracujących z posiadanego zatrudnienia moż-
na uznać za umiarkowanie wysoki. Średnia ocena poziomu satysfakcji z posiadanego 
zatrudnienia dla ogółu osób zatrudnionych wyniosła 3,72 pkt w pięciopunktowej 
skali ocen, a najwyższą satysfakcję z pracy deklarują osoby z wykształceniem wyższym. 
Ogólna satysfakcja z wykonywanej pracy jest nieznacznie wyższa wśród mężczyzn (przy 
czym różnica zwiększa się w poszczególnych aspektach: w szczególności dotyczących 
poziomu zarobków oraz możliwości awansu i rozwoju). 

Jednocześnie mieszkańcy regionu negatywnie oceniają podkarpacki rynek 
pracy pod względem poziomu oferowanych zarobków. Prawie wszyscy miesz-
kańcy Podkarpacia (aż 94%) uważają płace oferowane na regionalnym rynku pracy 
za niskie w stosunku do kosztów utrzymania. Blisko połowa osób zatrudnionych 
(44,9%) osiąga dochody (miesięczna kwota netto) do 2 000 zł, 69,1% uzyskuje 
płacę do 2 500 zł, a 84,1% zarabia nie więcej niż 3 000 zł. Warto zaznaczyć, że ten 
najniższy wskazany zakres zarobków (do 2000 zł) dotyczy znacznie częściej kobiet niż 
mężczyzn – łącznie 54% kobiet i 36% mężczyzn. W kontekście opinii dotyczących 
sfery finansowej należy podkreślić, że blisko połowa mieszkańców (48,8%) uważa, 
że środki, którymi dysponuje ich gospodarstwo domowe nie są wystarczające, by 
zaspokoić istotne potrzeby członków tego gospodarstwa.

Poziom oczekiwań płacowych mieszkańców Podkarpacia nie jest wygóro-
wany. Niemal 73% osób bezrobotnych zaakceptowałoby pracę z wynagrodzeniem 
nieprzekraczającym 2500 zł netto. Zdecydowana większość bezrobotnych jest 
skłonna podjąć pracę za wynagrodzenie niższe niż to, które uznaje za satysfak-
cjonujące. Jedynie 11% poszukujących pracy zaakceptowałoby wyłącznie zarobki 
powyżej 3000 zł netto. W kontekście oczekiwań płacowych należy zaznaczyć, że 
bezrobotne kobiety akceptują niższy poziom zarobków niż bezrobotni mężczyźni. 
Satysfakcjonujący poziom zarobków jest również niższy w przypadku kobiet.

Mieszkańcy Podkarpacia oczekują zatrudnienia w postaci umowy o pracę 
na czas nieokreślony. Najczęstsza akceptowalna forma zatrudnienia ze strony 
bezrobotnych to umowa o pracę na czas nieokreślony (wskazywana przez 89,2% 
osób, tylko 60% osób podpisałoby umowę na czas określony, a 30,6% umowę na 
okres próbny). Jednocześnie preferowana jest praca w stałych godzinach (ponad 
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90% wskazań). Jedynie 21%–25% bezrobotnych przyjęłoby pracę niepełnoeta-
tową, także pracę w weekendy czy pracę zmianową. Pracę bez umowy najczęściej 
akceptują osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (24%) oraz długo-
trwale bezrobotne (13%), natomiast samozatrudnienie – osoby z wykształceniem 
wyższym (9%).

Przez pracodawców preferowana jest praca w wymiarze pełnego etatu, przy 
czym w razie potrzeby oczekuje się od pracowników wykonywania nadgodzin. 
Zdecydowana większość osób zatrudnionych na terenie Podkarpacia wykonuje 
pracę pełnoetatową (niewielkie upowszechnienie zatrudnienia w niepełnym wy-
miarze godzin: pracę na 3/4 etatu, 1/2 etatu lub 1/4 etatu zadeklarowało łącznie 
tylko 7,8% ogółu zatrudnionych). Ponad 38% osób zatrudnionych deklaruje, że 
zdarza im się pracować ponad ustaloną liczbę godzin – co czwarty z nich ma z tym 
zjawiskiem do czynienia niemal codziennie, a co trzeci – co najmniej raz w tygodniu. 
Jednocześnie niemal co czwarty pracownik wykonujący pracę w wymiarze godzin 
większym niż ustalony umową nie otrzymuje z tego tytułu żadnej rekompensaty.

Elastyczność i mobilność zawodowa mieszkańców Podkarpacia jest nie-
wielka. 60,3% osób, które kiedykolwiek pracowały, było zatrudnionych w nie 
więcej niż dwóch miejscach, 60% osób pracowało w swojej historii zawodowej tylko 
w jednym zawodzie, a 83,5% w nie więcej niż w dwóch. Osoby, które zatrudnione 
były w więcej niż 5 miejscach to około 15% osób z doświadczeniem zawodowym. 
Co dziesiąta osoba zatrudniona w ciągu najbliższego roku zdecydowanie ma zamiar 
zmienić miejsce pracy, jednak tylko około 4% jest zdecydowanych, by działać na 
rzecz awansu lub zmiany stanowiska. Charakterystyczne jest to, że podnoszenie lub 
poszerzanie kwalifikacji planują głównie osoby z wykształceniem wyższym (42%), 
natomiast bardzo rzadko osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (15%) 
oraz zasadniczym zawodowym (21%). Aż 44% osób posiadających wykształcenie 
gimnazjalne lub niższe zadeklarowało, że w ciągu najbliższego roku zdecydowanie 
nie ma zamiaru podnosić/poszerzać kwalifikacji.

Kluczowym czynnikiem motywującym zmianę pracy jest wzrost poziomu 
zarobków, na który wskazało 93,1% rozważających zmianę zatrudnienia. Osoby 
z wykształceniem wyższym rzadziej niż pozostali pracownicy za czynnik motywujący 
do zmiany pracy uznają wzrost zarobków (84%), częściej natomiast niż pozostali 
– awans zawodowy (55%). Zmniejszenie poziomu zarobków jest uznawane za 
niepożądaną zmianę na tyle, że nie rekompensowałaby innych pozytywnych zmian 
w zakresie warunków zatrudnienia.

Poziom mobilności geograficznej mieszkańców Podkarpacia jest niewielki. 
O ile konieczność dojazdów trwających od pół godziny do godziny byłaby akcepto-
walna przez większość bezrobotnych (72,5%), o tyle na dłuższe dojazdy zgodziłoby 
się już tylko 30,5% osób. Na przeprowadzkę w celu podjęcia pracy do 100 km 
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zgodziłoby się 17,3% bezrobotnych, a powyżej 100 km – 13,9% bezrobotnych. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoby, których gospodarstwa domowe są w złej 
sytuacji ekonomicznej (niski dochód, niewystarczający na zaspokojenie potrzeb), 
nie są bardziej skłonne do podejmowania tego typu wyrzeczeń, by zdobyć pracę 
niż osoby, których sytuacja ekonomiczna jest korzystniejsza – wręcz odwrotnie: 
rzadziej niż osoby w lepszej sytuacji deklarują możliwość podjęcia wyrzeczeń dla 
zdobycia zatrudnienia.

Niewielki jest udział samozatrudnienia jako formy aktywności zawodowej. 
8,6% mieszkańców regionu poświadcza w swojej historii zawodowej posiadanie 
własnej firmy. Wskaźnik osób prowadzących działalność gospodarczą jest ponad 
trzykrotnie wyższy wśród osób pracujących niż biernych zawodowo. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że blisko 18% firm znika z podkarpackiego rynku w ciągu roku 
od ich założenia.

Nieznacznie ponad 7% mieszkańców regionu rozważa rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, natomiast 89% całkowicie odrzuca możliwość samoza-
trudnienia. Chęć podjęcia własnej działalności jest zazwyczaj dobrowolnym wybo-
rem a nie koniecznością. Największy wpływ na plany podjęcia własnej działalności 
gospodarczej mają nie tyle obiektywne problemy z zatrudnieniem czy brak źródeł 
dochodu, ale raczej aspekty psychologiczne (wyzwanie, chęć spróbowania czegoś 
nowego, chęć bycia szefem dla samego siebie). W przypadku mężczyzn istotnym 
bodźcem do podjęcia własnej działalności są również niskie dochody w obecnym 
miejscu pracy, a w przypadku kobiet – przekonanie o większej możliwości pogo-
dzenia samozatrudnienia z obowiązkami rodzinnymi.

Możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej rozważają częściej osoby, 
które mają doświadczenie pracy w wielu miejscach niż osoby z niewielkim do-
świadczeniem w tym zakresie. Chęć założenia własnej firmy deklarują też częściej 
osoby, których sytuacja ekonomiczna jest korzystna, tzn. posiadany dochód jest 
wystarczający, by zaspokoić potrzeby członków gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Podkarpacia w kontekście własnej sytuacji zawodowej obawiają 
się najczęściej o utratę zatrudnienia lub brak możliwości znalezienia zatrudnienia 
w razie problemów zdrowotnych. 

Osoby pracujące obawiają się często przeciążenia obowiązkami zawodowymi 
(coraz trudniejszymi do wykonania wraz z wiekiem), osoby bezrobotne – braku 
stabilności zatrudnienia, natomiast osoby bierne zawodowo – istotnego pogorszenia 
sytuacji ekonomicznej. 

Znaczna grupa mieszkańców Podkarpacia doświadcza bezrobocia. 62% 
respondentów doświadczyło zjawiska bezrobocia w swojej przeszłości zawodowej 
lub doświadcza go obecnie. Łączny czas trwania bezrobocia jest znaczny (niemal 
co piąty był bezrobotny od 2 do 4 lat, a 15% powyżej 4 lat), dłuższy w przypadku 
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kobiet niż mężczyzn. Im niższy poziom wykształcenia respondentów, tym wyższy 
wskaźnik doświadczania długotrwałego bezrobocia – od 39% w przypadku osób 
z wykształceniem wyższym do 63% w przypadku osób z wykształceniem gimna-
zjalnym lub niższym.

