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WPROWADZENIE 
 

Złożone procesy społeczne i ekonomiczne stawiają przed osobami szukającymi pracy 
coraz większe wyzwania w zakresie kompetencji, umiejętności oraz postaw społecznych. 
Kształcenie w ujęciu gospodarki opartej na wiedzy pojmuje się bowiem jako proces, który polega 
na uzyskiwaniu kwalifikacji i umiejętności (a nie wyłącznie wiedzy), prowadzących do osiągnięcia 
większego sukcesu w realizacji celów jednostek lub organizacji. Z punktu widzenia kształcenia 
gospodarka oparta na wiedzy ma stanowić gospodarkę ludzi uczących się1. Na tych założeniach 
oparte jest pojęcie kapitału ludzkiego.  

Paradoksem, ale i dramatem gospodarki oraz rynku pracy w Polsce, w tym także  
w Wielkopolsce, jest to, że w sytuacji wysokiego bezrobocia pracodawcy wskazują na trudności 
związane z zatrudnieniem pracowników posiadających oczekiwane kwalifikacje. „Zginiemy bez 
zawodowców”2, „Gdzie się podziali prawdziwi fachowcy?”3, „Pracodawcy narzekają na brak 
fachowców”4, „Rzemieślnik też może być profesorem. A fach warto mieć”5, „Rzemieślnicy są 
znowu pilnie poszukiwani”6 to tylko przykłady tytułów artykułów i audycji na temat rynku pracy, 
które prezentują obecnie media. Badania potrzeb pracodawców jednoznacznie wskazują,  
że największe zapotrzebowanie dotyczy wykwalifikowanych pracowników fizycznych7. W ciągu 
siedmiu lat prowadzenia w Polsce przez ManpowerGroup badania „Niedobór talentów”, ta grupa 
tylko raz nie rozpoczęła listy, zajmując w 2012 r. pozycję drugą. Jednocześnie wyniki ostatniej 
edycji badania wskazują, że co trzeci pracodawca zgłasza, że nie może znaleźć pracowników 
o odpowiednich kompetencjach. Odsetek ten jest niższy niż w latach 2008-2011, jednak nadal 
wskazuje na istotny problem na rynku pracy. Wynik dla Polski jest zbliżony do średniej globalnej, 
która wynosi 36%. Wyniki badań zarówno w skali krajowej, jak i globalnej wskazują,  
że pracodawcy mający trudności z pozyskaniem pracowników mają świadomość wpływu tego 
problemu na zdolność zaspokajania potrzeb klientów. Badanie potwierdziło, że najczęstszym 
powodem problemów z obsadzaniem etatów jest brak wymaganych kompetencji twardych 
u kandydatów. Na niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w Polsce 
wskazują również wyniki badań zrealizowanych przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu „Bilans 
Kapitału Ludzkiego”. Wyniki IV edycji badania ujawniły, że w 2013 r. 48% pracodawców, którzy 
deklarowali gotowość zatrudnienia nowych osób, szukało pracowników w kategorii zawodowej: 
robotnicy wykwalifikowani oraz operatorzy i monterzy maszyn. Zdaniem pracodawców, 
kandydatom brakowało przede wszystkim kompetencji, doświadczenia oraz motywacji do pracy8. 

                                                                 
1 Z. Chojnicki, T. Czyż, Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań 2006, s. 19. 
2 http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4531&Itemid=884 [data dostępu: 19.11.2014]. 
3 http://wyborcza.pl/1,75248,12263154,Gdzie_sie_podziali_prawdziwi_fachowcy_.html [data dostępu: 19.11.2014]. 
4http://finanse.wp.pl/kat,18453,title,Pracodawcy-narzekaja-na-brak-fachowcow,wid,15990237,wiadomosc.html [data 
dostępu: 19.11.2014]. 
5 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,36743,9540551,Rzemieslnik_tez_moze_byc_profesorem__A_fach_warto.html# 
ixzz37Me64cIa [data dostępu: 19.11.2014]. 
6 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/759019,rzemieslnicy-znowu-sa-pilnie-poszukiwani,id,t.html?cookie=1 [data 
dostępu: 19.11.2014].  
7 ManpowerGroup, Trwa niedobór talentów. Jak współczesny HR może poradzić sobie z tym wyzwaniem, Warszawa 
2014, dostępny: www.manpowergroup.pl [data dostępu: 19.11.2014]. 
8 M. Kocór, A. Strzebońska (red.), Zapotrzebowanie na pracowników. Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy 
zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, Edukacja a rynek pracy – tom 1, 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, dostępny: bkl.parp.gov.pl [data dostępu: 20.11.2014]. 
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Również w województwie wielkopolskim najbardziej poszukiwaną kategorią zawodową 
byli robotnicy wykwalifikowani9. Prowadzona systematycznie przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu analiza sytuacji absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych  
na regionalnym rynku pracy wskazuje na utrzymujące się tendencje pod względem 
niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców: 
Niedopasowanie kierunków kształcenia do faktycznych potrzeb zgłaszanych przez pracodawców 
znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 
Mimo że obserwowany jest ciągły brak osób wykształconych w konkretnych zawodach, to 
absolwenci zasadniczych szkół zawodowych od wielu lat znajdują się w czołówce, z technikami  
i szkołami wyższymi, szkół wprowadzających na rynek pracy znaczną liczbę pozostających bez 
zatrudnienia10. Podkreśla się, że w dalszym ciągu młodzi ludzie najliczniej wybierają te same 
zawody nadwyżkowe11.  

Dostrzeżenie rangi problemu wysokiego bezrobocia wśród osób młodych wyraża się 
przez ujęcie w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych ludzi młodych jako ważnej grupy 
docelowej programowanych działań12. Priorytetem dla Unii Europejskiej w ramach szerszej 
europejskiej strategii stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy jest pomaganie młodym 
ludziom w wejściu na rynek pracy i pozostaniu na nim, oraz w nabywaniu i rozwijaniu 
umiejętności, które pozwolą im w przyszłości znaleźć pracę. Obowiązująca Strategia 
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 uwzględnia działania na rzecz 
osób młodych, które będą realizowane w ramach określonych priorytetów, w tym poprzez 
realizację m.in. działania Trwała aktywizacja ludzi młodych poszukujących zatrudnienia oraz 
Dopasowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy13.  

W Polsce odpowiedzią na zarzuty braku wystarczającego powiązania kształcenia 
zawodowego z otoczeniem gospodarczym była rozpoczęta w 2012 r. modernizacja kształcenia 
zawodowego. Pojawiło się kilka nowych instrumentów mających na celu podniesienie 
efektywności tego typu kształcenia. Nowym rozwiązaniem stała się możliwość tworzenia centrów 
kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego, oferujących uzyskanie nowych lub 
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Dla potrzeb 
prowadzenia efektywnej polityki rozwoju regionalnego konieczne jest rozpoznanie uwarunkowań  
i skali stosowania tego typu instrumentów oraz określenie potencjału publicznych placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego do ich wdrażania.  

Głównym celem niniejszego badania była charakterystyka potencjału prowadzonych 
przez JST wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych/placówek/ośrodków z obszaru województwa 
wielkopolskiego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych14, w szczególności w formach pozaszkolnych. Celem poznawczym była także 
ocena dostosowania potencjału tych jednostek do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 
rozpoznanie ich potrzeb inwestycyjnych, w kontekście potencjalnego wsparcia z funduszy Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020. Jako podmiot badań przyjęto i rozpatrywano następujące typy 

                                                                 
9 Ibidem. 
10 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych  
i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, lipiec 2013, dostępny: 
www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/korelacja_szkolnictwa_i_rynku_pracy.pdf [data dostępu: 22.02.2014]. 
11 Ibidem oraz: Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce  oraz  losy absolwentów wielkopolskich  szkół  ponadg
imnazjalnych  i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: www.wup.poznan.pl/att/p
olityka/opracowania/korelacja_szkolnictwa_i_rynku_pracy.pdf [data dostępu: 15.11.2014]. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 W odniesieniu do badanych jednostek, w strukturze ekspertyzy oraz w dalszej części opracowania operuje się 
uogólnieniem: placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
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placówek: Centra Kształcenia Praktycznego (CKP), Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU), 
Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ) oraz różnego rodzaju placówki 
„hybrydowe”, z uwzględnieniem jednostek podległych Samorządowi Województwa 
Wielkopolskiego.  

Główny cel badawczy został zrealizowany przez następujące cele szczegółowe: 
1) identyfikację w regionie szkół ponadgimnazjalnych/placówek/ośrodków umożliwiających 

uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  
w szczególności w formach pozaszkolnych, których organami prowadzącymi są JST 
(CKP, CKU, ODDZ, WSCKZiU); 

2) identyfikację w ww. jednostkach specjalizacji lub oferty kształcenia/nabycia kwalifikacji,  
z podziałem na ofertę szkolną i pozaszkolną oraz rozmieszczenie w regionie;  

3) inwentaryzację w ww. jednostkach dostępnej infrastruktury, ocenę jej stanu oraz 
zasobów kadrowych, które umożliwiają prawidłową realizację kształcenia zawodowego  
i ustawicznego, a także identyfikację potrzeb w zakresie uzupełnienia, poszerzenia lub 
unowocześnienia infrastruktury.  
Opracowanie składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono 

źródła informacji oraz metody badań. W rozdziale drugim dokonano analizy typów i struktury 
przestrzennej placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego funkcjonujących  
w województwie wielkopolskim. W rozdziale trzecim zidentyfikowano różnice formalno-prawne 
dla funkcjonowania poszczególnych typów placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
Kolejne cztery rozdziały zawierają wyniki badań potencjału poszczególnych typów placówek – 
wyniki te zostały wykorzystane do oceny stopnia dopasowania potencjału placówek do potrzeb 
lokalnego rynku pracy oraz w analizie SWOT. W rozdziale czwartym dokonano analizy kierunków 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. W rozdziale piątym, poświęconym problematyce 
organizacji badanych placówek, przedstawiono kolejno: zasady i sposoby organizacji praktycznej 
nauki zawodu, zakres przeprowadzanych egzaminów zawodowych, zagadnienie współpracy 
z innymi podmiotami (przedsiębiorcami, urzędem pracy, podmiotami prowadzącymi kształcenie 
ustawiczne, placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności 
zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego) oraz źródła finansowania prowadzonej 
działalności. W rozdziale szóstym dokonano analizy i oceny potencjału placówek na podstawie 
ich zasobów kadrowo-sprzętowych. W rozdziale siódmym zidentyfikowano potrzeby placówek, 
w tym potrzeby w zakresie bazy sprzętowej i dydaktycznej oraz potrzeby finansowe. Rozdział 
ósmy ma na celu ocenę stopnia dopasowania zdiagnozowanego potencjału badanych typów 
jednostek do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ocenę tę poprzedza diagnoza stanu rynku pracy 
województwa wielkopolskiego w układzie powiatów. Diagnoza została przeprowadzona w trzech 
zasadniczych aspektach: 1) zasobów pracy, 2) popytu na pracę, 3) stanu i struktury 
nierównowagi rynku pracy. Zakres czasowy diagnozy obejmuje lata 2011-2013. W analizie 
wykorzystano zbiór 31 mierników i wskaźników. Diagnoza ta zawiera również podstawowe 
informacje o ofertach pracy według zawodów w województwie wielkopolskim. Celem rozdziału 
dziewiątego jest analiza benchmarkingowa systemów kształcenia zawodowego. Przytoczono  
w nim przykłady niemieckich, austriackich i duńskich doświadczeń we wdrażaniu  
i rozpowszechnianiu dualnego systemu kształcenia zawodowego. Rozdział dziesiąty zawiera 
rekomendacje dotyczące rozwoju badanych typów placówek kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w województwie wielkopolskim. Przedstawione rekomendacje nawiązują do celów 
stawianych w projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020 
(WRPO 2014+), związanych z poprawą dostępu do wysokiej jakości kształcenia zawodowego  
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i ustawicznego oraz zwiększeniem powiązania systemu kształcenia i szkolenia z potrzebami 
rynku pracy. 

Niniejsza ekspertyza została przygotowana przez firmę Doradztwo Społeczne 
i Gospodarcze na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, 
jednostki analitycznej funkcjonującej w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach projektu pn. „Wsparcie 
funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ekspertyza stanowi uzupełnienie opracowania zrealizowanego w sierpniu 2014 r. 
w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, obejmującego 
analizę potencjału placówek kształcenia praktycznego w Wielkopolsce w kontekście działania 
laboratoriów praktyk uruchomionych w przedmiotowym projekcie. Zakres i struktura dokumentu 
jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego sformułowanymi w Badaniu Oferty Rynkowej  
nr 7/WROT/2014. W celu realizacji tak przedstawionych oczekiwań przez Zamawiającego, 
zastosowano podejście badawcze zaproponowane przez Zamawiającego, dla którego punktem 
wyjścia była metodyka wypracowana przez Panią Sylwię Sałacką, zawarta w przytoczonym 
powyżej raporcie15. Koncepcję tę uzupełniono o autorskie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę niniejszej ekspertyzy. 

                                                                 
15 S. Sałacka, Analiza potencjału Centrów Kształcenia Praktycznego w Wielkopolsce w kontekście działania laboratoriów 
praktyk uruchomionych w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, 2014. 
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1. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I METODYKA BADA Ń 
 
Podstawę realizacji celów badania stanowią następujące źródła informacji: 

1) źródła pierwotne, tj. wyniki badań przeprowadzonych wśród 43 dyrektorów placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, z zastosowaniem techniki CAWI; 

2) źródła wtórne: 
• bazy danych i publikacje Głównego Urzędu Statystycznego (m.in. Bank Danych 

Lokalnych); 
• dokumenty i oficjalne materiały informacyjne instytucji Unii Europejskiej oraz szczebla 

centralnego i regionalnego; 
• publikacje i statystyki Wielkopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy; 
• publikacje i statystyki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu; 
• publikacje i statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu; 
• publikacje i inne opracowania, koncentrujące się na problematyce kształcenia 

zawodowego i ustawicznego; 
• informacje prasowe oraz materiały zamieszczone na stronach internetowych 

placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz projektów i portali 
tematycznych. 

W badaniu zostaną zastosowane następujące metody i techniki badawcze: 
• analiza danych zastanych (ang. desk research); 
• ankieta internetowa (ang. Computer Assisted Web Interviewing – CAWI).  

Analiza danych (źródeł) zastanych (desk research) opiera się na kwerendzie dostępnych 
danych pochodzących z różnych opracowań, raportów z badań, baz danych statystycznych, 
dokumentów, danych urzędów,  literatury przedmiotu itp.  Narzędziem wykorzystanym przy 
użyciu metody analizy danych zastanych był wykaz poszukiwanych informacji związanych  
z problematyką badawczą. Wykaz ten miał charakter listy poszukiwanych informacji wraz ze 
szczegółowym opisem wynikającym z postawionych celów i problemów badawczych. Do każdej 
z poszukiwanych informacji przyporządkowane zostały źródła, na podstawie których pozyskiwany 
będzie materiał badawczy. Określenie listy poszukiwanych informacji wynikających wprost 
z postawionych celów badawczych pozwolił na adekwatny, celowy i spójny logicznie wybór 
materiału badawczego, który został poddany dalszej analizie.  

Technika CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviewing) to technika badań 
ilościowych polegająca na przeprowadzeniu wywiadów za pośrednictwem kwestionariusza 
internetowego. Respondenci samodzielnie odczytują i odpowiadają na pytania pojawiające się na 
ekranie komputera podłączonego do Internetu. Ich odpowiedzi są rejestrowane na serwerze,  
a odpowiednio przygotowane oprogramowanie komputerowe zapewnia zachowanie właściwej 
kolejności wyświetlania pytań. Mocną stroną CAWI jest ograniczenie czasu i kosztów badania,  
a także samej jego realizacji i przygotowania danych do analizy. CAWI umożliwia śledzenie 
zarówno przebiegu badania, jak i udziału w nim, niezależnie od miejsca pobytu badacza. Atutem 
CAWI jest także większy niż w przypadku np. wywiadów pogłębionych czy tradycyjnych 
wywiadów kwestionariuszowych, stopień anonimowości uczestników, co okazuje się niezwykle 
przydatne w przypadku poruszania kwestii trudnych czy drażliwych. Technika ta ułatwia także 
dostęp do respondentów, zwłaszcza w porównaniu z metodą CATI (wspomagany komputerowo 
wywiad telefoniczny) z uwagi na coraz częściej spotykaną rezygnację z telefonów stacjonarnych 
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lub tendencję do zastrzegania numerów telefonów. Ponadto zastosowanie omawianej techniki 
pozwala prowadzić jednocześnie dużą liczbę niezależnych pomiarów oraz zwalnia badacza  
z konieczności kodowania odpowiedzi  –  są one bowiem automatycznie rejestrowane w bazie 
danych. Technika CAWI, mimo wielu zalet, nie jest pozbawiona ograniczeń, które mogą pojawić 
się także w trakcie realizacji niniejszego badania. Najczęściej spotykane wady dotyczą niskiego 
poziomu zwrotności badań CAWI oraz technicznej strony realizacji badań za pomocą tej metody 
–  związanej z dostępem do Internetu oraz jakością połączenia internetowego. W razie zerwania 
łączności z Internetem, respondenci mogą odczuwać zniechęcenie i rezygnować z dalszego 
udziału w badaniu. Ponadto, mimo że ankieta jest kierowana do określonej grupy docelowej, nie 
gwarantuje ona stuprocentowej pewności co do tego, kto rzeczywiście wypełnił internetowy 
kwestionariusz. Ryzykiem ograniczającym responsywność badania tą techniką może być jakość  
i aktualność operatu badawczego (bazy danych adresów  e-mail). 

Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2014 r. Odbyło się za pośrednictwem 
specjalistycznego serwisu Ankietka.pl. Wykonano telefony do wszystkich placówek kształcenia 
zawodowego i ustawicznego znajdujących się w wykazie udostępnionym przez Wielkopolskie 
Regionalne Obserwatorium Terytorialne, w celu weryfikacji adresu e-mail, przedstawieniu 
problematyki badania i zachęceniu do udziału w badaniu. W każdym momencie dyrektor lub 
wydelegowany pracownik danej placówki mógł się skontaktować telefonicznie bądź mailowo 
z osobą, która wyjaśniała wszelkie wątpliwości podczas wypełniania kwestionariusza ankiety 
(Załącznik 1). Po kilku dniach ponowiono próbę kontaktu z placówkami, które nie wypełniły 
kwestionariusza bądź były w trakcie jego wypełniania. W ciągu kilku kolejnych dni powtórzono tę 
próbę dwukrotnie. W ogólnym ujęciu badanie spotkało się z zainteresowaniem dyrektorów 
placówek, jednak część z nich, pomimo zapewnień udziału w badaniu, nie odesłała 
wypełnionego kwestionariusza. Spośród 57 placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 
prowadzących działalność w województwie wielkopolskim, zidentyfikowanych przez 
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, w badaniu wzięły udział 43 jednostki. Ich 
wykaz przedstawiono w rozdziale drugim (tabela 1). 
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2. TYPY I ROZKŁAD PRZESTRZENNY PLACÓWEK KSZTAŁCENIA  
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM 

 
Celem niniejszego rozdziału jest analiza typów i struktury przestrzennej placówek 

kształcenia zawodowego i  ustawicznego funkcjonujących w województwie wielkopolskim. 
Podstawę analizy stanowi wykaz placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 
udostępniony przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. Przeprowadzona 
analiza obejmuje również relacje między typem placówki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego a miejscem prowadzenia działalności/strukturą organizacyjną (zespół szkół, 
CKZiU, samodzielna jednostka). Ze względu na istotny wpływ tych relacji na interpretację 
wyników przedmiotowego badania, szczególną uwagę zwrócono na miejsce prowadzenia 
działalności w odniesieniu do placówek, które uczestniczyły w badaniu. 

W Wielkopolsce zidentyfikowano 57 placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz kwalifikacji zawodowych, 
w szczególności w formach pozaszkolnych. Do tego typu podmiotów należą: 

• Centra Kształcenia Praktycznego (CKP); 
• Centra Kształcenia Ustawicznego (CKU); 
• Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ); 
• Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU), w tym Wielkopolskie 

Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU). 
Zgodnie z artykułem 62a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz.U.2004.256.2572 ze zm.). organ prowadzący CKP, CKU i ODDZ może je połączyć w zespół 
zwany CKZiU. W skład CKZiU powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca 
kształcenie zawodowe. Należy jednak pamiętać, że CKZiU mogą tworzyć także placówki inne niż 
CKP, CKU i ODDZ. Mogą to być np. szkoły dla dorosłych (licea dla dorosłych, szkoły policealne) 
lub szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). 

Należy zauważyć, że rozmieszczenie wymienionych typów placówek w województwie nie 
jest równomierne (tabela 1, rysunek 1). Analizowane placówki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego prowadzą działalność na terenie 27 z 35 powiatów. Do powiatów, w których 
jednostki te nie funkcjonują należą: grodziski, jarociński, koniński, kościański, leszczyński, 
międzychodzki, ostrzeszowski oraz szamotulski. Oznacza to szczególnie małą dostępność 
placówek kształcenia praktycznego i ustawicznego w zachodniej części regionu.  

Niemniej jednak w Wielkopolsce działają także inne placówki pozwalające na zdobycie 
wiedzy i kwalifikacji zawodowych w formie pozaszkolnych. Są to jednostki prowadzone przez 
inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, zarówno publiczne (np. w Rawiczu  
i we Wronkach funkcjonują Centra Kształcenia Ustawicznego prowadzone przez ministerstwo 
sprawiedliwości i działające przy Zakładach Karnych zlokalizowanych w tych miastach), jak  
i prywatne (centra szkoleniowe i edukacyjne)16. Należy zaznaczyć, że KKZ w formach 
pozaszkolnych prowadzone są także przez szkoły i zespoły szkół z pominięciem tworzenia 
centrów kształcenia ustawicznego lub praktycznego.  

                                                                 
16 Podmioty te nie były objęte badaniem ankietowym, ponieważ głównym celem badania była charakterystyka potencjału 
placówek publicznych prowadzonych przez JST. Do tej grupy podmiotów jest bowiem rozważane udzielenie wsparcia w 
ramach funduszy UE. 
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Tabela 1. Wykaz placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim według powiatów 

Powiaty  Podmioty  
Chodzieski • Centrum Kształcenia Praktycznego w Chodzieży (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 

• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Chodzieży (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 
Czarnkowsko-
trzcianecki 

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czarnkowie (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej)   

Gnieźnieński • Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie 

Gostyński • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu (przy Zespole Szkół Zawodowych) 
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pogorzeli (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Grabonogu (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 

Kaliski • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opatówku (w ramach Zespołu Szkół) 
Kalisz • Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu (w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego)  

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu (w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego)  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu (w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego i 

Praktycznego) 
Kępiński • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) 
Kolski • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kole (w ramach Zespołu Szkół Technicznych),  

• Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu (w ramach Zespołu Szkół) 
Konin • Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (w ramach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego) 
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie 

Krotoszyński • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) 
Leszno • Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie 
Nowotomyski • Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance (w ramach Zespołu Szkół),  
Obornicki • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Objezierzu (w ramach Zespołu Szkół) 
Ostrowski • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (w ramach Zespołu Szkół Transportowo-

Elektrycznych) 
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim 
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) 

Pilski • Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji)  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji)  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji) 
• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku 

Pleszewski • Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie 
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie (w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Maszewie) 
Poznań • Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej)  

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej)  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu (w ramach Poznańskiego Centrum Edukacji 

Ustawicznej) 
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu nr 1 
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu nr 2 

Poznański • Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (w ramach Zespołu Szkół Nr 1) 
• Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie (w ramach Zespołu Szkół) 

Rawicki • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu (w ramach Zespołu Szkół Zawodowych)  
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie (w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych) 

Słupecki • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy (w ramach Zespołu Szkół Zawodowych) 
Średzki • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej (w ramach Zespołu Szkół) 
Śremski • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grzybnie (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 
Turecki • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaczkach Średnich (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 
Wągrowiecki • Oddział Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wągrowcu (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) 
Wolsztyński • Centrum Kształcenia Praktycznego w Wolsztynie (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych Centrum 

Kształcenia Praktycznego),  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wolsztynie (w ramach Zespołu Szkół Zawodowych) 

Wrzesiński • Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej),  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej) 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni (w ramach Powiatowego Centrum Edukacji 

Zawodowej) 
Złotowski • Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie (w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie (w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie (w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego)  
• Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie 

Kolorem niebieskim wyróżniono placówki, które uczestniczyły w badaniu. 

Źródło: Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne. 

 
Rysunek 1. Rozmieszczenie placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 
 

Wśród 57 zidentyfikowanych podmiotów samodzielną siedzibę posiada 11, tj. wszystkie 
funkcjonujące na terenie województwa WSCKZiU, a także CKZiU w Wyrzysku oraz trzy CKP 
(Konin, Leszno, Pleszew). Najwięcej podmiotów (27) działa w zespołach szkolnych lub przy 
pojedynczych jednostkach oświatowych (tabela 2)17. Tego typu funkcjonowanie ma z pewnością 
swoje źródło w obopólnych korzyściach dla centrów kształcenia oraz samych szkół. Podmioty 
poddane badaniu mogą korzystać z bazy lokalowej i sprzętowej należącej do szkoły, natomiast 

                                                                 
17 Należy zaliczyć do nich takie jednostki jak: Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych, Zasadnicze Szkoły Zawodowe, Zespoły 
Szkół Rolniczych, Zespoły Szkół Technicznych czy Zespoły Szkół Przyrodniczo-Technicznych. 
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uczniowie szkół w prosty sposób mogą poruszać się pomiędzy swoją macierzystą placówką 
nauki a danym centrum dokształcania. W ramach zespołów szkół najczęściej działają CKU (14 
jednostek z miast: Bojanowo, Grzybno, Kaczki Średnie, Kępno, Konin, Kościelec, Krotoszyn, 
Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Przygodzice, Trzcianka, Objezierze, Pogorzela). W 
dalszej kolejności są to ODDZ (9 podmiotów z miast: Gniezno, Gostyń, Grabonóg, Koło, Mosina, 
Rawicz, Słupca, Wągrowiec, Wolsztyn), a także CKP (trzy jednostki: Gniezno, Swarzędz, 
Wolsztyn) oraz CKZiU w Środzie Wielkopolskiej. Pozostałe jednostki funkcjonują w ramach CEZ, 
CKUiP, CKZiU, PCE czy PCEZ. W przypadku ośmiu powiatów odnotowano sytuację, w której 
przynajmniej dwie jednostki funkcjonowały w ramach większego podmiotu (tabela 3). 

 
Tabela 2. Placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego według miejsca funkcjonowania 

Typ podmiotu 
Miejsce funkcjonowania 

Ogółem 
Zespoły szkół Centra kształcenia Samodzielne jednos tki  

CKP 3 7 3 13 

CKU 14 5 0 19 

ODDZ 9 7 0 16 

WSCKZiU 0 0 7 7 

CKZiU 1 0 1 2 

Ogółem 27 19 11 57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 
 

Tabela 3 . Placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego funkcjonujące w ramach jednej placówki oświatowej 
według powiatów 

Powiat Podmiot nadrzędny Jednostka 

Chodzieski Centrum Edukacji 
Zawodowej 

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Chodzieży 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Chodzieży 
Czarnkowsko-trzcianecki Centrum Edukacji 

Zawodowej  
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Czarnkowie 
Gnieźnieński Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Gnieźnie  

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie 

Kalisz Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
i Praktycznego  

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu        
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu       
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu 

Pilski Powiatowe Centrum 
Edukacji 

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile 

Poznań Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego18 

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu 
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu 

Wrzesiński Powiatowe Centrum 
Edukacji Zawodowej  

• Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni 

Złotowski Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego  

• Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie  
• Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie  
• Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. 

                                                                 
18 Wcześniej funkcjonowało pod nazwą Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. 
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Poniżej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące powstania podmiotów (CEZ, 
CKUiP, CKZiU, PCE, PCEZ), w ramach których funkcjonują przynajmniej dwie analizowane 
placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzie ży19 jest zespołem placówek, w skład którego 
wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego. Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży powstało dnia 1 stycznia 2004 r.  
Do chwili utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Centrum Edukacji 
Zawodowej była to placówka pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum 
Kształcenia Praktycznego utworzono 1 stycznia 2001 r. i powstało na bazie Warsztatów Zespołu 
Szkól Zawodowych w Chodzieży. Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje zadania z zakresu 
przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć 
praktycznych, także inne zadania zlecone przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki 
organizacyjne i podmioty gospodarcze.  

Centrum Edukacji Zawodowej w Czarnkowie 20 rozpoczęło działalność 1 listopada 2003 r.  
na majątku dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie, które powstało 
w 2001 r. na bazie dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Czarnkowie  
i przejęło ich budynki i wyposażenie. W skład CEZ wchodzą Centrum Kształcenia Praktycznego 
oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Obecnie CEZ aktywnie 
współpracuje  z  Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  w Czarnkowie, z  Zespołem Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Trzciance, Krzyżu Wlkp. oraz „Edukacją Lubasz” w Lubaszu i Prywatnym 
Zespołem Szkół w Czarnkowie. Dla tych szkół  prowadzone są zajęcia uzupełniające w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych I, II i III stopnia dla uczniów będących młodocianymi 
pracownikami,  które pozwalają  uzupełnić w tej formie przedmioty zawodowe nie realizowane 
w szkołach. Zajęcia te prowadzone są w zależności od ilości uczniów z poszczególnych 
szkół  w Czarnkowie, Trzciance lub Krzyżu Wlkp. Placówka od wielu lat współpracuje 
z Instytutem Spawalnictwa  w Gliwicach w  zakresie kształcenia spawaczy. 

 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w K aliszu 21 jest zespołem placówek,  
w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Bursa Szkolna Nr 1 im. 
Janusza Korczaka. Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach statutowej działalności 
prowadzi kształcenie osób dorosłych  w formie stacjonarnej i zaocznej w szkołach: Liceum 
Ogólnokształcącym Dla Dorosłych nr 6, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym Dla 
Dorosłych nr 2, Technikum Uzupełniającym Dla Dorosłych nr 9, Szkole Policealnej Nr 3. Centrum 
Kształcenia Praktycznego prowadzi zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy kaliskich szkół 
zawodowych. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego prowadzi kształcenie   
w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych młodocianych pracowników. Bursa Szkolna 
Nr 1 im. Janusza Korczaka zajmuje się opieką i wychowaniem uczniów kaliskich szkół. 

 

                                                                 
19 http://cez.chodziez.pl. 
20 http://www.cezczarnkow.com. 
21 http://ckuip.kalisz.pl. 
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Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Pile 22 to samodzielna, publiczna placówka 
oświatowa, która aktualną nazwę posiada od 01 września 2009 r. Powstała ona z włączenia 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile w struktury Centrum Edukacji Zawodowej w Pile,  
w skład którego wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego, Ośrodek Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zawodowe Centrum 
Kształcenia Ustawicznego). 

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poz naniu 23 jest zespołem placówek,  
w skład którego wchodzą: Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Technikum Elektroniczno-
Mechaniczne, Szkoła Policealna dla Dorosłych oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Centrum 
Kształcenia Praktycznego powstało w 1996 r. Organem prowadzącym od 1999 r. jest Miasto 
Poznań.  

 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrze śni 24 tworzą: Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego. Centrum Kształcenia Praktycznego zostało powołane uchwałą Rady Powiatu  
w dniu 1 września 2003 r. Powstało ono na bazie Centrum Kształcenia Kadr Mleczarskich 
wydzielonego z likwidowanej Szkoły Mleczarskiej przy ulicy Gnieźnieńskiej. W 2005 r.  
do Centrum Kształcenia Praktycznego dołączono warsztaty mechaniczno-elektryczne przy 
Zespole Szkół Politechnicznych. Pozostałe jednostki tworzące PCEZ Rada Powiatu we Wrześni 
powołała w 2007 r.  

 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zło towie 25 powstało w dniu 1 stycznia 
2013 r. w wyniku połączenia szkół: Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie, Zespołu 
Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu, Zespołu Szkół 
Spożywczych w Krajence. W skład CKZiU wchodzą ponadto: Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Złotowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie, Ośrodek Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie. 

                                                                 
22 http://www.pcepila.pl. 
23 http://ckziupoznan.pl. 
24 http://www.pcez.wrzesnia.powiat.pl; Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Placówka oświatowo-
wychowawcza z tradycjami i przyszłością, dostępny: http://wrzesnia.powiat.pl/aktualnosci/powiatowe-centrum-edukacji-
zawodowej-we-wrzesni.html [data dostępu: 19.11.2014]. 
25 http://www.ckziu-zlotow.pl. 
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3. ANALIZA PRAWNA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK KSZTAŁCEN IA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  

 
Przeprowadzona w niniejszym rozdziale analiza prawna funkcjonowania placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego, prowadzących działalność w województwie 
wielkopolskim, ma w szczególności na celu wskazanie różnic formalno-prawnych  
dla funkcjonowania poszczególnych typów placówek26. Analizą objęto następujące zagadnienia: 

1) podstawy prawne działalności placówek; 
2) zadania wykonywane przez placówki; 
3) zasady finansowania działalności placówek (podstawy prawne i źródła finansowania, 

podmioty zaangażowane w finansowanie, zasady świadczenia usług odpłatnych, w tym 
usług dla innych szkół/placówek systemu oświaty, potencjalne źródła pozyskiwania 
środków na rozwój, elementy wymagające finansowania zewnętrznego); 

4) wymagania w zakresie kadry; 
5) zasady wykorzystania bazy sprzętowej i kadrowej do prowadzenia egzaminów 

zawodowych, w tym zgodnie z nową podstawą programową i wymaganiami OKE. 
 

3.1. Podstawy prawne działalno ści placówek  
 
Podstawowe zasady działalności badanych podmiotów są zawarte przede wszystkim  

w ustawach i rozporządzeniach ministerialnych. Podmioty, które umożliwiają uzyskanie  
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych funkcjonują w polskim systemie 
oświaty zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz.U.2004.256.2572 ze zm.). Zalicza się do nich: placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zgodnie  
z artykułem 62a przywołanej ustawy organ prowadzący takie placówki może je połączyć w zespół 
zwany centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W takiej sytuacji w skład centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła 
prowadząca kształcenie zawodowe. Należy jednak pamiętać, że CKZiU mogą tworzyć także 
placówki inne niż wymienione powyżej jednostki kształcenia ustawicznego. Mogą to być  
na przykład szkoły dla dorosłych (licea dla dorosłych, szkoły policealne) lub szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). 