Znaczna grupa mieszkańców Podkarpacia wykazuje całkowity brak 
aktywności zawodowej. Ponad 1/5 osób nieposiadających w momencie badania 
zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), nigdy wcześniej nie podejmo-
wała pracy. Częstotliwość tego zjawiska znacząco maleje wraz z wiekiem, jednak 
wśród osób bez doświadczenia zawodowego aż 1/3 stanowią osoby po 30 roku 
życia. Informacja o sporej liczbie osób nieposiadających doświadczenia zawodo-
wego jest istotna z tego względu, że jego brak, w powiązaniu z wydłużającym się 
okresem braku aktywności zawodowej, zwiększa poziom trudności w wejściu na 
rynek pracy. Potwierdzają to opinie mieszkańców, wśród których co piąta osoba, 
która nie posiada zatrudnienia, zdecydowanie nie widzi szans na jego podjęcie 
w najbliższym czasie.

Brak aktywności zawodowej spowodowany jest w znaczącym stopniu bez-
pieczeństwem ekonomicznym i świadomą decyzją o niepodejmowaniu zatrud-
nienia. Zdecydowaną większość osób biernych przyporządkować można do jednej 
z czterech kategorii: osoby, które opiekują się osobami zależnymi, osoby, których 
stan zdrowia uniemożliwia pracę, osoby, które jeszcze się kształcą oraz osoby, które 
nie chcą/nie muszą pracować, gdyż mają inne źródło utrzymania. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że 21% osób biernych zawodowo nie ma zamiaru podejmować 
zatrudnienia, gdyż nie widzi takiej potrzeby (np. posiadają inne źródła utrzymania) 
lub nie chce pracować (boją się pracy, przyzwyczaili się do bierności zawodowej). 
Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety bierność zawodową uzasadniają złym 
stanem zdrowia, a także rezygnacją z aktywności zawodowej w wyniku niepowodzeń 
na rynku pracy. Opieka nad osobami zależnymi to natomiast istotna przyczyna 
bierności zawodowej w przypadku zdecydowanej większości kobiet. Dodatkowo 
na sytuację rodzinną, jako czynnik uniemożliwiający podjęcie zatrudnienia przez 
osoby bierne zawodowo, wskazują znacznie częściej kobiety (38%) niż mężczyźni 
(9%). W przypadku kobiet bezrobotnych – bardzo istotnym powodem pozostawa-
nia bez pracy jest brak oferty pracy możliwej do pogodzenia z opieką nad dziećmi 
lub innymi osobami zależnymi. 

Dodatkowo mieszkańcy wyrażają opinię dotyczącą części osób, które nie pra-
cują, zgodnie z którą nie chcą oni podejmować zatrudnienia – wolą żyć z zasiłków, 
mają zbyt wygórowane oczekiwania odnośnie warunków pracy, a jednocześnie mają 
zbyt niskie kwalifikacje zawodowe.

Spora część mieszkańców wyraża pesymizm dotyczący efektywności po-
mocy urzędów pracy w znalezieniu zatrudnienia. Osoby, które rejestrowały się 

Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy . . .
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w powiatowym urzędzie pracy, decyzję tę uzasadniały najczęściej chęcią uzyskania 
ciągłości ubezpieczenia zdrowotnego (43,3%). Natomiast osoby, które nie ubiegały 
się w PUP o status osoby bezrobotnej, najczęściej deklarują brak wiary w to, że 
urząd pracy pomoże im w znalezieniu zatrudnienia (40,4%). Jednocześnie należy 
zaznaczyć, że 22% osób nieposiadających pracy w momencie realizacji badania 
i tej pracy aktywnie poszukujących nie było zarejestrowanych w powiatowym 
urzędzie pracy.

Podsumowując opinie mieszkańców Podkarpacia dotyczące regionalnego 
rynku pracy, można stwierdzić, że charakter tego rynku rzeczywiście mocno się 
zmienił. Na pierwszy plan nie wysuwa się już dzisiaj brak ofert pracy, a raczej 
brak osób, które tę pracę chciałyby podjąć – co nie oznacza, że tych osób fizycznie 
brakuje. Potencjał kadrowy Podkarpacia jest bowiem ogromny, ale nie w pełni 
dostosowany do potrzeb przedsiębiorców w kontekście obecnego poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego i przewidywanych możliwości jego zintensyfikowania. 
Przyczyny tego są wielowymiarowe, aczkolwiek bardzo mocno wynikają ze sfery 
przekonań na temat rynku pracy – dokonanie jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie 
zdecydowanie wymaga uważnego i przemyślanego podejścia oraz zaangażowania 
zarówno instytucji rynku pracy, podmiotów edukacyjnych, jak i najbardziej za-
interesowanych, czyli samych pracodawców. Najważniejsze jest jednak to, żeby 
to zaangażowanie przyjęło formę ścisłej współpracy opartej na rzetelnym dialogu 
i wspólnych efektywnych działaniach. 

Wioletta Pytko –  
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wioletta Pytko
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Wioletta Pytko
Małgorzata Kawalec

Czy podkarpaccy pracodawcy 
planują zwiększać zatrudnienie?
(wybrane wyniki z badania: „Zapotrzebowanie na zawody oraz 
kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie 
podkarpackim”, zrealizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie w okresie od sierpnia do listopada 2017 roku)

W jaki sposób podkarpacki rynek pracy kształtują podkarpaccy pracodawcy? 
Jaką politykę kadrową prowadzą? Czy rozwijając swoje firmy, uwzględniają 
perspektywę zwiększania zatrudnienia?

Zapotrzebowanie na pracowników w kontekście rozwoju społeczno- 
gospodarczego Podkarpacia to bardzo „gorący” temat w ostatnich latach – tym 
bardziej że tendencje rozwojowe firm, związane m.in. z ogromnymi przeobraże-
niami technologicznymi, wskazują na konsekwencje w postaci zmieniających się 
wymagań względem pracowników i kandydatów do pracy. Właściwie przeprowa-
dzona analiza rynku pracy musi zatem uwzględniać perspektywę przedsiębiorców 
występujących w roli pracodawców.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wśród wyzwań badawczych, które podjął 
w 2017 roku, przygotował i przeprowadził badanie podkarpackich przedsiębiorców – 
przedsięwzięcie o skali znacznie przekraczającej standardy dotyczące realizacji badań. 
Wzięło w nim udział aż 10 202 pracodawców z całego województwa – ich liczba 
została dostosowana do założenia uzyskania próby reprezentatywnej nie tyle dla całego 
województwa, co dla każdego podkarpackiego powiatu. W badaniu położono bowiem 
nacisk na uzyskanie szczegółowej wiedzy, pozwalającej określić trendy rozwojowe 
rynku pracy całego regionu oraz jego wewnętrzne zróżnicowanie,  odzwierciedlające 
się w trendach rozwojowych poszczególnych lokalnych rynków pracy.

Ilu pracodawców planuje zatrudniać w ciągu najbliższego roku?

Zapotrzebowanie na pracowników jest najwyższe od wielu lat – dzisiaj już 1/3 
pracodawców (31,4%) w województwie podkarpackim deklaruje plany zatrudnie-
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niowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy – warto zauważyć, że większa część tej grupy 
wyraża w tym względzie postawę zdecydowaną (19,7% odpowiedzi „zdecydowanie 
tak” w stosunku do 11,7% odpowiedzi „raczej tak”). Dla porównania całkiem 
niedawno, bo w 2013 roku, takie plany deklarowało jedynie 8% pracodawców1. 
Dodatkowo co siódmy pracodawca (13,5%) nie potrafi określić, czy będzie za-
trudniać – oznacza to, że przynajmniej zastanawia się nad taką możliwością mimo 
tego, że nie składa deklaracji w tym względzie.

Ile miejsc pracy jest planowanych do utworzenia?

W badaniu pytano pracodawców o to, czy i kogo (z jakimi kwalifikacjami) 
planują zatrudniać, jednocześnie poproszono ich o doprecyzowanie liczby poszuki-
wanych pracowników. Odniesienie danych uzyskanych na próbie reprezentatywnej 
do liczby przedsiębiorców fatycznie działających na podkarpackim rynku pozwoliło 
na oszacowanie liczby miejsc pracy planowanych do utworzenia – w skali całego 
województwa przedsiębiorcy deklarują utworzenie 101 334 miejsc pracy. Liczba 
ta jest poparta odpowiedziami „zdecydowanie tak”, natomiast jeśli dołożymy do 
nich również odpowiedzi „raczej tak”, uzyskujemy liczbę 143 642 miejsca pracy 
planowane do utworzenia. Skala tych potrzeb robi ogromne wrażenie – tym większe, 
jeśli zestawimy ją z potencjałem kadrowym blisko 88 tysięcy osób bezrobotnych, 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod koniec kwietnia 2018 roku2. 
Przy takim prostym przełożeniu liczb okazuje się, że potencjał kadrowy nie jest 
w stanie zaspokoić potrzeb kadrowych podkarpackich przedsiębiorców – nawet 
jeśli uwzględnimy, że blisko 22% osób poszukujących zatrudnienia na Podkarpaciu 
nie rejestruje się w powiatowych urzędach pracy3.

Jak w odniesieniu do planów zatrudnieniowych wyglądają lokalne rynki 
pracy w województwie podkarpackim?

Opinie pracodawców dotyczące ich planów zatrudnieniowych zostały zebrane 
w skali reprezentatywnej zarówno dla całego województwa, jak i dla poszczególnych 
powiatów, czego celem było ustalenie trendów zatrudnieniowych również na lokal-

1 Na podstawie raportu z badania Pracodawcy Podkarpacia 2013, Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie, 2013.

2  Na podstawie Informacji sygnalnej o rynku pracy w województwie podkarpackim – kwiecień 
2018 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, 2017; dostępne na stronie www.wup-rzeszow.
pl (zakładka „Statystyki i analizy – informacje miesięczne”).

3  Na podstawie raportu z badania Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie, 2017; dostępne na stronie www.wup-rzeszow.pl (zakładka 
„Statystyki i analizy – raporty z badań”).

Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec
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nych  rynkach pracy i sprawdzenie, jak bardzo różnią się one między sobą. Biorąc 
pod uwagę wszystkie powiaty województwa podkarpackiego, najwięcej planują 
zatrudniać pracodawcy z powiatu łańcuckiego (39,6%), zaś najmniej pracodawcy 
z powiatu przemyskiego (16,7%). Należy zwrócić uwagę, że w 12 powiatach odsetek 
wskazań przewyższa wskaźnik wojewódzki (31,4%). Jednocześnie warto zaznaczyć, 
że plany zatrudnieniowe pracodawców w pewien sposób dzielą województwo już 
nie na północ i południe, a raczej na wschód i zachód – to w części zachodniej 
województwa pracodawcy zgłaszają największe potrzeby w zakresie pozyskania kadr.

Jakie są plany zatrudnieniowe pracodawców w perspektywach 3 i 5-letniej?

Co czwarty pracodawca (24,3%) przewiduje zatrudnienie pracowników 
w perspektywie 3-letniej, jednocześnie  połowa z nich (51,5%) nie potrafiła tego 
określić. Biorąc pod uwagę wszystkie powiaty województwa podkarpackiego, naj-
więcej planów zatrudnieniowych w perspektywie najbliższych 3 lat zadeklarowali 
pracodawcy z  powiatu sanockiego (32,8%), zaś najmniej – pracodawcy z powiatu 
przemyskiego (14,4%). Należy dodać, że w 14 powiatach odsetek wskazań prze-
wyższa wskaźnik wojewódzki (24,3%).

W perspektywie 5-letniej pracodawcy wskazali dwukrotnie wyższe zapotrzebowa-
nie na pracowników niż w odniesieniu do 3 najbliższych lat – ponad połowa z nich 
(54,1%) planuje zatrudniać, jednocześnie 38,3% z nich nie potrafiło tego określić. 
Biorąc pod uwagę wszystkie powiaty województwa podkarpackiego, najwięcej pla-
nów zatrudnieniowych w perspektywie 5 lat zadeklarowali pracodawcy z powiatu 
bieszczadzkiego (66,7%), zaś najmniej pracodawcy z powiatu przemyskiego (36,4%). 
W 13 powiatach odsetek wskazań przewyższa wskaźnik wojewódzki (54,1%).

Mimo tego, że w kontekście różnej perspektywy czasowej skala planów 
zatrudnieniowych pracodawców jest zróżnicowana: (31,4% pracodawców – 12 
miesięcy; 24,3% – 3 lata; 54,1% – 5 lat) – w każdym z przypadków jest ona 
optymistyczna.

Czy wielkość firmy ma znaczenie w odniesieniu do planów zatrudnieniowych?

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, plany zwiększenia zatrudnienia 
w ciągu najbliższego roku deklarowali przedstawiciele przedsiębiorstw reprezentu-
jących wszystkie wielkości zatrudnienia. Widoczna jest wyraźna tendencja, w której 
odsetek firm planujących zatrudnienie zwiększa się wraz ze wzrostem wielkości 
zatrudnienia – firmy duże (zatrudniające od 250 do 999 pracowników) i bardzo 
duże (zatrudniające 1000 i więcej pracowników) osiągnęły porównywalny odsetek 
– odpowiednio 89,3% i 86,7%.

Czy podkarpaccy pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie?
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W których branżach planowane jest największe zatrudnienie? 

Plany zatrudnieniowe w najbliższym roku  deklarują przedstawiciele wszystkich 
21 branż, chociaż w różnej skali – w 10 branżach odsetek wskazań przewyższa 
wskaźnik wojewódzki (31,4%). W zasadzie na ten moment nie ma już takiej bran-
ży, w której pracodawcy nie wskazaliby żadnych potrzeb kadrowych, a w branży, 
w której odsetek ten jest najniższy i tak wynosi on blisko 20% pracodawców (dzia-
łalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). Największe plany zatrudnieniowe 
zgłaszają takie branże jak: transport i gospodarka magazynowa (52%), przetwórstwo 
przemysłowe (49%), zakwaterowanie i usługi gastronomiczne (41%), budownictwo 
(38%), informacja i komunikacja (37%), pozostała działalność usługowa (35%).

Jakich pracowników potrzebują pracodawcy?

Najwięcej pracodawców planujących zatrudnienie w perspektywie najbliższych 12 
miesięcy chciałoby pozyskać: specjalistów (takie plany deklaruje 30,3% pracodawców), 
robotników przemysłowych i rzemieślników (18,7%), techników i inny średni personel 
(17,4%), pracowników usług i sprzedawców (16,3%). Jednocześnie należy zwrócić uwa-
gę, że 21% pracodawców nie potrafi określić, w jakich zawodach planuje zatrudnienie.

Biorąc pod uwagę liczbę pracowników planowanych do zatrudnienia  
w przedsiębiorstwach – spośród wszystkich poszukiwanych zawodów najwięcej planuje 
się zatrudnić: robotników przemysłowych i rzemieślników (27,9% osób poszukiwanych 
na rynku pracy), specjalistów (22,2%), pracowników usług i sprzedawców (15,9%).

Analiza zawodów wskazywanych przez pracodawców w kontekście potrzeb 
zatrudnieniowych wykazała, że pożądane są profesje o bardzo szerokim przekroju 
– tak szerokim, że w zasadzie trudno jest mówić o jakimkolwiek specyficznym 
trendzie w tym zakresie. Łatwiej byłoby powiedzieć, że znamienne na dzisiaj jest 
poszukiwanie pracowników w praktycznie każdym zawodzie.

Jakiego wykształcenia oczekują pracodawcy od kandydatów do pracy?

Poziom wykształcenia oczekiwanego od kandydatów jest zróżnicowany. W uję-
ciu ogólnym najbardziej pożądane do pracy są osoby z wykształceniem wyższym 
(30,4% osób poszukiwanych na rynku pracy), zasadniczym zawodowym (22,0%) 
oraz ze średnim zawodowym lub policealnym (16,1%) – co oznacza, że 38,1% osób 
poszukiwanych na rynku pracy to osoby z wykształceniem zawodowym na poziomie 
ponadgimnazjalnym / ponadpodstawowym. Wymagania dotyczące wykształcenia 
są adekwatne do charakteru poszukiwanych zawodów. Jednocześnie pracodawcy 
nie potrafili określić konkretnych oczekiwań w zakresie wymagań dotyczących 
wykształcenia w odniesieniu do 22,3% planowanych do zatrudnienia pracowników.

Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec
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Czy pracodawcy oczekują doświadczenia zawodowego od kandydatów do 
pracy?

Oczekiwania dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego przez kandy-
datów pracodawcy określili w stosunku do 44,6% pracowników planowanych do 
zatrudnienia. W odniesieniu do 1/4 osób (27,4%) nie wymaga się doświadczenia, 
natomiast  w stosunku do 27,9% pracodawcy nie potrafili tego sprecyzować. 

Analiza szczegółowych wymagań pracodawców, którzy potwierdzili, że oczekują 
doświadczenia od kandydatów do pracy, wskazuje, że najczęściej (w 41,7% przypadków) 
poszukiwane będą osoby posiadające od roku do dwóch lat doświadczenia ogólnego,  
również w przypadku doświadczenia na podobnym stanowisku – najczęściej (w prawie 
połowie przypadków) poszukiwane będą osoby z doświadczeniem od roku do 2 lat. 

Jakich kwalifikacji i kompetencji oczekują pracodawcy od kandydatów do 
pracy?

W zbiorze poszukiwanych u kandydatów do pracy kwalifikacji najbardziej 
oczekiwane są doświadczenia stricte zawodowe, dotyczące obsługi maszyn i urzą-
dzeń (27,8%), wykonywania czynności innych niż obsługa urządzeń (24,9%) 
oraz obsługi programów komputerowych (24,6%). Znamienny jest fakt, że aż 
w 1/4 przypadków (22,6%) pracodawcy nie wskazują konkretnych oczekiwań 
w tym zakresie oraz że w odniesieniu do 1/4 przypadków (26,2%) nie potrafili 
tego określić.

Bardzo istotne w opinii pracodawców okazały się kompetencje wymagane 
od kandydatów na wskazane stanowiska pracy. W sumie odnieśli się oni do 34 
kompetencji podzielonych na trzy grupy: kompetencji osobistych, społecznych 
i menedżerskich. Najbardziej ogólny wniosek jest taki, że do kompetencji, czyli tzw. 
miękkiej strony funkcjonowania człowieka w środowisku zawodowym, pracodawcy 
przykładają ogromną wagę. Z kompetencji osobistych pierwszorzędna jest dla nich 
chęć do pracy (na jej znaczenie wskazało aż 93,5% pracodawców). Od około 50% 
do około 80% wskazań dotyczyło takich kompetencji, jak: odpowiedzialność, pra-
cowitość, uczciwość, samodzielność, chęć do nauki i rozwoju, dobra organizacja 
pracy, rzetelność, sumienność, punktualność, dyspozycyjność, lojalność, wysoka 
kultura osobista – jednak pozostałe kompetencje były wskazywane przez niewiele 
mniejszy odsetek pracodawców. Wśród kompetencji społecznych nadrzędne oka-
zały się umiejętność współpracy w grupie (79,7%) oraz komunikatywność (73%) 
– pozostałe, takie jak bezkonfliktowość, otwartość na innych okazały się również 
istotne (odpowiednio 61,9% i 44,4%).

Czy podkarpaccy pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie?
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Czy podkarpaccy pracodawcy mają problem ze znalezieniem 
pracowników? 

W województwie podkarpackim występowanie problemów ze znalezieniem odpo-
wiedniego pracownika zadeklarowało aż 54,5% pracodawców (postawę zdecydowaną 
wyraziło 39,6% pracodawców). Najwięcej problemów ze znalezieniem odpowiedniego 
pracownika zadeklarowali pracodawcy z powiatu stalowowolskiego oraz łańcuckiego, 
a w 13 powiatach odsetek wskazań przewyższa wskaźnik wojewódzki (54,5%). Z kolei 
najmniej takich problemów mają pracodawcy z powiatu leskiego i lubaczowskiego.

W kontekście problemów ze znalezieniem pracowników istotne jest po-
równanie w poszczególnych powiatach odsetek pracodawców, którzy zgłaszają 
w/w problemy z odsetkami tych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na pracow-
ników. Szczegółowa analiza dotycząca tej kwestii pokazuje, że w województwie 
podkarpackim te dwie charakterystyki są ze sobą ściśle powiązane – w tych po-
wiatach, w których jest największe zapotrzebowanie na pracowników, występują 
również największe problemy z ich znalezieniem. Oznacza to pewnego rodzaju 
wydrenowanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach, 
a więc bez odpowiednich działań dążących do zaktywizowania i przygotowania 
do zatrudnienia nowych kadr problem ów będzie narastać.