Wieloaspektowość prowadzenia działalności oświatowej powoduje, że funkcjonowanie 
wymienionych powyżej podmiotów określa duża liczba przepisów. Wśród szeregu elementów 
należy wymienić m.in. sposoby finansowania poszczególnych placówek, zasady zatrudniania 
kadry nauczycielskiej, zasady rekrutowania słuchaczy czy też zasady organizacji nauki zawodu. 
W tym zakresie należy zatem wyróżnić takie dokumenty prawne, jak: 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19); 
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 

1240); 

                                                                 
26 W opracowaniu wykorzystano w szczególności wyniki analizy prawnej przeprowadzonej przez  S. Sałacką, Analiza 
potencjału Centrów Kształcenia Praktycznego…, op. cit., s. 3-11. 
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• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie 
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 186); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r.  
w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, 
publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego 
centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1226); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r.  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół 
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 
400); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 
83 poz. 562); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2012.184); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432);  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245). 

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty (art. 5 ust. 2) szkoła i placówka,  
z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu 
terytorialnego, inną osobę prawną lub osobę fizyczną. Organem prowadzącym poszczególne 
jednostki uczestniczące w badaniu są powiaty województwa wielkopolskiego, a w przypadku 
WSCKZiU jest nim województwo. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać  
i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne. Do zadań własnych powiatów należy m.in. 
zakładanie i prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół i placówek  
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zadaniem oświatowym powiatu jest także 
zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach  
i placówkach prowadzonych przez powiat (art. 5a ust. 2b). Środki niezbędne do realizacji zadań 
oświatowych, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, 
zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 3). 

Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania i kompetencje 
organu jednostki samorządu terytorialnego odnośnie prowadzenia szkół publicznych wykonuje 
odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad badanymi placówkami jest 
Wielkopolski Kurator Oświaty. Zgodnie z art. 31 ustawy o systemie oświaty – kurator oświaty,  
w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie  
i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: sprawuje nadzór 
pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami 
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doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli 
o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze danego województwa. 

Nadzór pedagogiczny polega na (art. 33 ustawy): 
• ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

szkół, placówek i nauczycieli, 
• analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, 
• udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
• inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych  

i organizacyjnych. 
Skonkretyzowanie ogólnych celów działalności badanych podmiotów zawiera się  

w rozporządzeniu ministerialnym dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych. Opis tych celów jest zawarty w rozdziale 3.2. Poza ogólnymi zasadami 
działalności określonymi na szczeblu rządowym, funkcjonowanie każdej placówki z osobna 
opisuje dokument, który jest statutem szkoły. Ramowe zasady przygotowywania statutów określa 
rozporządzenie ministerialne w sprawie ramowych statutów placówek publicznych kształcenia 
ustawicznego i praktycznego. Dokument ten określa cele i zadania poszczególnych placówek, 
sposób ich wykonywania z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami i innymi podmiotami,  
na rzecz których centrum wykonuje zadania lub z którymi współpracuje. Informacje zawarte 
w statucie zależą przede wszystkim od typu placówki oraz od rodzaju szkół, jakie wchodzą w jej 
skład. Innymi słowy, treść statutu różnicuje się głównie ze względu na rodzaj kształcenia 
zawodowego, jakie jest prowadzone w danej placówce. 

 

3.2. Zadania wykonywane przez placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 
 
Funkcjonowanie badanych placówek oświatowych opiera się w głównej mierze  

na przepisach prawnych zawartych w ustawie o systemie oświaty. Jak zapisano w art. 68a ust. 1 
tej ustawy, placówki takie jak CKP, CKU oraz ODDZ przede wszystkim prowadzą działania 
związane z kształceniem ustawicznym. Podmioty takie mogą mieć zarówno charakter publiczny, 
jak i niepubliczny. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone przez opisywane podmioty  
w trybie stacjonarnym lub zaocznym.  

Jak zaznaczono, ogólne zadania podmiotów poddanych analizie w niniejszym 
opracowaniu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zgodnie z treścią tego 
dokumentu kształcenie ustawiczne w opisywanych placówkach prowadzi się w następujących 
formach pozaszkolnych: 

• kwalifikacyjny kurs zawodowy; 
• kurs umiejętności zawodowych; 
• kurs kompetencji ogólnych; 
• turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników; 
• inne kursy niż wymienione powyżej umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
Zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi podmiotami dotyczą przeznaczenia oferty 

jednostek oświatowych, skierowanej do danych kategorii osób. Centra kształcenia ustawicznego 
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przeznaczone są przede wszystkim dla osób dorosłych, natomiast centra kształcenia 
praktycznego dla uczniów szkół. Ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 
przeznaczone są zarówno dla osób dorosłych, jak i osób do 18. roku życia, podobnie jak centra 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wymienione jednostki oświatowe prowadzą zarówno 
szkolne, jak i pozaszkolne formy edukacji zawodowej. Zadania wykonywane przez poszczególne 
typy placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego przedstawiono w tabeli 4. 

Cele działalności oraz szczegółowe zadania wykonywane przez poszczególne jednostki 
oświatowe określone są przez treść statutów. Ogólne zasady odnośnie zawartości ich treści 
określa rozporządzenie ministerialne w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum 
kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz 
publicznego centrum kształcenia praktycznego. 

Ramowy statut publicznego CKU lub publicznego CKP zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem określa: 

• pełne brzmienie nazwy danej placówki; 
• cele funkcjonowania i zadania danej placówki oraz sposób ich wykonywania; 
• szczegółowe kompetencje organów placówki; 
• zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi. 
Statut określa sposób organizacji danego centrum, z uwzględnieniem możliwości 

tworzenia pracowni, laboratoriów, warsztatów i innych komórek organizacyjnych. Statut CKU lub 
CKP określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników, a także m.in. obowiązki i prawa 
słuchaczy, zasady ich rekrutacji do szkół wchodzących w skład CKU/CKP z uwzględnieniem 
odrębnych przepisów. W zakresie dotyczącym szkół wchodzących w skład danego centrum 
statut uwzględnia przepisy ramowego statutu odpowiedniego typu szkoły publicznej.  

 
Tabela 4.  Zadania wykonywane przez placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego według typu placówki 

Centra Kształcenia Praktycznego 
CKP realizują zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu. Do zadań CKP należy: 

• prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu 
nauczania dla danego zawodu; 

• prowadzenie zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

Poza tym CKP mogą: 
• prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych; 
• podejmować współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli 

kształcenia zawodowego. 
Centra Kształcenia Ustawicznego 

CKU są publicznymi placówkami kształcenia ustawicznego. Placówki te w ramach swoich zadań mogą: 
• prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1–3 i 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także w szkołach dla dorosłych, jeżeli takie szkoły wchodzą w skład centrum; 
• mogą realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania dla danego zawodu;  
• mogą współpracować z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w kraju i za granicą. 

Szczegółową organizację, sposób i warunki prowadzenia kształcenia w szkołach dla dorosłych wchodzących w skład CKU określają 
przepisy dotyczące szkół publicznych. 

Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
Publiczne ODDZ realizują turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu, mogą także 
prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3 i 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach turnusy mogą być organizowane dla młodocianych 
pracowników dokształcających się teoretycznie w zakresie różnych zawodów. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych 
pracowników realizuje zajęcia w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania teoretycznego, na które został skierowany młodociany 
pracownik. 
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Publiczne ODDZ mogą również organizować dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu 
nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku 
gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia. 
 
Organy prowadzące publiczne ośrodki mogą, w drodze porozumienia, wyznaczyć jeden z tych ośrodków do koordynowania dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników na terenie danego województwa lub województw, po zasięgnięciu opinii organu lub organów 
sprawujących nadzór pedagogiczny nad tymi ośrodkami. 
 
Publiczny ośrodek koordynujący dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników ponadto gromadzi, analizuje i upowszechnia 
informacje o zakresie i potrzebach dokształcania teoretycznego młodocianych, prowadzonego przez publiczne ośrodki działające na 
terenie danego województwa lub województw. 

Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
CKZiU prowadzą kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmują działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej. CKZiU współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Szkoły wchodzące w skład CKZiU realizują cele i zadania 
określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. 

Wielkopolskie Samorz ądowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
WSCKZiU prowadzą praktyczną naukę zawodu dla młodzieży i dorosłych wynikającą z programu nauczania dla danego zawodu. 
WSCKZiU prowadzą również pozaszkolne formy kształcenia. Jednostki te podejmują współpracę z urzędami, instytucjami, zakładami 
pracy, organizacjami społecznymi oraz realizują zadania związane z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych. Szkoły wchodzące w skład 
WSCKZiU realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

statuty Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 

Statut ODDZ określa cele i zadania ośrodka oraz sposób wykonywania tych zadań,  
z uwzględnieniem współdziałania ze szkołami, pracodawcami i innymi podmiotami, na rzecz 
których ośrodek wykonuje zadania lub z którymi współpracuje. Statut ODDZ, podobnie jak  
w przypadku CKU i CKP, określa: 

• szczegółowe kompetencje organów placówki; 
• zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między 

nimi. 
• Ponadto, w przypadku analizy statutów CKP funkcjonujących w województwie 

wielkopolskim można wyróżnić kilka najważniejszych funkcji i zadań, do których 
należą27: 

• organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy 
publicznych i niepublicznych szkół zawodowych zasadniczych, ponadgimnazjalnych  
i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści 
programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu; 

• organizowanie przysposobienia do pracy dla uczniów uczących się w klasach 
przysposabiających do pracy zawodowej; 

• organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów 
zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik 
i technologii wytwarzania, 

• kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu 
lub profilu kształcenia ogólnozawodowego; 

• organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów  
i słuchaczy ponadgimnazjalnych szkół zawodowych; 

• organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje lub 
umożliwiających uzyskanie innych kwalifikacji; 

                                                                 
27 S. Sałacka, Analiza potencjału Centrów Kształcenia Praktycznego w Wielkopolsce w kontekście działania laboratoriów 
praktyk uruchomionych w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, 2014, s. 4–5. 
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• organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady 
pracy w celu przygotowania zawodowego; 

• współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy 
materiałowo-technicznej i organizowanie zajęć warsztatowych; 

• współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi  
do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz 
uczelniami. 

Statuty WSCKZiU uchwalane są przez sejmik województwa wielkopolskiego. Statut 
określa cele i zasady organizacji pracy w WSCKZiU. Analiza treści tych dokumentów pozwala 
stwierdzić, iż posiadają one identyczną strukturę składającą się z dziesięciu zasadniczych części 
(rozdziałów). Dotyczą one: 

• postanowień ogólnych i końcowych; 
• określenia nazwy, typu szkół wchodzących w skład centrum oraz prowadzonych form 

kształcenia; 
• celów i zadań centrum; 
• organów i zasad organizacji centrum; 
• nauczycieli i innych pracowników; 
• praw i obowiązków słuchaczy; 
• zasad rekrutacji; 
• gospodarki finansowej. 

Poszczególne statuty WSCKZiU różnią się przede wszystkim ze względu  
na doprecyzowanie informacji o poszczególnych placówkach oświatowych wchodzących w skład 
danego centrum. 

Do zadań WSCKZiU należy28: 
• prowadzenie szkoły dla młodzieży i dorosłych; 
• prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i dorosłych, wynikającej  

z programu nauczania dla danego zawodu; 
• organizacja pozaszkolnych form kształcenia; 
• współpraca z urzędami, instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi  

w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr oraz przekwalifikowania się osób dorosłych; 
• realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 
• opracowywanie i udostępnianie materiałów metodycznych dla potrzeb młodzieży  

i dorosłych. 
Szkoły wchodzące w skład WSCKZiU realizują cele i zadania określone w ustawie  

o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w tym .in.: 
• zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania; 
• przeprowadzają rekrutację uczniów i słuchaczy w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności; 
• realizują programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

zawodowego; 

                                                                 
28 Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu, 
dostępny: www.bip.umww.pl [data dostępu: 18.11.2014]; ponadto opracowano na podstawie statutów WSCKZiU w 
Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim i Złotowie. 
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• stosują ustalone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy 
oraz przeprowadzania egzaminów. 

Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w WSCKZiU określają przepisy 
w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

 

3.3. Zasady finansowania 
 
Działalność jednostek kształcenia zawodowego i ustawicznego jest finansowana przede 

wszystkim ze środków publicznych, czyli z budżetu organu prowadzącego. Pewna część 
dochodów takich placówek pochodzi ze środków z działalności własnej, a także pozyskiwane są 
fundusze w ramach realizacji projektów unijnych. W przypadku działalności własnej można 
wskazać m.in. pozyskiwanie potencjalnych środków z działalności w zakresie produkcji, 
świadczenia usług, przeprowadzania szkoleń i kursów czy w zakresie wynajmu pomieszczeń  
i pracowni należących do danej placówki. Jednostki kształcenia mogą także liczyć niekiedy na 
wsparcie lokalnych przedsiębiorców w ramach doposażenia pracowni itp. 

Zgodnie z artykułem 34a ust.1 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub 
placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych  
i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. Podmioty oświatowe działające na 
danym terenie prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Z tego też 
względu sposób finansowania zadań oświatowych JST, w tym sposób finansowania podmiotów 
poddanych analizie w niniejszym opracowaniu określa przede wszystkim ustawa z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003 nr 203 poz. 
1966). 

Szczegółowe zasady oraz kryteria podziału środków finansowych dla JST, w związku 
z realizacją zadań oświatowych, określa na każdy rok kalendarzowy rozporządzenie ministra 
edukacji narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia, 
finansowaniu podlegają zadania szkolne oraz zadania pozaszkolne. Zadania szkolne obejmują 
m.in.: prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, 
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zapewnienie warunków 
do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Przez zadania pozaszkolne rozumie się 
natomiast m.in.: prowadzenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia 
praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego w zakresie form 
pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki.  

Oprócz subwencji oświatowej, która jest dominującym instrumentem służącym 
finansowaniu przez państwo zadań edukacyjnych, źródłami wsparcia edukacji są również dotacje 
celowe oraz rezerwy celowe. Pewna część dochodów opisywanych placówek pochodzi ze 
środków z działalności własnej, a także z funduszy pozyskanych w ramach projektów unijnych. 

Kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich samorządów 
na poszczególnych szczeblach ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej 
subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (w roku 
kalendarzowym), skorygowanej o kwotę innych wydatków związanych ze zmianą realizowanych 
zadań oświatowych. Do podziału części subwencji ogólnej przeznaczonej na cele oświatowe 
służy określony algorytm. W jego skład wchodzi finansowy standard A będący kalkulacyjną kwotą 
przypadającą na ucznia przeliczeniowego w skali ogólnokrajowej, wyliczoną jednolicie dla 
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wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w danym roku. W 2014 r. finansowy standard A 
wynosi ponad 5200 zł przypadający na jednego ucznia. Od 2005 r. jego wysokość wzrosła  
o 89%. Drugim elementem algorytmu są wagi przeliczeniowe, które odnoszą się do uczniów 
kształcących się w poszczególnych szkołach. W przypadku placówek zawodowych aktualna 
wartość poszczególnych wag przedstawia się następująco29: 

• P7 = 0,082: dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; 
• P8 = 0,19: m.in. dla słuchaczy kolegiów, pracowników służb społecznych oraz uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację 
praktycznej nauki zawodu; wartość wagi podwyższono w 2010 r. z 0,17 do 0,19 z uwagi 
na rosnące koszty kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe; 

• P30 = 0,68: dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych 
przez szkoły i placówki (waga nie obejmuje uczestników KKZ realizowanych przez 
placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego 
lub przez osoby fizyczne); 

• P44= 0,03: dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających 
realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby 
uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenie danego powiatu i prowadzonych lub 
dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Upraszczając model finansowania należy stwierdzić, że ustalenie wysokości kwoty 
subwencji związanej z kształceniem uczniów poszczególnych szkół dokonuje się przez 
pomnożenie wartości wag i kwoty finansowego standardu A. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych publiczne placówki i ośrodki mogą pobierać opłaty za kształcenie prowadzone  
w formach pozaszkolnych, tj. za kwalifikacyjne kursy zawodowe, turnusy dokształcania oraz za 
inne kursy związane z poszerzaniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Wysokość opłat ustala 
dyrektor publicznej placówki lub ośrodka, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłaty nie 
mogą przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia. Opłaty są wnoszone za cały okres 
kształcenia, w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia. Dyrektor publicznej placówki lub ośrodka 
może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę  
na wniesienie opłaty w ratach. Dyrektor publicznej placówki lub ośrodka może zwolnić w całości 
lub w części z opłat osobę o niskich dochodach, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie 
przekracza kwot, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Zwolnienie w całości lub w części z opłat następuje na wniosek osoby zainteresowanej. 

W przypadku środków możliwych do uzyskania w ramach funduszy unijnych należy 
zauważyć, że samo kształcenie ustawiczne jest jednym z obszarów szczególnego wsparcia 
przez politykę unijną. Popularyzacja oraz udoskonalenie tego typu kształcenia jest jednym  
z celów realizacji założeń Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W ramach EFS 
funkcjonuje kilka programów operacyjnych, natomiast tym, który odnosił się m.in. do edukacji był 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), realizowany w ramach funduszy europejskich 
perspektywy UE na lata 2007-2013. Program podzielony był na dziesięć priorytetów 
realizowanych na szczeblu centralnym oraz regionalnym.  

Na poziomie centralnym w ramach PO KL wsparcie dla sektora edukacji zostało 
zrealizowane w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty. W zakresie Priorytetu III 
projekty systemowe realizowane były w ramach:  

                                                                 
29 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014, s. 5–12. 
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• Działania 3.1. Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie: 
o Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji  

i badań systemu oświaty, 
o Poddziałanie 3.1.2 Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego; 

• Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych; 
• Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia:  

o Podziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 
o Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia; 

• Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie: 
o Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji, 
o Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. 

Do najważniejszych projektów systemowych należały (w nawiasach podano okres 
realizacji projektów)30: 

• doskonalenie podstaw programowych jako klucz do modernizacji kształcenia 
zawodowego (2008-2013), 

• system wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy 
kształcenia zawodowego (2009-2012); 

• szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (2010-2013); 
• modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (2010-2013); 
• model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się 

przez całe życie (2009-2014); 
• opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji 

edukacyjno-zawodowej (2009-2012); 
• edukacja dla pracy (2 etapy: 2012-2013 i 2014-2015); 
• monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia 

w zawodach (2012-2015). 
Projekty konkursowe w zakresie  Priorytetu III realizowane były w ramach:  

• Działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia:  
o Podziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli, 
o Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia; 

• Działania 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie 
o Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie; 

• Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 
• Projekty w trybie konkursowym koncentrowały się wokół następujących działań: 
• przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów 

przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela; 
• uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących  

do wykonywania zawodu nauczyciela;  
• opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów i metod;  
• kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, 

przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości;  

                                                                 
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej, Warszawa 
2013, dostępny: www.konfederacjalewiatan.pl [data dostępu: 12.12.2014]. 
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• ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  
w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków 
obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych; 

• opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających 
proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów; 

• opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego  
w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

• programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane 
potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, 
obejmujące:  
o pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych, 
o prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne 

szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,  
o powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu 

zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.  
Na poziomie regionalnym (wojewódzkim) w ramach PO KL realizowane były projekty 

konkursowe w ramach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego  
w formach szkolnych. W ramach powyższego Działania realizowane były następujące typy 
projektów31: 

• kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym  
w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy; 

• kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych 
uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 

• wsparcie szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, 
doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: 
o monitorowanie potrzeb oraz rozszerzenie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej 

do potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, 
o podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również w przypadku form 

pozaszkolnych, ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, 
o rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie  

e-learningu. 
Projekty realizowane w ramach Działania 9.3. skierowane były do32: 

• osób w wieku 25-64 lat (oraz osób nie uczących się w wieku 18-24 lat) zgłaszających  
z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego formach szkolnych; 

• szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego, doskonalenia 
zawodowego prowadzących formalne kształcenie ustawiczne; 

• partnerów społeczno-gospodarczych; 
• pracodawców. 

W województwie wielkopolskim Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za ogłaszane 
konkursów i realizację projektów w ramach Działania 9.3 był Wojewódzki Urząd Pracy  
w Poznaniu podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego.  

                                                                 
31 www.efs.cku.krosno.pl [data dostępu: 12.12.2014]. 
32 Ibidem. 
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3.4. Wymagania w zakresie kadry 
 
Zgodnie z art. 9 Karty Nauczyciela szczegółowe kwalifikacje kadry nauczycielskiej 

określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Obecnie, 
dokumentem tym jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Zgodnie z § 9 tego rozporządzenia kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach 
kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego posiada osoba, 
która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, 
określone w § 2 – 5 rozporządzenia w zakresie przedmiotu lub zajęć, które prowadzi. 

Zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych posiada osoba, 
która ukończyła33: 

• studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub 
prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

• studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia 
dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści 
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie 
pedagogiczne, lub  

• studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej i studia 
podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz 
posiada przygotowanie pedagogiczne. 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów 
zawodowych posiada również osoba, która ukończyła34: 

• studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
przedmiotem oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 

• studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie 
kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych 
obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

Zgodnie z § 5 cytowanego rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, 
technikach uzupełniających i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych 
i schroniskach dla nieletnich, posiada osoba, która35: 

• ma kwalifikacje określone w § 2, lub 
• legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicznego studium technicznego, lub  
• posiada świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe  

w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne,  
a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub  

                                                                 
33 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, s. 1. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, s. 2. 
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• posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie 
pedagogiczne. 

Zajęcia praktyczne realizowane mogą być także u pracodawców i w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. Wówczas prowadzić je mogą instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 
którymi mogą być36:  

1) pracownicy, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi 
stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin 
przewidzianym dla nauczycieli, 

2) pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne 
gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub 
młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym 
wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego 
ich tygodniowego czasu pracy.  
Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w punkcie 1, powinni posiadać 

kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli.  

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w punkcie 2, powinni posiadać 
co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie wchodzącym  
w zakres zawodu, którego będą nauczać. Powinni wykazać się również przygotowaniem 
pedagogicznym wymaganym od nauczycieli lub posiadać ukończony jeden z dwóch kursów 
pedagogicznych: kurs, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował 
łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki 
metodycznej lub kurs uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, 
ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. 

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w punkcie 2, niemający tytułu 
mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs 
pedagogiczny oraz37: 

• świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły 
równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia 
szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą 
nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz  
co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

• świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub 
równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż 
pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

• świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum 
profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum 
uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub 
średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny  
w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym 
zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub 

                                                                 
36 S. Sałacka, Analiza potencjału Centrów Kształcenia Praktycznego…, op. cit., s. 8–10. 
37 Ibidem. 
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• dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla 
zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie 
nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym 
kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego 
będą nauczać. 

Przepisy ustawy o systemie oświaty przewidują jednak wyjątki od wskazanych powyżej 
wymagań. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2009.56.458 ze zmianami) przewiduje, że w uzasadnionych 
przypadkach w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniona osoba niebędąca 
nauczycielem, posiadająca przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub 
placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego. Zatrudnienie 
następuje na zasadach określonych w Kodeksie pracy z tym, że do osoby tej stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych 
nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela 
dyplomowanego. Ponadto na zatrudnienie tej osoby dyrektor szkoły lub placówki musi uzyskać 
zgodę organu prowadzącego. Wprowadzenie nowych zasad umożliwia dyrektorowi szkoły lub 
placówki pozyskanie osób, które nie będąc nauczycielami, posiadają specjalistyczne 
merytoryczne przygotowanie. Z drugiej strony, wynagrodzenie takiej osoby obciąża częściowo 
budżet jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ jej etat nie jest wliczany do ogólnej liczby 
etatów nauczycieli, która stanowi jeden ze wskaźników służących do obliczenia wskaźnika 
korygującego wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu 
terytorialnego38. 

 

3.5. Zasady wykorzystania bazy sprz ętowej i kadrowej do prowadzenia 
egzaminów 39 

 
Obowiązki w zakresie posiadania określonej bazy sprzętowej oraz zasady jej 

wykorzystywania przez badane placówki określają głównie trzy rozporządzenia ministerialne. 
Pierwsze z nich to rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków 
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U.2011.6.23). W § 2 znajduje się informacja, że 
szkoły powinny posiadać odpowiednie pomieszczenia oraz powinny posiadać pomoce 
dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne powinno umożliwiać realizację 
szkolnego zestawu programów nauczania. 

Drugi z dokumentów to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626). Rozporządzenie to 
określa m.in. warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, 
pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia 
praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych (§ 1).  
W §7 pkt. 2 zawarta jest informacja, że podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na 

                                                                 
38 Ibidem, s. 10. 
39 Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.2007.83.562 ze zmianami). 
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praktyczną naukę zawodu mają obowiązek zapewnić warunki materialne do realizacji praktycznej 
nauki zawodu, w tym: 

• stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, 
materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bhp; 

• odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej 
przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy; 

• pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej. 

Ostatni z dokumentów prawnych odnoszących się do wymogów dotyczących bazy 
sprzętowej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego to rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia  
w zawodach (Dz.U.2012.184). W części trzeciej tego dokumentu wskazano szczegółowe wymogi 
(posiadanie odpowiednich pomieszczeń dydaktycznych oraz ich wyposażenia), jakie powinna 
spełnić dana placówka oświatowa, aby móc kształcić w konkretnym zawodzie. Przykładowo dla 
zawodu technik mechanik szkoła lub placówka powinna posiadać następujące pomieszczenia 
dydaktyczne wraz z wyposażeniem: 

• pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska 
komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) – wszystkie komputery 
podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, 
program do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne  
do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania 
rysunku technicznego maszynowego; 

• pracownię technologii, wyposażoną w: modele, przekroje, atrapy maszyn i urządzeń, 
elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych, próbki materiałów 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, narzędzia i przyrządy pomiarowe, elementy 
maszyn i urządzeń, narzędzia do montażu, dokumentację techniczną, katalogi maszyn  
i narzędzi, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; 

• warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska odpowiednie  
dla kwalifikacji w zawodzie. 

Drugie przykładowe zestawienie dotyczy zawodu operator obrabiarek skrawających.  
Dla tego zawodu szkoła lub placówka ma obowiązek posiadać: 

• pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla 
nauczyciela z drukarką ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska 
komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone 
do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, program  
do wykonywania rysunku technicznego, pomoce dydaktyczne do kształtowania 
wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego 
maszynowego; 

• pracownię technologii mechanicznej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe  
dla nauczyciela z drukarką, ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, tokarkę  
i frezarkę stołową, stół warsztatowy z imadłem, modele mechanizmów i zespołów 
obrabiarek, narzędzia i urządzenia do montażu, przyrządy wykonywania do pomiarów 
długości i kąta części maszyn, narzędzia i przyrządy traserskie, narzędzia do obróbki 
maszynowej skrawaniem, narzędzia do obróbki ręcznej skrawaniem, normy dotyczące 
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obróbki skrawaniem, dokumentacje techniczne obrabiarek, przykładowe dokumentacje 
technologiczne; 

• pracownię programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, wyposażoną w: 
stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, z ploterem i ze skanerem oraz  
z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego 
ucznia), tokarkę z układem sterowania, frezarkę z układem sterowania lub centrum 
obróbkowe, symulator do nauki programowania, oprogramowanie do symulacji pracy 
obrabiarek sterowanych w systemie CAD/CAM wraz z postprocesorami na obrabiarki, 
uchwyty i przyrządy obróbkowe, oprawki narzędziowe, narzędzia do obróbki 
skrawaniem, narzędzia i przyrządy pomiarowe, sondy do pomiaru narzędzi, narzędzia 
obsługowe, dokumentacje techniczne obrabiarek skrawających, katalogi uchwytów  
i przyrządów, oprawek narzędziowych, narzędzi skrawających, normy dotyczące 
obróbki skrawaniem; 

• warsztaty szkolne, wyposażone w: skrawające obrabiarki konwencjonalne, szlifierki  
do płaszczyzn, wałków i otworów, szlifierki ostrzałki, frezarkę do uzębień, strugarkę 
wzdłużną, wiertarkę promieniową, dłutownicę, uchwyty i przyrządy obróbkowe, 
narzędzia do obróbki skrawaniem, przyrządy pomiarowe, narzędzia obsługowe, 
katalogi: narzędzi skrawających, przyrządów i uchwytów oraz oprawek narzędziowych, 
przykładowe dokumentacje techniczne obrabiarek, normy dotyczące obróbki 
skrawaniem, środki ochrony indywidualnej.  

Kształcenie praktyczne może odbywać się na terenie placówek kształcenia ustawicznego 
lub praktycznego, a także w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia 
absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Placówki organizują praktyki zawodowe  
w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu  
w określonym w rozporządzeniu wymiarze godzinowym. 

Zasady organizacji egzaminów zawodowych w szkołach i placówkach kształcenia 
ustawicznego i praktycznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.  

Egzamin zawodowy może być przeprowadzony w szkole, placówce kształcenia 
ustawicznego lub placówce kształcenia praktycznego, a także u pracodawcy. Ośrodkiem 
egzaminacyjnym kieruje kierownik ośrodka egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, 
placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik. Kierownik ośrodka 
egzaminacyjnego odpowiada za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu 
zawodowego. Do jego zadań należy także: 

• nadzór nad przygotowaniem sal egzaminacyjnych, w tym przygotowanie wyposażenia 
stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części 
praktycznej egzaminu zawodowego; 

• zapewnienie dostosowania do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk 
egzaminacyjnych, w tym niezbędnych maszyn i urządzeń; 

• sprawdzenie przygotowania stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień 
rozpoczęcia części praktycznej egzaminu zawodowego; 

• zapewnienie obecności w ośrodku egzaminacyjnym osób przygotowujących stanowiska 
egzaminacyjne i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk 
komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
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w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego; osoby te nie wchodzą w skład 
zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu zawodowego. 

Kierownik ośrodka egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg części 
praktycznej egzaminu zawodowego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład 
zespołu nadzorującego wchodzi: 

• dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana 
część praktyczna egzaminu, albo 

• dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę, w przypadku gdy część 
praktyczna odbywa się u pracodawcy. 

Członkiem zespołu nadzorującego może być również instruktor praktycznej nauki 
zawodu. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Jeżeli część praktyczna 
egzaminu odbywa się w innym ośrodku egzaminacyjnym niż szkoła, do której uczęszczają 
uczniowie lub uczęszczali absolwenci, członkami zespołów nadzorujących mogą być nauczyciele 
szkoły, do której uczęszczają uczniowie lub uczęszczali absolwenci przystępujący do części 
praktycznej egzaminu. Kierownik zespołu nadzorującego część praktyczną kieruje pracą zespołu 
w sali egzaminacyjnej i odpowiada za prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu oraz 
bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych. 

Egzaminatorów wyznacza kierownik ośrodka egzaminacyjnego. Egzaminatorem nie 
może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której odbywa się część praktyczna 
egzaminu zawodowego. Jeden egzaminator obserwuje i ocenia sześciu zdających część 
praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. Egzaminator, w obecności 
zespołu nadzorującego część praktyczną, wypełnia karty oceny zdających. Egzaminator ocenia: 

• jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia 
wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu 
egzaminacyjnym; 

• jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ  
na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania 
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym; 

• przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 
pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania 
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 
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4. OFERTA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWIC ZNEGO  
 
Celem ekspertyzy była m.in. identyfikacja w badanych placówkach kształcenia 

zawodowego i ustawicznego oferty kształcenia z podziałem na formy szkolne i pozaszkolne,  
w tym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej oraz  
w aspekcie przestrzennym. Realizacja tego celu pozwoliła na wstępną ocenę stopnia 
dopasowania oferty kształcenia do potrzeb regionalnego/lokalnego rynku pracy.  

W związku z udziałem w badaniu 43 z 57 jednostek zidentyfikowanych przez 
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, starano się uzupełnić ofertę kształcenia, 
uwzględniając informacje zamieszczone na stronach internetowych pozostałych placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego. W przypadku oferty kształcenia w formach 
pozaszkolnych, uwzględniono również inne jednostki prowadzące KKZ, zidentyfikowane dzięki 
wyszukiwarce KKZ opracowanej na podstawie deklaracji składanych do Systemu Informacji 
Oświatowej przez publiczne szkoły zawodowe i placówki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego. 

Niniejszy rozdział składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono ofertę 
kształcenia w formach szkolnych. Część druga koncentruje się na ofercie kształcenia w formach 
pozaszkolnych, w szczególności takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności 
zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnus dokształcenia teoretycznego młodocianych 
pracowników. W kontekście potrzeb prowadzenia efektywnej polityki rozwoju regionalnego,  
w tym w zakresie możliwości uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych, dokonano analizy porównawczej obecnej i planowanej oferty kształcenia  
w formach pozaszkolnych. 

 

4.1. Kształcenie w formach szkolnych 
 
Spośród 57 placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego (tabela 1), ofertę 

kształcenia w formach szkolnych zidentyfikowano w przypadku 47 placówek (tabela 5). Placówki 
te kształciły w 94 zawodach. Na poziomie ZSZ kształcono w 35 zawodach, na poziomie 
technikum – w 38, natomiast na poziomie szkoły policealnej – w 29 zawodach. Spośród 57 
analizowanych placówek, na poziomie ZSZ kształciło 30 placówek, na poziomie technikum – 29 
placówek, na poziomie szkoły policealnej  – 17 placówek.  