Analiza problemów z pozyskaniem pracowników w grupach przedsiębiorstw 
uwzględniających poziom zatrudnienia wskazuje, że owe trudności w znacznym 
stopniu (dotyczą połowy lub więcej pracodawców) występują w niemal wszystkich 
grupach przedsiębiorstw – najczęściej zgłaszają je przedstawiciele firm dużych 
(71,4%)  i największych (80,0%).

Rodzaje problemów ze znalezieniem odpowiedniego pracownika, z któ-
rymi kiedykolwiek borykali się pracodawcy, odnoszą się w głównej mierze 
do postaw potencjalnych pracowników i dopasowania ich kwalifikacji do 
potrzeb pracodawców (trzy najczęściej wskazywane problemy to: „brak osób 
o odpowiednich umiejętnościach zawodowych” – 25,1%; „kandydaci mają 
niski poziom motywacji do pracy” – 15,8% oraz „brak osób posiadających 
odpowiednie kompetencje” – 14,7%). Jednocześnie łącznie aż 68,5% wskazań 
dotyczy czynników związanych z kwalifikacjami (brak osób o odpowiednich 
umiejętnościach zawodowych, z odpowiednimi kompetencjami, z poszukiwanym 
zawodem, z odpowiednim doświadczeniem, z wymaganymi uprawnieniami) – co 
dowodzi, że najczęstszy problem, na który natrafiają pracodawcy, to brak osób 
o odpowiednim przygotowaniu zawodowym (adekwatnym do wymaganych 
kwalifikacji).

Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec
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Czy na Podkarpaciu kształcimy zgodnie z potrzebami pracodawców?

W szkołach ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym w naszym wojewódz-
twie uczy się obecnie 55 280 uczniów4 (z pominięciem kształcenia w zawodach 
artystycznych: muzyka i plastyka), w tym 2 759 w szkołach branżowych I stopnia, 
6 103 w zasadniczych szkołach zawodowych (łącznie 8 862 uczniów), 34 589 – 
w technikach, 11 800 w szkołach policealnych oraz 29 osób w pomaturalnym 
studium animatorów kultury. Odnosząc się do oczekiwanych przez pracodawców 
kwalifikacji – widoczna jest nadwyżka wyborów związanych z zawodami na pozio-
mie średnim (technika) i policealnym w stosunku do wyborów zawodów robotni-
czych (na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej / szkoły branżowej I stopnia). 
Biorąc jednak pod uwagę tendencję do profesjonalizacji kadr i ich lepszego dosto-
sowywania się do ofert pracy we własnym zawodzie oraz zawodach pokrewnych, 
nadwyżka techników nie powinna martwić w kolejnych latach.

Wśród zawodów nauczanych na poziomie szkoły branżowej I stopnia oraz 
zasadniczej szkoły zawodowej – najwięcej kształci się mechaników pojazdów 
samochodowych (1  939 osób), kucharzy (1  219 osób), monterów zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie (1 058 osób). Na poziomie średnim 
zawodowym uczy się m.in.: 

• 4 974 techników informatyków (od kilku lat jest to zawód o rekordowo 
wysokiej liczbie uczniów), 

• 3 791 techników żywienia i usług gastronomicznych, 
• 2 625 techników ekonomistów, 
• 2 342 techników mechaników, 
• 2 337 techników pojazdów samochodowych,
• 1 843 techników logistyków,
• 1 726 techników mechatroników,
• 1 703 techników budownictwa,
• 1 183 techników usług fryzjerskich,
• 1 162 techników hotelarstwa,
• 1 089 techników elektroników.
Wśród osób kształcących się w szkołach policealnych najwięcej jest techników usług 

kosmetycznych, techników bezpieczeństwa i higieny pracy oraz techników administracji 
(obecnie kształci się w tych zawodach odpowiednio 1 867, 1 838 oraz 1 185 osób).

Jeżeli chodzi o mapę województwa, to kształcenie w zawodach rozkłada się rów-
nomiernie – zwłaszcza w specjalnościach o najwyższych liczbach osób kształcących 
4  Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej przekazanych przez Kuratorium 

Oświaty w Rzeszowie – dane zostały wprowadzone przez podkarpackie szkoły do SIO w II 
połowie roku szkolnego 2017/2018.

Czy podkarpaccy pracodawcy planują zwiększać zatrudnienie?
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się – jest ono prowadzone niemal w każdym powiecie. Trudno tu zauważyć jakąś 
lokalną specyfikę lub specjalizację.

Kształcenie dla branż przedstawia znaczne zróżnicowanie, gdy weźmiemy 
pod uwagę liczebność uczniów przygotowujących się do pracy. Największa ich 
liczba zasilić może sektor administracyjno-ekonomiczny (w zawodach takich 
jak technik administracji, technik archiwista, technik BHP, technik ekonomista, 
technik rachunkowości oraz technik usług pocztowych i finansowych kształci się 
obecnie 6 396 osób). Blisko 6 tysięcy osób (5 815) kształci się do pracy w bran-
ży gastronomicznej w zawodach: cukiernik, kucharz, piekarz, technik żywienia 
i usług gastronomicznych oraz kelner. Niewiele mniej uczymy w regionie infor-
matyków, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji (łącznie 5 561 osób) 
oraz osób planujących pracować w usługach (5 437 osób): florystów, fotografów, 
fototechników, fryzjerów oraz techników usług fryzjerskich, techników fotografii 
i multimediów, techników organizacji reklamy, techników usług kosmetycznych. 
Branża mechaniczna zyska 5 239 pracowników (elektromechaników, mechani-
ków monterów maszyn i urządzeń, operatorów obrabiarek skrawających, ślusarzy, 
techników automatyków, techników mechaników, techników mechatroników). 

W kontekście potrzeb rynku zaskakująco wysoka jest liczba osób zdobywających 
zawód związany z ekonomią i administracją, zwłaszcza że w większości przypadków 
praca w tym obszarze wymaga wykształcenia wyższego. Jednocześnie zdecydowana 
większość firm potrezbuje nieporównywalnie mniej specjalistów z zakresu ekonomii 
i administracji w stosunku do profesjonalnego personelu zajmującego się produkcją 
i wytwarzaniem (bezpośrednio związanego z główną działalnością przedsiębiorstwa). 
Tymczasem branża mechaniczna, związana z wiodącą inteligentną specjalizacją 
regionu w obszarze high-tech, jest dopiero na piątym miejscu pod względem liczby 
przygotowywanej kadry.

Wioletta Pytko i Małgorzata Kawalec
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wioletta Pytko, Małgorzata Kawalec
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Mateusz Szpyrka 

Podkarpacka Akademia 
Doradztwa Zawodowego,  
czyli doradca zawodowy  
w mojej szkole

W dzisiejszych czasach wiele się mówi i pisze o ogromnej potrzebie szeroko 
rozumianego poradnictwa zawodowego. Niestety, choć owa tematyka jest powszech-
na, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę głębsza świadomość oraz wiedza na 
jej temat są w przestrzeni społecznej bardzo małe, a nawet znikome. Zauważalne 
jest to choćby w momencie, kiedy próbuje się opisać lub określić istotę poradnictwa 
zawodowego, często tak naprawdę go nie rozumiejąc. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że obecnie poradnictwo zawodowe stało się nieodłącznym elementem rynku pracy 
i edukacji. W dobie przemian gospodarczych i cywilizacyjnych jesteśmy zobligo-
wani do podejmowania coraz bardziej intensywnych działań doradczych na rzecz 
młodzieży i osób dorosłych. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza 
bowiem konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej nie tylko przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne i urzędy pracy, ale również przez szkoły. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 
roku w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół nakłada się 
obowiązek realizacji zajęć doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły 
podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum 
ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia - minimum 10 godzin 
w całym okresie nauczania. Implementację poradnictwa zawodowego w przestrzeni 
szkolnej powierza się nauczycielom, którzy przygotowują młode pokolenie do 
pełnego i świadomego uczestnictwa w społeczeństwie. Należy tutaj zaznaczyć, że 
szkolny doradca zawodowy jako nauczyciel to osoba, która nie tylko przekazuje 
wiedzę, ale kieruje całym procesem kształcenia i wzrastania młodego człowieka. 
Doradca jest uczestnikiem szerszych układów i zróżnicowanych działań dotyczących 
m.in. wyboru zawodu, udzielania porad czy wychowywania zawodowego1. Pełni 
rolę animatora procesu kształcenia, powinna go cechować zdolność odkrywania 
potencjału tkwiącego w młodych ludziach oraz wykorzystania ich zdolności  

1  B. Wojtasik. Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradnictwa . Wrocław 1994. s. 9.
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i talentów. Jako lider powinien kształtować i obdarzać innych wizją, która nadaje 
sens pracy uczniów, tj. wykorzystywać różnorodność grupy, szukać talentów, dbać 
o współpracę, wyznaczać cel (misję). 