Kształcenie w formach szkolnych oferowały placówki prowadzące działalność  
na obszarze 22 z 26 powiatów, w których funkcjonują analizowane podmioty (rysunek 2). 
Najbardziej zróżnicowaną ofertą kształcenia na poziomie ZSZ charakteryzowały się placówki 
funkcjonujące w powiatach czarnkowsko-trzcianeckim i poznańskim (22 zawody). Na poziomie 
technikum kształcenie w największej liczbie zawodów oferowały placówki prowadzące 
działalność w Koninie (15 zawodów). Tylko jeden zawód zawierała oferta placówki w powiecie 
kaliskim, a dwa zawody – placówki w Poznaniu oraz powiecie złotowskim. Z kolei najbardziej 
zdywersyfikowaną ofertą kształcenia na poziomie szkoły policealnej charakteryzowały się miasta 
na prawach powiatu: ponownie Konin (14 zawodów) oraz Poznań (13). 
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Rysunek 2 . Liczba zawodów, w których kształcą placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w województwie wielkopolskim według powiatów (stan: grudzień 2014) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
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W przypadku siedmiu zawodów technicznych (technik administracji, technik informatyk, 
technik mechanik, technik organizacji reklamy, technik pojazdów samochodowych, technik 
rachunkowości, technik weterynarii) nauczano ich zarówno na poziomie technikum, jak i szkoły 
policealnej. W przypadku zawodu operator obrabiarek skrawających nauczano go na poziomie 
ZSZ i szkoły policealnej. Zawodem nauczanym w największej liczbie powiatów był technik 
informatyk – w dziesięciu powiatach na poziomie technikum, a w trzech na poziomie szkoły 
policealnej, przy czym w Koninie kształcono w tym zawodzie na poziomie obu typów szkół.  
Na poziomie ZSZ najczęściej pojawiającym się zawodem był operator obrabiarek skrawających 
oraz mechanik pojazdów samochodowych (placówki w 11 powiatach posiadały je w swojej 
ofercie). Warto zaznaczyć, że w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych kształcono aż  
w 26 placówkach, podczas gdy absolwenci ZSZ wykształceni w tym zawodzie, znajdują się  
w szczególnie trudnej sytuacji40. 

 
Rysunek 3. Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 
(pominięto zawody, w których kształcono tylko w jednym powiecie)  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

                                                                 
40 A. Świdurska, Ocena sytuacji absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na rynku pracy w województwie 
wielkopolskim, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Poznań 2014. 
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Analiza danych przedstawionych na rysunkach 3, 4 i 5 (pominięto zawody, w których 
kształcono tylko w jednym powiecie)  pozwoliła dostrzec względnie wąski zakres najczęściej 
kształconych kierunków (8 i więcej powiatów) w kontekście rozwoju specjalizacji gospodarczych 
województwa wielkopolskiego41, a także potrzeb MSP. Mowa tu zwłaszcza o pozostałych 
branżach przetwórstwa przemysłowego (rzemiosło), ale też w szczególności o budownictwie oraz 
logistyce jako jednej z branż dominujących regionu zwłaszcza pod kątem udziału w zatrudnieniu. 
Natomiast w kontekście wstępnie proponowanych obszarów specjalizacji Wielkopolski, takich jak 
transport i gospodarka magazynowa oraz produkcja mebli, drewna, papieru i pochodnych, liczba 
odpowiadających im kierunków kształcenia w ofercie badanych placówek wydaje się 
nieadekwatna względem potrzeb zdefiniowanych w RSI.  
 

Rysunek 4.  Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim na poziomie technikum 
(pominięto zawody, w których kształcono tylko w jednym powiecie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

 

                                                                 
41 Regionalna strategia innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Aktualizacja. RIS 3. Por. Tabela 3. Specjalizacje 
gospodarcze regionu, Tabela 4. Analiza przesunięć udziałów – zestawienie zbiorcze, s. 19. 
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Rysunek 5. Liczba powiatów, w których odbywa się kształcenie w zawodach znajdujących się w ofercie placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim na poziomie szkoły policealnej 
(pominięto zawody, w których kształcono tylko w jednym powiecie) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach 
internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
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Tabela 5. Oferta placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzących działalność w województwie wielkopolskim – formy szkolne 

Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Chodzieski Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Chodzieży 
(w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Fryzjer 
• Krawiec  
• Kucharz  
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Ślusarz 

• Technik elektryk 
• Technik obsługi turystycznej 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych  

 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Chodzieży 
(w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

• Blacharz samochodowy 
• Cukiernik 
• Dekarz 
• Elektromechanik 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 
• Krawiec 
• Lakiernik 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• Murarz-tynkarz (murarz) 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Piekarz 
• Rolnik  
• Rzeźnik-wędliniarz (wędliniarz) 
• Stolarz 
• Ślusarz 

  

Czarnkowsko-
trzcianecki 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego 
w Czarnkowie  (w ramach 
Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

• Blacharz samochodowy 
• Cukiernik 
• Dekarz 
• Drukarz 
• Elektromechanik 
• Elektryk 
• Fryzjer 
• Kucharz 
• Lakiernik  
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• Murarz-tynkarz 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Piekarz 
• Rolnik 
• Rzeźnik-wędliniarz (wędliniarz) 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

• Sprzedawca 
• Stolarz 
• Ślusarz 
• Tapicer 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 
Czarnkowie (w ramach 
Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

• Fryzjer 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Ślusarz 

  

Gnieźnieński Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Gnieźnie 

  • Opiekun medyczny 
• Opiekun w domu pomocy społecznej 
• Technik masażysta 

Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego 
w Gnieźnie (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2) 

• Cukiernik 
• Fryzjer 
• Kucharz 
• Lakiernik 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
• Murarz-tynkarz 
• Piekarz 
• Posadzkarz 
• Rzeźnik-wędliniarz (wędliniarz) 
• Sprzedawca 
• Tapicer 

  

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Gnieźnie 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2) 

• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Operator obrabiarek skrawających 

• Technik budownictwa 
• Technik elektronik 
• Technik elektryk 
• Technik mechanik  
• Technik mechanik lotniczy 
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

 

Gostyński Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego 
w Grabonogu (w ramach 
Zespołu Szkół Rolniczych) 

 • Technik architektury krajobrazu 
• Technik rolnik 
• Technik weterynarii 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Kaliski Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Opatówku 
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Ogrodnik • Technik ogrodnik  

Kalisz Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Kaliszu                        
(w ramach Centrum 

• Elektromechanik 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 

• Technik elektryk 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Kształcenia Ustawicznego                   
i Praktycznego) 

• Mechanik pojazdów samochodowych 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kaliszu                   
(w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego                  
i Praktycznego) 

  • Technik pojazdów samochodowych 
• Technik administracji 
• Technik  rachunkowości 
• Technik BHP 
• Technik informatyk 
• Technik ochrony fizycznej osób i 

mienia 
Ośrodek Dokształcania                       
i Doskonalenia 
Zawodowego w Kaliszu  
(w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego                   
i Praktycznego) 

• Blacharz samochodowy 
• Dekarz 
• Fryzjer  
• Lakiernik 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Murarz-tynkarz 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Ślusarz 

  

Kolski Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Kościelcu (w ramach 
Zespołu Szkół) 

• Kucharz 
• Stolarz 
• Tapicer  

• Technik ekonomista 
• Technik informatyk 
• Technik rolnik 
• Technik teleinformatyk 

 

Konin Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Koninie 

  • Higienistka stomatologiczna 
• Opiekun medyczny 
• Technik farmaceutyczny 
• Technik masażysta 
• Technik usług kosmetycznych 
• Terapeuta zajęciowy 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Koninie 

• Elektryk 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Monter mechatronik 
• Ślusarz  

• Technik elektryk 
• Technik informatyk 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik teleinformatyk 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Koninie 
(w ramach Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego) 

• Krawiec 
• Sprzedawca 

• Technik ekonomista 
• Technik handlowiec 
• Technik informatyk 
• Technik księgarstwa 
• Technik logistyk 
• Technik obsługi turystycznej 
• Technik organizacji reklamy 
• Technik technologii odzieży 
• Technik usług pocztowo-

• Technik administracji 
• Technik BHP 
• Technik informatyk 
• Technik ochrony fizycznej osób i 

mienia 
• Technik organizacji reklamy 
• Technik rachunkowości 
• Technik transportu drogowego 
• Technik turystyki wiejskiej 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

telekomunikacyjnych 
Krotoszyński Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 
Krotoszynie (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1) 

 • Technik budownictwa 
• Technik elektryk 
• Technik mechanik 

• Technik BHP 
• Technik informatyk 
• Technik usług kosmetycznych 

Leszno Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Lesznie 

• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Operator obrabiarek skrawających 

• Technik elektronik 
• Technik elektryk 
• Technik informatyk 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik technologii odzieży 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej  
• Technik urządzeń sanitarnych 
• Technik usług fryzjerskich 

 

Nowotomyski Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Trzciance (w ramach 
Zespołu Szkół) 

 • Technik architektury krajobrazu 
• Technik hodowca koni 
• Technik informatyk 
• Technik rolnik 
• Technik weterynarii 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Obornicki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Objezierzu                
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Kucharz 
• Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 
• Tapicer 

• Technik hotelarstwa 
• Technik rolnik 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Ostrowski Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Ostrowie 
Wielkopolskim 

  • Higienistka stomatologiczna 
• Opiekun medyczny 
• Opiekunka dziecięca 
• Technik farmaceutyczny 
• Technik masażysta 
• Technik usług kosmetycznych 
• Terapeuta zajęciowy 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostrowie 
Wielkopolskim (w ramach 
Zespołu Szkół 
Transportowo-
Elektrycznych) 

• Blacharz samochodowy 
• Elektromechanik 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 
• Lakiernik 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik-monter maszyn i urządzeń 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Ślusarz 

• Technik energetyk 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Przygodzicach (przy 
Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

• Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 
• Rolnik  

• Technik agrobiznesu 
• Technik rolnik 

 

Pilski Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w Wyrzysku 

• Kucharz 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Sprzedawca  

• Technik ekonomista 
• Technik hotelarstwa 
• Technik informatyk 
• Technik mechanizacji rolnictwa 

 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pile  
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik wiertnik 

 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pile  
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik wiertnik 

 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Pile (w 
ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

• Blacharz izolacji przemysłowych 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 
• Fryzjer 
• Lakiernik 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• Murarz-tynkarz 
• Piekarz 
• Rzeźnik-wędliniarz (wędliniarz) 
• Stolarz 
• Ślusarz 
• Tapicer 

  

Pleszewski Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pleszewie 

• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Monter mechatronik 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Ślusarz 

• Technik ekonomista 
• Technik informatyk 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów samochodowych 

 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pleszewie 
(w ramach Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-
Politechnicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
w Marszewie) 

• Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 
• Rolnik 

• Technik architektury krajobrazu 
• Technik logistyk 
• Technik mechanizacji rolnictwa 
• Technik technologii żywności 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
• Technik weterynarii 

• Florysta 
• Technik weterynarii  
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Poznań Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Poznaniu 
(w ramach Poznańskiego 
Centrum Edukacji Ustaw.) 

• Monter mechatronik 
• Operator obrabiarek skrawających 

• Technik odlewnik 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

• Operator obrabiarek skrawających 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Poznaniu 

  • Technik elektroradiolog 
• Technik sterylizacji medycznej 
• Technik usług kosmetycznych 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Poznaniu 
nr 2 

 

 

• Asystent osoby niepełnosprawnej 
• Asystentka stomatologiczna 
• Higienistka stomatologiczna 
• Opiekun medyczny 
• Opiekun osoby starszej 
• Opiekun w domu pomocy społecznej 
• Opiekunka dziecięca 
• Pracownik socjalny 
• Technik dentystyczny 

Poznański Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu                     
(w ramach Zespołu Szkół 
Nr 1) 
 

• Cukiernik 
• Drukarz 
• Elektromechanik 
• Elektromechanik pojazdów samochodowych 
• Elektryk 
• Fotograf 
• Fryzjer 
• Kucharz 
• Lakiernik 
• Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń 

precyzyjnych  
• Monter mechatronik 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• Murarz-tynkarz 
• Ogrodnik 
• Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Piekarz 
• Rzeźnik-wędliniarz (wędliniarz) 
• Sprzedawca 
• Ślusarz 
• Tapicer 
• Tokarz 

• Technik administracji 
• Technik ekonomista 
• Technik hotelarstwa 
• Technik informatyk 
• Technik logistyk 
• Technik mechatronik 
• Technik rachunkowości 
• Technik spedytor 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

• Technik administracji 
• Technik BHP 
• Technik mechanik 

Wojewódzki Ośrodek 
Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego 
w Mosinie (Zespół Szkół) 

 • Technik hotelarstwa 
• Technik logistyk 

• Technik BHP 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Rawicki Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego                 
w Rawiczu (w ramach 
Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

 • Technik budownictwa 
• Technik elektryk 
• Technik mechanik 
• Technik teleinformatyk 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bojanowie               
(w ramach Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-
Technicznych) 

 • Technik informatyk 
• Technik mechanizacji rolnictwa 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
• Technik rolnik 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

• Technik rachunkowości 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rawiczu 

  

  

• Asystent osoby niepełnosprawnej 
• Opiekun medyczny 
• Opiekun osoby starszej 
• Opiekun w domu pomocy społecznej 
• Opiekunka dziecięca 
• Opiekunka środowiskowa 
• Technik BHP 
• Technik masażysta 
• Terapeuta zajęciowy 

Średzki Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w Środzie 
Wlkp. (Zespół Szkół) 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się poza szkołą, 
kształcenie w ramach kwalifikacji odbywa się wyłącznie 
w systemie lekcyjnym 

  

Śremski 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego  w Grzybnie 
(w ramach Zespołu Szkół 
Rolniczych) 

 

• Technik architektury krajobrazu 
• Technik hodowca koni 
• technik hotelarstwa 
• Technik ochrony środowiska 
• Technik rolnik 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

• Florysta 
• Opiekunka środowiskowa 
• Technik administracji 
• Technik BHP 
• Technik turystyki wiejskiej 
• Technik usług kosmetycznych 

Turecki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kaczkach 
Średnich (w ramach 
Zespołu Szkół Rolniczych) 

 • Technik budownictwa 
• Technik geodeta 
• Technik hotelarstwa 
• Technik informatyk 
• Technik mechanizacji rolnictwa 
• Technik organizacji reklamy 
• Technik pojazdów samochodowych 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych 
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Powiat Jednostka Zasadnicza szkoła zawodowa Technikum Szkoła policealna 

Wolsztyński Ośrodek Dokształcania                  
i Doskonalenia 
Zawodowego w Wolsztynie 
(w ramach Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

• Cukiernik  
• Dekarz 
• Elektromechanik 
• Fryzjer 
• Kamieniarz 
• Kucharz 
• Lakiernik 
• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• Sprzedawca 
• Stolarz 
• Zdun 

• Technik budownictwa 
• Technik ekonomista 
• Technik handlowiec 
• Technik informatyk 
• Technik logistyk 
• Technik mechatronik 

 

Wrzesiński Centrum Kształcenia 
Praktycznego we Wrześni                  
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

• Elektromechanik 
• Operator obrabiarek skrawających 

• Technik budownictwa 
• Technik elektronik 
• Technik mechanik 
• Technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej 

 

Ośrodek Dokształcania                           
i Doskonalenia 
Zawodowego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej) 

• Elektromechanik 
• Operator obrabiarek skrawających 

  

Złotowski Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Złotowie                
(w ramach Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego) 

• Mechanik pojazdów samochodowych 
• Operator obrabiarek skrawających 
• Ślusarz 

• Technik elektronik  
• Technik elektryk 

  

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Złotowie                 
(w ramach Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego) 

    • Technik farmaceutyczny 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Złotowie 

  • Opiekun osoby starszej 
• Opiekunka dziecięca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. 
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4.2. Kształcenie w formach pozaszkolnych – analiza porównawcza obecnej i 
planowanej oferty kształcenia  

 
Ofertę placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach pozaszkolnych 

przedstawiono w tabelach 6, 7 i 8. W tabeli 8 dokonano porównania obecnej i planowanej oferty 
kształcenia w formach w tym zakresie. 

Tylko jedna z badanych placówek (CKP w Czarnkowie) planuje w ciągu najbliższych 
dwóch lat zlikwidować niektóre z istniejących kursów, tj. szkolenia uzupełniające umiejętności 
posługiwania się użytkowymi programami komputerowymi – ze względu na brak zainteresowania 
potencjalnych kursantów. Pozostałe placówki nie deklarowały chęci ograniczenia swojej oferty 
dydaktycznej. Jednocześnie 34 z 43 placówek planuje w ciągu najbliższych 24 miesięcy 
uruchomienie nowych kursów. W większości będą to kwalifikacyjne kursy zawodowe (94%). 
Jedynie nieliczne z badanych podmiotów planują wzbogacenie własnej oferty o kursy 
kompetencji ogólnych. Spośród analizowanych typów placówek, w przypadku KKZ, najwięcej 
nowych kursów zamierzają wprowadzić CKU. 

 
Tabela 6.  Rodzaje kursów, które planują uruchomić badane placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w ciągu najbliższych 2 lat 

Rodzaj kursu  N % 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe 30 69,8 
Kursy umiejętności zawodowych 10 23,3 
Kursy kompetencji ogólnych 3 7,0 
Inne kursy umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych 13 30,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43)  
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do 100%) 

 
Tabela 7. Rodzaje planowanych do uruchomienia kursów przez badane placówki kształcenia zawodowego i 
ustawicznego według typu placówki 

Rodzaj kursu  CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 6 12 8 3 1 30 
Kursy umiejętności zawodowych 4 2 2 2 0 10 
Kursy kompetencji ogólnych 0 2 1 0 0 3 
Inne kursy umożliwiające uzyskanie lub 
uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych 

4 6 2 1 0 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 
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Tabela 8. Obecna i planowana oferta placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego województwie wielkopolskim – formy pozaszkolne 

 
Powiat 

Jednostka Obecna oferta kształcenia  
Planowana oferta 

kształcenia 
Zasadnicza szkoła 

zawodowa 
Technikum Szkoła policealna Pozostałe formy 

Chodzieski Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Chodzieży (w ramach 
Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

   Inne kursy:  
• Kurs przygotowawczy dla 

kandydatów na 
wychowawców wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej 

• Kurs ręcznych przecinaczy 
tlenowych 

• Kurs spawania metodą 
MAG  

• Szkolenie gastronomiczne 

Kursy umiejętności 
zawodowych i inne, 
kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Kurs pedagogiczny dla 

instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

• Kurs przygotowawczy dla 
kandydatów na 
wychowawców wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej 

• Kursy spawania metodą TIG 
• Kurs gazowy 

Czarnkowsko
-trzcianecki 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego 
w Czarnkowie 
(w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

    

Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Czarnkowie 
(w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

   Inne kursy:  
• Indywidualny  kurs grafiki 

komputerowej 
• Indywidualny kurs 

komputerowy w zakresie 
podstawowym 

• Kurs spawania stali 
stopowych - metoda TIG 

  

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Józefa Nojego 
w Czarnkowie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Kucharz - Sporządzanie 

potraw i napojów 
• Rolnik - Prowadzenie 

produkcji rolniczej 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Technik agrobiznesu – 

Prowadzenie produkcji rolniczej 
• Technik handlowiec – 

Prowadzenie działalności 
handlowej 

• Technik mechanik – Organizacja 
i nadzorowanie procesów 
produkcji maszyn i urządzeń 

• Technik rolnik – Organizacja i 
nadzorowanie produkcji rolniczej; 
Prowadzenie produkcji rolniczej 

• Technik usług kosmetycznych – 
Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych twarzy  

• Technik żywienia i usług 
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gastronomicznych – Organizacja 
żywienia i usług 
gastronomicznych; Sporządza-
nie potraw i napojów  

• Technik żywienia i usług 
gastronomicznych – 
Sporządzanie potraw i napojów 

Zespół Szkół Leśnych 
im. inż. Jana Kloski w 
Goraju 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Technik leśnik – Użytkowanie 

zasobów leśnych  

   

Gnieźnieński Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Gnieźnie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Opiekun medyczny 

  Inne kursy: 
• Kurs udzielania pierwszej 

pomocy  
• Kurs doskonalący w 

zakresie opieki nad 
osobami starszymi 

Kursy umiejętności 
zawodowych:  
• Kursy języka migowego 
• Kurs doskonalący w zakresie 

opieki nad pacjentami ze 
schorzeniami 
neurologicznymi 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego 
w Gnieźnie 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
2) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem) 
 
Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
• Mechanik pojazdów 

samochodowych,  
• Technik handlowiec 
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik  

 Inne kursy: 
• Kursy SEP (elektroniczne) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe,   kursy 
umiejętności zawodowych:  
• Technik elektryk 

Centrum 
Kształcenia  Praktyczne
go w Gnieźnie (przy 
Zespole Szkół 
Ponadgimn. nr 2) 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Technik mechanik 

  Kursy umiejętności 
zawodowych: 
• Kursy spawalnicze 

metodami: MAG, TIG 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 2 w 
Trzemesznie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Mechanik-monter maszyn 

i urządzeń  
– Montaż i obsługa 
maszyn i urządzeń   

• Modelarz odlewniczy – 
Montaż i naprawa 
oprzyrządowania 
wykonanego z metalu 

    

Gostyński Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego 
w Grabonogu 
(w ramach Zespołu 
Szkół Rolniczych) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Rolnik - Prowadzenie 

produkcji rolniczej 

   Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe,   kursy kompetencji 
ogólnych i inne:  
• Kursy doskonalące  z 

zakresu doskonalenia 
umiejętności w produkcji 
zwierzęcej 

• Kursy doskonalące z zakresu 
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ochrony roślin i prowadzenia 
zintegrowanej produkcji 
roślinnej 

• Kursy doskonalące  z 
zakresu pielęgnacji terenów 
zielonych 

• Kursy doskonalące w 
zakresie przedmiotów 
żywieniowych 
 – Organizacja żywienia i 
usług gastronomicznych 

Ośrodek Dokształcania                
i Doskonalenia 
Zawodowego w 
Gostyniu (przy Zespole 
Szkół Zawodowych) 

Kurs  doskonalące 
kursy kwalifikacyjne, kursy 
zawodowe, turnusy 
dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

  Inne kursy: 
• Szkolenia BHP 

 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Pogorzeli (w ramach 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Zawodowych) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Technik agrobiznesu – 

Prowadzenie produkcji 
rolniczej; Organizacja i 
monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w 
procesach produkcji, 
dystrybucji 

    

Kaliski Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Opatówku (w ramach 
Zespołu Szkół) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Ogrodnik 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Technik ogrodnik 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik agrobiznesu 
• Technik architektury 

krajobrazu 
• Technik mechanizacji 

rolnictwa 
Kalisz Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Kaliszu 
(w ramach Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
i Praktycznego) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Elektromechanik 
• Elektryk 
• Monter mechatronik  
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych  

• Mechanik pojazdów 
samochodowych  

• Operator obrabiarek 
skrawających  

• Ślusarz 
• Sprzedawca  
• Krawiec 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem):  
• Technik elektryk 
• technik elektronik  
• Technik mechatronik 
• Technik pojazdów 

samochodowych 
• Technik mechanik 
• Technik technologii odzieży 
• Technik handlowiec 
• Technik budownictwa  
• Technik administracji 
• Technik pojazdów 

samochodowych  
• Technik BHP 

  Kursy umiejętności 
zawodowych i inne (np. 
spawalnicze) według potrzeb 
rynku pracy 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kaliszu 
(w ramach Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego i 
Praktycznego) 
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Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Kaliszu 
(w ramach Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
i Praktycznego) 

Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

     

Kępiński Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kępnie 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

   • Bukieciarstwo 
• Florysta 
• Kurs "e-sklep - jak stworzyć 

od podstaw i prowadzić 
sklep internetowy" 

• Kurs komputerowy 
• Kurs pedagogiczny dla 

instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

• Kurs przygotowujący do 
egzaminu kwalifikacji 
zawodowych 

• Kurs przygotowujący do 
egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe 

• Mój biznes plan 
• Operator obrabiarek 

sterowanych numerycznie 
CNC 

• Podstawy jogi, relaksacji i 
prawidłowej diety 

• Projektowanie stron www 
• Przedstawiciel handlowy 
• Sprzedawca z obsługą kasy 

fiskalnej 
• Szkolenie okresowe w 

zakresie BHP dla 
pracowników młodocianych 

• Szkolenie okresowe w 
zakresie BHP, ppoż. 
pracowników na 
stanowiskach robotniczych 

• Szwaczka w tapicerstwie 
• Wykorzystywanie 

komputera i Internetu w 
gospodarstwie rolnym 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i inne 

Kolski Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego w Kole (w 
ramach Zespołu Szkół 
Technicznych) 
 

Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 
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Rolnicze Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Kościelcu (w ramach 
Zespołu Szkół) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Rolnik  
- Prowadzenie produkcji 

rolniczej 
- Organizacja i nadzór 

produkcji rolniczej 
- Sporządzanie potraw i 

napojów 
- Organizacja żywienia i 

usług gastronomicznych 
- Montaż i eksploatacja 

komputerów osobistych 
oraz urządzeń 
peryferyjnych 

- Projektowanie lokalnych 
sieci komputerowych i 
administrowanie sieciami 

- Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 
danych oraz 
administrowanie bazami 

- Prowadzenie 
rachunkowości - Produkcja 
przetworów mięsnych i 
tłuszczowych 

  Kursy umiejętności 
zawodowych:  
Kurs obsługi i eksploatacji 
kombajnów zbożowych 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, inne kursy:  
• Kelnerski 
• Obsługa komputera 
• Rachunkowość  
Sporządzanie potraw i 
napojów 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Kłodawie 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Górnik eksploatacji podziemnej – 

Eksploatacja złóż podziemnych 
• Technik górnictwa podziemnego 

– Eksploatacja złóż podziemnych 

   

Konin Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Koninie 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Asystent osoby 

niepełnosprawnej 
• Opiekun medyczny 
• Technik usług 

kosmetycznych 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Koninie 
(w ramach Zespołu 
Szkół Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem):  
• Sprzedawca 
Kursy umiejętności 
zawodowych: 
• BHP 
• Język obcy 
• Organizacja pracy 

zespołu podstawy 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem):  
• Mechanik pojazdów 

samochodowych 
• Technik administracji 
• Technik informatyk 
• Technik logistyk 
• Technik ochrony fizycznej i 

mienia 
• Technik pożarnictwa 

  Inne kursy: 
• BHP 
• Fotografia 
• Językowe 
• Komputerowe 
• Kurs ratownika 
• Obsługa kas fiskalnych 
• Opiekun osoby starszej 
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działalności gospodarczej 
• Podstawy komunikacji 

społecznej 
Kursy kompetencji 
ogólnych 

• Technik usług kosmetycznych 
 

Koniński Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Kleczewie 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Technik handlowiec 
• Technik rolnik – Prowadzenie 

produkcji rolniczej  
 

   

Krotoszyński Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Krotoszynie 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 
1) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Fototechnik 
• Technik analityk 
• Technik budownictwa 
• Technik elektryk 
• Technik logistyk 
• Technik obsługi turystycznej 
• Technik ochrony środowiska 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i inne:  
• Kierownik wypoczynku dzieci 

i młodzieży wycieczek 
szkolnych 

• Kurs bhp  
• Kurs kierowców wózków 

jezdniowych 
• Kurs palacza kotłów c.o. 
• Kurs spawacza 
• Kurs wychowawcy 

wypoczynku dzieci i 
młodzieży  

• Szkoła dla rodziców 
• Technik elektryk 

Leszno Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Lesznie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Mechanik pojazdów 

samochodowych 
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych  

• Operator obrabiarek 
skrawających 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Technik elektronik  
• Technik elektryk 
• Technik informatyk  
• Technik mechanik  
• Technik mechatronik  
• Technik pojazdów 

Samochodowych  
• Technik technologii odzieży  
• Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej   
• Technik urządzeń sanitarnych 
• Technik usług fryzjerskich 

   

Nowotomyski  Rolnicze Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
w Trzciance (w ramach 
Zespołu Szkół) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem)  
• Technik rolnik 
 

 Inne kursy:  
• Kurs kombajnisty 
• Kurs na opryskiwacz  
Kurs obsługi wózków 
jezdniowych 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Projektowanie, urządzanie 

i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury 
krajobrazu 

Sporządzanie potraw 
i napojów 

Obornicki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
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w Objezierzu (w ramach 
Zespołu Szkół) 

• Technik rolnik • Sporządzanie potraw 
i napojów 

Ostrowski Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

  Kursy doskonalące: 
• Makijaż panny młodej 
• Manicure hybrydowy 
• Masaż szklanymi kulami 
• Modelowanie miejsc 

problemowych metodą 
body work 

• Umiejętności 
opiekuńczo- 
higieniczno-
pielęgnacyjne 

• Stylizacja paznokci 
metodą żelową i 
akrylową 

• Stylizacja rzęs 
• Trwała na rzęsy 
• Złuszczanie kwasami 

AH 

 Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i inne:  
• Komunikacja interpersonalna 

z zachowaniami asertywnymi 
• Kurs języka angielskiego 

zawodowego 
• Kurs wyrobu biżuterii 
• Kurs decoupage 
• Makijaż wieczorowy 
• Makijaż karnawałowy 
• Manicure hybrydowy 
• Masaż bańką chińską 
• Masaż gorącą czekoladą 
• Peeling 40-procentowym 

kwasem pirogronowym 
• Pierwsza pomoc - 

ratownictwo 
• Prawidłowe żywienie  
• Relaksacja w odnowie 

biologicznej 
• Stres w pracy – sposoby 

radzenia ze stresem 
• Kurs na wychowawcę 

kolonijnego 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 
(w ramach Zespołu 
Szkół Transportowo-
Elektrycznych) 

Kursy umiejętności 
zawodowych, m.in.: 
• Diagnostyka testerem 

usterek  
• Obsługa i programowanie 

obrabiarek sterowanych 
numerycznie  

Kursy umiejętności zawodowych, 
m.in.: 
• Diagnostyka testerem usterek  
• Obsługa i programowanie 

obrabiarek sterowanych 
numerycznie  

 Inne kursy: 
• Seminarium techniczne 

z zakresu obsługi 
i programowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe,   kursy 
umiejętności zawodowych, 
kursy kompetencji ogólnych i 
inne:  
• Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

• Kurs spawania MAG 
• Kurs z zakresu chłodnictwa 

i klimatyzacji 
• Seminarium techniczne 

z zakresu spawalnictwa 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Przygodzicach 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Rolnik 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Technik rolnik 

 Inne kursy:  
• Kurs AutoCAD 
• Kurs obsługi 

komputerowego systemu 
sprzedażowego subiekt GT  

• Kurs operatorów kombajnu 
zbożowego 

• Kurs operatorów sieczkarni  

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Prowadzenie produkcji 

rolniczej 
• Organizacja i nadzorowanie 

produkcji rolniczej 
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• Kurs operatorów wózków 
widłowych  

• Kurs stosowania środków 
ochrony roślin 

Technikum Nr 2 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Technik usług kosmetycznych – 

Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

   

Zespół Szkół 
Budowlano-
Energetycznych 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
• Murarz-tynkarz – wykonywanie 

robót murarskich i tynkarskich 
• Technik budownictwa – 

wykonywanie robót murarskich i 
tynkarskich  

   

Zespół Szkół 
Ekonomicznych 
w Ostrowie 
Wielkopolskim 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
• Technik handlowiec – 

Prowadzenie działalności 
handlowej 

   

Pilski Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Wyrzysku 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Prowadzenie produkcji 

rolniczej 
• Prowadzenie rachunkowości 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pile 
(w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (niekończące 
się egzaminem): 
• Elektromechanik 
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

• Elektryk 
• Mechanik pojazdów 

samochodowych 
• Mechanik-monter maszyn 

i urządzeń 
• Monter mechatronik 
• Murarz-tynkarz 
• Operator obrabiarek 

skrawających  
• Ślusarz  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(niekończące się egzaminem): 
• Technik budownictwa 
• Technik elektryk  
• Technik mechanik  
• Technik mechatronik  
• Technik pojazdów 

samochodowych 

 Inne kursy 
• Kurs informatyczny 
• Kursy programowania i 

obsługi obrabiarek 
sterowanych numerycznie 
CNC  

• Podstawowe kursy 
spawalnicze (5 metod) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Montaż i obsługa maszyn 

i urządzeń 
• Użytkowanie obrabiarek 

skrawających  
• Wykonywanie i naprawa 

elementów, urządzeń 
i narzędzi 

• Organizacja i nadzorowanie 
procesów produkcji maszyn 
i urządzeń 

• Montaż urządzeń i systemów 
mechatronicznych  

• Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

• Montaż i konserwacja 
instalacji elektrycznych 

• Eksploatacja urządzeń 
i systemów 
mechatronicznych 

• Projektowanie i 
programowanie urządzeń i 
systemów 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pile 
(w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji) 
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mechatronicznych.  
• Eksploatacja maszyn, 

urzadzeń i instalacji 
elektrycznych 

• M45 Diagnozowanie i 
naprawa motocykli 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Pile 
(w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji) 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

    

Pleszewski Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Pleszewie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem), Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 
(niekończące się 
egzaminem):  
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

• Monter mechatronik 
• Operator obrabiarek 

skrawających 

  Inne kursy: 
• Kierowca wózków 

jezdniowych 
• Diagnosta samochodowy  
• Programowanie i obsługa 

obrabiarek sterowanych 
numerycznie  

• Kurs przygotowawczy dla 
kandydatów na 
wychowawców wypoczynku 

• Kurs spawalniczy 
• Monter mechatronik  
• Obsługa kas fiskalnych 

i programów 
sprzedażowych 

• Kurs komputerowy 
• Operator obrabiarek 

skrawających 
• Elektromechanik pojazdów 

samochodowych 
• Kurs pedagogiczny dla 

instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

• Programowanie i obsługa 
maszyn numerycznych 

• Kurs spawalniczy  

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe,   kursy 
umiejętności zawodowych i 
inne:  
• Diagnozowanie, naprawa 

i regulacja pomp i 
elektrowtryskiwaczy układów 
zasilania diesla 

• Kurs z zakresu budownictwa 
• Kurs na uprawnienia 

elektryczne do 1kV 
• Programowanie sterowników 

mikroprocesorowych PLC 
• Prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej 
• Technik cyfrowych procesów 

graficznych 
• Technik mechanik  
• Technik pojazdów 

samochodowych  
• Technik rachunkowości,  
• Technik transportu 

drogowego 
• Fototechnik  
• Technik usług 

kosmetycznych  
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Pleszewie (w ramach 
Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-
Politechnicznych 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Marszewie) 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Operator kombajnu 

zbożowego 
• Operatora wózka 

widłowego 
• Stosowanie środków 

ochrony roślin przy użyciu 
opryskiwaczy 

     

Zespół Szkół   Kwalifikacyjne kursy zawodowe:     
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Przyrodniczo - 
Politechnicznych 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Marszewie 

• Technik mechanizacji rolnictwa – 
Organizacja prac związanych z 
eksploatacją środków 
technicznych stosowanych 
w rolnictwie 

Poznań Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
w Poznaniu (w ramach 
Poznańskiego Centrum 
Edukacji Ustawicznej) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Operator obrabiarek 

skrawających  
• Technik mechanik 
• Technik mechatronik 
• Technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej 
Kursy umiejętności zawodowych: 
• Elektryczno-energetyczny 
• Mechatroniczno- elektroniczny  
Kursy kompetencji ogólnych dla 
instruktorów praktycznej nauki 
zawodu 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i inne:  
• Programowanie PLC, 

pneumatyki i hydrauliki, OZE  
• Technik elektronik  
• Technik elektryk 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w 
Poznaniu (w ramach 
Poznańskiego Centrum 
Edukacji Ustawicznej) 

   Inne kursy: 
• Księgowość, finanse, kadry 
• Kursy komputerowe 
• Kursy spawalnicze 
• Montaż instalacji 

klimatyzacji oraz OZE 
• Szkolenia mechatroniczne 

 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Poznaniu 

   Inne kursy: 
• Decoupage 
• Język migowy 
• Kurs z zakresu technologii 

sterylizacji i dezynfekcji 
• Techniki punktowe w 

masażu mięśniowo-
powięziowym 

Inne kursy:  
• Scrapbooking 
 

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego w 
Poznaniu nr 2 

      • Asystent rodziny 
• Język angielski w pracy 

socjalnej   
• Opieka i wychowanie dzieci 

chorych 
z niepełnosprawnością  

• Opieka nad dzieckiem 
przewlekle chorym w domu   

• Opiekun osoby starszej  
• Organizacja pomocy 

społecznej  
• Pierwsza pomoc 
• Specjalizacja w zawodzie 

pracownik socjalny   
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• Trener pracy  
• Trening umiejętności 

zachowań społecznych 
Szkoła Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 

   Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik pożarnictwa 

– Wykonywanie działań 
ratowniczych; 
– Zarządzanie 
działaniami 
ratowniczymi  

    

Szkoła Policealna Nr 1 
dla Dorosłych w 
Poznaniu 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik administracji            

– Obsługa klienta w 
jednostkach 
administracji 

• Technik rachunkowości 
- Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin 
publicznych  

    

Technikum Odzieżowo-
Usługowe w Poznaniu 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Technik usług fryzjerskich – 

Projektowanie fryzur  

      

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Specjalna nr 
4 w Poznaniu 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Elektromechanik – 

Montaż i konserwacja 
maszyn i urządzeń 
elektrycznych 

• Elektryk – Montaż i 
konserwacja maszyn i 
urządzeń elektrycznych 

• Monter elektronik - 
Montaż układów i 
urządzeń elektronicznych 

        

Zespół Szkół Łączności 
im. Mikołaja Kopernika 
w Poznaniu 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik elektronik – 

Eksploatacja urządzeń 
elektronicznych 

• Technik informatyk – 
Tworzenie aplikacji 
internetowych i baz 
danych oraz 
administrowanie bazami 

    

Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego w 
Poznaniu 

  Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Technik żywienia i usług 

gastronomicznych – Organizacja 
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żywienia i usług 
gastronomicznych 

Zespół Szkół 
Samochodowych 
w Poznaniu 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych – 
Diagnozowanie oraz 
naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów 
pojazdów 
samochodowych  

• Mechanik pojazdów 
samochodowych – 
Diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodow. 

       

Poznański Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 
Swarzędzu (w ramach 
Zespołu Szkół Nr 1) 
 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

 Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (kończące się 
egzaminem): 
• Monter mechatronik  
• Technik mechatronik 

 Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe  
• Technik logistyk 

 – Organizacja 
i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji 
w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania       
– Zarządzanie środkami 
technicznymi podczas 
realizacji procesów 
transportowych 
 – Organizacja 
i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w 
jednostkach organizacyjnych 

Wojewódzki Ośrodek 
Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie 
(w ramach Zespołu 
Szkół) 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

   Kwalifikacyjny kurs zawodowy: 
• Technik logistyk 
Kurs umiejętności 
zawodowych: 
• Fryzjer  
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Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców 
Wielkopolskich 
w Swarzędzu 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik mechatronik           

– Montaż urządzeń 
i systemów 
mechatronicznych 
 – Eksploatacja urządzeń 
i systemów    
mechatronicznych 
 – Projektowanie 
i programowanie 
urządzeń i systemów 
mechatronicznych 

• Monter mechatronik 
 – Montaż urządzeń 
i systemów 
mechatronicznych 
 – Użytkowanie urządzeń 
i systemów 
mechatronicznych 

• Technik ekonomista 
 – Planowanie 
i prowadzenie 
działalności w organizacji 
 – Prowadzenie 
rachunkowości 

• Technik rachunkowości 
 – Prowadzenie 
rachunkowości; nauka 
 –Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin 
publicznych 

• Mucharz 
 – Sporządzanie potraw 
i napojów 

• Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 
 – Sporządzanie potraw 
i napojów 
 – Organizacja żywienia 
i usług gastronomicznych 

       

Rawicki Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego 
w Rawiczu (w ramach 
Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Technik budownictwa 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Technik handlowiec 
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Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Bojanowie (w ramach 
Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-
Technicznych) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Technik rolnik  – Organizacja 

produkcji rolniczej 
– Prowadzenie produkcji rolniczej 
(technik rolnik) 

  Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i inne:  
• Rolnik – kurs chemizacyjny 
• Technik żywienia i usług 

gastronomicznych – 
Przygotowanie potraw 
i napojów  

Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego 
w Rawiczu  

    Kwalifikacyjne kurs 
zawodowe, inne kursy, 
m.in.:  
• Kurs języka 

niemieckiego 
• Księgowość/rachunkow. 
• Kurs doskonalący z 

zakresu komunikacji z 
pacjentem głuchym i 
głuchoniemym – kurs 
języka migowego  

• Kurs doskonalący z 
zakresu opieki nad 
osobami starszymi 

• Kurs umiejętności 
zawodowych dla 
opiekunów medycznych 
w zakresie opieki nad 
pacjentami ze 
schorzeniami 
neurologicznymi 

• Kwalifikowany kurs 
pierwszej pomocy 

• Kurs masażu 
• Opiekun medyczny 

    

Słupecki Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w Słupcy 
(w ramach Zespołu 
Szkół Zawodowych) 

Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 
Kursy przygotowujące do 
egzaminów 
kwalifikacyjnych: 
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych   

Kursy kompetencji ogólnych   
• Chemia 
• Biologia 

 Inne kursy: 
• BHP 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Diagnozowanie oraz 

naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

• Organizacja i prowadzenie 
obsługi pojazdów 
samochodowych 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. Braci Kostaneckich 
w Zagórowie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Mechanik-operator 

pojazdów i maszyn 
rolniczych  
 – Użytkowanie 
pojazdów, maszyn, 
urządzeń i narzędzi 
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stosowanych w rolnictwie 
 – Obsługa techniczna 
oraz naprawa pojazdów 
maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Strzałkowie 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Wykonywanie robót 

murarsko- tynkarskich 
• Użytkowanie pojazdów, 

maszyn urządzeń 
i narzędzi stosowanych 
w rolnictwie 

• Obsługa techniczna oraz 
naprawa pojazdów, 
maszyn i urządzeń 
stosowanych w rolnictwie 

• Prowadzenie produkcji 
rolnej 

• Sporządzanie potraw 
i napojów 

       

Zespół Szkół 
Zawodowych w Słupcy 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych                   
– Diagnozowanie oraz 
naprawa elektrycznych 
i elektronicznych układów 
pojazdów 
samochodowych  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Technik pojazdów 

samochodowych  
 – Diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych 
układów pojazdów 
samochodowych  

      

Śremski Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Grzybnie (w ramach 
Zespołu Szkół 
Rolniczych) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe:  
• Florysta 
• Technik agrobiznesu 
• Technik architektury krajobrazu 
• Technik hodowca koni  
• technik hotelarstwa 
• Technik logistyk  
• Technik obsługi turystycznej 
• Technik ochrony środowiska  
• Technik ogrodnik  
• Technik rolnik 

 Inne kursy: 
• BHP 
• Kurs eksploatacji 

kombajnów zbożowych 
• Kurs obsługi komputera 
• Kurs pedagogiczny dla 

instruktorów praktycznej 
nauki zawodu 

• Kurs opiekunów praktyk 

 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych im. 
Cyryla Ratajskiego w 
Śremie 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Technik rachunkowości 

– Rozliczanie 
wynagrodzeń i danin 
publicznych 
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Turecki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Kaczkach Średnich 
(w ramach Zespołu 
Szkół Rolniczych) 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(kończące się egzaminem): 
• Technik agrobiznesu 
• Technik rolnik 

 Inne kursy:  
• Kurs z zakresu eksploatacji 

kombajnów zbożowych 

Kwalifikacyjne kursy zawod.:  
• Elektromechanik  
• Murarz-tynkarz 
• Kucharz 
• Technik administracji 
• Technik architektury 

krajobrazu 
• Technik budownictwa 
• Technik ekonomista   
• Technik hotelarstwa  
• Technik mechanizacji 

rolnictwa  
• Technik obsługi turystycznej  
• Technik organizacji reklamy  
• Technik pojazdów samoch. 
• Technik rachunkowości  
• Technik technologii żywności  
• Technik turystyki wiejskiej  
• Technik urządzeń i system. 

energetyki odnawialnej 
Wągrowiecki Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych 
im. Karola Libelta 
w Gołańczy 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe 
• Rolnik – Prowadzenie 

produkcji rolniczej  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
• Technik rolnik – Prowadzenie 

produkcji rolniczej 

      

Wolsztyński Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego 
w Wolsztynie (w ramach 
Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

Turnus dokształcenia 
teoretycznego 
młodocianych pracowników 

Kursy umiejętności zawodowych: 
• Fryzjer 

 Inne kursy: 
• Obsługa kas fiskalnych 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Prowadzenie działalności 

handlowej 

Wrzesiński Centrum Kształcenia 
Praktycznego 
we Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

    Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe  i inne:  
• użytkowanie maszyn i 

urządzeń mleczarskich 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
we Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

   Inne kursy:  
• Kurs kierowcy wózka 

widłowego  
• Kurs na uprawnienia 

energetyczne 
• Kurs obsługi komputera  
• Kurs obsługi obrabiarek 

skrawających  
• Kurs opiekuna osób 

dorosłych 
• Kurs przetwórstwa 

mleczarskiego  
• Kurs spawalniczy  

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:   
• Użytkowanie maszyn                      

i urządzeń przetwórstwa 
mleka 

• Użytkowanie obrabiarek 
skrawających 
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Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia 
Zawodowego we 
Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

   Kursy dokształcające w 
zawodach (teoretyczne 
przedmioty zawodowe): 
• Blacharz samochodowy 
• Cukiernik  
• Elektromechanik  
• Elektryk  
• Kowal  
• Kucharz 
• Lakiernik  
• Monter zabudowy wnętrz 
• Piekarz  
• Rolnik 
• Sprzedawca  
• Ślusarz 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Użytkowanie obrabiarek 

skrawających 

Złotowski Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Złotowie 

   Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe: 
• Opiekun medyczny  
Kursy kompetencji ogólnych:  
• Kursy językowe – niemiecki,         

angielski 
Inne kursy:  
• Bukieciarstwo  
• Tajniki makijażu 
• Animator zabaw dla dzieci 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe:  
• Asystent osoby 

niepełnoprawnej 
• Kursy umiejętności 

zawodowych 
• Opiekun w DPS  
• Opiekunka środowiskowa  
• Terapia zajęciowa 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Złotowie (w ramach 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego 
i Ustawicznego)  

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe (niekończące 
się egzaminem): 
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

• Florysta 
• Fotograf 
• Fryzjer 
• Kucharz 
• Operator maszyn i 

urządzeń przemysłu 
spożywczego 

• Pomocnik obsługi 
hotelowej 

• Pszczelarz  
• Rolnik 
• Wędliniarz  

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(niekończące się egzaminem): 
•  Technik agrobiznesu - oferta dla 

absolwentów – ZSZ 
• Technik architektury krajobrazu 
• Technik elektryk 
• Technik handlowiec 
• Technik informatyk 
• Technik pojazdów 

samochodowych 
• Technik rolnik 
• Technik technologii drewna 
• Technik usług fryzjerskich 
• Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 
• Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

  Inne kursy: 
• Język niemiecki dla 

opiekunek osób starszych 
• Kurs języka angielskiego 
• Kurs języka niemieckiego 
• Kurs nakrywania  stołów 
świątecznych, bankietowych 

• Podstawy przemysłu 
zbożowo- młynarskiego 

• Projektowanie ogrodów 
przydomowych 

• Szybkie obiady na miarę 
XXI wieku 

  

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia 
Zawodowego w 
Złotowie (w ramach 
Centrum Kształcenia 

Turnus dokształcania 
teoretycznego 
młodocianych 
pracowników: 
• Cieśla 
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Zawodowego 
i Ustawicznego)  

• Cukiernik 
• Dekarz 
• Elektromechanik 
• Elektromechanik 

pojazdów 
samochodowych 

• Elektryk 
• Fryzjer 
• Kamieniarz 
• Kucharz 
• Lakiernik 
• Mechanik operator 

pojazdów i maszyn 
rolniczych 

• Monter sieci, instalacji              
i urządzeń sanitarnych 

• Murarz tynkarz 
• Piekarz 
• Sprzedawca 
• Stolarz 
• Ślusarz 
• Tapicer 
• Wędliniarz 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (N = 43) oraz informacji zamieszczonych na stronach internetowych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 
oraz http://new.koweziu.edu.pl/szukaj-kkz 
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5. ORGANIZACJA PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
I USTAWICZNEGO 

 
Kolejny rozdział jest poświęcony problematyce organizacji placówek kształcenia 

zawodowego i ustawicznego prowadzących działalność w województwie wielkopolskim, które 
wzięły udział w badaniu. Przedstawiono w nim wyniki badań obejmujących:  

1) zasady i sposoby organizacji praktycznej nauki zawodu; 
2) zakres przeprowadzanych egzaminów zawodowych;  
3) zakres i ocenę współpracy placówek z innymi podmiotami;  
4) źródła finansowania prowadzonej działalności. 

 

5.1. Zasady i sposoby organizacji praktycznej nauki  zawodu 42 
 
Najczęstszą formą praktycznej nauki w roku szkolnym (2014/2015) są zajęcia praktyczne 

odbywające się w siedzibie danej placówki (forma ta wskazana została przez 79,1% 
respondentów). W około 60% placówek realizowane są także zajęcia praktyczne u pracodawców 
(krótkie, miesięczne formy), a w około 50% placówek również zajęcia teoretyczne.  

Warto zwrócić uwagę, że jedynie w 28% placówek miała miejsce praktyczna nauka 
zawodu (w rozumieniu właściwego systemu dualnego) u pracodawców w środowisku zbliżonym 
do rzeczywistych warunków pracy. W kontekście wartości tej formy dla wszechstronnego 
przygotowania zawodowego należy uznać tę ogólną proporcję za niekorzystną w obliczu zbyt 
małej liczby placówek realizujących tę formę kształcenia praktycznego dla młodocianych 
pracowników. Jedną z zalet kształcenia w systemie dualnym jest bowiem kształtowanie 
u młodocianego pracownika postaw cenionych przez pracodawców, takich jak: realizm życiowy, 
rozwój aspiracji, poważny stosunek do pracy, przedsiębiorczość, chęć dalszego kształcenia 
i podnoszenia kwalifikacji43.  

 
Tabela 9. Formy praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w badanych jednostkach kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w województwie wielkopolskim 

Forma praktycznej/teoretycznej nauki zawodu w placó wce Liczba 
wskazań % 

Zajęcia praktyczne na terenie jednostki 34 79,1 
Praktyki zawodowe u pracodawców (np. trwające około 1 miesiąca) 26 60,5 
Zajęcia teoretyczne na terenie jednostki 22 51,2 
Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników u pracodawców w RZEMIOŚLE 
(faktyczny system dualny, naprzemiennie nauka i praktyka w pracy) 

12 27,9 

Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników u pracodawców NIE zrzeszonych 
w RZEMIOŚLE (faktyczny system dualny, naprzemiennie nauka i praktyka w pracy) 

12 27,9 

Inna (turnus dokształcania) 1 2,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43) 
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do 100%) 

                                                                 
42 Szczegółowo sposób organizacji roku szkolnego określają zwłaszcza trzy następujące rozporządzenia ministerialne: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 
nr 244 poz. 1626) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie 
organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432), jak również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245). 
43 Korzyści wynikające z wdrażania dualnego systemu kształcenia przedstawiono w rozdziale 9.  
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Zajęcia praktyczne na terenie danej placówki przeprowadzano najczęściej w CKP i CKU. 
Praktyki zawodowe przeprowadzane u pracodawców dotyczyły przede wszystkim CKU. Zajęcia 
teoretyczne natomiast to domena głównie ODDZ. 

 
Tabela 10. Formy praktycznej i teoretycznej nauki zawodu w badanych jednostkach kształcenia zawodowego 
i ustawicznego w województwie wielkopolskim według typu placówki 

Forma praktycznej/teoretycznej nauki zawodu CKP CKU  ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Zajęcia praktyczne na terenie jednostki 11 11 6 5 1 34 
Praktyki zawodowe u pracodawców 
(np. trwające około 1 miesiąca) 3 11 5 5 2 26 

Zajęcia teoretyczne na terenie jednostki 3 6 9 5 2 25 
Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników 
u pracodawców w RZEMIOŚLE (faktyczny system 
dualny, naprzemiennie nauka i praktyka w pracy) 

2 3 5 0 2 12 

Praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników 
u pracodawców NIE zrzeszonych w RZEMIOŚLE 
(faktyczny system dualny, naprzemiennie nauka 
i praktyka w pracy) 

2 3 5 0 2 12 

Turnus dokształcenia teoretycznego młodocianych 
pracowników 0 0 0 0 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43) 

 

5.2. Organizacja egzaminów zawodowych 
 
W zdecydowanej większości badanych placówek przeprowadzano egzaminy zawodowe. 

Taką aktywność zadeklarowało 72,1% respondentów (tabela 11). Dyrektorzy badanych placówek 
wskazali 60 zawodów, w ramach których organizowane są egzaminy zawodowe. Większość z 
nich to zawody techniczne. Najczęściej powtarzającym się zawodem był technik informatyk (9 
wskazań). Na drugim miejscu znalazł się technik żywienia i usług gastronomicznych (8 wskazań), 
na trzecim również zawód związany z gastronomią – kucharz (7 wskazań). Dalsze pozycje zajęły 
takie zawody, jak technik rolnik, ślusarz, technik budownictwa, technik mechatronik (tabela 12). 

 
Tabela 11. Organizacja egzaminów zawodowych w  badanych jednostkach kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w województwie wielkopolskim według typu placówki 

Wyszczególnienie CKP CKU ODDZ WSCKZiU  CKZiU Razem 

Organizują egzaminy zawodowe 9 11 5 4 2 31 

Nie organizują egzaminów zawodowych 2 2 7 1 0 12 

Razem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43) 
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Tabela 12. Zawody, w ramach których organizowane są egzaminy zawodowe w badanych placówkach kształcenia 
zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim  

Zawody Liczba 
odpowiedzi 

Technik informatyk 9 
Technik żywienia i usług gastronomicznych 8 
Kucharz, technik rolnik 7 
Ślusarz, technik budownictwa, technik mechatronik 6 
Operator obrabiarek skrawających, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów 
samochodowych 5 

Mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, technik masażysta, technik mechanizacji rolnictwa 4 
Fryzjer, technik elektryk, technik farmaceutyczny, technik hotelarstwa, technik urządzeń i  systemów 
energetyki odnawialnej, technik usług kosmetycznych 

3 
 

Elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, higienistka stomatologiczna, monter mechatronik, 
opiekun medyczny, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik bhp, technik handlowiec, technik 
teleinformatyk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, terapeuta zajęciowy 

2 
 

 
Betoniarz zbrojarz, elektromechanik, krawiec, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, 
mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik-operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, 
ogrodnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, opiekun w domu pomocy społecznej, ortoptystka, 
technik administracji, technik agrobiznesu, technik elektroradiolog, technik geodeta, technik hodowca koni, 
technik ogrodnik, technik optyk, technik organizacji reklamy, technik organizacji usług gastronomicznych, 
technik spedytor, technik sterylizacji medycznej, technik technologii żywności, technik weterynarii 

1 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 

5.3. Współpraca z innymi podmiotami 
 
W tej części opracowania przedstawiono formy i zakres współpracy badanych placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego z takimi podmiotami, jak: przedsiębiorstwa, urzędy 
pracy, inne placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, placówki doskonalenia nauczycieli 
w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego. 
Przedstawione kategorie interesariuszy reprezentują typy jednostek, z którymi placówki objęte 
badaniem najczęściej wchodzą w porozumienia, co nie oznacza jednak, że lista ta nie mogłaby,  
a nawet nie powinna być znacznie szersza. Dla podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego można by mówić w tym przypadku o nawiązaniu współpracy z samorządami 
gospodarczymi pracodawców (np. organizacjami rzemieślniczymi, izbami przemysłowo-
handlowymi), chociażby w celu skuteczniejszego aplikowania o środki Unii Europejskiej  
w ramach partnerstw i kształtowania oferty praktycznej nauki zawodu na potrzeby rynku pracy. 
Warto zaznaczyć, że korzyści współpracy wielosektorowej wynikają przede wszystkim z ogólnych 
zalet działania w grupie, do których zaliczyć można także efekt skali (wzrost wielkości grupy 
powoduje wzrost efektów), efekt synergii (grupa osiąga lepsze wyniki niż nawet 
najefektywniejsza jednostka indywidualnie) i osiągnięcie pewnego poziomu określonych zasobów 
(np. umiejętności, wiedzy, środków finansowych itd.) niezbędnych do rozpoczęcia określonych 
działań. W modelu zorganizowanej współpracy międzysektorowej szczególnie podkreśla się rolę 
partycypacji społecznej w zarządzaniu zasobami lokalnymi44. Istotne znaczenie dla współpracy 
międzysektorowej posiada tzw. terytorialne wyposażenie społeczne. Do wyposażenia 
społecznego zalicza się na przykład cechy określane takimi terminami jak: duch 
przedsiębiorczości, zdolności innowacyjne, kultura przemysłowa, samoidentyfikacja, solidarność 
społeczna, interaktywność komunikacyjna, środowisko zaufania45. Wymienione elementy 

                                                                 
44 M. Furmankiewicz, Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich  
w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(24)/2006. 
45 Por. S. Conti, Global – local perspectives: a review of concepts and theoretical proposal, (In:) M. Taylor, S. Conti (eds.), 
Interdependent and uneven development. Global – local perspectives, Aldershot: Ashgate 1997, s. 15-56; R. Domański; 
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wyposażenia społecznego są charakterystyczne dla Wielkopolski, zwłaszcza dla Poznania  
i podregionu poznańskiego (patrz: rozdział 8.146). Skłonność do podejmowania nowej 
działalności, ryzyka, innowacji wynikają na tym obszarze z tradycji historyczno-kulturowych47. 

5.3.1. Współpraca z przedsi ębiorcami 
 
Podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami zadeklarowało 86% badanych placówek. 

W grupie tej znalazły się m.in. wszystkie uczestniczące w badaniu CKU (tabela 13). Współpracy 
nie podejmowały trzy ODDZ (Chodzież, Piła, Kalisz), dwa WSCKZiU (Konin, Gniezno) oraz CKP 
w Koninie.  

Analiza natężenia współpracy badanych jednostek z pracodawcami wykazała, że 
najwięcej tego typu kontaktów nawiązało CKZiU w Środzie Wlkp. (200 pracodawców).  
Dla porównania, CKZiU w Wyrzysku nawiązało współpracę z 62 pracodawcami. W odniesieniu 
do pozostałych typów placówek określono średnią liczbę przedsiębiorstw, z którymi podjęły one 
współpracę (tabela 14). W przypadku CKP wynosi ona 76, ODDZ  –  61 pracodawców. Najmniej 
kontaktów z firmami odnotowano w przypadku CKU (nieco ponad 26 pracodawców 
przypadających na jedną tego typu placówkę).  

 
Tabela 13. Współpraca badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim 
z przedsiębiorcami według typu placówki 

Wyszczególnienie CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Współpracuje z przedsiębiorcami 10 13 9 3 2 37 

Nie współpracuje z 
przedsiębiorcami 1 0 3 2 0 6 

Ogółem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43) 

 
Tabela 14. Średnia liczba pracodawców, z którymi współpracują badane typy placówek  

Typ placówki Liczba placówek Średnia 

CKP 10 76 

CKU 13 26 

ODDZ 9 60 

WSCKZiU 3 44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI  
(odpowiedzi wielokrotne, liczba ważnych wypełnionych formularzy N=37) 

  

Struktura branżowa przedsiębiorstw, z którymi współpracowały badane placówki 
kształcenia zawodowego i ustawicznego jest zdywersyfikowana (tabela 15). Najczęściej jednak 
placówki współpracowały z przedsiębiorstwami reprezentującymi branżę usługową  
(w szczególności specjalizującymi się w usługach gastronomicznych i hotelarskich). 
 

                                                                                                                                                                                              
T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, 
Poznań 1999. 
46 W niniejszym opracowaniu za wskaźnik poziomu wyposażenia społecznego  (kreatywności) przyjęto wskaźnik liczby 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produkcyjnym. 
47 Por. T. Czyż, Procesy prywatyzacji w miastach województwa poznańskiego, Gmina-miasto-powiat. Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 3, 1993. 
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Tabela 15. Branże reprezentowane przez przedsiębiorstwa, z którymi współpracują badane placówki kształcenia 
zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim  

Bran że N % 

Usługi 19 51,4 

Budownictwo 17 45,9 

Przemysł lekki 17 45,9 

Nauka, szkolnictwo 16 43,2 

Energetyka i ciepłownictwo 13 35,1 

Handel 13 35,1 

Rolnictwo 11 29,7 

Sektor publiczny 10 27,0 

Organizacje pozarządowe 9 24,3 

IT 7 18,9 

Transport i logistyka 7 18,9 

Przemysł ciężki 6 16,2 

Media, wydawnictwa, reklama, PR 5 13,5 

Służba zdrowia 5 13,5 

Służby mundurowe 5 13,5 

Motoryzacja 4 10,8 

Gastronomia 4 10,8 

Bankowość 3 8,1 

Telekomunikacja 2 5,4 

Hotelarstwo 2 5,4 

Kultura i sztuka 1 - 

Automatyka 1 - 

Architektura krajobrazu 1 - 

Produkcja wyrobów drewnopochodnych 1 - 

Produkcja mebli 1 - 

Weterynaria 1 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI  
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do 100%, liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 37) 

 
Najczęściej podejmowaną formą współpracy badanych placówek z pracodawcami były 

odwiedziny uczniów i słuchaczy w zakładach pracy (w przypadku niemal 82,5% jednostek 
objętych badaniem). W praktyce jest to jednak jedna z dość powierzchownych form współpracy  
z przedsiębiorstwami, na dodatek odbywająca się sporadycznie i w ograniczonym wymiarze 
czasowym (maksymalnie kilku godzin w większych grupach). Prawie 60% respondentów 
organizowało u pracodawców praktyczną naukę zawodu. Zestawienie form współpracy badanych 
placówek z pracodawcami (tabela 16) pokazuje zarazem, że niezmiernie rzadko wykorzystywane 
są te narzędzia współpracy, które wynikają z partnerskich i długofalowych relacji firma – 
placówka i stanowią przejaw zaangażowania pracodawców we wsparcie szkoły w motywowaniu 
uczniów do nauki (np. programy stypendialne dla najzdolniejszych, klasy patronackie, aktywność 
i rzeczywisty wpływ na modyfikację oferty kształcenia). Okazuje się, że stosunkowo często szkoły 
są zdane same na siebie w nawiązywaniu, kształtowaniu i podtrzymywaniu tego rodzaju relacji, 
do czego z reguły nie są przygotowane – wiele zależy od kompetencji managerskich dyrektorów  
i ich nastawienia na tego typu aktywność, która jednak wykracza poza twarde kryteria oceny 
placówki ze strony organów kontrolnych jednostek prowadzących. Naturalnie wypracowywana 
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jest niezaprzeczalna wartość dodana, która jednak może ujawniać się dopiero w długiej 
perspektywie czasu w postaci renomy placówki wśród firm i lokalnej społeczności, co z natury 
rzeczy jest trudno mierzalne, zwłaszcza z wykorzystaniem wskaźników oświatowych, 
budżetowych i kryteriów formalnych. Z drugiej strony wiadomo, że firmy poszukują właśnie takich 
osobowości po stronie dyrektorów czy kluczowych pracowników szkoły, które zagwarantują nie 
tylko dobrą współpracę, ale niekiedy i pozwolą medialnie wyeksponować partnerstwo i rolę firmy 
w procesie kształcenia zawodowego. Dla świadomych przedsiębiorstw o nieco wyższej kulturze 
zarządzania ma to niebagatelne znaczenie marketingowe i PR-owe w kontekście budowania 
marki pracodawcy. 

 
Tabela 16. Formy współpracy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami 

Formy współpracy z pracodawcami Liczba 
wskazań % 

Zwiedzanie zakładów pracy 33 89,2 

Organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców 24 64,9 

Organizacja obowiązkowych praktyk/staży 16 43,2 
Wsparcie przez pracodawców wyposażenia techno-dydaktycznego szkoły (np. przekazywanie 
sprzętu, pomocy dydaktycznych) 14 37,8 

Prowadzenie zajęć przez pracowników delegowanych z przedsiębiorstw 14 37,8 

Współpraca z samorządem gospodarczym (izby gospodarcze i rzemieślnicze, cechy) 14 37,8 

Udział pracodawców w lekcjach pokazowych 13 35,1 

Przekazywanie przez firmy informacji o ofercie, asortymencie, innowacjach technologicznych 12 32,4 

Spotkania konsultacyjne na linii placówka – pracodawcy 12 32,4 

Organizacja we współpracy z pracodawcami targów edukacyjnych, targów pracy itp. 12 32,4 

Udział we współpracy przy wsparciu pracodawców w targach edukacyjnych, targach pracy itp. 8 21,6 

Sponsoring placówki lub jej inicjatyw przez pracodawców 7 18,9 

Organizacja ponadobowiązkowych praktyk/staży 5 13,5 

Wspólne z pracodawcami lobbowanie za inicjatywami korzystnymi dla placówki 4 10,8 

Rzeczywisty wpływ pracodawców na modyfikacje oferty kształcenia pod ich potrzeby 4 10,8 

Kierunki patronackie firm 3 8,1 
Aktywna partycypacja pracodawców w kształtowaniu oferty edukacyjnej placówki (np. udział 
w radzie programowej) 3 8,1 

Partycypacja przez firmy w systemie stypendiów/grantów dla najlepszych uczestników 
zajęć 2 5,4 

Inne, jakie? 6 16,2 
Wykonywanie prac produkcyjnych i usługowych w ramach kształcenia zawodowego 
praktycznego oraz realizacja kursów i szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji 1 - 

Pozyskiwanie narzędzi skrawających do procesów edukacyjnych 1 - 

Informowanie o zamierzeniach edukacyjnych 1 - 

Wypożyczanie sprzętu 1 - 

Współpraca w zakresie monitorowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów ODDZ 1 - 
Organizowanie kursów dokształcających pracowników młodocianych z zakresu teoretycznych 
przedmiotów zawodowych 1 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI  
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do 100%, liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 37) 

 

Zdecydowana większość dyrektorów badanych placówek (78,4%) przyznała, że 
prowadzone przez nich podmioty chętnie podjęłyby współpracę z kolejnymi pracodawcami 
(tabela 17). Jak wcześniej wspomniano, szkoły jednak w praktyce nie zawsze dysponują 
odpowiednim potencjałem, by skutecznie zachęcić i przyciągnąć większą liczbę firm lub 
poważniejsze firmy do współpracy – pomimo deklarowanego otwarcia. Pracodawcy z kolei 
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oczekiwaliby wyjścia z inicjatywą właśnie ze strony szkół. Trzecią drogą i rozwiązaniem 
najbardziej odpowiednim okazałoby się systemowe wsparcie ze strony samorządu lokalnego 
oraz szczebla regionalnego w pozyskiwaniu partnerów po stronie zarówno przedsiębiorstw, jak  
i zrzeszeń przedsiębiorstw. Samorząd jako główny dyspozytor środków, a zarazem  
w zdecydowanej większości przypadków organ prowadzący placówek występowałby w roli 
gospodarza współpracy w formie partnerstwa międzysektorowego, które z czasem mogłoby 
przybrać formę partnerstwa publiczno-prywatnego48. 

Dyrektorzy placówek w większości (67,6%) życzyliby sobie, aby pracodawcy częściej 
przyjmowali w swoich zakładach praktykantów. Blisko 65% respondentów zgodziło się, że 
zaangażowanie pracodawców we współpracę z placówkami kształcenia powinno być większe niż 
obecnie. 

 
Tabela 17. Ocena współpracy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami  

Opinie na temat współpracy placówki z pracodawcami 
Nie 

zgadzam 
się 

Raczej 
się nie 

zgadzam 

Raczej 
się 

zgadzam  

Zgadzam 
się 

Trudno 
powiedzie ć 

Udział pracodawców jest zbyt duży, próbują wywierać wpływ na 
program i kształtowane umiejętności czy szerzej kompetencje 

73,0 8,1 2,7 2,7 13,5 

Zaangażowanie pracodawców w praktyczną naukę zawodu 
i praktyki jest zbyt małe, należałoby pogłębić tę współpracę 

10,8 18,9 21,6 43,2 5,4 

Szkoła chętnie podjęłaby współpracę z nowymi pracodawcami 0,0 0,0 13,5 78,4 8,1 

Pracodawcy powinni w większym stopniu przyjmować uczniów 
praktycznej nauki zawodu i praktykantów 

5,4 5,4 13,5 54,1 21,6 

Placówka ma trudności w samodzielnym pozyskiwaniu do 
współpracy pracodawców w takim wymiarze i liczbie, w jakich 
jest to potrzebne 

29,7 18,9 29,7 5,4 16,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 37) 

5.3.2. Współpraca z urz ędami pracy 
 
Z urzędami pracy współpracuje większość badanych placówek kształcenia zawodowego 

i ustawicznego w tym wszystkie CKU oraz WSCKiU (tabela 18). Brak współpracy z urzędem 
pracy zadeklarowało siedem ODDZ (Chodzież, Gniezno, Kalisz, Piła, Mosina, Słupca, Września), 
trzy CKP (Kalisz, Konin, Września) oraz CKZiU w Wyrzysku. W przypadku części placówek może 
to oznaczać niewykorzystanie potencjału szkoleniowego (zwłaszcza w zakresie nauki 
teoretycznej zawodu), który mógłby być skierowany w stronę nabywania/uzupełniania kwalifikacji 
osób figurujących w rejestrach PUP, oczywiście pod warunkiem adekwatności struktury 
kierunków kształcenia do struktury zapotrzebowania na kwalifikacje, wśród zwłaszcza lokalnych 
pracodawców. 