Mając na uwadze dobro poradnictwa zawodowego, zwłaszcza w szkołach, Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, który na co dzień zajmuje się zagadnieniami 
związanymi z rynkiem pracy poprzez m.in. koordynowanie poradnictwa zawodowego, 
w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa utworzył Podkarpacką 
Akademię Doradztwa Zawodowego. W ich ramach organizuje specjalne warsztaty 
dla szkolnych doradców zawodowych. W 2018 roku zaplanowano cykl warsztatów, 
na które mogą zapisywać się koordynatorzy doradztwa zawodowego z podkarpackich 
szkół. Zajęcia prowadzone przez pracowników Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej (wyspecjalizowaną w poradnictwie zawodowym komórkę WUP 
w Rzeszowie) mają za cel wzbogacić warsztat pracy doradców, zwłaszcza tych począt-
kujących, oraz stworzyć platformę wymiany doświadczeń pomiędzy ich uczestnikami. 
Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego ma przygotowywać do odpowie-
dzialnej roli doradcę zawodowego, który pomoże odpowiedzieć młodzieży szkolnej 
na ważne pytania: Jak kierować karierą? Czym zajmować się w przyszłości? W jakim 
zawodzie pracować? Jakie talenty i zdolności w sobie rozwijać? 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie 
oraz w oddziałach zamiejscowych w Krośnie i Tarnobrzegu w ramach PADZ 
w kwietniu i maju zorganizowało zajęcia nt. Szkoła indywidualnego doradztwa za-
wodowego, w których udział wzięło 34 nauczycieli. Celem warsztatów było ukazanie 
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w formie zindywidualizowanej, 
poszerzenie umiejętności prowadzenia rozmów z osobami stojącymi przed wyborem 
zawodu lub kierunku dalszego kształcenia oraz rozwijanie umiejętności i kompe-
tencji doradcy zawodowego. Zasadniczym celem kształcenia w zakresie doradztwa 
w szkole jest przede wszystkim proces samopoznania uczniów, przygotowujący ich 
do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Dlatego tak ważne jest, 
aby doradcy szkolni, którzy pracują z młodzieżą i pełnią rolę towarzysza-eksperta 
w procesie podejmowania decyzji, byli dobrze przygotowani do pełnienia swojej 
misji. Z punktu widzenia doradztwa istotne jest bowiem, aby doradca zawodowy 
w szkole oprócz zajęć grupowych udzielał także porad indywidualnych. Doradca 
jako nauczyciel powinien zatem zawodowo ukierunkować ucznia, a nie jedynie 
przekazywać teoretyczne informacje. 

Potrzeba poradnictwa zawodowego nie tylko w trakcie edukacji, ale przez całe 
życie człowieka wymusza konieczność ciągłego zdobywania wiedzy i umiejętności. 
Obecnie działalność Podkarpackiej Akademii Doradztwa Zawodowego spotkała 
się z ogromnym zainteresowaniem ze strony samorządów, szkół i nauczycieli. 
Dziś Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest na etapie projektowania pilota-

Mateusz Szpyrka
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żowych rozwiązań, które pozwolą na kompleksowe szkolenie w celu wyposażenia 
szkolnych doradców zawodowych na terenie województwa w niezbędne narzędzia 
diagnostyczne. Takie rozwiązania pomogą również stworzyć płaszczyznę współpracy 
i wymiany doświadczeń z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego 
między szkołami a publicznymi służbami zatrudnienia, co pozwoli na efektywne 
i bieżące oddziaływanie na politykę lokalnego i krajowego rynku pracy. 

Mateusz Szpyrka
p. o . Kierownika Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego . . .
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Organizacja kształcenia 
w nowych zawodach pod 
potrzeby pracodawców
Rola Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 

Ewolucja rynku pracy pociąga za sobą zmiany w zapotrzebowaniu na zawody: 
powstają nowe, na inne zwiększa się popyt lub wręcz pojawia się tam, gdzie 
dotychczas go nie było. Dyrektorzy szkół o profilu zawodowym stoją przed 
dylematami, jakie zawody mają przyszłość, jakie będą chętnie wybierane przez 
uczniów i ich rodziców, i jakie jednocześnie zagwarantują dobrą pracę przyszłym 
absolwentom. Procedura uruchamiania kształcenia w nowym zawodzie prze-
widuje zasięgnięcie opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie. 
O oczekiwaniach dotyczących planowania kształcenia zawodowego w regionie 
rozmawiamy z jej Przewodniczącym, Panem Andrzejem Piłakowskim.

Małgorzata Kawalec: Czy opiniowanie wniosków o rozpoczęcie kształcenia 
w nowym zawodzie to dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy formalność?

Andrzej Piłakowski: Absolutnie nie jest to formalność. Wojewódzka Rada Rynku 
Pracy została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Wojewódz-
twa w sprawach polityki rynku pracy. Funkcjonowanie takiego organu przewiduje 
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Sieć szkół zawodowych 
jest jednym z kluczowych elementów systemu regionalnego, ponieważ stanowi 
o przypływie młodych kadr na rynek pracy, a ten rynek jest coraz bardziej głodny 
profesjonalnych pracowników. Już dzisiaj widzimy problemy z pozyskiwaniem 
odpowiednich kandydatów do pracy. Biorąc dodatkowo pod uwagę spadającą stopę 
bezrobocia, a tym samym liczbę osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy, należy stwierdzić, że ich zasoby maleją. W niedalekiej przyszłości przewidywać 
można sytuację podobną do tej w najbardziej rozwiniętych gospodarczo częściach 
Polski, gdzie brak rąk do pracy blokuje rozwój wielu przedsiębiorstw. Z drugiej 
strony nadal diagnozowana jest tzw. luka kompetencyjna, czyli niedopasowanie 
kwalifikacji kandydatów do pracy do potrzeb pracodawców – wiele osób nie 
może znaleźć pracy w zawodzie, na zdobycie którego poświęcili wiele lat. Z tego 
względu podczas wydawania opinii o otwieraniu kształcenia w nowych zawodach 
Wojewódzka Rada Rynku Pracy bardzo wnikliwie zapoznaje się z uzasadnieniem 
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i szeroko dyskutuje nad propozycją każdej szkoły. Traktujemy to jako jedno z naj-
ważniejszych zadań, mające bezpośrednie przełożenie na sytuację młodych ludzi 
po wyjściu ze szkoły na rynek pracy.

Czego w takim razie oczekują Państwo od dobrze przygotowanego wniosku 
o zaopiniowanie kształcenia w zawodzie?

Przede wszystkim uzasadnienia. W trakcie dyskusji odwołujemy się do własnej 
wiedzy o rynku pracy oraz wyników badań społecznych, ale nieodzowne jest dobre 
uzasadnienie w samym wniosku. Kształcenie zawodowe powinno bowiem zaspo-
kajać przede wszystkim potrzeby lokalnych przedsiębiorców, a te są lepiej znane 
lokalnemu samorządowi. Taka jest też idea reformowanego systemu kształcenia 
zawodowego – podstawy programowe zapełniane są treściami kształcenia bezpośred-
nio przez szkoły właśnie ze względu na chęć zbliżenia programu do potrzeb lokalnej 
gospodarki. Nie ukrywam, że wiarygodne uzasadnienie udowadnia również dobre 
przygotowanie kadry szkoły do podjęcia kształcenia, jeżeli otwarcie kształcenia 
w nowym zawodzie jest gruntownie przemyślane, sprawdzone pod kątem zapo-
trzebowania na okolicznym rynku, przedyskutowane z lokalnymi przedsiębiorcami 
– spisanie argumentów do wniosku nie powinno nastręczać większych trudności.

Aby otrzymywać od szkół lepiej przygotowane uzasadnienia, pod koniec 2017 
r. przygotowaliśmy nowy wzór wniosku o zaopiniowanie kształcenia w zawodzie. 
Zawiera on znacznie szerszą część opisową. Zdajemy sobie sprawę z tego, że od-
powiedź na wszystkie zawarte w nim pytania nie jest możliwa, ale prosimy każdo-
razowo o zebranie jak największej liczby informacji. Głównie chodzi o wskazanie, 
jakie jest aktualne zapotrzebowanie ze strony pracodawców na pracowników w tym 
zawodzie – tutaj konieczne jest prześledzenie okolicznych przedsiębiorców i od-
niesienie do ich opinii, zamiarów i tworzonych miejsc pracy. Świetnie byłoby przy 
tym powołać się na już przygotowane umowy czy porozumienia z pracodawcami, 
wskazujące na zapotrzebowanie na pracowników kończących kształcenie w danym 
zawodzie – mogą być one impulsem do objęcia kształcenia w zawodzie patronatem, 
co ułatwi prowadzenie wysokiej jakości kształcenia, ale warto też powołać się na 
deklaracje zatrudnienia przyszłych absolwentów i chęć uruchamiania kształcenia 
dedykowanego danemu pracodawcy. Trzeba się też zastanowić, czy można prze-
widywać w najbliższych latach wzrost lub spadek tego zainteresowania. Władze 
lokalne, a takim podlega szkolnictwo średnie, wielokrotnie mają świadomość np. 
planowanych inwestycji i potrzeby przygotowania pracowników na stanowiska 
pracy, które dopiero mają się pojawić. Konieczne jest też odniesienie się do tego, 
ilu pracowników w danym zawodzie już dzisiaj mamy na rynku – bo być może 
zapełnią oni potrzeby pracodawców, a kolejni absolwenci będą mieć problem ze 
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znalezieniem zatrudnienia. Z tego samego względu prosimy szkoły o wskazanie, 
czy w tym samym lub okolicznych powiatach prowadzone jest już kształcenie 
uczniów w opiniowanym zawodzie. Informację tę sprawdzamy również z danymi 
pozyskanymi z Systemu Informacji Oświatowej. Nie chcielibyśmy, aby szkoły były 
dla siebie konkurencją w walce o kandydatów do kształcenia, ale aby tworzyły uzu-
pełniającą się sieć, która będzie odpowiadać potrzebom regionalnego rynku pracy.

Wydając opinię, zwracamy też uwagę na atrakcyjność zawodu dla przyszłych 
pracowników. Zatrudnienie w zawodzie, który się z takim poświęceniem zdobywa-
ło, powinno przynieść satysfakcję obu stronom – być też trafionym wyborem dla 
młodzieży. Dlatego prosimy o wszelkie informacje wskazujące dlaczego warto uczyć 
się tego zawodu – odnoszące się do np. wysokości zarobków, uzyskiwanej dzięki 
niemu mobilności na rynku pracy, możliwości przekwalifikowania lub rozszerzenia 
kwalifikacji, jeżeli poszukiwani są również pracownicy w zawodach pokrewnych, 
jak również możliwości zdobycia poszukiwanych przez pracodawców uprawnień, 
które gwarantować będą bardziej stabilną i satysfakcjonującą pozycję pracownika.

Wniosek przewiduje jednak konieczność wskazania również innych infor-
macji, np. na ile szkoła jest przygotowana do podjęcia kształcenia w tym 
zawodzie. Czy to nie daleko posunięta ciekawość?