 
                                                                 

48 Przykładem międzysektorowego na rzecz promocji kształcenia zawodowego jest Partnerstwo „Razem dla Rozwoju 
Rzemiosła”. Partnerstwo zostało zawiązane pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu jako Liderem 
Partnerstwa oraz innymi organizacjami rzemieślniczymi, JST, organizacjami zrzeszającymi JST, pracodawcami, 
organizacjami pracodawców, szkołami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami rynku pracy. Inicjatywa ta została 
podjęta w ramach projektu „Razem dla rozwoju rzemiosła”, zrealizowanego przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą 
w Poznaniu oraz Doradztwo Społeczne i Gospodarcze w ramach działania 8.1.3 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie. Kontynuacją działań podejmowanych w ramach Partnerstwa „Razem dla Rozwoju Rzemiosła” jest utworzenie 
Forum na rzecz społecznej odpowiedzialności rzemiosła, mającego na celu wymianę opinii i doświadczeń na temat 
korzyści i barier wdrażania założeń społecznej odpowiedzialności biznesu w firmach rzemieślniczych, w szczególności 
w zakresie współpracy między pracodawcami i sektorem kształcenia zawodowego. Patrz np.: M. Wojtkowiak, Jak 
promować rzemiosło i kształcenie zawodowe?, w: K. Bondyra, W. Jagodziński, Z. Sulżycki, A. Świdurska (red.), Razem 
dla rozwoju rzemiosła. Społeczna odpowiedzialność w procesie rozwoju kadr, M-Druk, Świnoujście 2013, s. 56- 66. 
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Tabela 18. Współpraca badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z urzędem i pracy 
według typu placówki 

Wyszczególnienie CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Współpracuje z urzędem pracy 8 13 5 5 1 32 

Nie współpracuje z urzędem pracy 3 0 7 0 1 11 

Ogółem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 

 
Najczęściej podejmowaną formą współpracy z urzędami pracy było uczestnictwo 

badanych placówek w targach pracy organizowanych przez PUP (wskazane przez 17 
respondentów), co należy uznać za przejaw sporadycznej (przeważnie raz do roku) działalności 
o charakterze wystawienniczym, aczkolwiek w pewnym sensie aktywnej. Piętnastu dyrektorów 
biorących udział w badaniu zadeklarowało zorganizowanie przez nadzorowane przez siebie 
placówki kursów dla osób bezrobotnych skierowanych przez PUP. Jedenastu respondentów 
zadeklarowało, że bierze udział w konsultowaniu programów aktywizacyjnych przygotowywanych 
przez PUP. Zaskakująco małą liczbę wskazań zanotowano w zakresie otrzymywania/dostępu do 
ofert pracy PUP (1)49 oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje dla 
klientów publicznych służb zatrudnienia (tabela 19). 

 
Tabela 19. Formy współpracy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z urzędami pracy  

Formy współpracy  Liczba   
wskazań 

% 

Uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez PUP 17 53,1 

Organizacja kursów dla osób bezrobotnych, skierowanych przez PUP 15 46,9 

Konsultowanie, opiniowanie programów PUP 11 34,4 

Organizacja staży zawodowych u pracodawców dla osób bezrobotnych, skierowanych przez PUP 6 18,8 

Udział przedstawicieli placówki w Powiatowej (lub Wojewódzkiej) Radzie Zatrudnienia 6 18,8 

Egzaminy sprawdzające/potwierdzające kwalifikacje 2 6,3 

Przesłanie oferty kursów i szkoleń 1 3,1 

Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenia dla uczniów. Dostarcza też informacje o analizach 
rynku pracy 

1 3,1 

Monitorowanie listy zawodów deficytowych 1 3,1 

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 1 3,1 

Organizacja spotkań i szkoleń dla uczniów przez pracowników PUP 1 3,1 

Badanie losów absolwentów w kontekście bezrobocia. 1 3,1 

opiniowanie nowych kierunków kształcenia 1 3,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 32) 

5.3.3. Współpraca z innymi podmiotami prowadz ącymi kształcenie ustawiczne 
 
Większość (79%) badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

niezależnie od ich typu, współpracuje również z innymi placówkami kształcenia ustawicznego 
(tabela 20). Przykładem jest współpraca ODDZ w Słupcy z placówkami prowadzącymi 

                                                                 
49 Wynik ten częściowo można wytłumaczyć pewną formą zachowań konkurencyjnych ze strony PUP – zgodnie z tą 
logiką dostęp do ogłoszeń i pracodawców jest dobrem rzadkim, przeznaczonym jedynie dla ograniczonej puli osób 
zarejestrowanych w PUP i mogących uzyskać dostęp do nich tylko za jego pośrednictwem. Naturalnie podnosi to 
niezbędność i wartość tego rodzaju usług z uwagi na kryterium dostępowe. 
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kształcenie ustawiczne we Wrześni i Gnieźnie, która polega na koordynowaniu kształcenia 
pracowników młodocianych w  powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. 

Najczęściej podejmowaną formą współpracy analizowanych placówek z innymi 
podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne były jednak spotkania i wzajemna wymiana 
doświadczeń (wskazane przez 70,6% respondentów). Na drugim miejscu znalazła się pomoc  
w udostępnianiu bazy dydaktycznej (47,1%), na trzecim natomiast wymiana pracowników do 
celów prowadzenia zajęć specjalistycznych (23,5%). W kontekście marginalnych odsetków 
wskazań odnośnie innych form współpracy i braku wskazań możliwych form z kafeterii badania 
należy stwierdzić, że relacje na linii placówka – pozostałe placówki są dość płytkie  
i zdecydowanie nie wykorzystują nawet części całego potencjału tej współpracy. Brakuje 
koordynacji zwłaszcza z poziomu regionalnego, która ułatwiałaby wymianę informacji i dobrych 
rozwiązań oraz współdzielenie zasobów czy tworzenie wspólnych komplementarnych ofert dla 
korzyści każdej ze stron. 

 
Tabela 20. Współpraca badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z innymi podmiotami prowadzącymi 
kształcenie ustawiczne według typu placówki 

Wyszczególnienie CKP CKU ODDZ WSCKZiU  CKZiU Ogółem 

Współpracuje z innymi podmiotami 
prowadzącymi kształcenie ustawiczne 9 10 10 4 1 34 

Nie współpracuje z innymi podmiotami 
prowadzącymi kształcenie ustawiczne 2 3 2 1 1 9 

Ogółem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 

 
Tabela 21. Formy współpracy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z innymi placówkami 
prowadzącymi kształcenie ustawiczne 

Formy współpracy  Liczba 
wskazań % 

Spotkania i wymiana doświadczeń 24 70,6 

Udostępnianie bazy dydaktycznej 16 47,1 

Wymiana pracowników dla celów prowadzenia zajęć specjalistycznych 8 23,5 

Organizowanie kursów zawodowych dla uczniów 2 5,9 

Koordynacja kształcenia młodocianych pracowników 2 5,9 

Organizowanie egzaminów/ korzystanie z usług egzaminatorów 1 2,9 

Kształcenie teoretyczne w zawodach, w których nie kształci placówka 1 2,9 

Współorganizacja turnusów specjalistycznych dla młodocianych pracowników 1 2,9 

Turnusy specjalistyczne dla młodocianych pracowników 1 2,9 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI 
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do 100%, liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 34) 

 

Jeśli uwzględnić typ placówki, CKP najczęściej w ramach współpracy z innymi 
placówkami kształcenia ustawicznego, udostępniały swoją bazę dydaktyczną. Pięciu 
respondentów reprezentujących CKP zadeklarowało, że uczęszcza na spotkania  
z przedstawicielami innych placówek. W przypadku CKU również najczęściej udostępniano 
własną bazę dydaktyczną, natomiast respondenci reprezentujący ODDZ głównie wymieniali się 
doświadczeniami z innymi placówkami. 
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Tabela 22. Najczęstsze formy współpracy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z innymi 
placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne według typu placówki 

Forma współpracy CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Spotkania i wymiana doświadczeń 5 6 8 4 1 24 

Udostępnianie bazy dydaktycznej 6 7 2 1 0 16 

Wymiana pracowników dla celów prowadzenia 
zajęć specjalistycznych 

2 1 3 2 0 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 34) 

5.3.4. Współpraca z placówkami doskonalenia nauczyc ieli w zakresie doskonalenia 
umiej ętno ści zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego 

 
Współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli zadeklarowało 72% respondentów, 

w szczególności reprezentujący CKU (tabela  23).  
 

Tabela 23. Współpraca badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego z placówkami doskonalenia 
nauczycieli według typu placówki 

Wyszczególnienie CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Współpracują z placówkami 
doskonalenia nauczycieli 7 12 8 4 0 31 

Nie współpracują z placówkami 
doskonalenia nauczycieli 4 1 4 1 2 12 

Razem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 
 

5.4. Źródła finansowania 
 
Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale 3.3, badane placówki kształcenia 

zawodowego i ustawicznego są finansowane przede wszystkim ze środków budżetowych 
jednostek samorządu prowadzących poszczególne podmioty. Rzadziej więc wskazywano 
dochody własne oraz udział w projektach unijnych (tabela 24). 

 
Tabela 24. Źródła finansowania działalności badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego 

Powiat Jednostka Źródła finansowania Potencjalne inne źródła 
finansowania 

Chodzieski 
 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Chodzieży (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

Subwencja oświatowa – 100% Prace produkcyjne i usługowe oraz 
wynajem pracowni na cele 
dydaktyczne.  

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Chodzieży (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

Subwencja oświatowa – 100%  

Czarnkowsko-
trzcianecki 

Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Czarnkowie (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

Subwencja oświatowa – 82% 
Dochody własne –18% 

Deklarowany brak możliwości 
finansowania z innych źródeł niż 
samorząd powiatowy 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Czarnkowie (w ramach Centrum 
Edukacji Zawodowej) 

Subwencja oświatowa  – 95% 
Sponsorzy  – 5% 

Programy UE, sponsorzy 

Gnieźnieński Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Gnieźnie (przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2) 

Subwencja oświatowa – 95% 
Fundusze unijne –  5% 

Fundusze unijne, fundacje przy 
partnerskich zakładach pracy 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 

Organ prowadzący – 100% Pracodawcy – prowadzenie kursów 
na zlecenie lub  według potrzeb 
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Powiat Jednostka Źródła finansowania Potencjalne inne źródła 
finansowania 

w Gnieźnie (przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2) 

pracodawców 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gnieźnie 

Organ prowadzący (budżet powiatu)  
– 90% 
Dochody własne – 10% 

Darowizny, wynajem i dzierżawa 
obiektów, fundusze unijne  

Gostyński Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Grabonogu (w ramach Zespołu 
Szkół Rolniczych) 

Subwencja oświatowa – 100 % Organizacja odpłatnych kursów, 
sponsoring, wynajmowanie sal, 
noclegi w internacie 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Pogorzeli (w ramach Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych) 

Budżet gminy Pogorzela  – 95% 
Różne projekty – 5% 

Różne projekty 

Kaliski Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Opatówku (w ramach Zespołu 
Szkół) 

Organ prowadzący – 100%  

Kalisz Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Kaliszu (w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego) 

Organ prowadzący – 100% Wykonywanie usług 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Kaliszu (w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego) 

Organ prowadzący – 100% Z rzemiosła, jeżeli pracodawcy 
podjęliby współpracę 

Kępiński Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Kępnie (przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

Subwencja oświatowa oraz środki 
Powiatowego Urzędu Pracy i innych 
instytucji zlecających kursy/szkolenia 
oraz wpłaty osób fizycznych 
chętnych do udziału w kursach 
(proporcji nie określono) 

Środki z funduszy unijnych 

Kolski Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 
(w ramach Zespołu Szkół) 

Organ prowadzący (budżet)  –  90% 
Dochody własne – 10% 

Fundusze unijne, jeżeli byłaby taka 
możliwość 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Kole (w ramach Zespołu Szkół 
Technicznych) 

Organ prowadzący – 100% Organizacja kursów 

Konin Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Koninie 

Organ prowadzący (miasto)                 
– 100% 

Brak danych 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Koninie 

Środki budżetowe – 85% 
Środki własne – 15%  
 

Jednostka pozyskuje środki własne 
z najmu pomieszczeń i gromadzi je 
na wydzielonym rachunku dochodów                               
z przeznaczeniem na bieżące 
funkcjonowanie jednostki 

Krotoszyński Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Krotoszynie (przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1) 

Organ prowadzący (Starostwo 
Powiatowe)  

Brak danych 

Leszno Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Lesznie 

Organ prowadzący (miasto)  
– 100% 

Zakłady pracy 

Nowotomyski Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Trzciance 
(w ramach Zespołu Szkół) 

Środki z budżetu zapewniają bieżące 
funkcjonowanie szkoły (płace, media 
itp.); w zakresie kształcenia 
zawodowego szkoła korzysta 
np. z  funduszy  unijnych  – procent 
trudny do oszacowania 

Pracodawcy, fundusze unijne – 
gdyby była inna formuła prawna 
 

Obornicki Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Objezierzu (w ramach Zespołu 
Szkół) 

Ministerstwa Edukacji 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi 
Projekty edukacyjne 

Fundusze unijne  

Ostrowski Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostrowie Wielkopolskim 
(w ramach Zespołu Szkół 
Transportowo-Elektrycznych) 

Organ prowadzący 
(Powiat Ostrowski) – 99,8% 
Powiatowy Urząd Pracy (szkolenia 
dla bezrobotnych) – 0,1% 
Pracodawcy, szkolenia dla 
pracowników  – 0,1% 

Fundusze unijne (w ramach 
projektów ZIT); Gmina Odolanów 
prowadząca Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Odolanowie 
(finansowanie organizacji kursów 
zawodowych) 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Przygodzicach (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych) 

Organ prowadzący – 80% 
Warsztaty szkolne, gospodarstwo 
rolne – 20% 

Urząd Marszałkowski, Programy UE, 
Ministerstwo Rolnictwa 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Ostrowie 

Subwencja oświatowa  – 87,7% 
Dochody własne –  12,3% 

Sponsorzy,  fundusze unijne 
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Powiat Jednostka Źródła finansowania Potencjalne inne źródła 
finansowania 

Wielkopolskim 
Pilski Centrum Kształcenia Praktycznego 

w Pile (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

Organ prowadzący (powiat) 
– 100%  

Fundusze unijne, konkursy, 
pracodawcy 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Pile (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

Organ prowadzący (powiat) 
 – 100% 

Fundusze unijne, konkursy, 
sponsorzy 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Wyrzysku 

Organ prowadzący (powiat) 
– 100% 

Pracodawcy 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Pile 
(w ramach Powiatowego Centrum 
Edukacji) 

Organ prowadzący (powiat)                  
– 100% 

Fundusze unijne, konkursy, 
pracodawcy 

Pleszewski Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Pleszewie 

Organ prowadzący (powiat)                   
– 100% 

Fundusze unijne – za zgodą organu 
prowadzącego, dochody 
z realizowanej działalności kursowej 
osób dorosłych 

Poznań Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Poznaniu (w ramach 
Poznańskiego Centrum Edukacji 
Ustawicznej) 

Organ prowadzący – 80 % 
Umowy ze szkołami – 10% 
środki UE – 10% 

Fundusze unijne 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Poznaniu 

Organ prowadzący  
– 100%  
(+ okazjonalnie z wynajmu) 

Wynajem pomieszczeń 

Poznański Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Swarzędzu (w ramach Zespołu 
Szkół Nr 1) 

Organ prowadzący – 100% Fundusze unijne  

Wojewódzki Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie (w ramach 
Zespołu Szkół) 

Organ prowadzący – 100% Udział w projektach  

Rawicki Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Bojanowie (w ramach Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Technicznych) 

Organ prowadzący –  98% 
Dochody własne – 2% 

Sponsorzy, fundusze unijne 
(np. PROW) 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Rawiczu (w ramach Zespołu 
Szkół Zawodowych) 

Organ prowadzący – 100% Fundusze unijne 

Słupecki Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Słupcy (w ramach Zespołu Szkół 
Zawodowych) 

Dochody własne (działalność 
kursowa) – 100% 

Fundusze unijne 

Średzki Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej (w ramach Zespołu 
Szkół) 

Organ prowadzący – 100% Brak danych 

Turecki Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Kaczkach Średnich (w ramach 
Zespołu Szkół Rolniczych) 

Organ prowadzący  
Środki projektowe - Program 
Leonardo da Vinci, Erasmus +. 
Szkoła organizuje staże zagraniczne 
dla uczniów i wymianę doświadczeń 
dla kadry – 17 projektów  
(proporcji nie określono) 

Fundusze unijne  

Wolsztyński Ośrodek Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego w 
Wolsztynie (w ramach Zespołu 
Szkół Zawodowych) 

Organ prowadzący – 100% Projekty systemowe 

Wrzesiński Centrum Kształcenia Praktycznego 
we Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

Organ prowadzący – 100% Patroni poszczególnych pracowni 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 
we Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

Dochody własne (działalność 
kursowa) – 100% 

Sponsorzy 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
we Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum Edukacji 

Organ prowadzący – 100% Sponsorzy 
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Powiat Jednostka Źródła finansowania Potencjalne inne źródła 
finansowania 

Zawodowej) 
Złotowski Wielkopolskie Samorządowe 

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Złotowie 

Organ prowadzący (samorząd 
województwa)  – 95% 
Dochody własne  – 5% 

Dochody własnych – większa liczba 
zamawianych kursów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 

 
W przypadku potencjalnych źródeł finansowania respondenci bardzo często wskazywali 

na udział w projektach unijnych. Należy podkreślić, że skutecznie aplikowanie o środki Unii 
Europejskiej oraz inne granty konieczne z poziomu placówki wymaga na ogół odpowiednich 
zasobów kadrowych, które przygotują dokumentację, a następnie zajmą się w sytuacji uzyskania 
dofinansowania prowadzeniem projektu i jego rozliczeniem. W przypadku większości placówek 
przekracza to ich możliwości, podobnie jak sprawne administrowanie większymi projektami lub 
większą liczbą projektów niż 1-2. Stąd skutecznym rozwiązaniem tych barier w pozyskiwaniu 
finansowania wydaje się aplikowanie o środki w ramach partnerstw z podmiotami, które 
posiadają większe doświadczenie projektowe i możliwości kooperacji – z instytucjami otoczenia 
biznesu, samorządami gospodarczymi, samymi przedsiębiorstwami (np. w przypadku klas 
patronackich), firmami doradczymi lub całymi partnerstwami publiczno-prywatnymi, 
posiadającymi osobowość prawną. 

Wśród potencjalnych źródeł finansowania wymieniano także możliwość uzyskania 
środków od sponsorów i pracodawców (np. w ramach doposażenia pracowni) oraz dochodów 
pochodzących z wynajmu pomieszczeń danych placówek (por. tabela 24). 

Zdecydowana większość respondentów (84,4%, N=32) uznała, że w ciągu ostatnich 
trzech lat placówki przez nich reprezentowane dysponowały środkami finansowymi na zakup 
nowego wyposażenia. Niezależnie jednak od liczby źródeł wsparcia finansowego, również 
zdecydowana większość dyrektorów badanych placówek (93%, N=43) uznała, że środki 
finansowe, z których korzystają placówki są niewystarczające w odniesieniu do potrzeb 
badanych podmiotów.  

Dyrektorzy badanych placówek zostali poproszeni o oszacowanie, jaki średnio procent 
budżetu prowadzonego przez nich podmiotu przeznaczono w ostatnich trzech latach na zakup 
nowego sprzętu. Najczęściej pojawiającą się wśród badanych osób odpowiedzią było wskazanie, 
że był to 1% budżetu (11 odpowiedzi). Najwyższa wskazana wartość to 70% wysokości budżetu 
(wskazanie udzielone przez dyrektora CKZiU). W odniesieniu do pozostałych typów placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, najwyższy średnioroczny odsetek budżetu 
przeznaczanego na zakup nowego wyposażenia został wskazany wśród CKP (10,3% – 11 
podmiotów), na kolejnym miejscu znalazły się CKU (6,5% – 13 podmiotów), a następnie 
WSCKZiU (5) ze średnią 5,6% oraz ODDZ (12) ze średnią 4,7%. 
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6. ZASOBY KADROWO-SPRZ ĘTOWE PLACÓWEK KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

 
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki inwentaryzacji w badanych placówkach 

kształcenia zawodowego i ustawicznego dostępnej infrastruktury, oceny jej stanu oraz oceny 
zasobów kadrowych. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki oceny wyposażenia placówek  
w zakresie bazy sprzętowej w kontekście aktualnych potrzeb pracodawców i gospodarki  
(w porównaniu do wyposażenia stanowisk pracy, na których będą pracować absolwenci).  

 

6.1. Zasoby kadrowe 
 
Zasoby kadrowe są jednym z najważniejszych elementem funkcjonowania placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego. Uczestników badania zapytano o liczbę etatów 
nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego oraz poproszono o ocenę wysokości 
wynagrodzeń odnośnie możliwości zatrudniania przez badane placówki odpowiednio 
przygotowanej kadry nauczycieli w podziale według typu placówki. W 41 badanych placówkach 
nauczyciele są zatrudnieni na 1206 etatach. Największą grupę stanowią nauczyciele 
dyplomowani – 494 etaty (41%), a następnie nauczyciele mianowani – 437 etatów (36%). Prawie 
20% stanowią nauczyciele kontraktowi, a około 3% – nauczyciele stażyści. Szacunkowy udział 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu w ogólnej liczbie nauczycieli wyniósł 20%. Wśród nich 
największą grupę stanowią nauczyciele mianowani (40%), a następnie dyplomowani (36%). 

W kwestii zaopiniowania czy posiadane możliwości finansowe pozwalają zapewnić 
odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczną, występuje dosyć wyraźny podział opinii wśród 
dyrektorów badanych placówek, przy czym 23,5% respondentów nie potrafiło jednoznacznie 
ocenić tego aspektu. Tylko trzech z 43 respondentów przyznało, że oferowane nauczycielom 
wynagrodzenia pozwalają na rekrutację odpowiednio przygotowanej kadry. Przeciwnego zdania 
było 18,6% respondentów. Zdaniem 30,2% dyrektorów badanych placówek kształcenia 
zawodowego i ustawicznego oferowane nauczycielom wynagrodzenia raczej pozwalają na 
pozyskanie odpowiednio przygotowanej kadry. Jednocześnie ocena wysokości wynagrodzeń  
w zakresie możliwości zatrudniania przez badane placówki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli nie jest w dużym stopniu zależna 
od typu placówki (tabela 25). Warto jednak odnotować sześć negatywnych (w tym pięć 
zdecydowanie) opinii na ten temat w przypadku respondentów reprezentujących CKU, po pięć 
wskazań zdecydowanie lub umiarkowanie negatywnych w przypadku respondentów 
reprezentujących CKP oraz ODDZ oraz brak negatywnych opinii w przypadku WSCKZiU. 

 
Tabela 25. Ocena wysokości wynagrodzeń odnośnie możliwości zatrudniania przez badane placówki kształcenia 
zawodowego i ustawicznego odpowiednio przygotowanej kadry nauczycieli w podziale według typu placówki 

Odpowied ź CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Razem 

Nie 3 1 3 0 1 8 

Raczej nie 2 5 2 0 0 9 

Trudno powiedzieć 3 4 2 1 0 10 

Raczej tak 3 2 5 2 1 13 

Tak 0 1 0 2 0 3 

Razem 11 13 12 5 2 43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 
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6.2. Ocena jako ści i stopnia zu życia wyposa żenia technicznego 
 
W celu określenia potencjału badanych placówek kształcenia zawodowego  

i ustawicznego w zakresie bazy sprzętowej uwzględniono następujące kryteria oceny dokonanej 
przez dyrektorów poszczególnych placówek: 

•  jakość wyposażenia technicznego, tj. jego adekwatność do potrzeb pracodawców; 
• stopień zużycia wyposażenia technicznego.  

Ocena ta wskazuje na stosunkowo niską jakość bazy sprzętowej badanych placówek,  
z wyjątkiem WSCKZiU (tabela 26-27). W opinii dyrektorów WSCKZiU, 86,3% bazy sprzętowej 
tych placówek jest zbliżone poziomem jakości do wyposażenia stanowisk pracy, na których 
pracować będą absolwenci. W przypadku ogółu badanych placówek 19,1% bazy sprzętowej 
zostało ocenione jako przestarzałe i nieadekwatne do aktualnych potrzeb pracodawców 
i gospodarki, a 39,5% jest na niższym poziomie jakości niż wyposażenie przedsiębiorstw. 
Jednocześnie 32,9% stanowisk jest wyposażonych w maszyny i urządzenia o okresie 
użytkowania powyżej 10 lat. Podobny odsetek stanowisk jest wyposażonych w maszyny  
i urządzenia o okresie użytkowania od 6 do 10 lat (tabela 27).  

 
Tabela 26. Ocena jakości wyposażenia placówek kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce według typu placówki 

Typ jednostki 

Wyposa żenie zbli żone 
poziomem jako ści do 

wyposa żenia stanowisk 
pracy, na których pracowa ć 

będą absolwenci (w %) 

Wyposa żenie na ni ższym 
poziomie jako ści, 

niż wyposa żenie stanowisk 
pracy, na których pracowa ć 

będą absolwenci (w %) 

Wyposa żenie przestarzałe 
i nieadekwatne do 
aktualnych potrzeb 

pracodawców i gospodarki 
(w %) 

CKP 49,6 29,8 20,6 

CKU 41,7 34,4 23,9 

ODDZ 21,4 60,9 17,7 

CKZiU 15,0 65,0 20,0 

WSCKZiU 86,3 10,0 3,7 

Średnia 41,4 39,5 19,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 40) 

 
Tabela 27. Ocena okresu użytkowania sprzętu w badanych placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego 
według typu placówki 

Typ jednostki 
Okres u żytkowania 

do 2 lat od 3 do 5 lat od 6 do 10 lat powy żej 10 lat 

CKP 9,9 26,2 29,7 34,2 

CKU 6,9 24,4 30,8 37,9 

ODDZ 8,6 29,6 23,6 38,2 

CKZiU 10,0 25,0 52,5 12,5 

WSCKZiU 30,0 43,8 16,2 10,0 

Średnia 10,6 28,3 28,2 32,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 40) 

 
W nawiązaniu do wyzwań w zakresie kompetencji i umiejętności, jakie stawiają 

pracodawcy przed osobami szukającymi pracy, ocena jakości i stopnia zużycia wyposażenia 
technicznego analizowanych placówek, stanowi ważny element oceny dopasowania potencjału 
badanych placówek do potrzeb lokalnego rynku pracy (rozdział 8.2). 

 



 
DIAGNOZA STANU I POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
80 

 

7. POTRZEBY PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  
I USTAWICZNEGO  

 
Analiza przeprowadzona w poprzednim rozdziale wykazała m.in. względnie niską jakość 

bazy sprzętowej w przypadku większości badanych placówek kształcenia zawodowego  
i ustawicznego prowadzących działalność w województwie wielkopolskim. Celem niniejszego 
rozdziału jest natomiast przedstawienie potrzeb placówek kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w zakresie bazy sprzętowej i dydaktycznej oraz ustalenie, z czego wynika 
konieczność zakupu wyposażenia technicznego. Przeprowadzone badania pozwoliły również na 
oszacowanie potrzeb finansowych placówek na zakup wyposażenia technicznego. 

 

7.1. Potrzeby w zakresie bazy sprz ętowej i dydaktycznej 
 
Spośród 43 badanych placówek, aż 40 wyraziło zapotrzebowanie na modernizację 

istniejących już pracowni oraz warsztatów. Z tej grupy najczęściej taką potrzebę zgłoszono  
w przypadku CKU oraz ODDZ (tabela 28). W przypadku większości placówek potrzeby 
obejmowały ponadto wymianę użytkowanego sprzętu komputerowego na nowszy oraz 
utworzenie i wyposażenie nowych pracowni dla nowych kierunków nauczania.  

 
Tabela 28. Liczba placówek zgłaszających dane potrzeby w zakresie zakupu wyposażenia  

Potrzeby placówki w zakresie zakupu 
wyposa żenia CKP CKU ODDZ WSCKZiU CKZiU Ogółem 

Utworzenie i wyposażenie w maszyny i 
pozostały sprzęt techno-dydaktyczny nowej 
pracowni dla nowego kierunku od podstaw 

9 7 4 2 2 24 

Modernizacja istniejących pracowni 
i warsztatów w obrębie aktualnych kierunków 
kształcenia 

10 13 10 5 2 40 

Wymiana sprzętu komputerowego na nowszy 9 10 7 4 2 32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI  
(wyniki nie sumują się do liczby wszystkich placówek, liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 40) 

 

Respondenci wskazali także konkretne zapotrzebowanie w zakresie doposażenia 
placówek, które prowadzą. W przypadku CKP biorących udział w badaniu wskazywano przede 
wszystkim na takie potrzeby jak: 

• doposażenie istniejących pracowni oraz wyposażenie pracowni w sprzęt komputerowy; 
• doposażenie ośrodków egzaminacyjnych; 
• zakup sprzętu, takiego jak: tokarki, skrawarki, obrabiarki, elektronarzędzia, urządzenia 

spawalnicze; 
• stworzenie od podstaw pracowni samochodowych, stanowisk laboratoryjnych, 

mechatronicznych. 
• W przypadku CKU zgłaszano przede wszystkim następujące potrzeby: 
• zakupu maszyn i narzędzi potrzebnych do kształcenia w zawodach rolniczych czy 

informatycznych i technicznych: obrabiarek, urządzeń diagnostycznych, przyrządów 
pomiarowych, oprogramowania; 

• doposażenia stanowisk zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w zakresie 
kwalifikacji w zawodach; 
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• doposażenia warsztatów i pracowni. 
Dyrektorzy ODDZ zgłaszali m.in. potrzebę: 

• zakupu nowych komputerów i oprogramowania; 
• doposażenia pracowni budowlanej;  
• wyposażenia zgodnego z wymaganiami stanowisk egzaminacyjnych na egzamin 

praktyczny; 
• doposażenia pracowni np. mechatronicznej, samochodowej, elektrycznej, 

gastronomicznej. 
W przypadku CKZiU wspominano o potrzebie zakupu sprzętu komputerowego do 

kształcenia w zawodzie technik informatyk, a także sprzętu rolniczego. Respondenci 
reprezentujący WSCKZiU zgłaszali potrzebę doposażenia placówek w sprzęt komputerowy w 
związku z organizacją egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje, a także zakupu 
sprzętu specjalistycznego w zależności od poszczególnych kierunków kształcenia. Zbiorcze 
zestawienie informacji na temat potrzeb poszczególnych jednostek w zakresie bazy sprzętowej i 
dydaktycznej prezentuje tabela 29.  

 
Tabela 29. Planowane zakupy sprzętu przez badane placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego  

Powiat Jednostka Planowane zakupy sprz ętu 

Czarnkowsko-
trzcianecki 

 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Czarnkowie 
(w ramach Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

• Technik mechatronik – zestawy dydaktyczne do zawodu technik mechatronik; 
• Ślusarz – uzupełnienie posiadanego wyposażenia, narzędzia pomiarowe 

i robocze; 
• Fryzjer – uzupełnienie posiadanego wyposażenia dydaktycznego o dwa 

stanowiska; 
• Kucharz – doposażenie pracowni, która funkcjonuje od 2005 r.; 
• Wymiana 40 komputerów z oprogramowaniem pod kątem egzaminów 

zawodowych przeprowadzanych drogą elektroniczną – placówka jest ośrodkiem 
egzaminacyjnym zweryfikowanym przez OKE. 

Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Trzciance 
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Wyposażenie prosektorium – otwarto nowy zawód; 
• Ciągnik rolniczy – do nauki jazdy i praktycznej nauki eksploatacji maszyn 

rolniczych; 
• Doposażenie drugiej pracowni żywienia – duże zainteresowanie uczniów; 
• Wyposażenie pracowni -warsztatu mechanizacji rolnictwa (obecny jest bardzo 

zużyty i przestarzały); 
• Doposażenie pracowni eksploatacji sprzętu wykorzystywanego na terenach 

zielonych. 
Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Czarnkowie (w ramach 
Centrum Edukacji Zawodowej) 

• Doposażenie pracowni budowlanej w sprzęt: mieszadła, betoniarka, rusztowanie, 
drobne narzędzi i materiały, doposażenie pracowni mechanicznej w sprzęt 
i narzędzia. 

Gnieźnieński 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Gnieźnie (przy 
Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2) 

• Obrabiarki sterowane numerycznie; 
• Doposażenie pracowni mechatroniki oraz OZE. 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Gnieźnie (przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2) 

• Wyposażenie zgodne z wymaganiami stanowisk egzaminacyjnych na egzamin 
praktyczny – konieczność przygotowania słuchaczy do egzaminu. 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Gnieźnie 

• Sprzęt komputerowy w związku z organizacją egzaminów zewnętrznych 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe przeprowadzanych w formie 
elektronicznej. 

Gostyński 
 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Grabonogu (w ramach 
Zespołu Szkół Rolniczych) 

• Komputery, sprzęt i maszyny do kształcenia w zawodzie technik rolnik – 
(placówka bazuje na sprzęcie wypożyczanym przez firmę Agro-Rami 
i wypożyczanym od rolników indywidualnych; 

• Planowane utworzenie CKP. 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pogorzeli 
(w ramach Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawod.) 

• Komputery, programy, drukarki, projektory; 
• Literatura fachowa. 
 