Zdajemy sobie sprawę, że to kwestia zainteresowania głównie organu prowadzą-
cego i władz oświatowych. Nie można jednak uchwalać racjonalnej opinii, oceniając 
jedynie literalnie zawód, bez odniesienia się do jakości planowanego kształcenia. 
A o jakości kształcenia świadczy przygotowanie szkoły: kadra, zaplecze techniczno-
-dydaktyczne, program kształcenia, sposób prowadzenia kształcenia praktycznego. 
Stąd prosimy o odniesienie się do tego, jakie kwalifikacje i uprawnienia posiadają 
nauczyciele w odniesieniu do kwalifikacji składających się na planowany do kształcenia 
zawód, posiadane przez nich przeszkolenie, certyfikaty branżowe itp. Jednocześnie 
pytamy we wniosku, w jakich innych zawodach kształci szkoła – wydaje nam się, 
że zasadne jest łączenie kształcenia w zawodach pokrewnych, ponieważ kwalifikacje 
kadry będą powodować efekt synergii i podnosić jakość kształcenia. Mile widziani 
byliby nauczyciele posiadający doświadczenie nie tylko dydaktyczne, ale również staż 
w pracy w przemyśle w zawodzie, którego uczą (pod warunkiem, że są to aktualne 
kwalifikacje, a okres, jaki upłynął od zaprzestania pracy w zawodzie nie jest ekstre-
malnie długi). Jeżeli szkoła nie zatrudnia w tym momencie kadry, która miałaby 
kwalifikacje do nauczania zawodu, prosimy o przedstawienie racjonalnego planu, 
skąd ta kadra zostanie pozyskana – bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, że obecnie 
trudno jest o nauczycieli przedmiotów zawodowych – znaleźli się oni na liście pra-
cowników deficytowych. Kadrę można pozyskać np. z uczelni wyższych lub poprzez 
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umowy ze współpracującymi przedsiębiorcami – planując kształcenie trzeba jednak 
mieć świadomość co do jej dostępności i kwalifikacji. Dobra kadra to kadra stale 
podnosząca kwalifikacje – warto więc pochwalić się we wniosku również planami 
odnośnie aktualizowania i poszerzania wiedzy branżowej nauczycieli. Niektóre szkoły 
powołują się na umowy z instytucjami i firmami w sprawie szkolenia teoretycznego, 
a nawet praktycznego nauczycieli u pracodawców. Dowodzi to dbałości o jakość 
przekazywanej uczniom wiedzy i umiejętności.

A opisywanie programu kształcenia i zaplecza – czy to jest również konieczne?

We wniosku nie prosimy o ich opisywanie, ale o odniesienie się do tego, czy jest 
wystarczający. Prosimy o deklarację możliwości realizacji podstawy programowej 
na posiadanym sprzęcie oraz o odniesienie się do obowiązku przeprowadzenia eg-
zaminu w kwalifikacjach zgodnie z wymogami formalnymi. W razie braku sprzętu 
niezbędnego do kształcenia w zawodzie szkoła musi udowodnić, że podejmując 
kształcenie rozwiąże ten problem. Wielokrotnie spotykamy się z deklaracją zakupu 
sprzętu przez organ prowadzący w razie powodzenia w naborze. Coraz częściej 
widoczna jest bardzo racjonalna postawa starostw powiatowych i urzędów miast, 
które inwestują w szkolnictwo zawodowe, a tym samym – w potencjał kadrowy 
swojego rynku pracy. Nie dziwią już również deklaracje sponsorowania sprzętu 
przez przedsiębiorców, którym zależy na pozyskaniu absolwentów, lub ustalenia 
odnośnie możliwości użytkowania sprzętu w zakładzie pracy. 

Jeżeli szkoła posiada własne zaplecze, to powinna również odnieść się do tego, 
na ile na jego bazie możliwe będzie kształcenie praktyczne. Dobra jakość kształcenia 
i wysokie kwalifikacje przyszłych pracowników nie są możliwe do zdobycia, jeżeli 
sprzęt nie jest serwisowany, jest „oszczędzany” w tym sensie, że uczniowie nie mają 
szans na realną pracę na nim lub brakuje w szkole materiałów zużywalnych, czy też 
jest to sprzęt przestarzały lub nieadekwatny do tego, jaki jest używany współcześnie 
w branży. Pytania, które zostały postawione we wniosku wydają się podstawowymi 
pytaniami, które zadaje sobie Dyrektor szkoły, planując kształcenie w zawodzie – stąd 
opisanie przyjętych założeń jest już tylko pokłosiem wcześniej podjętych decyzji.

To samo dotyczy programu kształcenia. Nikt z członków Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy nie poczuwa się do opiniowania jego szczegółowych założeń, ale 
chcemy wiedzieć, kto ten program przygotował, czy był on konsultowany z oko-
licznymi przedsiębiorcami, czy na ich potrzeby wprowadzono np. innowacje lub 
eksperymenty pedagogiczne. Muszę przyznać, że zdarzają się wnioski, w których 
deklarowane jest przygotowanie programu kształcenia dopiero w razie powodzenia 
akcji rekrutacyjnej. Wydaje się nam, że to za późno, aby przygotować szkołę do 
podjęcia takiego wyzwania.

Organizacja kształcenia w nowych zawodach pod potrzeby pracodawców
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Najważniejsze jest jednak kształcenie praktyczne.

Tak, w kontekście potrzeb rynku pracy bezapelacyjnie jest to najbardziej war-
tościowy element kształcenia w zawodzie. Stąd uzasadnione są pytania dotyczące 
tego, gdzie będzie ono prowadzone – w warsztatach szkolnych, w centrum kształ-
cenia praktycznego czy w faktycznym środowisku pracy, czyli u pracodawców. Nie 
ukrywam, że ta ostatnia opcja jest najmilej widziana – ale musi być ona wiary-
godna, czyli odnosić się do konkretnych pracodawców stale współpracujących ze 
szkołą lub takich, którzy zadeklarowali współpracę lub choćby wskazać na liczbę 
potencjalnych zakładów pracy, gdzie uczniowie będą mogli odbywać praktyki (np. 
w zawodach usługowych). Szkoły często chwalą się tutaj dodatkowym wysiłkiem 
w organizowaniu dobrej jakości kształcenia praktycznego: mamy przykłady praktyk 
zagranicznych czy staży wakacyjnych. Mamy świadomość, że organizacja praktyk 
szkolnych w poprzednich latach pozostawiała wiele do życzenia, jeżeli chodzi 
o poszukiwanie miejsc praktyk, gdzie uczniowie faktycznie nabędą przewidziane 
w programie kwalifikacje i umiejętności, czy też o nadzór nad przebiegiem praktyki. 
Prosimy więc szkoły o odniesienie się w imię dbania o jakość kształcenia do tego, jak 
organizowane są praktyki i jakie przyjęto założenia gwarantujące ich efektywność.

Rozumiemy, że efektem tak realizowanego kształcenia ma być wszechstronne 
zadowolenie – uczniów, przedstawicieli szkół i pracodawców?

Dokładnie takie jest założenie. W całym procesie planowania kształcenia 
zadaniem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy jest dopilnowanie zgodności 
planów z potrzebami zatrudnieniowymi. Ale pragnę zaznaczyć, że nie jest 
to potrzeba konkurencyjna, ale komplementarna z pozostałymi – wyso-
kiej jakości kształcenie, przygotowujące młodych ludzi do podejmowania 
zatrudnienia u nas w regionie na atrakcyjnych stanowiskach, które będą 
służyć rozwojowi gospodarki w województwie leży we wspólnym interesie 
nas wszystkich.

Małgorzata Kawalec

Wywiad
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Krzysztof Powrózek

Wsparcie podkarpackiego 
szkolnictwa zawodowego 
realizowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w  Rzeszowie 
w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020 

Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej 
i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego – Regionalny rynek pracy, Integrację społeczną oraz Jakość eduka-
cji i kompetencji w regionie. Kwota przewidziana dla Podkarpacia na realizację 
projektów w ramach RPO na lata 2014-2020 wynosi około 9 miliardów złotych.

Wspieranie szkolnictwa zawodowego wiąże się z wymiernymi korzyściami 
w skali regionu, uczniowie szkół zawodowych będą mieli zagwarantowane stabilne 
zatrudnienie, a szkoły – nabór na oferowane kierunki kształcenia. Ów efekt udało 
się uzyskać, realizując program „Podkarpacie stawia na zawodowców”, projekt 
własny Samorządu Województwa. Był on prowadzony od maja 2012 do września 
2015 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Wsparciem objęto wówczas ok. 85% placówek kształcenia 
zawodowego w regionie, tj. 173 szkoły skupione w 100 zespołach szkół. Odrodzenie 
jakości i popularności edukacji zawodowej w regionie było nadrzędną inicjatywą 
wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu. Prawie 90 milionów 
złotych, zainwestowanych na Podkarpaciu w naukę praktycznych zawodów, 
pozwoliło osiągnąć wszystkie założone cele programu i przyznać po wielu latach 
regresu, że regionalne szkolnictwo zawodowe nabiera znaczenia. W ramach projektu 
uruchomiono 31 nowych kierunków kształcenia edukacji zawodowej, utworzono 
lub zmodernizowano 380 pracowni praktycznej nauki zawodu, wypracowano 607 
programów nauczania. Staże i praktyki u przyszłych pracodawców odbyło blisko 
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14 tysięcy uczniów regionalnych szkół zawodowych. Stażyści otrzymywali 1000 zł 
brutto za 150-godzinny miesiąc pracy. 24 271 uczniów uczestniczyło w dodatko-
wych kursach i szkoleniach pozwalających nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. 
Łącznie w ofertach szkół pojawiło się 980 nowych zajęć tego typu.

W ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, celem działania jest 
wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe po-
przez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do potrzeb rynku 
pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

Realizacja projektów pozwoli dostosować formy, metody i warunki prowa-
dzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, 
a także zwiększyć zaangażowanie instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty, prowadzących proces kształcenia i szkolenia 
zawodowego. Będzie to możliwe w szczególności poprzez doskonalenie umiejęt-
ności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej 
nauki zawodu oraz pozostałej kadry szkół lub placówek systemu oświaty prowa-
dzących kształcenie zawodowe. Organizowane są dla nich między innymi kursy 
kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z zawodem 
nauczanym lub planowanym do prowadzenia w danej szkole. Istnieje możliwość 
odbycia praktyk lub staży w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede 
wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na 
którym znajduje się szkoła lub placówka systemu oświaty. W szerokiej ofercie są 
także studia podyplomowe, programy wspomagania, programy walidacji i certy-
fikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie 
instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw. 

Kluczowe znaczenie ma także fakt, iż podnoszenie umiejętności oraz uzyski-
wanie kwalifikacji zawodowych dotyczy również uczniów i słuchaczy szkół. Mogą 
oni uczestniczyć w praktykach lub stażach zawodowych w nowych innowacyjnych 
formach kształcenia zawodowego. Możliwe są dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 
realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego 
szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umoż-
liwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności 
oraz kwalifikacji zawodowych, w tym także w języku obcym oraz z zakresu języka 
obcego branżowego. Młodzi ludzie mogą także liczyć na udział w kursach przy-
gotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz w kursach 
i szkoleniach przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mi-

Krzysztof Powrózek
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strzowskich, udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach 
laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparcie w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich 
szanse na rynku pracy oraz szeroko pojęte doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Przewidziano również środki na tworzenie w szkołach/placówkach warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy, właściwe dla nauczanych zawodów, 
poprzez m.in. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów 
szkolnictwa zawodowego, wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy modułowego 
systemu kształcenia zawodowego, wprowadzanie innowacji pedagogicznych do 
programu nauczania, tworzenie lub zakup firm symulacyjnych i wykorzystywanie 
ich w procesie dydaktycznym, a także wdrażanie e-learningu.

Bardzo duże znaczenie ma także rozwój współpracy szkół z ich otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Obejmuje on na przykład włączenie pracodawców lub 
przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, tworzenie klas patronackich, 
współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozasz-
kolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, współpracę z uczelnia-
mi wyższymi poprzez wsparcie programowe ze strony uczelni, a także wsparcie 
szkoleniowe dla nauczycieli. Rozwijana będzie także współpraca szkół i placówek 
z instytucjami rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do 
aktywnego udziału w rynku pracy.

Pierwszy nabór wniosków konkursowych odbył się na przełomie 2015 i 2016 
roku. Złożonych zostało 65 wniosków na łączną kwotę dofinansowania blisko 80 
milionów złotych. Do dofinansowania wybranych zostało 40 wniosków na kwotę 
dofinansowania niemal 63 milionów złotych, co przełożyło się na wsparcie dla 
182 podkarpackich szkół.

1 lutego 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił drugi na-
bór wniosków w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, do wykorzystania była kwota 
20 milionów złotych. W konkursie wyłonione zostały projekty obejmujące dosto-
sowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego 
do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji 
z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowa-
dzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem konkursu był wzrost 
zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 
poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy 
oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. Projekty konkursowe były skierowane 
bezpośrednio do kilku grup odbiorców. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgim-
nazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym 

Wsparcie podkarpackiego szkolnictwa zawodowego . . .
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szkoły przysposabiające do pracy) i ich kadra. Udział w projekcie mogli wziąć 
uczniowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 
zawodowe, nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki 
zawodu. Co ciekawe, wśród odbiorców mogą być także rodzice/opiekunowie prawni 
uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz 
otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, czyli między innymi pracodawcy, przed-
siębiorcy, szkoły wyższe czy instytucje rynku pracy.

Z kolei 28 lutego 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił 
kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym z RPO WP 2014-2020 z pulą 5 
milionów złotych na poprawę jakości kształcenia zawodowego. Tym razem kon-
kurs miał charakter „pilotażowy”, a jego celem było stworzenie ścisłych powiązań 
zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku 
pracy. Projekty w ramach tego konkursu musiały spełniać kilka warunków, między 
innymi otwarcie kształcenia w nowym zawodzie, ewentualnie weryfikację i mo-
dernizację kształcenia w zawodzie już nauczanym w danej szkole, być realizowane 
w partnerstwie i ścisłej współpracy z przynajmniej jednym potencjalnym praco-
dawcą, a pracodawca-partner projektu miał obowiązek objąć ten kierunek swoim 
patronatem. Ponadto praktyki/staże u pracodawcy partnera powinny osiągnąć 
minimum 160 godzin dla nauczycieli i 300 godzin dla uczniów oraz zapewnić 
udział pracodawców-partnerów w egzaminach potwierdzających kwalifikacje 
w utworzonych/zmodyfikowanych zawodach.

W pierwszym kwartale 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
wstępnie planuje ogłoszenie kolejnego (i prawdopodobnie ostatniego w perspek-
tywie finansowej 2014-2020) konkursu w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego. Wśród kryteriów niezbędnych do spełnienia prawdopo-
dobnie nadal będzie konieczność realizacji projektów partnerskich z potencjalnymi 
pracodawcami/organizacjami pracodawców, u których uczniowie oraz nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu powinni odbyć staże zawodowe. Wsparciem będą mogły 
zostać objęte przede wszystkim kierunki zawodowe, na które istnieje zapotrzebowa-
nie na lokalnym/regionalnym rynku pracy (zawody deficytowe) oraz wpisujące się 
w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa podkarpackiego (lotnictwo, 
jakość życia, motoryzacja). Współpraca na linii szkoła – pracodawcy w zakresie 
na przykład opracowywania nowych lub modyfikacji programów nauczania do 
potrzeb rynku pracy również będzie istotnym elementem oceny wniosków. W 
mniejszym zakresie planowane jest wsparcie w zakresie wyposażenia szkoły w ra-
mach projektu; brane pod uwagę będą tylko i wyłącznie pracownie lub warsztaty 
szkolne służące nauczaniu zawodu, którego nauczanie jest wprowadzane lub jego 
program nauczania jest modyfikowany w ramach projektu, zaś konieczność inwe-
stycji wynika z diagnozy potrzeb przeprowadzonej wspólnie z pracodawcą-part-

Krzysztof Powrózek
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nerem. Organy prowadzące szkoły zawodowe (głównie powiaty) powinny zatem 
dokonać dogłębnej diagnozy stanu obecnej struktury szkolnictwa zawodowego na 
swoim terenie, nawet we współpracy z sąsiednimi powiatami oraz wziąć większą 
odpowiedzialność za ukierunkowanie (zawężenie) wsparcia tylko dla zawodów 
poszukiwanych na rynku pracy. Wartość  środków możliwych do rozdysponowania 
w tej edycji wyniesie około 35 mln złotych. 

Według danych WUP Rzeszów w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020 realizowanych jest już 59 projektów na łączną kwotę 
ponad 80 mln zł, realizacja kolejnych kilku projektów rozpocznie się we września 
2018 roku. 

Krzysztof Powrózek
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wsparcie podkarpackiego szkolnictwa zawodowego . . .
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Jakub Linda

Mechanicy lotniczy w goglach 
Wirtualnej Rzeczywistości. 
Fundusze Europejskie  
w kształceniu nowych kadr

Ponad 100 tysięcy pracowników potrzebnych jest od zaraz. Praca z atrakcyjnym 
wynagrodzeniem, w uznanej firmie, z perspektywą rozwoju i stałego zatrudnienia 
przez wiele lat. Dla wielu brzmi to jak niemożliwa do wyobrażenia sielanka – 
jednak to prawda. Branża MRO (Maintenance, Repair, Overhaul), czyli inaczej 
obsługa techniczna samolotów, to szansa na pewną, dobrze płatną pracę we wciąż 
rozwijającym się sektorze – i w dodatku – dostępna od zaraz. 

Jak do tego doszło? Przyczyn problemu można doszukiwać się w wielu dzie-
dzinach. W Polsce często mówimy o obniżeniu prestiżu kształcenia w technikum 
po reformie edukacji w 1999 roku. Wciąż wzrasta też zapotrzebowanie na pracow-
ników, produkty oraz usługi w dziedzinie lotniczej, co przekłada się na zwiększone 
zatrudnienie. W końcu wielu odstrasza długa droga – dziś wyszkolenie mechanika 
lotniczego zajmuje mniej więcej tyle czasu, co wyuczenie… lekarza. Na pomoc 
przychodzą jednak pilotażowe programy, jak chociażby działanie 9.4 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego i firmy, które chcą z niego skorzystać.

Działająca na Podkarpaciu oraz Śląsku LINETECH Aircraft Maintenance 
S.A. od kuchni zna problemy, które dotykają stosunkowo nieliczną grupę absol-
wentów techników, wykształconych w specjalności mechanika lotniczego. Firma 
jest jednym z niewielu prywatnych MRO, jednym z 10 największych podmiotów 
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na rynku środkowoeuropejskim. Mechanicy wraz ze szkolącymi się pomocnikami 
pracują przy samolotach typu Boeing 737, Airbus A320 oraz Embraer E-Jet. Poza 
obsługą w hangarach w Katowicach i Rzeszowie mechanicy pracują też w ramach 
zapewnianej przez firmę obsługi liniowej, wykonywanej pomiędzy lądowaniem 
i startami na płycie lotniska oraz reagują w sytuacjach, gdy maszyna jest niezdolna 
do lotu, czyli tzw. AOG (z ang. Aircraft on ground). 

Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na kadrę techniczną kilka lat 
temu nawiązaliśmy współpracę z dwoma szkołami z Podkarpacia – Zespołem Szkół 
Technicznych w Mielcu oraz Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Razem 
z nauczycielami udało nam się ustalić trzy najpoważniejsze problemy w kształceniu 
przyszłej kadry: ograniczone szanse na praktykę zawodową, brak wystarczającej 
liczby niezbędnych pomocy naukowych oraz trudność w zdobyciu licencji. Owe 
problemy udało się nam rozwiązać w dość nieszablonowy sposób.

Traktuj praktykanta jak pracownika swego

Od września 2017 roku w Rzeszowie i Mielcu działają dwie klasy patronackie. 
W ZST w Mielcu znalazło się aż 16 uczniów. Młodzi w ciągu 3 lat trwania pro-
gramu mają zapewnione 450 godzin praktyki zawodowej, wliczanej przez Urząd 
Lotnictwa Cywilnego do doświadczenia potrzebnego o ubieganie się o licencję 
mechanika. Praktyki zajmują uczniom 50% czasu wolnego – połowę ferii, wakacji, 
itd. LINETECH i szkoły ustaliły, że uczniowie będą traktowani jak pracownicy 
firmy. Od samego początku zostali przydzieleni jako pomocnicy mechaników 
do pracy przy samolotach, a wcześniej odbyli niezbędne w obsłudze technicznej 

Mechanicy lotniczy w goglach Wirtualnej Rzeczywistości .
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szkolenia. Dzięki funduszom z RPO przyszli mechanicy mogą otrzymać za swoją 
pracę wynagrodzenie, zapewniona jest im odzież robocza, a koszty dojazdu do bazy 
w Jasionce oraz Katowicach zostają całkowicie pokryte przez Firmę. Praktyczna 
część poznawania zawodu mechanika lotniczego obejmuje zarówno pracę w han-
garze, jak i w zapewnianej przez LINETECH obsłudze liniowej, odbywającej się 
na wszystkich dużych lotniskach w kraju, a sezonowo również za granicą.