Kaliski Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Opatówku 
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Maszyny i narzędzia  do kształcenia w zawodach technik ogrodnik i technik 
mechanizacji  rolnictwa; 

• Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wytycznymi CKE; 
(konieczność zakupu podyktowana jest obowiązkiem realizacji podstawy 
programowej kształcenia w zawodach). 
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Kalisz 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Kaliszu 
(w ramach Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego) 

• Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego. 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Kaliszu (w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
i Praktycznego) 

• Doposażenie pracowni mechatronicznej. 

Kępiński Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kępnie (przy 
Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

• Doposażenie stanowisk zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi w zakresie 
kwalifikacji w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. 

Kolski 
 

Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Wyposażenie gastronomiczne, rolnicze, informatyczne. 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Kole (w ramach Zespołu 
Szkół Technicznych) 

• Wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej w przyrządy pomiarowe 
i tablice poglądowe. 

Konin 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Koninie 

• Wyposażenie pracowni samochodowej oraz pracowni do nauki zawodu technik 
systemów energii odnawialnej pod potrzeby egzaminów zawodowych 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Koninie 

• Komputery – konieczność modernizacji stosownie do wymogów OKE, fantomy 
pielęgnacyjne i inny sprzęt specjalistyczny zależny od kierunku kształcenia. 

Krotoszyński Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Krotoszynie 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1) 

• Oprogramowanie i sprzęt w zawodzie technik weterynarii. 

Leszno Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Lesznie 

• Tokarki sterowane numerycznie – 3 szt.;  
• Frezarki sterowane numerycznie – 3 szt.; 
• Sprzęt dydaktyczny: mechatroniczny, elektryczny itd. 

Obornicki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Objezierzu           
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Maszyny i urządzenia rolnicze, wyposażenie warsztatów, wyposażenie pracowni 
gastronomicznych. 

Ostrowski Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Ostrowie 
Wielkopolskim (w ramach 
Zespołu Szkół Transportowo-
Elektrycznych) 

• Doposażenie szkolnego warsztatu samochodowego w dwa dodatkowe kompletne 
kolejne stanowiska dydaktyczne oraz zakup zestawu do obsługi klimatyzacji 
samochodowej – pozwoli na osiągnięcie standardu kształcenia praktycznego 
i egzaminowania (sześć stanowisk) w zawodach mechanik samochodowy, 
elektromechanik samochodowy, technik pojazdów samochodowych; 

• Zakup kompletnej pracowni elektrotechniki i elektroniki – jest niezbędna do 
kształcenia w sześciu zawodach (obecna pracownia jest wyeksploatowana 
i nie spełnia obecnych standardów); 

• Zakup kompletnej pracowni mechaniki –  jest niezbędna do kształcenia 
w zawodach: mechanik samochodowy, ślusarz, mechanik monter maszyn 
i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik;  

• Zakup wyposażenia umożliwiającego realizację planów obejmujących prowadzenie 
zajęć teoretycznych w zawodzie technik urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych 
(istniejąca pracownia jest zużyta i niedostosowana do obowiązujących 
standardów);  

• Doposażenie pracowni ślusarskiej –  jest niezbędna do kształcenia wszystkich 
zawodów, których nauczanie jest i będzie prowadzone (istniejąca  pracownia 
obróbki ręcznej ma bardzo wysoki stopień zużycia, jest niekompletna, 
wyeksploatowana); niezbędne jest stworzenie stanowisk egzaminacyjnych 
zgodnych z nowymi standardami; 

• Zakup sześciu samochodów osobowych – jest niezbędny do prowadzenia wielu 
programowych zajęć edukacyjnych z uczniami uczącymi się w szkołach ZSTE CKU 
w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik 
samochodowy, technik pojazdów samochodowych (zakup jest uzasadniony 
standardami jakościowymi wynikającymi z podstaw programowych do kształcenia 
zawodów motoryzacyjnych, ale również standardami CKE); 

• Dostosowanie warsztatu motocyklowego – jednostka dąży do uruchomienia 
kształcenia w zawodzie mechanik motocyklowy. Szkoła nie posiada obecnie 
żadnych współcześnie produkowanych pojazdów motocyklowych, których części 
zamienne byłyby łatwo dostępne; 

• Dostosowanie wielofunkcyjnych pracowni do kształcenia w zawodzie technik 
chłodnictwa i klimatyzacji (zawodzie deficytowym na rynku pracy); Reaktywowanie 
zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji wymaga stworzenia w szkole zupełne 
nowych pracowni zawodowych; 
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  • Rozbudowa istniejącego budynku do kształcenia praktycznego w ZST-E CKU  – 
poprawi zdecydowanie infrastrukturę edukacyjną jednostki i umożliwi rozwój 
poprzez stworzenie lokalizacji nowych pracowni zawodowych w zakresie zawodów 
poszukiwanych na rynku (pracownia obrabiarek CNC, pracownie chłodnictwa 
i klimatyzacji, pracownie energetyki). Specyfika wyposażenia tych pracowni 
wymaga, aby pomieszczenia znajdowały się na poziomie parteru i miały 
ponadstandardową, jak na warunki szkolne, powierzchnię oraz wysokość 
(duże gabaryty maszyn, ciężar obrabiarek i urządzeń, konieczność instalacji 
sprężarek, obecność urządzeń zgrzewających i spawarek, odciągów spalin itd.). 
Rozbudowa umożliwi zagospodarowanie 744 m2 powierzchni użytkowej na 
stworzenie zawodowych pracowni edukacyjnych oraz niezbędnych pomieszczeń 
socjalnych i sanitarnych spełniających wszystkie normy w zakresie kultury pracy, 
warunków bezpieczeństwa i higieny w jednostkach edukacyjnych. Adaptacja 
istniejących sal dydaktycznych prowadząca do stworzenia pomieszczeń 
o oczekiwanych wymiarach i warunkach przekroczyłaby zdecydowanie planowaną 
wartość rozbudowy; 

• Dostosowanie pracowni obrabiarek – wyeksploatowany park maszynowy tokarek 
i frezarek konwencjonalnych wymaga odnowienia. Do osiągnięcia obowiązujących 
standardów kształcenia i egzaminowania brakuje sześciu nowoczesnych frezarek 
konwencjonalnych, trzech tokarek oraz trzech tokarek i trzech frezarek 
sterowanych numerycznie. Obecnie szkoła dysponuje jednym centrum frezarskim 
CNC i jedną tokarką CNC. Brak osób z umiejętnościami obsługi i programowania 
obrabiarek CNC odczuwają zakłady mechaniczne z powiatów ostrowskiego, 
kaliskiego i ościennych. Doposażenie i modernizacja parku maszynowego 
pozwoliłyby nie tylko na efektywniejszą naukę, ale także na egzaminowanie 
uczniów przez organizację ośrodka egzaminacyjnego spełniającego krajowe 
standardy techniczne. Doposażenie spowoduje możliwość prowadzenia zajęć 
praktycznych dla innych szkół ostrowskich a także pozwoli na zwiększenie zakresu 
działalności instytucji o prowadzenie kursów umiejętności zawodowych dla 
bezrobotnych i osoby bez zawodu z zakresu programowania i obsługi obrabiarek 
sterownych numerycznie, a zlecanych przez urzędy pracy i przedsiębiorców; 

• Dostosowanie pracowni do kształcenia w zawodzie technik energetyk –  
reaktywowanie (po ponad dwudziestu latach nieobecności) tego zawodu wymaga 
stworzenia w szkole zupełne nowych pracowni zawodowych. 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Przygodzicach 
(przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych) 

• Prasa kostkująca, czyszczalnia zbożowa, owijarka do bel, siewnik punktowy, 
agregat uprawowy, roztrząsacz obornika, ciągnik rolniczy, ładowacz chwytakowy, 
komplet narządzi demontażowo-montażowych, dojarki. 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Ostrowie Wielkopolskim 

• Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny pracowni elektroradiologii, pracowni 
elektroniki i informatyki medycznej, pracowni sterylizacji medycznej w związku 
z planowanym uruchomieniem nowych kierunków kształcenia; 

• Modernizacja i wymiana wyposażenia pracowni kosmetycznej, terapii zajęciowej, 
zabiegów pielęgnacyjnych. 

Pilski 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pile (w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji) 

• Maszyny, narzędzia, przyrządy kontrolno-pomiarowe, stanowiska 
laboratoryjne, stanowiska diagnostyczno-kontrolne, stanowiska mechatroniczne 
i mechatroniki samochodowej, centra obróbcze CNC, maszyny i urządzenia 
spawalnicze, sprzęt do robotyki i automatyki, przyrządy precyzyjne, 
elektronarzędzia, samochody, motocykle i inne w zależności od potrzeb. Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Pile (w ramach 
Powiatowego Centrum 
Edukacji) 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Wyrzysku 

• Sprzęt komputerowy do kształcenia w zawodzie technik informatyk; 
• Sprzęt rolniczy oraz narzędzia rolnicze do kształcenia w zawodach technik 

mechanizacji rolnictwa. 
Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Pile (w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji) 

• Wyposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej w przyrządy pomiarowe 
i tablice poglądowe. 

Pleszewski Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Pleszewie 

• Wieloosiowe centrum obróbkowe, programy do projektowania i programy do 
wspomagania procesów obróbkowych z jednostkami komputerowymi na dziesięć 
stanowisk; 

• Tokarka numeryczna z nowoczesnym systemem sterowania Siemens, Fanuc; 
• Dziesięć stanowisk komputerowych wspomagających procesy obróbkowe;  
• Specjalistyczne urządzenia diagnostyczne do badania systemów silników 

wysokoprężnych, systemów common rail i podobnych; 
• Stanowiska do badania pomp elektrowtryskiwaczy, nowoczesny diagnoskop 

do badania elektroniki samochodowej np. KTS, nowoczesnego typu pojazd 
samochodowy do badania i eksperymentowania; 

• Kompletne stanowiska mechatroniczne z układami do projektowania, 
programowania z urządzeniami wykonawczymi z zakresu pneumatyki, hydrauliki, 
elektryki i silników  z napędem elektrycznym;  

• Stanowiska robotyki profesjonalne urządzenia spawalnicze typu TIG kompletne 
wyposażenie pracowni fototechniki i cyfrowych procesów graficznych. 
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Poznań 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Poznaniu 
(w ramach Poznańskiego 
Centrum Edukacji Ustawicznej) 

• Maszyny CNC, wyposażenie związane z mechatroniką i automatyką, robotyka, 
wyposażenia zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi, doposażenie w biomasę 
i biogaz OZE. 

Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Poznaniu 

• Komputery (egzamin teoretyczny); 
• Spektrofotometr – pracownia analizy leków; 
• Zgrzewarka obrotowa oraz lampa (lupa) – pracownia sterylizacji; 
• Wagi elektroniczne oraz sterylizator powietrzny – pracownia techniki sporządzania 

leku;  
• Wyposażenie (uzupełnienie) pracowni kosmetyki. 

Poznański 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Swarzędzu 
(w ramach Zespołu Szkół Nr 1) 
 

• Obrabiarki numeryczne CNC 4 szt.; 
• Obrabiarki konwencjonalne z układami pomiarowymi frezarki 8 szt.; 
• Obrabiarki konwencjonalne z układami pomiarowymi tokarki 8 szt.; 
• Manipulatory i roboty sterowane sterownikami PLC; 
• Aparatura pomiarowa – kontrolna do metrologii elektrycznej; 
• Przyrządy pomiarowe – kontrolne do metrologii mechanicznej; 
• Wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach;  
• Oprogramowanie specjalistyczne symulacyjne do nauczanych zawodów; 
• Sprzęt, narzędzi i stanowiska do technik odnawialnych; 
• Sprzęt, narzędzia do prac manualnych w nauczanych zawodach. 

Wojewódzki Ośrodek 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie                  
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Kompleksowe wyposażenie pracowni kucharzy w celu przeprowadzania 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie kucharz. 

Rawicki 
 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Bojanowie 
(w ramach Zespołu Szkół 
Przyrodniczo-Technicznych) 

• Maszyny i urządzenia rolnicze. 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Rawiczu (w ramach Zespołu 
Szkół Zawodowych) 

• Nowa pracownia dla technik żywienia i usług gastronomicznych; 
• Doposażenie pracowni technik teleinformatyk; 
• Doposażenie pracowni technik mechanik; 
• Modernizacja pracowni technik elektryk; 
• Doposażenie pracowni technik budownictwa. 

Słupecki Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Słupcy (w ramach Zespołu 
Szkół Zawodowych) 

• Doposażenie warsztatów  w celu organizacji kursów w branży samochodowej – 
konieczność zakupu podnośników samochodowych oraz sprzętu diagnostycznego. 

Średzki Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Środzie Wielkopolskiej 
(w ramach Zespołu Szkół) 

• Doposażenie pracowni zgodnie z wymogami OKE w ramach egzaminów 
zawodowych. 

Turecki Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kaczkach 
Średnich (w ramach Zespołu 
Szkół Rolniczych) 

• Wyposażenie nowo wybudowanych warsztatów szkolnych – obrabiarki, urządzenia 
do diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych i pojazdów rolniczych oraz 
wyposażenie niezbędne do kształcenia w pozostałych zawodach. 

Wolsztyński Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 
w Wolsztynie (w ramach 
Zespołu Szkół Zawodowych) 

• Wyposażenie do pracowni mechatronicznej, pracowni budownictwa, pracowni 
odnawialnych źródeł energii, wymiana sprzętu komputerowego na nowszy, 
wyposażenie pracowni ekonomicznej, pracowni logistycznej, pracowni handlowej; 

• Oprogramowanie komputerowe. 
Wrzesiński 
 

Centrum Kształcenia 
Praktycznego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej) 

• Zakup wyposażenia do nowych pracowni związanych z uruchomieniem zawodu 
monter mechatronik oraz zawodów z branży samochodowej; 

• Modernizacja istniejących pracowni dla zawodów: technik mechanik, operator 
obrabiarek skrawających, elektromechanik, technik budownictwa, technik 
technologii żywności, technik urządzeń i systemów energii odnawialnych. 

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego 
Centrum Edukacji Zawodowej) 

• Modernizacja pracowni: przetwórstwa mleka, spawalniczej, zakup wózka 
widłowego. 

Ośrodek Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego we 
Wrześni (w ramach 
Powiatowego Centrum Edukacji 
Zawodowej) 

• Wyposażenie do pracowni w zawodach samochodowych. 

Złotowski Wielkopolskie Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Złotowie 

• Wyposażenie dwóch stanowisk egzaminacyjnych do zawodów opiekun osoby 
starszej, opiekunka dziecięca (łóżka, fantomy) – konieczność wynika z wymogów 
stawianych przez OKE; 

• Wyposażenie pracowni do zawodów masażysta (stoły do masażu), technik bhp 
(urządzenia pomiarowe), technik sterylizacji medycznej (podstawowe urządzenia) 
- konieczność prowadzania zajęć wg programów modułowych w pracowniach 
szkolnych; 

• Wyposażenie pracowni komputerowej umożliwiające prowadzenie egzaminów 
w formie elektronicznej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (liczba ważnych wypełnionych formularzy N=40) 
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Z uzyskanych w toku badania danych wynika, że potrzeby w zakresie doposażenia 
poszczególnych placówek wynikają przede wszystkim z obowiązku dostosowania poziomu 
kształcenia do wymogów OKE oraz przepisów wynikających z reformy oświatowej szkolnictwa 
zawodowego z 2012 r. (tabela 30). Na taki wymóg wskazało 36 respondentów, z czego 12 
reprezentowało ODDZ, a 10 CKU. Jednocześnie 35 dyrektorów placówek uznało, że dalsze 
inwestycje w sprzęt wynikają z potrzeby przygotowania stanowisk do przeprowadzanych 
egzaminów zawodowych. Na taką kwestię wskazywano przede wszystkim w przypadku CKU (12 
jednostek). W dalszej kolejności wskazano na potrzebę wymiany sprzętu na nowocześniejszy  
(30 wskazań). 

 
Tabela 30. Główne powody inwestycji w wyposażenie techniczne badanych placówek kształcenia zawodowego 
i ustawicznego 

Powody inwestycji CKP CKU ODDZ WSCKZiU  CKZiU Ogółem 

Reforma oświatowa szkolnictwa zawodowego oraz wymogi 
OKE 

8 10 12 4 2 36 

Przygotowanie stanowisk do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe 

9 12 8 4 2 35 

Wymiana sprzętu na nowocześniejszy 7 10 8 3 2 30 

Potrzeba kształcenia kadr zgodnie z zapotrzebowaniem 
rynku pracy 

7 9 7 2 1 26 

Zapotrzebowanie szkół na kształcenie w danych kierunkach 8 8 5 3 2 26 

Plany utworzenia nowego kierunku 7 7 3 2 0 19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI  
(odpowiedzi wielokrotne, wyniki nie sumują się do ogólnej liczby placówek, liczba ważnych wypełnionych formularzy N = 40) 

 

7.2. Inne inwestycje infrastrukturalne 
 
Dyrektorzy badanych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego nie wskazali 

żadnych dużych inwestycji, które mieliby w planach. W kilku przypadkach zwrócono jedynie 
uwagę na potrzebę stworzenia nowych pracowni (patrz: rozdział 7.1). Jednak nie zawsze 
doprecyzowano, czy muszą to być nowe pomieszczenia.  

O potrzebie rozbudowy placówki wskazano w przypadku CKP w Ostrowie Wielkopolskim. 
Według dyrektora placówki, rozbudowa poprawi infrastrukturę edukacyjną jednostki i umożliwi 
rozwój poprzez stworzenie lokalizacji nowych pracowni zawodowych. Specyfika pracowni 
wymaga, aby znajdowały się one na parterze placówki oraz, aby posiadały odpowiednią 
wysokość w związku z dużymi rozmiarami maszyn, np. obrabiarek. Jak zaznaczył dyrektor 
placówki, jej rozbudowa będzie bardziej opłacalna, niż adaptacja istniejących pomieszczeń 
placówki. 

 

7.3. Potrzeby finansowe 
 
Identyfikacja potrzeb w zakresie bazy sprzętowej i dydaktycznej była istotnym –  

w kontekście wpływu na kształt WRPO 2014+ – celem badania, jednak większość respondentów 
nie potrafiła precyzyjnie określić potrzeb w tym zakresie (rozdział 7.1). Konieczne jest więc – 
szczególnie przy formułowaniu rekomendacji – krytyczne podejście do oceny zgłaszanych 
potrzeb finansowych na zakup wyposażenia technicznego (rysunek 6). Potrzeby finansowe  
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w tym zakresie zostały oszacowane przez wszystkie badane placówki na kwotę 82,2 mln zł, przy 
czym warto zwrócić uwagę na duży stopień koncentracji przestrzennej analizowanych potrzeb – 
blisko 65% tej kwoty zadeklarowały placówki prowadzące działalność w czterech powiatach: 
wrzesińskim (18 mln), poznańskim (15,1 mln), Poznaniu (10,1 mln) oraz ostrowskim (9,9 mln). 
Dokonując oceny rozkładu przestrzennego potrzeb finansowych należy jednak pamiętać, że nie 
wszystkie placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego, zidentyfikowane przez 
Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, wzięły udział w badaniu. Na przykład 
spośród czterech placówek prowadzących działalność w powiecie złotowskim, w badaniu wzięło 
udział tylko WSCKZiU w Złotowie.  

 
Rysunek 6. Potrzeby finansowe zadeklarowane przez badane placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego na 
zakup wyposażenia technicznego (w tys. zł; w nawiasie liczba placówek) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników CAWI (N=43). 

 
Niezbędne są dalsze, bardziej pogłębione badania, które pozwolą na ocenę 

dopasowania potencjału placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz ich planów 
inwestycyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy, a w efekcie uzasadnienie planowanego 
zakupu maszyn i urządzeń.   
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8. POTENCJAŁ PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I 
USTAWICZNEGO A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY 

 
Celem niniejszego rozdziału jest ocena stopnia dopasowania zdiagnozowanego 

potencjału badanych typów jednostek kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy. Ocenę tę poprzedza diagnoza stanu rynku pracy województwa 
wielkopolskiego w układzie powiatów. Diagnoza została przeprowadzona w trzech 
podstawowych aspektach: 1) zasobów pracy,  2) popytu na pracę, 3) stanu i struktury 
nierównowagi rynku pracy. Zakres czasowy diagnozy obejmuje lata 2011-2013. W analizie 
wykorzystano zbiór 31 mierników i wskaźników (tabela 31). Diagnoza ta zawiera również 
podstawowe informacje o ofertach pracy według zawodów i prognozowanym zapotrzebowaniu 
na zawody. 

 
Tabela 31. Wykaz mierników i wskaźników wykorzystanych do analizy stanu rynku pracy w województwie wielkopolskim  
w kontekście oceny stopnia dopasowania zdiagnozowanego potencjału placówek kształcenia zawodowego 
i ustawicznego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

Obszary analizy 
stanu rynku pracy Mierniki i wska źniki 

Zasoby pracy 
(ludno ść) 

• Liczba ludności 
• Dynamika zmian liczby ludności 
• Saldo migracji (zbilansowane saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych – migracje na pobyt stały) 
• Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym (osoby poniżej 14 lat) 
• Dynamika zmian liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym  
• Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem 
• Liczba ludności w wieku produkcyjnym (mężczyźni 15 – 64 lata, kobiety 15 – 59 lat) 
• Dynamika zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym  
• Udział ludności w wieku produkcyjnym w liczbie ludności ogółem  
• Wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym) 

Popyt na prac ę 
(gospodarka) 

• Liczba pracujących (według sekcji PKD 2007) 
• Dynamika zmian liczby pracujących 
• Liczba pracujących w przemyśle i budownictwie (sekcje: górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo 

przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, dostawa 
wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja oraz budownictwo) 

• Dynamika zmian liczby osób pracujących w przemyśle 
• Udział pracujących w przemyśle i budownictwie w liczbie pracujących ogółem 
• Liczba przedsiębiorstw (według REGON) 
• Dynamika zmian liczby przedsiębiorstw 
• Wskaźnik poziomu rozwoju przedsiębiorczości (liczba przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym) 
• Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na jednego mieszkańca 

Nierównowaga 
rynku pracy 
(bezrobocie) 

• Liczba bezrobotnych (bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy i nieuczący się w szkole, zdolni do 
pracy oraz gotowi do podjęcia pracy) 

• Dynamika zmian liczby bezrobotnych 
• Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych do ogólnej liczby ludności aktywnej 

zawodowo) 
• Liczba bezrobotnych w wieku do 24 lat 
• Dynamika zmian liczby bezrobotnych w wieku do 24 lat 
• Udział bezrobotnych w wieku do 24 lat w liczbie bezrobotnych ogółem 
• Liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
• Dynamika zmian liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
• Udział bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym w liczbie bezrobotnych ogółem 
• Liczba bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
• Stopa bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (rocznik 2012/2013) 
• Dynamika zmian liczby bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
• Udział bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w liczbie bezrobotnych ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji GUS BDL. 
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8.1. Stan i dynamika rynku pracy. Uwarunkowania fun kcjonowania 
współczesnego rynku pracy 

 
Współczesna gospodarka, w tym rynek pracy, funkcjonują w bardzo złożonych 

uwarunkowaniach zewnętrznych. Dla rynku pracy najistotniejsze znaczenie mają uwarunkowania 
demograficzne i uwarunkowania ekonomiczne50. Obok uwarunkowań demograficznych, które są 
konsekwencją procesów rozwoju demograficznego ludności na danym obszarze i stanowią rezultat 
przyrostu naturalnego i migracji, zasadnicze znaczenie dla rynku pracy posiadają procesy ekonomiczne 
związane z postmodernizacją, globalizacją, technopolizacją, transformacją i integracją51. 
Wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, rozwój działalności innowacyjnej, wzrost 
stopnia elastyczności organizacji produkcji, restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, likwidacja 
przedsiębiorstw i ich relokacja wymuszają na rynku pracy podążanie za zmianami, aby nie stał 
się on czynnikiem hamującym rozwój.  

P. Churski zwraca uwagę na szczególne znaczenie procesów postmodernizacji  
i globalizacji52. Postmodernizacja jest związana z ujawnianiem się nowych zjawisk 
gospodarczych, politycznych i kulturowych w wysoko rozwiniętych krajach świata. Występują one 
w sferze: organizacji pracy, produkcji i zarządzania, funkcjonowania władzy i zachowań 
politycznych, podziałów społeczeństwa i jego mobilności, charakteru kultury i innych53. W 
zakresie związanym bezpośrednio z funkcjonowaniem rynku pracy zmiany te dotyczą przede 
wszystkim nowej organizacji działalności gospodarczej, która opiera się na trzech podstawowych 
tendencjach: postindustrializacji, małej przedsiębiorczości i elastycznej organizacji działalności 
gospodarczej54.  

Postindustralizacja jest procesem zmniejszania się dominacji sektora przemysłowego  
w strukturze gospodarki na rzecz rozwoju sektora usług. Może on odbywać się poprzez 
redystrybucję siły roboczej z sektora pierwszego (rolnictwo) i drugiego (przemysł) do sektora 
trzeciego (usługi), jak również poprzez redystrybucję zawodową oznaczającą wzrost liczby 
pracowników umysłowych oraz osób pracujących w wolnych zawodach. Proces przekształcania 
gospodarek z systemów opartych o przemysł w systemy opierające się na usługach, określany 
również terminem deindustrializacja, jest dla gospodarki zarazem szansą na rozwój i jego 
zagrożeniem. Jak zaznacza K. Kuciński, zmieniające się znaczenie przemysłu w gospodarce  
i zmieniająca się forma przejawiania jego roli i implikacji ekonomicznych, społecznych oraz 
przestrzennych nie oznacza jednak dezindustrializacji, a więc „odprzemysłowienia”  
i wyeliminowania przemysłu ze struktury makrosystemów ekonomicznych – deindustrializacja 
oznacza wprawdzie mniejszy bezpośredni udział przemysłu w strukturze gospodarki, ale przy 
zachowaniu sytuacji, w której to on właśnie generuje systemy ekonomiczne55. Jednocześnie 
wysoki poziom współzależności, cechujący przemysł i usługi, ma istotne znaczenie dla rozwoju 
branż wysokiej techniki. Do tej tendencji nawiązuje przyjęta w październiku 2012 r. przez Komisję 

                                                                 
50 P. Churski, R. Perdał, Wrażliwość rynku pracy aglomeracji poznańskiej na zjawisko globalizacji i stopień jego 
elastyczności, (w:) P. Churski (red.), Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej, Bogucki 
Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 178-194. 
51 Ibidem, s. 178. 
52 Ibidem, s. 179. 
53 Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1999; P. 
Churski, R. Perdał, Wrażliwość rynku pracy aglomeracji poznańskiej…op. cit. 
54 Opracowano na podstawie: Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii…op.cit.,  P. Churski, R. 
Perdał, Wrażliwość rynku pracy aglomeracji poznańskiej…op. cit. 
55 K. Kuciński., Deindustrializacja w procesie rozwoju gospodarczego, (w:) J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał (red.), 
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 207-217 
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Europejską strategia reindustrializacji Unii Europejskiej56. Jej wdrożenie ma zwiększyć udział 
przemysłu w PKB Unii Europejskiej z obecnej średniej 15,6% do 20% w 2020 r. Strategia 
reindustralizacji Unii Europejskiej opiera się na czterech filarach: 1) ułatwianiu inwestycji  
w innowacje i nowe technologie, 2) stwarzaniu lepszych warunków rynkowych – m.in. poprzez 
poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego, 3) zwiększenie dostępu do finansowania,  
4) inwestowaniu w kapitał ludzki i umiejętności. Podkreśla się, że rozwój przemysłu w Europie 
zależy od realizacji strategii „odrodzenia przemysłu na rzecz zrównoważonej Europy” (RISE), 
zgodnie z którą dąży się do wprowadzania innowacji technologicznych, biznesowych  
i społecznych w celu rozpoczęcia trzeciej rewolucji przemysłowej57. Zakłada się, że strategia 
RISE spowoduje powstanie nowych rynków, modeli biznesowych, nowych miejsc pracy  
i przyczyni się do odnowienia przemysłu, a w efekcie wzrostu konkurencyjności gospodarki.  
W nawiązaniu do procesu reindustrializacji, europejscy pracownicy muszą być gotowi na przyszłe 
szanse w zakresie zatrudnienia. Z założeń w zakresie pozyskiwania umiejętności i siły roboczej 
w ramach strategii RISE, wynika m.in., że niezbędne jest zawieranie partnerstw na rzecz 
promocji i rozwoju kształcenia zawodowego oraz umiejętności zawodowych. 

Mała przedsiębiorczość identyfikowana jest z procesem wzrostu udziału w strukturze 
gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw, który stanowi rezultat zwiększającego się 
samozatrudnienia. Małe i średnie przedsiębiorstwa są obecnie podstawą gospodarki większości 
państw świata. Ich rozwój jest rezultatem wzrostu jakości kapitału ludzkiego i społecznego  
i zdolności pracowników do samodzielnego tworzenia miejsc pracy. Odpowiada on również 
tendencji do elastycznej organizacji działalności gospodarczej. Działania mające na celu 
rozwijanie i kreowanie małej i średniej przedsiębiorczości odgrywają ważną rolę w strategii 
rozwoju gospodarczego poszczególnych jednostek lokalnych i regionalnych. Nadrzędnym celem 
polityki promowania przedsiębiorczości, zwłaszcza małej i średniej, jest niewątpliwie dążenie  
do ograniczenia bezrobocia. Mała i średnia przedsiębiorczość jest najbardziej elastycznie 
dostosowującą się do wymogów polityki lokalnej przedsiębiorczości formą działalności 
gospodarczej. Wśród cech, które można traktować jako atrybuty pojęcia przedsiębiorczość 
najczęściej wymienia się: dynamiczność, nowoczesność, innowacyjność, kreatywność, 
elastyczność, adaptacyjność, skłonność do podejmowania ryzyka. Jak zaznacza A. Klasik:  
w przedsiębiorczości punkt ciężkości spoczywa na okazjach i szansach, które w otoczeniu i na 
rynkach potrafią rozpoznać, wychwycić, ocenić i wykorzystywać, a nie tracić, kreacyjne  
i innowacyjne jednostki, środowiska, organizacje i społeczności”58. Szczególną rolę w procesie 
rozwoju przedsiębiorczości przypisuje się elementom tzw. terytorialnego wyposażenia 
społecznego oraz dostatecznie silnemu wsparciu instytucjonalnemu59. Zwraca się jednak uwagę 

                                                                 
56 Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki 
przemysłowej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 0582, dostępny: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0582&from=EN [data dostępu: 13.11.2014]. 
57 Projekt sprawozdania w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promowaniu konkurencyjności i trwałego rozwoju, 
Parlament 
Europejski, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 2013/2006 (INI); dostępny: http://www.europarl.europa.eu/si
des/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-510.843&format=PDF&language=PL&secondRef=01 [data dostępu: 
27.11.2014]. 
58 A. Klasik, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia. (w:) A. Klasik 
(red.), Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Biuletyn KPZK PAN, z. 218, s. 7-
22, Warszawa 2005, s. 14. 
59 Por. S. Conti, Global – local perspectives: a review of concepts and theoretical proposal, [In:] M. Taylor, S. Conti (eds.), 
Interdependent and uneven development. Global – local perspectives, Aldershot: Ashgate 1997, s. 15-56; R. Domański, 
Miasto innowacyjne, Studia KPZK PAN, 109, Warszawa 2000; T. Stryjakiewicz, Adaptacja przestrzenna przemysłu w 
Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.   
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na to, że małe przedsiębiorstwa nie mogą we własnym zakresie zapewnić wielu istotnych usług 
i nakładów na nie, takich jak marketing, rachunkowość, kursy podnoszenia kwalifikacji i inne. 
Jako grupa mogą jednak stanowić masę krytyczną, która dobrze zorganizowana, mogłaby 
zapewnić tego rodzaju korzyści60. 

Elastyczna organizacja działalności gospodarczej to taka forma produkcji, która 
odznacza się dobrze rozwiniętą zdolnością do szybkiego przechodzenia od jednego sposobu 
wytwarzania lub asortymentu wyrobów do innych oraz do błyskawicznego zmniejszania lub 
zwiększania produkcji bez ujemnych konsekwencji dla poziomu efektywności. Zatem jej działanie 
polega na szybkiej reakcji na zmiany popytu61. Koncepcja elastyczności działalności 
gospodarczej opiera się na trzech wymiarach elastyczności: elastycznej technologii – technologii, 
którą łatwo dostosować do zmian potrzeb wynikających ze zmian popytu, elastycznej organizacji 
– organizacji opartej na funkcjonowaniu wielu niezależnych komórek, które szybciej i łatwiej 
dostosowują się do nowych potrzeb niż zintegrowane systemy organizacyjne oraz elastycznej 
pracy – rozumianej jako zdolność szybkiego dostosowywania się podaży pracy i popytu na pracę 
na rynku pracy do zmian wynikających z kształtowania się popytu na rynku towarów i usług.  

 
Należy podkreślić, że u podstaw elastyczności pracy leży założenie o konieczności 

tworzenia warunków, które umożliwiają szybkie dostosowywanie podaży i popytu na pracę do 
zmieniającej się sytuacji rynkowej. Stoi to w dużej sprzeczności z koncepcją państwa 
opiekuńczego jako podstawą gospodarki mieszanej większości państw wysokorozwiniętych. 
Oznacza bowiem liberalizację prawa i mniejszą ochronę pracowników. Można wyróżnić dwa 
rodzaje elastyczności62: 

• elastyczność numeryczną lub zewnętrzną, czyli możliwość dokonywania przez 
pracodawców zmiany liczby pracowników i ich doboru pod względem umiejętności 
i kwalifikacji w zależności od popytu na rynku, 

• elastyczność funkcjonalną lub wewnętrzną, czyli umiejętność dostosowywania się 
pracowników zarówno do szerokiego zakresu zadań, jak i wysiłku spowodowanego 
falami wzmożonego popytu. 

Identyfikacja powyższych dwóch rodzajów elastyczności na rynku pracy wymaga 
powiązania ich z poszczególnymi segmentami rynku pracy. Elastyczność funkcjonalna związana 
jest przede wszystkim z pierwotnym rynkiem pracy, natomiast elastyczność numeryczna odnosi 
się do rynku wtórnego.  