Szkolenie jednak nie byłoby kompletne, gdyby dotyczyło jedynie uczniów. 
160 godzin praktyki przygotowano także dla nauczycieli zawodu, dzięki czemu 
wszyscy będą mogli z bliska poznać, jak pracuje się przy dużym samolocie pasa-
żerskim – w ten sposób zarówno wiedza odbierana, jak i przekazywana, będzie 
bardziej adekwatna i praktyczna.

Podręcznik czy Wirtualna Rzeczywistość?

Zdecydowanie najciekawszym elementem programu klas patronackich są 
rozwiązania wcześniej nieznane w nauczaniu, przynajmniej na szeroką skalę. 
Nauczyciele zawodów oraz sam LINETECH szybko zauważyli, że w dobie zmie-
niającego się lotnictwa i nowych technologii podręczniki bardzo szybko mogą 
stać się nieaktualne, a wiedza w nich zawarta być wręcz całkowicie nieadekwatna. 
Stąd też w drugiej połowie maja 2018 roku Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 
przystąpił do realizacji innowacyjnego projektu nauczania. Z pomocą LINETECH 
Aircraft Maintenance rozpoczęła się produkcja filmów szkoleniowych tworzonych 
w technologii 360 stopni. W Wirtualnej Rzeczywistości uczniowie będą mogli 
zobaczyć działanie poszczególnych elementów ruchomych samolotu, rozmiesz-
czenie podstawowych systemów w kokpicie oraz, chociażby, zrozumieć działanie 
silnika i jego niezbędnych komponentów. To szansa na „oswojenie się” z hangarem 
i obsługiwanymi samolotami oraz angażujący i ciekawy sposób na przekazywanie 
wiedzy. To również korzystne rozwiązanie dla szkoły, która nie musi martwić się 
o drogie i trudno dostępne elementy samolotu w swoich zasobach. 

Bliżej firmy – bliżej licencji

Praktyka zawodowa to tylko jeden z elementów, które muszą znaleźć się 
w portfolio przyszłego mechanika lotniczego. Drugi element to wiedza. Zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce przepisami osoba, która posiada udokumentowane 
doświadczenie w organizacji obsługowej z możliwością szkolenia, czyli PART-
147, musi zdać 14 egzaminów – tzw. modułów wiedzy, regulowanych przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzięki pobocznemu programowi prowadzonemu 

Jakub Linda
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przez obydwie szkoły, tzw. „raportowi uznania wiedzy”, uczniowie ZST w Mielcu 
i ZSM w Rzeszowie mogą zaliczyć część wymaganego kompendium przez pilną 
naukę. Jeśli uczeń otrzyma z danego przedmiotu co najmniej ocenę dobrą, jego 
egzamin zostaje automatycznie zdany – w ten sposób młodzież uczy się potrzebnej 
w tym zawodzie sumienności i odpowiedzialności. Ze względu na wyjątkowość 
projektu i ścisłą współpracę pomiędzy szkołami i firmą LINETECH uczniowie 
po zakończeniu nauki będą mogli liczyć na ułatwioną drogę do pracy w firmie, 
gdzie dokończą niezbędne praktyki i zaczną zdobywać doświadczenie jako licen-
cjonowani mechanicy.

Jakub Linda
LINETECH

Mechanicy lotniczy w goglach Wirtualnej Rzeczywistości .
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„Bądźmy dla siebie bliscy…” – 
mówi poeta. I się zżymam, bo rzecz do-
tyczy nie tyle liryki apelu, ile wynikają-
cego z maturalnych wymagań poziomu 
różnych kompetencji polonistycznych 
młodzieży abiturienckiej.

„Bądźmy dla siebie bliscy…” – 
nalega poeta. I czytam raz kolejny 
złotą myśl maturalną, pisaną z (bardzo) 
niedbałą elegancją, że bycie bliskim 
oznacza ciepło wzajemnych relacji, któ-
re – że oddane w pacht ciemnym górom 
oraz nieposklejanym ziemiom – wróżą 
katastrofę nam wszystkim. 

„Bądźmy dla siebie bliscy, kiedy się 
boimy” – uzmysławia poeta, a ja cierpnę 
wzdłuż i wszerz, bo też się boję. Poezja 
w szkole nie ma brania, że tak wyjaśnię 
i lęk mój narasta wtedy, gdy myśl owa 
dochodzi do świadomości mej w sposób 
nieuprzedzony żadną zapowiedzią  przy-
gotowującą ową bolesną normę. 

Połykam póki co banał za banałem, 
wyłuskuję odrobiny elegancji i wrażli-
wości, unoszę retorycznym wzmoże-
niem w przypadkach rażących nadużyć, 
elukubracji wręcz paździerzowych 
tudzież wymodelowanej bezradności. 
Sprawdzam punkty, dopytuję kolegę 
egzaminatora o szczegóły różne takie, 
zgoła niemarginalne, i toczę mentalną 
pianę z pyska. 

To lubię!
Mariusz Kalandyk

Ślepnę
„No to co, że ze Szwecji?” – pyta 

mnie znienacka późnym niedzielnym 
popołudniem koleżanka polonistka 
Beata. „Lekko pewnie jako PZE nie 
masz, ale i ja też mam średnio, gdy myślę 
o polonistycznych piernatach. I wcale nie 
narzekam. Zauważyłeś, bym złorzeczyła 
ponadwymiarowo? Czasem się zdarzy, ale 
raczej dla zasady niż z innego powodu. 
Czy ty wiesz, że każdy kij ma dwa końce 
i oba mieć trzeba na względzie?”.

No i tu mnie dopadła: ominęła 
zgrabnym zwodem i zostawiła z roz-
dziawioną gębą. Poszła sobie, dała mojej 
złości w ryjek i zmusiła do tego, by 
ostatnie dwie szare komórki niepoddane 
frustracji włączyły analizę zasobów. 

No to włączyły.
I co im wyszło? Że Beaty trzeba 

się słuchać. 
Ową analizę wzmocniła kolejna 

z nią rozmowa. „A czy ty wiesz, że 
maturę piszą również chłopcy z techni-
kum? A wiesz, że dla wielu z nich zdanie 
matury będzie jednym z niewielu suk-
cesów, gdy myślimy o poczuciu własnej 
wartości wynikającym ze sprawdzenia 
siebie w kilku obszarach ocierających się 
ledwie o ambitniejsze kompetencje kul-
turowe? Czy wiesz, z jakich środowisk 
oni pochodzą? Co wiedzą o życiu? Jak 
ich ono zdążyło już doświadczyć? 



133

Czy ty wiesz, że oni też mają niebanalne opinie i marzenia? I właśnie dlatego, 
że nieliczne, należy je wzmacniać i hołubić? Bo językiem, który najlepiej rozumieją, 
jest bardzo często agresja i przemoc? Bezwzględność i okrucieństwo?

Masz tego świadomość, czy już zdążyłeś zapomnieć?”. 
Potwierdziłem krzykliwie dość, że owszem, mam, ale nic z tego dobrego dla nas, 

a zwłaszcza dla nich, nie wynika. I niech nie czyni sumienia kolegi zakładnikiem, 
bo to nie fair – i w ogóle. Popatrzyła na mnie ironicznie – i znów poszła poprawiać. 

Ta historia z morałem w tle nie będzie miała póki co dobrego finału. Foki ktoś 
na polskim Wybrzeżu ukatrupia a poezję ukatrupia się w szkole. Takie są fakty. 
Owijanie w bawełnę tego drugiego zdarzenia (pierwszego się nie da owinąć) szkodzi 
zdrowiu nas wszystkich i kompetencjom kulturowym przyszłych dorosłych – także 
tych z techników. Mimo to – Beata ma rację. Jest bardzo dobrym nauczycielem 
i świetnie się orientuje, co takiego się dzieje w licznych klasach szkół średnich 
z myśleniem w żywiole piękna. Poetyckiego piękna. Powoli acz nieuchronnie 
przestaje być ono potrzebne, nie stanowi punktu wyjścia do mądrego duchowego 
(chwilowego choćby) treningu. Staje się – to pomysł dorosłych – kolejną pozycją 
do odhaczenia w natłoku licznych obowiązków na torze przeszkód wiodących do 
końcowego (niewątpliwie prestiżowego) sukcesu. 

Stąd anachronicznym musi się wydać jeszcze jeden wiersz Ernesta Brylla, 
który zacytuję, bo jest poniekąd wyznacznikiem ambicji i dramatów mojego po-
kolenia. Pokolenia wierzącego jeszcze Freudowskiej myśli, że kultura jest źródłem 
cierpień, ale warunkiem osiągnięcia egzystencjalnej dojrzałości staje się przyjęcie 
owego cierpienia, zgoda na nie. Dziś brzmi to jak niedorzeczność. Przeczytajmy 
na koniec ów wiersz; poeta zatytułował go ironicznie Kantyczka: 

Idzie ten chłopak. Takie głupie dziecko 
Jakby na plecach jeszcze niósł tornister szkolny. 
Idzie z Zalesia, wędruje z Zapiecka, 
Ze szkółki, w której był najbardziej zdolny. 

Idzie ten chłopiec. Z wierszy się nauczył 
Jak kochać Polskę i w ogóle ludzi. 
- I nie ma czego się nad chłopcem smucić, 
Trzeba go piąchą do życia obudzić - 

I ja to zrobię, 
I wy to zrobicie, 

Poudzielamy tym chłopcom nauki. 
Będzie to celne 
I dokładne bicie. 

Jakbyśmy w zęby swe dzieciństwo tłukli.