Drugi z procesów mających wpływ na funkcjonowanie rynku pracy, tj. globalizacja jest 
procesem zmian zachodzącym w gospodarce światowej, który wynika z gwałtownie wzrastającej 
międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Znoszenie barier i wzrastający stopień 
współzależności między państwami prowadzi do zwiększenia wymiany informacyjnej, 
przyspieszenia i spadku cen transportu, a także wzrost handlu międzynarodowego oraz 
inwestycji zagranicznych. Globalizacja gospodarki światowej polega na tworzeniu się 
całościowego systemu gospodarczego w skali światowej, czego zasadniczym przejawem jest 
powstanie sieci współzależności ekonomicznych między rozwojem większości krajów i regionów 

                                                                 
60 Z. Chojnicki, Postmodernistyczne zmiany globalnego porządku społeczno-gospodarczego, (w:)  Polonia quo vadis? 
Studia Regionalne i Lokalne, 45, Warszawa 1993,  s. 181. 
61 B. Domański, Postfordowski elastyczny model produkcji a jej przestrzenna organizacja. (w:) Z. Chojnicki (red.), Studia 
geograficzne przemian społeczno-gospodarczych, Biuletyn Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN z. 
159. Warszawa 1992.  
62 E. Kryńska, Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna , Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1996; Z. Chojnicki, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii…op.cit.,  P. Churski, R. Perdał, 
Wrażliwość rynku pracy aglomeracji poznańskiej…op. cit. 
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oraz rosnące umiędzynarodowienie produkcji i handlu63. Wpływ globalizacji na rynek pracy 
dotyczy przede wszystkim64: 

• segmentacji (polaryzacji) rynku pracy, tj. tworzenia się bardziej i mniej 
uprzywilejowanych grup pracowników – wbrew powszechnej opinii wpływ globalizacji 
na segmentację rynku pracy nie jest pozytywny. Korzyści jakie z niej wynikają nie są 
bowiem równo dostępne dla poszczególnych obszarów, zawodów, podmiotów 
gospodarczych; 

• zmian organizacji miejsc pracy – poprzez funkcjonowanie korporacji transnarodowych 
oraz globalny rozwój technologiczny (ICT) dochodzi do zmian form zatrudnienia 
pracowników. Coraz bardziej popularnymi stają się: praca czasowa, praca nakładcza, 
telepraca, leasing pracowniczy; 

• zmian popytu na pracę – popyt na pracę przestaje być wypadkową popytu na lokalnym 
rynku towarów i usług. Staje się on zależny od popytu globalnego. W konsekwencji 
dochodzi do sytuacji, w której stan bardzo często odległych rynków może mieć wpływ 
na lokalny rynek pracy, powodować na nim albo wzmożony popyt na pracę albo 
gwałtowny spadek tego popytu i wzrost bezrobocia.  

Jednocześnie w związku z wyraźnie szybszym rozwojem gospodarczym obszarów 
metropolitalnych niż obszarów peryferyjnych oraz w związku z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej i objęciem jej unijną polityką spójności coraz częściej podnoszony jest problem 
regionalnych i lokalnych nierówności w rozwoju gospodarczym65. W analizie stanu i dynamiki 
rynku pracy szczególną uwagę zwrócono więc na relacje między aglomeracją poznańską 
(obejmującą miasto Poznań i powiat poznański) a pozostałym obszarem regionu.  
Warto zaznaczyć, że wiele małych ośrodków miejskich wciąż podejmuje próbę przedefiniowania 
swojej roli i miejsca w strukturze przestrzennej regionu, szukając nowych impulsów rozwoju  
i szans na poprawę warunków życia społeczności lokalnych, a oddziaływanie procesu 
metropolizacji, któremu małe miasta poddawane są w coraz większym stopniu powinno stanowić 
dużą szansę dla wykorzystania potencjalnych możliwości rozwojowych i przyspieszenia 
przekształceń prowadzących do zwiększenia efektywności ich struktury społeczno-gospodarczej. 
Wśród zadań stawianych przed upodmiotowionymi obszarami metropolitalnymi wymienia się 
bowiem m.in.:66 1) budowanie pozycji konkurencyjnej obszaru metropolitalnego, 2) wypracowanie 
spójnej polityki zabezpieczającej przestrzennie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy 
(zapobiegającej nadmiernej polaryzacji przestrzeni) oraz kontrolę procesów urbanizacji  
i racjonalną gospodarkę gruntami, 3) tworzenie strategicznych koncepcji rozwoju gospodarczego, 
podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, wspieranie innowacyjności, 
przedsiębiorczości i kształtowanie rynku pracy, 4) promowanie obszaru metropolitalnego jako 

                                                                 
63 J. Klich (red.), Globalizacja,  Kraków 2001; G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia  
i zarządzanie, Warszawa 2001. 
64 E. Kryńska, Globalizacja a rynek pracy, (w:) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w 
warunkach nowej gospodarki, Kraków 2004; D. Rydlewska, Wpływ globalizacji na rynek pracy, 2005, dostępny: Portal 
spraw zagranicznych: http://www.psz.pl. 
65Por. np.: T. Markowski (red.), Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych. Wstęp. Biuletyn KPZK PAN, z. 
221, Warszawa 2005; T. Markowski, T. Marszał, Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce, (w:) Z. Makieła, R. Fedan 
(red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów. Biuletyn KPZK PAN, z. 230, Warszawa 2007,  
s. 8-26; T. Kaczmarek, Zarządzanie w obszarach metropolitalnych – doświadczenia zagraniczne, (w:) Cz. Domański,  
T. Śmiłowska (red.), Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, 
s. 242-257; T. Kaczmarek, Ł. Mikuła (red), Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, Centrum 
Badań Metropolitalnych, Poznań 2011, s. 1-146; T. Kaczmarek, Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji 
poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, z. 11, Poznań 2011. 
66 T. Markowski, T. Marszał , Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK 
PAN, Warszawa 2006. 
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całości. Wprowadzanie lub usprawnianie instytucjonalnych systemów zarządzania obszarami 
metropolitalnymi jest więc jednym ze sposobów przeciwdziałania fragmentacji, wykluczenia 
i marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej67. 

8.1.1. Zasoby pracy 
 
Obok popytu na pracę, podstawowym składnikiem rynku pracy jest podaż pracy, 

określana również jako zasoby pracy. Tworzą je osoby zdolne do pracy i wyrażające chęć 
jej podjęcia, które zamieszkują obszar rynku pracy. Diagnoza zasobów pracy została 
przeprowadzona głównie w aspekcie uwarunkowań demograficznych. 

W 2013 r. liczba ludności województwa wielkopolskiego wynosiła 3 467 016 osób,  
z czego aglomerację poznańską zamieszkiwały 900 423 osoby (26% ogółu mieszkańców 
regionu). W latach 2011-2013 liczba ludności regionu nieznacznie zwiększyła się – o 0,3% 
(11 539 osób). Największy wzrost liczby ludności zanotowano w strefie peryferyjnej aglomeracji 
poznańskiej – w uwzględnionym okresie liczba mieszkańców w powiecie poznańskim wzrosła  
o 1,0% (14 512 osób) do liczby 337 883, przy jednoczesnym spadku liczby ludności Poznania  
o 1% (5 536 osób) do 548 028 mieszkańców. Liczba ludności miasta Poznania zmniejsza się 
stopniowo już od blisko 20 lat przy dynamicznym wzroście liczby mieszkańców bliższej i dalszej 
strefy podmiejskiej, co świadczy o zahamowaniu rozwoju ilościowego miasta i dużej dynamice 
rozwoju terenów podmiejskich68. Nieznaczny spadek liczby mieszkańców w uwzględnionym 
okresie zanotowano ponadto w 14 powiatach (rysunek 7), w tym w dwóch miastach na prawach 
powiatu – Kaliszu o 1,1% (1 125 osób) oraz Koninie o 1,3% (984 osoby). 

W województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 zbilansowane saldo migracji 
wewnętrznych i zagranicznych (migracje na pobyt stały) przyjmowało wartości dodatnie, jednak 
przewaga napływu nad odpływem migracyjnym zmniejszyła się z 1 405 osób do niespełna 166 
osób. W 2013 r. tylko w siedmiu powiatach zanotowano dodatnie saldo migracji. W 2011 r. było 
ich 12. Dalsze stopniowe zmniejszanie się liczby mieszkańców Poznania przy równoczesnym 
wzroście liczby mieszkańców strefy podmiejskiej jest m.in. efektem ujemnego salda migracji, 
które w 2013 r. wynosiło 2 578 osób, podczas gdy w powiecie poznańskim zanotowano dodatnią 
wartość wskaźnika na poziomie 6 025.  
  

                                                                 
67 Por. T. Markowski, 2005b, Zarządzanie obszarem metropolitalnym,(w:) K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar 
Metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy. Biuletyn KPZK PAN, z. 215, Warszawa 2005, s. 9. 
68 J.J. Parysek, Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej, (w): T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat 
poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2008, s. 78. 
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Rysunek 7. Dynamika zmian liczby ludności w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów 
(2011=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
W województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 nieznacznie zmniejszyła się liczba 

ludności w wieku przedprodukcyjnym69. W 2013 r. wynosiła ona 555 744, tj. o 0,1% (609 osób) 
mniej niż w 2011 r. Największy spadek liczby ludności z tej grupy wiekowej zanotowano  
w powiatach położonych głównie we wschodniej i północnej części regionu: m. Koninie – o 3,9% 
(417 osób), chodzieskim – o 3,1% (253 osoby), słupeckim – o 3,0% (290 osób), kolskim – o 2,9% 
(408 osób) oraz konińskim – o 2,7% (o 589 osób). Z kolei w powiecie poznańskim liczba ludności 
w wieku przedprodukcyjnym wzrosła w uwzględnionym okresie o 6,0% (3 753 osób), do poziomu 
65 984 (rysunek 8). Również w Poznaniu zanotowano wzrost liczby ludności z tej grupy wiekowej 
– o 1,5% (1 058 osób) do poziomu 72 194. Mniejszy niż przeciętnie w regionie (16,0%) udział 
osób w wieku przedprodukcyjnym w 2013 r. cechował miasta na prawach powiatu, które 
jednocześnie wykazały najmniejszą dynamikę zmian liczby ludności: Kalisz (13,1%), Poznań 
(13,2%), Konin (14,0%). Zarówno w przypadku Poznania, jak i powiatu poznańskiego udział 
najmłodszej grupy wiekowej nieznacznie zwiększył się, przy czym w strefie peryferyjnej bliskiego 
sąsiedztwa Poznania odsetek był wyższy niż przeciętnie w regionie i wyniósł w 2013 r. 18,7%. 

 

                                                                 
69 Przy założeniu, iż grupę tę tworzą osoby w wieku 14 lat i mniej. 
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Rysunek 8. Dynamika zmian liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 14 lat) w województwie wielkopolskim 
w latach 2011-2013 według powiatów (2011=100) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Za słabą stronę rynku pracy województwa wielkopolskiego można uznać spadek liczby 

ludności w wieku produkcyjnym. W latach 2011-2013 liczba ta zmniejszyła się o 2987, tj. o 1,3%, 
do poziomu 2 320 018. W efekcie nastąpił niewielki spadek odsetka tej grupy ludności: z 68,0% 
do 66,9%. Problem ten w największym stopniu dotyczy miasta Poznania, gdzie nastąpił spadek 
liczby ludności w wieku produkcyjnym o 13 668 osób, tj. o 3,7%, do poziomu 358 894 osób. 
Efektem procesów suburbanizacyjnych jest systematyczne, chociaż nie tak dynamiczne jak  
w poprzednich latach, zwiększanie zasobów pracy w strefie peryferyjnej Poznania. 
W uwzględnionym okresie liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła na tym obszarze  
o 5 674, tj. o 2,4% i wynosiła w 2013 r. 238 352. Część ludności napływowej nie ma jednak 
wpływu na kształtowanie się lokalnego rynku pracy, traktując miejsce zamieszkania tylko jako 
„sypialnię”. Około 3-procentowy spadek liczby ludności z tej grupy wiekowej zanotowano w 
pozostałych miastach na prawach powiatu: Kaliszu – o 2 299 osoby, Koninie – o 1 986 osób, 
Lesznie – o 1 167 osób. W strefach peryferyjnych tych miast nie zaobserwowano istotnych zmian 
w analizowanym zakresie.  
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Zakres zmienności wskaźnika udziału osób w wieku produkcyjnym obejmował niespełna 
4 p.p. Wyższy niż przeciętnie w regionie (66,9%) odsetek ludności z tej grupy wiekowej dotyczył 
w szczególności powiatów: grodziskiego (68,1%), konińskiego (68,3%), złotowskiego (68%), 
natomiast najniższy udział zanotowano w przypadku miast: Kalisza (64,3%) i Poznania (65,5%)  

W efekcie zmian zachodzących w strukturze wieku ludności województwa 
wielkopolskiego nastąpił wzrost wartości wskaźnika obciążenia demograficznego, który obrazuje 
proporcję pomiędzy liczbą mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym  
i poprodukcyjnym) w stosunku do 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Analizowane dane 
pozyskane dla lat 2011 i 2013 ukazują wzrost wartości tego wskaźnika w latach 2011-2013  
z wartości 55,1 do 57,1, co świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa. 
Należy również dodać, że wskaźnik ten wykazuje stosunkowo dużą rozpiętość w układzie 
poszczególnych powiatów – w 2013 r. od wartości 55 w powiecie poznańskim do 63,2 w Kaliszu 
(rysunek 9).  

 
Rysunek 9. Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 
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Starzenie się społeczeństwa będzie następowało nadal w wyniku wchodzenia w wiek 
emerytalny kolejnych roczników wyżu demograficznego lat 50. XX wieku. Tendencja ta stanowi 
wyzwanie dla władz samorządowych  w regionie w związku z pojawieniem się modelu „srebrnej 
gospodarki”, czyli zatrudniania w niepełnym wymiarze czasu osób w wieku poprodukcyjnym, 
które mogą wykonywać niektóre prace proste lub prace związane z posiadanymi przez nich 
kompetencjami i kwalifikacjami70. Jednocześnie spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 
stanowi zagrożenie zarówno dla rozwoju placówek oświatowych, jak i rynku pracy, zwłaszcza  
w powiatach położonych we wschodniej części regionu. Zgodnie z wynikami prognozy 
demograficznej stworzonej w ramach projektu WORP w latach 2012-2035 będziemy 
obserwować71:  

• Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym – średnio  o 0,4% rocznie; 
• Wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym – średnio  o 2,1% rocznie; 
• Wzrost liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (do roku około 2020),  

a w późniejszym okresie jego spadek – średnio  o 1,7% rocznie. 

8.1.2. Popyt na prac ę 
 
Diagnoza popytu na pracę na regionalnym i lokalnym rynku pracy, identyfikowanego 

z zapotrzebowaniem na pracę zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, została 
przeprowadzona głównie w aspekcie stanu i zmian liczby oraz struktury pracujących. Zwrócono 
jednak również uwagę na dwa czynniki wzrostu gospodarczego, które mogą w najbliższym 
czasie odgrywać istotną rolę w tworzeniu popytu na pracę, tj. przedsiębiorczość oraz nakłady 
inwestycyjne.  

W latach 2011-2013 liczba pracujących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność 
w województwie wielkopolskim zwiększyła się z 1 044,7 tys. do 1 061,9 tys., tj. o 1,6%. Blisko co 
trzecia osoba pracująca w regionie pracowała na obszarze aglomeracji poznańskiej. W siedmiu 
powiatach wystąpił przynajmniej 5-procentowy wzrost liczby pracujących (rysunek 10). W grupie 
tej znalazły się powiaty położone w różnych częściach regionu: szamotulski – wzrost o 16,5%  
(o 3 877 osób), złotowski – o 10,0% (wzrost o 1 654 osoby), kępiński – o 8,9% (o 1 820 osób), 
wągrowiecki – 8,1% (o 1 128 osób), jarociński – o 5,8% (o 1 012 osób), poznański – o 5,5%  
(o 5 776 osób) oraz ostrowski – o 5,0% (o 2 184 osoby). W Poznaniu liczba pracujących 
zmniejszyła się z 234 960 do 231 362 osób, tj. o 1,5%. Największy spadek liczby pracujących 
zanotowano w powiecie międzychodzkim – o 10,5% (o 926 osób). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
70 Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe, Wielkopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy, Poznań, grudzień 2013 r., s. 107. 
71 Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie wielkopolskim, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II, 
październik 2014, s. 2. 
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Rysunek 10. Dynamika zmian liczby pracujących w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów 
(2011=100) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Zgodnie z danymi o liczbie pracujących w sferze wtórnej, która obejmuje przemysł  

i budownictwo, w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 liczba pracujących w tych 
sektorach zmniejszyła się z 346 715 do 342 945, tj. o 1,1%. W ośmiu powiatach zanotowano 
jednak przynajmniej 5-procentowy wzrost liczby pracujących w przemyśle i budownictwie 
(rysunek 11). Największą rolę w tworzeniu popytu na pracę sektor ten odegrał w powiatach: 
wągrowieckim – wzrost liczby pracujących o 14,5% (o 541 osób), kępińskim – o 13,9% (o 1530 
osób), szamotulskim – o 9,2% (o 951 osób), tureckim – o 8,6% (o 883 osoby), jarocińskim – 
o 7,5% (o 484 osoby). Z kolei w powiecie międzychodzkim liczba pracujących w sferze wtórnej 
spadła o 1 451, tj. o 38%72. Ponad 10-procentowy spadek liczby pracujących wystąpił również  
w powiatach: kolskim – o 13,9% (o 1 155 osób), ostrzeszowskim – o 12,4% (o 788 osób), pilskim 
– o 10,3% (o 1392 osoby).  

 

                                                                 
72 Spadek ten jest związany z upadłością Fabryki Mebli Tapicerowanych Christianapol w Łowyniu; na podstawie: 
http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/christianapol-w-lowyniu-w-upadlosci-likwidacyjnej,1967738,art,t,id,tm.html [data 
dostępu: 23.11.2014]. 
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Rysunek 11. Dynamika zmian liczby osób pracujących w przemyśle i budownictwie w województwie wielkopolskim 
w latach 2011-2013 według powiatów (2011=100) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
W pierwszych trzech fazach transformacji gospodarczej znaczącym symptomem zmian 

w gospodarce aglomeracji poznańskiej była deindustrializacja Poznania73. Nastąpił wówczas 
wzrost uprzemysłowienia obszarów podmiejskich, co jest utożsamiane z procesem 
kontrurbanizacji przemysłowej, tj. przesunięciem miejsc pracy w przemyśle z miasta głównego  
do jego strefy peryferyjnej. Liczba pracujących w analizowanych sektorach spadła w Poznaniu 
również w uwzględnionym okresie – o 5,8% (o 3 054 osoby). W 2013 r. w województwie 
wielkopolskim w przemyśle i budownictwie pracowała co trzecia osoba. Największym udziałem 
tych sektorów w strukturze pracujących charakteryzowały się w 2013 r. powiaty: kępiński 
(56,3%), chodzieski (47,%), nowotomyski (46,0%), obornicki (45,1%). Na przeciwnym biegunie 
znalazły się powiaty: m. Kalisz (16,2%), m. Poznań (21,4%), złotowski (21,5%), słupecki (23,3%), 
pleszewski (23,8%), koniński (24,8%).  

 

                                                                 
73 A. Świdurska, Popyt na pracę na rynku pracy aglomeracji poznańskiej, (w:) P. Churski (red.), Rynek pracy i mobilność 
siły roboczej w aglomeracji poznańskiej, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe CBM 
UAM, Poznań 2010, s. 59-100. 
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Rysunek 12. Odsetek osób pracujących w przemyśle i budownictwie w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 
według powiatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Rolę przemysłu w rozwoju gospodarki jednostek lokalnych wyznaczają nie tylko ogólne 

rozmiary zatrudnienia i produkcji przemysłowej, lecz także występowanie odpowiednich proporcji 
w rozwoju poszczególnych działalności przemysłowych. Badania dotyczące znaczenia 
zróżnicowania strukturalnego przemysłu dla dalszego jego rozwoju w układach lokalnych 
wykazują, że oparcie rozwoju na jednej gałęzi lub na mało zróżnicowanej strukturze grozi 
poważnym niebezpieczeństwem stagnacji w przyszłości. Spada wtedy bowiem atrakcyjność 
ośrodka, który nie tylko nie przyciąga nowych mieszkańców, ale nawet jest opuszczany przez 
tych, którzy zdobyli kwalifikacje bardziej przydatne w innych przemysłach74. Jak twierdzi Biniecki: 
region rozwija się poprzez lokalizację na jego obszarze nowych przemysłów, które zamykają 
otwarte układy powiązań lub skracają układy istniejące. Realizacja radykalnych zmian wymaga 
lokalizacji całej silnej składowej przemysłów, o ile chcemy uniknąć tworzenia kompleksów 

                                                                 
74 H. Rogacki, Kierunki zmian w ośrodkach przemysłowych Polski. Seria Geografia Nr 55, UAM, Poznań 1992, s. 205 – 
215; A. Świdurska, Struktura i organizacja przemysłu małych i średnich miast regionu poznańskiego w warunkach 
transformacji systemowej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004; A. Świdurska, Popyt na pracę na rynku pracy 
aglomeracji poznańskiej, (w:) P. Churski (red.), Rynek pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej, 
Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe CBM UAM, Poznań 2010, s. 59 -100. 
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słabych, powiązanych bardziej z sąsiednimi regionami, niż z gospodarką lokalną75. Dużą rolę w 
realizacji tych zmian odgrywają czynniki regionalne i lokalne związane m.in. z kształtowaniem się 
prywatnej inicjatywy i przedsiębiorczości, zarówno w skali ośrodków przemysłowych, jak  
i jednostek osadniczych o mniejszym znaczeniu. Pozytywnie, z punktu widzenia kształtowania 
popytu na pracę, należy ocenić wysoki poziom dywersyfikacji struktury przemysłu, który 
występuje na obszarze województwa oraz aglomeracji poznańskiej76.  

O skuteczności prowadzonej polityki proinwestycyjnej dla tworzenia tzw. środowiska 
przyjaznego przedsiębiorczości świadczy wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W latach 
2011-2013 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim 
nadal rosła: z 376 483 do 397 855 podmiotów, tj. o 5,7%. Liczba podmiotów uległa zwiększeniu 
również w każdym z powiatów, w szczególności: złotowskim – o 10,9% (o 491 podmiotów), 
poznańskim – o 9,2% (o 4473 podmioty), kaliskim – o 8,5% (o 481 podmiotów), konińskim –  
o 8,3% (o 698 podmiotów), czarnkowsko-trzcianeckim – o 8,2% (o 540 podmiotów), średzkim –  
o 8,1% (o 404 podmioty). W Poznaniu liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosła o 5 663, tj.  
o 5,7% i wyniosła w 2013 r. 105 083. Warto zaznaczyć, że obszar aglomeracji poznańskiej 
koncentrował w poszczególnych latach blisko 40% podmiotów zarejestrowanych w regionie.  
W efekcie, jeśli przyjąć za podstawę analizy poziomu rozwoju przedsiębiorczości, wskaźnik liczby 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1 000 osób w wieku produkcyjnym, traktowany 
jako wskaźnik kreatywności i tzw. klimatu społecznego, zauważa się podział regionu na część 
centralną o wysokim poziomie rozwoju przedsiębiorczości oraz części – wschodnią i północną  
o niskim poziomie rozwoju przedsiębiorczości (rysunek 13). Uwzględniony wskaźnik utrzymywał 
w poszczególnych momentach czasowych bardzo duży zakres zmienności, np. w 2013 r. od 104 
w powiecie konińskim do 293 w Poznaniu, przy średniej dla regionu wynoszącej 172 podmioty  
na 1 000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Obok wyboru miasta Poznania na miejsce lokalizacji nowych podmiotów, wybór gmin 
tworzących jego strefę peryferyjną (222) wskazuje, że wyraźnie oddziałują czynniki wynikające 
z korzystnego zagospodarowania tych obszarów, na których spodziewana jest większa 
efektywność podejmowanych przedsięwzięć i mniejsze ryzyko ekonomiczne. Wysoki poziom 
rozwoju przedsiębiorczości cechuje ponadto Leszno (210,6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
75Z. Biniecki, Koncepcja silnych składowych rozwoju regionalnego. Analiza uwarunkowań poznawczych i planistycznych,  
Biuletyn Informacyjny, 39, 89-117, 1982, s. 97. 
76 Por. Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje…, op. cit.; A. Świdurska, Popyt na pracę na rynku 
pracy aglomeracji poznańskiej…, op. cit. 
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Rysunek 13. Liczba przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym w województwie wielkopolskim  
w latach 2011-2013 według powiatów 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim wzrosły w latach 

2010-2012 z 2 746 zł do 3 321 zł na jednego mieszkańca. W porównaniu z rokiem poprzednim 
nastąpił minimalny spadek nakładów. W układzie poszczególnych powiatów zaobserwowano 
duże zróżnicowanie w wysokości nakładów (rysunek 14),  które w uwzględnionym okresie 
jeszcze wzrosło. Zakres zmienności uwzględnionego wskaźnika przedstawiał się następująco:  
w 2010 r. od 523 zł w powiecie złotowskim do 5 226 zł w Poznaniu (różnica: 4 703 zł na jednego 
mieszkańca), a w 2012 r. od 781 zł w powiecie słupeckim do 6 886 zł w Poznaniu (różnica: 6 015 
zł na jednego mieszkańca). Obok Poznania, wzrost nakładów inwestycyjnych o ponad 1 000 zł 
na jednego mieszkańca w latach 2010-2012 wystąpił w powiatach: wrzesińskim –  
o 3 717 zł, szamotulskim – o 2 314 zł, chodzieskim – o 1 946 zł, Kaliszu – o 1 726 zł, 
kościańskim – 1 064 zł oraz krotoszyńskim – o 1 032 zł. Z kolei spadek nakładów o ponad 1000 
zł na jednego mieszkańca zanotowano w trzech powiatach: grodziskim – o 1 514 zł, 
czarnkowsko-trzcianeckim – o 1 153 zł oraz międzychodzkim – o 1 068 zł. Na uwagę zasługuje 
dynamiczny spadek nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w powiecie słupeckim – z 1 722 zł 
w 2010 r. do niespełna 871 zł w 2012 r.  
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Rysunek 14. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw na jednego mieszkańca w województwie wielkopolskim  w  2012 r. 
według powiatów (w zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 

8.1.3. Nierównowaga rynku pracy 
 
Brak wzajemnego dopasowania popytu i podaży na pracę doprowadza do stanu 

nierównowagi rynku pracy przejawiającego się w nadwyżce wolnych miejsc pracy lub bezrobociu. 
W tej części opracowania skoncentrowano się na analizie przestrzennego zróżnicowania 
poziomu i struktury bezrobocia (istotnej w kontekście problematyki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego) w województwie wielkopolskim. Jej uzupełnienie stanowi przeprowadzona  
w rozdziale 8.1.4 analiza prognozowanego zapotrzebowana na zawody, ze szczególnym 
uwzględnieniem zawodów, w jakich znalezienie odpowiednich pracowników jest/będzie  
w województwie wielkopolskim najtrudniejsze. 

W województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 nastąpił wzrost liczby bezrobotnych 
o 9 878 osób, tj. o 7,3%. W 2013 r. liczba bezrobotnych wynosiła 144 832 osoby. Należy zwrócić 
uwagę, że w stosunku do poprzedniego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 3 070 osób, 
tj. o 2,1%. W 2013 r. 55% bezrobotnych stanowiły kobiety, natomiast osoby długotrwale 
bezrobotne stanowiły aż 47% ogółu bezrobotnych. Kwalifikacji do wykonywania pracy zawodowej 
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nie posiadało 18% osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. W latach 2011-2013 
w dziesięciu powiatach nastąpił przynajmniej 10-procentowy wzrost liczby bezrobotnych (rysunek 
15), w tym w trzech powiatach przynajmniej 20-procentowy wzrost: poznańskim – o 32,9% 
(o 1 769 osób), międzychodzkim – o 22,8% (o 271 osób) oraz śremskim – o 20,9% (o 403 
osoby). W Poznaniu w uwzględnionym okresie liczba bezrobotnych zwiększyła się o 16,8%  
(o 1 950 osób). Udział aglomeracji poznańskiej w liczbie bezrobotnych w regionie nieznacznie 
zwiększył się – z 12,6% do 14,3%. Największy spadek liczby bezrobotnych zanotowano  
w powiecie kępińskim – o 18,8% (o 322 osoby).  

 
Rysunek 15. Dynamika zmian liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów 
(2011=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Zwiększenie w okresie 2011-2013 liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim 

spowodowało  wzrost stopy bezrobocia z 9,1% do 9,6%. Stopa bezrobocia była niższa od 
poziomu dla Polski o 3,8 p.p. oraz najniższa spośród wszystkich regionów w całym 
uwzględnionym okresie. W Poznaniu i powiecie poznańskim w 2013 r. poziom bezrobocia 
wynosił odpowiednio: 4,2% i 4,5%. W większości powiatów położonych we wschodniej  
i północnej części regionu wartość wskaźnika przekroczyła 15% (rysunek 16), w szczególności 
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w powiatach: wągrowieckim (20,9%), konińskim (18,9%) oraz słupeckim (17,9%). W latach  
2011-2013 największy wzrost poziomu bezrobocia cechował powiaty: międzychodzki - o 2,8 p.p.  
(z 9,2% do 12,%) oraz wrzesiński – o 2,1 p.p. (z 13,6% do 15,7%), a największy spadek poziomu 
bezrobocia zanotowano w powiecie złotowskim o 1,8 p.p. (z 18,5% do 167%).  

 
Rysunek 16. Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
W województwie wielkopolskim w 2013 r. było zarejestrowanych 30 068 bezrobotnych  

w wieku 24 lat i mniej. W porównaniu do 2011 roku liczba bezrobotnych z tej grupy wiekowej 
zmniejszyła się o 7,9% (o 2 569 osób), a w porównaniu do roku poprzedniego – o 10,6% (o 3 573 
osoby). Warto zaznaczyć, że niezmiennie dominującą grupę w rejestrach urzędów pracy 
stanowią osoby bezrobotne w wieku 25-34 lata (rysunek 17).  

Największy spadek liczby bezrobotnych z najmłodszej grupy wiekowej zanotowano 
w powiatach: kępińskim – o 26,1% (o 133 osoby), szamotulskim – o 23,8% (o 201 osób) oraz 
gostyńskim – o 21% (o 243 osoby). Wzrost liczby bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej wystąpił  
w szczególności w powiatach: wrzesińskim – o 8,3% (o 81 osób) oraz konińskim – o 6,3% (o 141 
osób). Udział aglomeracji poznańskiej w liczbie bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej wyniósł  
w 2013 r. 7,2%. W Poznaniu liczba bezrobotnych z tej kategorii wiekowej zmniejszyła się  
o 13,5% (o 141 osób) i wyniosła w 2013 r. 1 232. W powiecie poznańskim zanotowano spadek 
liczby bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej o 5,9% (o 59 osób) do poziomu 935. W województwie 
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wielkopolskim w latach 2011 – 2013 nastąpił spadek udziału bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej 
w ogólnej populacji bezrobotnych z 24,2% do 20,8%. Mimo że we wszystkich powiatach nastąpił 
spadek udziału bezrobotnych z tej kategorii wiekowej w ogólnej liczbie bezrobotnych, wskaźnik 
ten w poszczególnych momentach czasowych utrzymywał duży zakres zmienności (rysunek 18): 
w 2011 r. od 12,3% w Poznaniu do 32,8% w powiecie grodziskim, a w 2013 r. od 9,1%  
w Poznaniu do 28,9% w powiecie ostrzeszowskim. Udział aglomeracji poznańskiej w liczbie 
bezrobotnych w wieku 24 lat i mniej wyniósł w 2013 r. niespełna 7,2%.  

 
Rysunek 17. Struktura bezrobotnych według wieku w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 (%)  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2013 r.,  

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2014. 
 

 

Rysunek 18. Udział osób w wieku do 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie wielkopolskim w latach  
2011-2013 według powiatów (w %) 
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W województwie wielkopolskim w 2013 r. było zarejestrowanych 45 418 bezrobotnych  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W porównaniu do 2011 r. liczba bezrobotnych z tej 
kategorii zwiększyła się o 7,3% (o 3 103 osoby). W 11 powiatach nastąpił przynajmniej  
10-procentowy wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (rysunek 
19), w szczególności: poznańskim – wzrost o 38% (o 513 osób), międzychodzkim – o 27,1%  
(o 104 osoby), śremskim – o 26,5% (o 163 osoby), wrzesińskim – o 21,9% (o 181 osób), 
jarocińskim – o 17,3% (189 osób), gnieźnieńskim – o 16,7% (396 osób). W Poznaniu 
zanotowano wzrost liczby bezrobotnych z tej kategorii: z 2 389 do 2 702, tj. o 13,1%. Udział 
aglomeracji poznańskiej w liczbie bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
wzrósł z 8,8% do 10,1%. W województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 udział 
bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie uległ zmianom. Osoby z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym niezmiennie stanowią największą grupę bezrobotnych 
(rysunek 20). Blisko co trzecia osoba bezrobotna w regionie legitymowała się wykształceniem 
zasadniczym zawodowym. Jednocześnie wskaźnik ten utrzymywał duży zakres zmienności:  
w 2013 r. od 20% w Poznaniu do 42,6% w powiecie grodziskim (rysunek 21). Obok Poznania 
niższym o kilka punktów procentowych udziałem niż przeciętnie w regionie charakteryzowały się 
pozostałe miasta na prawach powiatu: Konin (25,4%), Kalisz (25,9%), Leszno (26,1%),  
a ponadto powiat poznański (26%). Z kolei wyższy niż przeciętnie w regionie odsetek 
bezrobotnych z tej kategorii zanotowano w przypadku powiatów: szamotulskiego (36,2%), 
gostyńskiego (36,3%), rawickiego (36,6%), chodzieskiego (37,8%), nowotomyskiego (38,5%).  

 
Rysunek 19. Dynamika zmian liczby bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym w województwie 
wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów (2011=100) 
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Rysunek 20. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 

 
 

Źródło : Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2013 r., 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2014. 

 
Rysunek 21. Udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 
w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów (w %) 
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W województwie wielkopolskim w 2013 r. było zarejestrowanych 32 083 bezrobotnych  

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. W porównaniu do 2011 r. liczba 
bezrobotnych z tych kategorii zwiększyła się o 3,8% (o 1179 osób). W 10 powiatach nastąpił 
przynajmniej 10-procentowy wzrost liczby bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim 
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zawodowym (rysunek 22), w szczególności: poznańskim – wzrost o 24,5% (o 277 osób), Lesznie 
– 17,9% (o 101 osób), międzychodzkim – o 15,8% (o 47 osób). W Poznaniu  zanotowano wzrost 
liczby bezrobotnych z tej kategorii – z 2 239 do 2 540, tj. o 13,4%. Udział aglomeracji poznańskiej 
w liczbie bezrobotnych policealnym i średnim zawodowym wzrósł z 10,9% do 12,3%. Tak jak 
w przypadku udziału osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, w województwie 
wielkopolskim w latach 2011-2013 udział bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym nie uległ istotnym zmianom, mimo wzrostu liczby bezrobotnych z tej kategorii.  
W 2013 r. udział ten wyniósł 22,2%. W układzie powiatów wskaźnik ten utrzymywał jednak 
relatywnie duży zakres zmienności (rysunek 23): w 2013 r. od 17,8% w powiecie średzkim  
do 32,9% w powiecie ostrzeszowskim. W Poznaniu i powiecie poznańskim wyniósł odpowiednio: 
18,8% i 19,7%.  

 
Rysunek 22. Dynamika zmian liczby bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w województwie 
wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów (2011=100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 
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Rysunek 23. Udział osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 
w województwie wielkopolskim w latach 2011-2013 według powiatów (w %) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL. 

 
Wskaźnikiem, który pośrednio obrazuje stopień dopasowania oferty szkolnictwa 

zawodowego do potrzeb rynku pracy jest stopa bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych. Mimo rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników 
fizycznych, poziom bezrobocia dla tej grupy absolwentów świadczy o ich trudnej sytuacji  
na wielkopolskim rynku pracy. Udział osób pozostających bez zatrudnienia w ogólnej liczbie 
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w 2013 r. wynosił 21,4% i był zdecydowanie 
większy niż w przypadku absolwentów pozostałych szkół ponadgimnazjalnych, np. absolwentów 
techników – 11,8%. W układzie poszczególnych powiatów regionu rozkład przestrzenny poziomu 
bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych rocznika 2012/2013 jest bardzo 
zróżnicowany (rysunek 24). Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w Poznaniu (4,4%) oraz 
powiatach leszczyńskim (4,5%) i kaliskim (5,4%). Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty: 
jarociński (44,8%), średzki (41,2%), wągrowiecki (39,9%), chodzieski (39,2%), wrzesiński 
(38,9%), kolski (37,2%), rawicki (37,2%).   
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Rysunek 24. Stopa bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim 
według powiatów (rocznik 2012/2013) 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 
2012/2013 na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, 2014, dostępny: wup.poznan.pl/dzialania-

rynku-pracy/opracowania-i-analizy. 

 
W świetle powyższych danych, za priorytet w zwiększaniu efektywności kształcenia,  

a w efekcie zwiększaniu szans młodych osób na rynku pracy i przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu, powinien być uznany z jednej strony monitoring losów absolwentów szkół 
zawodowych (i innych placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego), a z drugiej – 
monitoring potrzeb pracodawców oraz prognoz zapotrzebowania na określone kwalifikacje  
i umiejętności. 

8.1.4. Oferty pracy według zawodów 77 
 
Korzystna zmiana koniunktury gospodarczej, a w następstwie polepszenie kondycji 

wśród wielkopolskich przedsiębiorstw, przełożyły się na zwiększenie popytu na pracę,  

                                                                 
77 Opracowano na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2013 roku, Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu, Poznań 2014; por. A. Świdurska, Ocena sytuacji absolwentów…,op.cit. 
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wyrażonego większą liczbą zgłoszonych ofert – w 2013 r. o 12,8% (7 978 ofert) w stosunku do 
2012 r.78.  

 
Rysunek 25. Stanowiska pracy, na które pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w województwie 
wielkopolskim w 2012 r. (liczba ofert większa niż 500) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2012 roku, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2013. 

                                                                 
78 Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2013 roku, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, dostępny: 
wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/Ocena__sytuacji_na_wielkopolskim_rynku_pracy_2013.pdf [data dostępu: 
27.11.2104]. 
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Rysunek 26. Stanowiska pracy, na które pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w województwie 
wielkopolskim w 2013 r. (liczba ofert większa niż 500) 

 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2013 r., Wojewódzki Urząd 

Pracy w Poznaniu, Poznań 2014. 

 
Zapotrzebowanie na pracowników wykonujących określone zawody, zgłaszane w 2013 r. 

przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy, kształtowało się podobnie jak w latach 
ubiegłych. Dla porównania na rysunku 25 wymieniono stanowiska pracy, na które pracodawcy 
najczęściej poszukiwali pracowników w 2012 r. (liczba ofert większa niż 500). Jak wynika  
z danych przedstawionych na rysunku 26, w 2013 r. zdecydowanie najwięcej ofert było 
kierowanych dla sprzedawców i robotników gospodarczych (ponad 4 000 ofert w przypadku 
każdego z zawodów). Dokonując oceny sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, w opracowaniu 
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przygotowanym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, wyodrębniono zawody, 
dla których liczba ofert przewyższała liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych i wynosiła co 
najmniej dwieście. Ponadto zawody te równocześnie charakteryzowały się wysokim wskaźnikiem 
zapotrzebowania (obliczonym jako stosunek liczby ofert pracy zgłoszonych w 2013 r. do urzędów 
pracy do liczby osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym samym okresie). Efektem było 
stworzenie listy 37 zawodów, na które zapotrzebowanie jest wyższe niż ich podaż w rejestrach 
urzędów pracy (tabela 32). 

 
Tabela 32. Oferty pracy dla zawodów cieszących się największym zainteresowaniem pracodawców 
w województwie wielkopolskim w 2013 r. 

Zawód 

Liczba 
bezrobotnych 

nowo 
zarejestrowanych 

w 2013 r.  

Liczba ofert 
pracy 

zgłoszonych 
w 2013 r. 

Liczba ofert 
pracy 

przypadaj ąca na 
1 osob ę  

(kolumna 3/2)  
1 2 3 4 

Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 19 283 14,9 
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 16 208 13,0 
Kierowca ciągnika siodłowego 31 386 12,5 
Monter elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 26 278 10,7 
Operator urządzeń przetwórstwa drobiu 27 251 9,3 
Spawacz metodą MIG 30 276 9,2 
Opiekun osoby starszej 73 521 7,1 
Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt 67 432 6,4 
Pozostali spawacze i pokrewni 95 609 6,4 
Spawacz metodą MAG 65 382 5,9 
Agent ubezpieczeniowy 55 313 5,7 
Spedytor 41 210 5,1 
Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 201 1001 5,0 
Doradca finansowy 50 201 4,0 
Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 248 726 2,9 
Doradca klienta 264 767 2,9 
Pozostali magazynierzy i pokrewni 135 286 2,1 
Przedstawiciel handlowy 545 1135 2,1 
Kierowca samochodu ciężarowego 843 1728 2,0 
Brukarz 233 471 2,0 
Specjalista do spraw sprzedaży 130 253 1,9 
Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 124 239 1,9 
Telemarketer 486 865 1,8 
Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 
niesklasyfikowani 703 1222 1,7 

Pomocniczy robotnik szklarniowy 150 259 1,7 
Robotnik gospodarczy 2483 4186 1,7 
Pracownik prac dorywczych 162 254 1,6 
Sekretarka 217 318 1,5 
Technik prac biurowych 1507 2083 1,4 
Kierowca operator wózków jezdniowych 202 275 1,4 
Pozostali pracownicy obsługi biurowej 1137 1506 1,3 
Rozbieracz-wykrawacz 190 241 1,3 
Sprzątaczka biurowa 1034 1210 1,2 
Kierowca samochodu dostawczego 314 353 1,1 
Pomocniczy robotnik polowy 203 223 1,1 
Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 266 278 1,0 
Dekarz 458 460 1,0 
Źródło: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2013 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2014. 
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Z kolei z analizy zawodów, w których liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędach 
w 2013 r. była znacząco większa od zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców, wynika, 
że – podobnie jak w latach ubiegłych – w zestawieniu znajdują się przede wszystkim profesje 
związane z akademickim wykształceniem humanistycznym. W najgorszej sytuacji zawodowej byli 
politolodzy, filozofowie, socjolodzy, historycy, filolodzy, geografowie oraz specjaliści ds. 
stosunków międzynarodowych.  

Niewystarczająca liczba ofert dotyczyła również zawodów z branż rolniczej i pokrewnych 
(technik rolnik, technik leśnik, pozostali hodowcy zwierząt, rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej, 
technik ochrony środowiska, technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa, technik 
ogrodnik i inżynier ogrodnictwa), gastronomicznej i hotelarskiej (technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, technik technologii żywności, technik hotelarstwa), a ponadto zawodów takich jak 
górnik, tkacz, technik telekomunikacji, technik technologii odzieży, technik usług fryzjerskich, 
operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego, specjalista pracy socjalnej oraz monter 
sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.  

Oferty subsydiowane ze środków Funduszu Pracy powiatowe urzędy pracy realizowały 
głównie w zawodach związanych z pracą fizyczną (robotnik gospodarczy, sprzedawca, 
magazynier, robotnik budowlany, sprzątaczka, fryzjer, kucharz, stolarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, kelner, murarz, ślusarz, kosmetyczka, pakowacz, szwaczka), a ponadto  
w zawodach związanych z pracą biurową (m.in. technik prac biurowych, technik administracji, 
sekretarka, asystent ds. księgowości, księgowy, pracownik kancelaryjnego) oraz takich 
zawodach, jak asystent nauczyciela przedszkola, opiekunka dziecięca oraz przedstawiciel 
handlowy. 

Analiza danych obrazujących sytuację absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, 
techników i szkół policealnych na wielkopolskim rynku pracy, tj.: liczby absolwentów w roku 
szkolnym 2012/2013, liczby bezrobotnych absolwentów rocznika 2012/2013 zarejestrowanych  
w wielkopolskich powiatowych urzędach pracy według stanu na 31 października 2013 r. oraz 
liczby ofert pracy zgłoszonych do PUP dla danego zawodu w całym 2013 r. (rysunek 27-29)79, 
potwierdza, że oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych nie jest skorelowana z potrzebami 
kadrowymi pracodawców: pomimo dostrzeżonego problemu i podejmowanych wielu działań  
w obszarze rynek pracy – edukacja, znaczna liczba młodych ludzi nadal podejmuje naukę  
na kierunkach, które nie odpowiadają na popyt występujący na rynku pracy80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
79 Dane obejmują zarówno oferty pracy subsydiowane, jak i niesubsydiowane. Są to oferty skierowane do wszystkich 
osób bezrobotnych posiadających dany zawód, zarejestrowanych w urzędach. Statystyki dotyczące bezrobocia nie 
uwzględniają danych dotyczących liczby ofert pracy, w podziale na zawody, przeznaczonych dla osób posiadających 
status absolwenta, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.  
80 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół  
ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: 
http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 24.11.2014]. 
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Rysunek 27. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych na rynku pracy w województwie wielkopolskim 
według wybranych zawodów (rok szkolny 2012/2013) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Źródło: Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół  
ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: 

http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 24.11.2014]. 

 
Rysunek 28. Absolwenci techników na rynku pracy w województwie wielkopolskim według wybranych zawodów 
(rok szkolny 2012/2013) 

 
Źródło: Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół  
ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: 

http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 24.11.2014]. 
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Rysunek 29. Absolwenci szkół policealnych na rynku pracy w województwie wielkopolskim według wybranych zawodów 
(rok szkolny 2012/2013) 

 

Źródło: Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół  
ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: 

http://wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 24.11.2014]. 

 
Na uwagę zasługują wybrane wnioski dotyczące korelacji szkolnictwa zawodowego 

i  rynku pracy w Wielkopolsce, zawarte w opracowaniach przygotowanych na zlecenie 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:  

• Niedopasowanie kierunków kształcenia do faktycznych potrzeb zgłaszanych przez 
pracodawców znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie bezrobotnych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. Mimo że obserwowany jest ciągły brak osób 
wykształconych w konkretnych zawodach, to absolwenci zasadniczych szkół 
zawodowych od wielu lat znajdują się w czołówce, z technikami i szkołami wyższymi, 
szkół wprowadzających na rynek pracy znaczną liczbę pozostających bez 
zatrudnienia81;  

• Analiza zawodów pod względem liczby absolwentów wykazuje, że niezmiennie  
w zasadniczych szkołach zawodowych, problemem pozostaje niedopasowanie 
kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. W dalszym ciągu bowiem, młodzi ludzie 
najliczniej wybierają te same zawody, które nadwyżkowo występują na wielkopolskim 
rynku pracy, tj. sprzedawca, kucharz małej gastronomii oraz mechanik pojazdów 
samochodowych (…) W lepszej sytuacji (…) znajdują się osoby wykształcone 
w zawodach takich jak murarz, ślusarz czy elektryk, na które niezmiennie występuje 
duże zapotrzebowanie wśród wielkopolskich pracodawców. Mimo że pracę, absolwenci 

                                                                 
81 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i 
wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, lipiec 2013, dostępny: 
www.wup.poznan.pl/att/polityka/opracowania/korelacja_szkolnictwa_i_rynku_pracy.pdf [data dostępu: 22.02.2014]. 
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w tych zawodach znajdą o wiele łatwiej to w każdym z tych zawodów notuje się w 2012 
roku zmniejszoną liczbę absolwentów w stosunku do poprzedniego roku82;  

• Szkolnictwo zawodowe, osłabione po reformie edukacji na rzecz kształcenia ogólnego, 
powoli odradza się. Młodzi ludzie zaczynają dostrzegać korzyści płynące z posiadania 
zawodu, który pozwala na szybsze usamodzielnienie się oraz daje większe możliwości 
znalezienia zatrudnienia. Jednocześnie realizowane są projekty i programy, mające  
na celu unowocześnienie kształcenia zawodowego i dostosowanie go do wymogów 
rynku pracy. Niedopasowanie zawodów, w których kształci się na poziomie szkół 
zawodowych, do potrzeb rynku pracy, stanowi jednak nadal znaczący problem. Jedną 
z przyczyn tego są wysokie koszty, jakie generuje uruchamianie nowych kierunków, 
odpowiadających potrzebom rynku pracy i wykorzystujących nowoczesne 
technologie83; 

• Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych, niezmiennie od kilku lat nie jest 
skorelowana z potrzebami kadrowymi pracodawców. Pomimo dostrzeżonego problemu 
i podejmowanych wielu działań w obszarze rynek pracy – edukacja, znaczna liczba 
młodych ludzi nadal podejmuje naukę na kierunkach, które nie odpowiadają na popyt 
występujący na rynku pracy. Dlatego tak ważna, już we wczesnych etapach edukacji,  
w procesie przygotowania młodych osób do wejścia na rynek pracy, jest rola doradztwa 
zawodowego, które pomóc ma im w dokonaniu właściwego wyboru kierunku 
kształcenia, wpływając tym samym na ich dalsze losy zawodowe. (…) Konieczne jest 
podjęcie działań wpływających na poprawę wizerunku kształcenia zawodowego  
i jakości oferty szkół oraz w dalszym ciągu popularyzowanie zawodów rzemieślniczych. 
Łączyć to należy z kształceniem ustawicznym i stałym nabywaniem nowych 
kompetencji. Młodzi ludzie już zaczynają dostrzegać zalety wynikające z posiadania 
konkretnego zawodu, aby jednak mogli oni w pełni czerpać korzyści z wykształcenia 
zawodowego, niezbędne jest przeprofilowanie kierunków kształcenia do kreowanego 
przez gospodarkę popytu. Jako, że nie jest to proces łatwy, na efekty korelacji  
w obszarze edukacja – rynek pracy trzeba będzie poczekać84. 

Na uwagę zasługują ponadto wnioski wynikające z badania „Bezrobocie absolwentów 
wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania  
i możliwości poprawy sytuacji”, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Poznaniu85. Celem badania było zdiagnozowanie przyczyn bezrobocia wśród absolwentów 
wielkopolskich zasadniczych szkół zawodowych oraz wskazanie możliwości poprawy sytuacji. 
Badaniem objęto uczniów, absolwentów i nauczycieli szkół zawodowych z 20 powiatów, a także 
uczniów ostatnich klas gimnazjalnych oraz najbardziej atrakcyjnych na lokalnych rynkach pracy 
przedsiębiorców.  Wyniki badania ujawniły, że oferta edukacyjna szkół zawodowych 
nie odpowiada w pełni na potrzeby lokalnych rynków pracy, a większość dostępnych kierunków 
kształcenia w badanych szkołach to zawody nadwyżkowe. W połowie badanych placówek ani 

                                                                 
82 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2011/2012 na rynku pracy, Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu, Poznań, czerwiec 2013, dostępny: wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data 
dostępu: 22.02.2014]. 
83 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce…, op. cit. 
84 Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół  
ponadgimnazjalnych i wyższych,  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, maj 2014, dostępny: 
wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 24.11.2014]. 
85 Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania 
i możliwości poprawy sytuacji. Raport z badania, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań 2011, dostępny: 
www.wup.poznan.pl/obser/badania-i-analizy/badania/ [data dostępu: 17.11.2014]. 
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jeden z realizowanych kierunków kształcenia nie wpisuje się w listę zawodów najbardziej 
potrzebnych na lokalnym rynku pracy86. Podkreślono, że wprawdzie duży wpływ na bezrobocie 
absolwentów po ukończeniu nauki ma sytuacja społeczno-gospodarcza w powiecie, jednak 
szkoły oraz ich absolwenci nie są też wystarczająco przygotowani do elastycznego reagowania 
na zmieniającą się sytuację na rynku pracy87. Według pracodawców jedną z barier 
w zatrudnianiu absolwentów szkół zawodowych jest również ich niewystarczające przygotowanie 
praktyczne: aby to zmienić, należałoby rozwijać zaplecza szkół zawodowych oraz stwarzać 
możliwości odbywania praktyk u pracodawców. Szkoły powinny też w większym niż dotychczas 
stopniu przygotowywać uczniów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy88. 

Interesujące są również wnioski zawarte w raporcie, będącym rezultatem badania oraz 
analizy pn. „Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe”89. Raport ten może stanowić istotne źródło informacji niezbędnych podczas 
planowania strategicznego i operacyjnego dla organów samorządowych, instytucji rynku pracy 
oraz instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem. Celem badania była ocena aktualnego oraz 
prognozowanego zapotrzebowania wielkopolskich pracodawców na kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe oraz opracowanie efektywnych metod podnoszenia kompatybilności pomiędzy 
zapotrzebowaniem na określone kompetencje i kwalifikacje a ich podażą. Co istotne z punktu 
widzenia zakresu przestrzennego niniejszej ekspertyzy, dokonano identyfikacji zapotrzebowania 
na zawody w poszczególnych podregionach i powiatach województwa wielkopolskiego (tabela 
33). Pracodawców90, którzy zamierzali poszukiwać pracowników, poproszono o wskazanie 
zapotrzebowania w zakresie zawodów oraz jego wielkości liczonego liczbą pracowników w ciągu 
najbliższych sześciu oraz 24 miesięcy. W każdym z podregionów zidentyfikowano pięć 
najczęściej poszukiwanych zawodów. Dodatkowo wskazano konkretny powiat, jeśli 
zapotrzebowanie na dany zawód na jego terenie zdecydowanie przewyższało zapotrzebowanie 
w innych powiatach wschodzących w skład podregionu. Ankietowani pracodawcy wskazali 
również zawody, w których znalezienie odpowiednich pracowników było najtrudniejsze. 
Uwzględniając rok, w którym zostało przeprowadzone badanie, można założyć, że obecnie 
najczęściej poszukiwani są pracownicy produkcyjni, spawacze, szwaczki, operatorzy maszyn, 
pracownicy fizyczni, ślusarze, murarze, stolarze, sprzedawcy i stolarze galanterii drzewnej. 
Zawód pracownika produkcyjnego jest najczęściej poszukiwanym w Poznaniu oraz 
podregionach: leszczyńskim, pilskim i poznańskim. W pozostałych lokalizacjach najczęściej 
poszukiwani są: pracownik fizyczny (Kalisz), betoniarz zbrojarz/szwaczka/ślusarz (Konin), 
szwaczka (Leszno), spawacz (podregion kaliski), technik prac biurowych (podregion koniński).  
W najbliższych latach problemów z znalezieniem pożądanych kandydatów nie spodziewa się 
2,6% pracodawców. Ponadto 60,8% respondentów nie potrafiło wskazać konkretnych zawodów. 
Pozostali przewidują wystąpienie problemów przede wszystkim z zatrudnieniem spawaczy, 
ślusarzy, szwaczek, stolarzy, techników informatyków, elektryków, tokarzy, kierowców, szewców 
naprawiaczy i robotników budowlanych.  

                                                                 
86 Dlaczego absolwenci szkół zawodowych idą na bezrobocie?, dostępny: wup.poznan.pl/strony/261.php [data dostępu: 
22.11.2014]. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe, Wielkopolskie Obserwatorium 
Rynku Pracy, Poznań, grudzień 2013 r. 
90 Badanie przeprowadzono w 2013 r. wśród 850 pracodawców, zatrudniających powyżej 50 pracowników, 
zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego, techniką CATI. 
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Tabela 33. Najczęściej poszukiwane zawody przez pracodawców prowadzących działalność w województwie wielkopolskim w 2013 r. 

Powiat 
Najczęściej poszukiwane zawody 

Zapotrzebowanie na zawody w ci ągu najbli ższych 6 miesi ęcy Zapotrzebowanie na zawody w ci ągu najbli ższych 24 miesi ęcy 

Miasto Kalisz 
Szwaczka – 15,  Pracownik fizyczny – 13, 
Robotnik drogowy – 5, Robotnik maszyn do obróbki skrawaniem – 5 
Lekarz – 2 

Pracownik fizyczny – 18, Szwaczka – 15, 
Grafik komputerowy multimediów – 6, Robotnik drogowy – 5  
Lekarz – 2  

Miasto Konin 
Szwaczka – 2, Ślusarz – 2, 
Asystent sędziego – 1, Inżynier inżynierii środowiska – 1, 
Księgowy – 1 

Betoniarz zbrojarz – 2, Szwaczka – 2, 
Ślusarz – 2, Asystent sędziego – 1, 
Inżynier inżynierii środowiska – 1  

Miasto Leszno 
Szwaczka – 5, Kierowca autobusu – 3, 
Nauczyciel – 3, Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 3, 
Strażak – 3 

Szwaczka – 7, Nauczyciel informatyki – 3, 
Strażak – 3, Krojczy – 2, 
Lakiernik wyrobów drzewnych – 2 

Miasto Poznań 
Pracownik produkcyjny – 32, Ślusarz – 29, 
Nauczyciel – 18, Pracownik fizyczny – 16, 
Spawacz – 15  

Pracownik produkcyjny – 30, Pracownik fizyczny – 20, 
Inżynier automatyki i robotyki – 15, Nauczyciel przedmiotów zawodowych – 11, 
Spawacz – 10  

Podregion kaliski 

Murarz – 40  
Spawacz – 40  
Kasjer handlowy – 25  
Operator maszyn – 20  
Tapicer – 15 

Powiat jarociński – 30  
Powiat krotoszyński – 23  
Powiat krotoszyński – 20  
Powiat jarociński – 15  
Powiat ostrowski – 10 

Spawacz – 88  
Murarz – 70  
Pracownik fizyczny – 40 
Ślusarz – 33   
Technik informatyk – 31 

Powiat kępiński – 30 
Powiat jarociński – 40  
Powiat krotoszyński – 30  
Powiat ostrowski – 30  
Powiat krotoszyński – 30  

Podregion koniński 

Stolarz – 20  
Tapicer – 11  
Ślusarz – 10  
Spawacz – 10  
Specjalista do spraw marketingu i handlu – 5 

Powiat jarociński – 30  
Powiat krotoszyński – 23  
Powiat krotoszyński – 20  
Powiat jarociński – 15 
Powiat ostrowski – 10 

Technik prac biurowych – 16  
Pracownik produkcyjny – 13  
Stolarz – 12  
Tapicer – 11  
Technik mechanik – 10 

Powiat koniński – 15  
Powiat kolski – 7  
Powiat słupecki – 7  
Powiat kolski – 6  
Powiat koniński – 10 

Podregion leszczyński 

Pracownik produkcyjny – 62 
Szwaczka – 40  
Rozbieracz-wykrawacz – 30 
Konstruktor – technolog – 20 
Grafik komputerowy multimediów – 10 

Powiat wolsztyński – 50  
Powiat wolsztyński – 40  
Powiat wolsztyński – 30  
Powiat kościański – 20  
Powiat kościański – 10 

Pracownik produkcyjny – 201  
Stolarz galanterii drzewnej – 50  
Szwaczka – 40  
Krojczy – 30  
Spawacz – 27 

Powiat wolsztyński – 200  
Powiat kościański – 50  
Powiat wolsztyński – 40  
Powiat wolsztyński – 30  
Powiat rawicki – 20 

Podregion pilski 

Pracownik produkcyjny – 30  
Spawacz – 10  
Lekarz – anestezjologia i intensywna terapia – 2  
Specjalista do spraw marketingu i handlu – 2  
Przedstawiciel handlowy – 2 

Powiat chodzieski – 30  
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 10  
W kilku powiatach równomiernie  
Powiat złotowski – 2  
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 2 

Pracownik produkcyjny – 30 
Operator maszyn – 5 
Ratownik wodny zawodowy – 4  
Operator maszyn do produkcji opakowań – 4 
Technik handlowiec – 3 

Powiat pilski – 30  
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 5  
Powiat pilski – 4  
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 4 
Powiat czarnkowsko-trzcianecki – 2 

Podregion poznański 

Pracownik produkcyjny – 83  
Stolarz – 43 
Kierowca – 38  
Przedstawiciel handlowy – 23  
Spawacz – 19 

W kilku powiatach równomiernie  
Powiat śremski – 30  
Powiat poznański – 32  
Powiat obornicki – 20  
Powiat nowotomyski – 10 

Pracownik produkcyjny – 64  
Ślusarz – 31  
Spawacz – 26  
Pielęgniarka – 24  
Przedstawiciel handlowy – 23 

Powiat grodziski – 30  
Powiat poznański – 11  
- 
-  
Powiat obornicki –20 

Źródło: Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, Poznań, grudzień 2013 r. 
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W ramach podsumowania przeprowadzonej diagnozy, należy zauważyć, że również 
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, a także Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 – Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie akcentują 
występowanie i dużą skalę wewnętrznego zróżnicowania województwa wielkopolskiego.  
W strategii regionalnej podkreślono wagę dynamicznych zmian zachodzących w metropolii 
poznańskiej, która są czynnikiem rozwoju regionu i zaznaczono jednocześnie, że w pozostałej 
części województwa występują różnorodne problemy społeczne i gospodarcze91. Spolaryzowany 
jest m.in. proces przyrostu liczby miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości. W tabeli 34 
zestawiono dane odnośnie znaczenia aglomeracji poznańskiej w regionie według 
uwzględnionych w diagnozie mierników stanu rynku pracy.  

 
Tabela 34. Znaczenie aglomeracji poznańskiej w województwie wielkopolskim w latach 2011 i 2013 
według wybranych mierników stanu rynku pracy 

Obszary analizy 
stanu rynku pracy 

Mierniki 
Udział (%) 

2011 2013 

Zasoby pracy                              
(ludność) 

Liczba ludności 25,8 26,0 

Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym 24,0 24,9 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym 25,8 25,7 

 
Popyt na pracę 
(gospodarka) 

Liczba pracujących 32,5 32,2 

Liczba pracujących w przemyśle i budownictwie 28,5 28,0 

Liczba przedsiębiorstw 39,3 39,7 

Nierównowaga 
rynku pracy 
(bezrobocie) 

Liczba bezrobotnych 12,6 14,3 

Liczba bezrobotnych w wieku do 24 lat 7,4 7,2 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym 8,8 10,1 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym 

10,9 12,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL. 
 
Szansą dla rozwoju słabiej prosperujących, peryferyjnych obszarów regionu, przy 

jednoczesnym, dalszym wspieraniu rozwoju metropolii poznańskiej jako bieguna wzrostu 
województwa, jest implementowanie polityki regionalnej opartej o założenia modelu dyfuzyjno-
absorpcyjnego92. Szczególnym aspektem interwencjonizmu różnych podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację polityk w regionie (szczebla centralnego, regionalnego 
i lokalnego) powinno być tworzenie warunków do intensyfikacji powiązań i relacji pomiędzy 
metropolią a regionem. Docelowo zbudowane silne powiązania funkcjonalne między obszarem 
wzrostu a otoczeniem wzmocnią to otoczenie i podwyższą równolegle potencjał metropolii,  
a jednocześnie konkurencyjność całego regionu Wielkopolski.  

 

8.2. Ocena stopnia dopasowania zdiagnozowanego pote ncjału placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego do potrzeb lo kalnego rynku pracy  

 
Przeprowadzona w rozdziale 8.1 diagnoza stanu rynku pracy w województwie 

wielkopolskim w układzie powiatów pozwala na wstępną ocenę stopnia dopasowania 

                                                                 
91 Wielkopolska 2020. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 
92 Ibidem. 
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zdiagnozowanego potencjału placówek, które podlegają pod JST i umożliwiają uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
W nawiązaniu do przedstawionych wniosków, wynikających z analizy korelacji szkolnictwa 
zawodowego i rynku pracy w Wielkopolsce, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na problem 
niedopasowania struktury oferty kształcenia do struktury kwalifikacji i umiejętności oczekiwanych 
przez pracodawców. Problem ten dotyczy oferty kształcenia zarówno w formach szkolnych, jak  
i pozaszkolnych, w tym planowanej oferty kształcenia. Na przykład stosunkowo duża liczba 
placówek (w dziewięciu powiatach) planuje uruchomić/doposażyć pracownie mechatroniczne, 
mimo że na danym obszarze pracodawcy nie zgłaszają dużego zapotrzebowania  
na mechatroników. Ponadto wiele placówek nie planuje uruchomić kształcenia w zawodach,  
w których znalezienie odpowiednich pracowników jest/będzie najtrudniejsze, np. w zawodzie 
operatora maszyn/operatora maszyn do produkcji opakowań, poszukiwanym przez pracodawców 
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, czy w zawodzie spawacza, poszukiwanym m.in.  
w powiatach kępińskim i rawickim. Jednocześnie ważne jest, aby utrzymać lokalne odrębności, 
takie jak np. technik ogrodnik w powiecie kaliskim, technik wiertnik w powiecie pilskim czy technik 
mechanizacji rolnictwa w powiecie pleszewskim. 

Przeprowadzona diagnoza ujawniła, że prowadzenie działalności przez placówki 
kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim nie nadaje powiatom 
specyficznego charakteru pod względem wzajemnego dopasowania popytu i podaży na pracę. 
Mimo zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników fizycznych, powiaty, na obszarze 
których prowadzą działalność badane placówki, często charakteryzowały się zdecydowanie 
większą dynamiką przyrostu liczby bezrobotnych oraz wyższym poziomem bezrobocia niż 
powiaty, w których tego typu jednostki nie zostały zidentyfikowane93 (por. tabela 35). Może to 
świadczyć m.in. o niewykorzystanym potencjale współpracy z pracodawcami, a zarazem 
o rozwoju przestrzennym placówek w regionie bez prowadzenia szczegółowych badań i analiz na 
temat czynników ich lokalizacji i rozwoju94. Aż w dziewięciu z dziesięciu powiatów, na obszarze 
których prowadzą działalność przynajmniej trzy placówki kształcenia zawodowego  
i ustawicznego, tj.: pilskiego i złotowskiego  (po cztery placówki) oraz czarnkowsko-
trzcianeckiego, gnie źnieńskiego, gosty ńskiego, Kalisza, Konina, ostrowskiego, 
wrzesi ńskiego, rawickiego  (po trzy placówki)95 poziom bezrobocia był w 2013 r. wyższy niż  
w skali regionu (9,6%). Co więcej, w czterech powiatach (czarnkowsko-trzcianeckim, 
gnieźnieńskim, wrzesińskim, złotowskim) poziom bezrobocia był wyższy o przynajmniej 5 p.p. od 
średniej dla regionu. W powiatach gnieźnieńskim i wrzesińskim w latach 2011-2013 nastąpił 
stosunkowo dynamiczny wzrost liczby bezrobotnych, a w efekcie wzrost poziomu bezrobocia –  
w powiecie gnieźnieńskim do 15,3% , a wrzesińskim do 15,7%.  

Możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w formach 
pozaszkolnych czy możliwość tworzenia nowych form jak centra kształcenia praktycznego  
i ustawicznego miała być odpowiedzią na zarzuty słabego powiązania kształcenia zawodowego  
z otoczeniem gospodarczym, jego niedopasowaniem do dynamicznie zmieniających się potrzeb 

                                                                 
93 Na lepszą sytuację na rynku pracy w powiatach nowotomyskim czy grodziskim, w porównaniu z innymi powiatami,  
z pewnością ma wpływ ich położenie, tj. bliskość granicy niemieckiej, która ułatwia kontakty indywidualne, zaopatrzenie 
materiałowe i handel oraz przyczynia się do dyfuzji zachowań prorynkowych. 
94 Wydaje się, że nie można tego argumentować wyłącznie korzystniejszymi warunkami dla rozwoju gospodarczego 
powiatów nowotomyskiego czy grodziskiego (np. bliskością granicy niemieckiej, która ułatwia kontakty indywidualne, 
zaopatrzenie materiałowe i handel oraz przyczynia się do dyfuzji zachowań prorynkowych). 
95 Wprawdzie siedem placówek funkcjonuje na obszarze aglomeracji poznańskiej, w tym pięć placówek w Poznaniu, ale 
ze względu na specyficzne czynniki rozwoju rynku pracy na tym obszarze i związany z tym dystans, jaki dzieli 
aglomerację poznańską oraz pozostałe obszary regionu, miasto Poznań pominięto. 
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rynku pracy oraz stosowaniem mało elastycznych form kształcenia. Rozpoznanie uwarunkowań  
i skali stosowania tego typu instrumentów oraz określenie potencjału publicznych placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, do ich wdrażania w województwie wielkopolskim 
w połączeniu z diagnozą stanu lokalnych rynków pracy prowadzi do wniosku, że niezbędne są 
dalsze badania, tym razem obejmujące ocenę efektywności funkcjonowania poszczególnych 
placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego. Ocena ta powinna być dokonana  
na podstawie wyników badań przeprowadzonych w szczególności wśród uczniów/słuchaczy 
realizujących praktyczną naukę zawodu, absolwentów oraz – ze względu na coraz większe 
znaczenie relacji międzysektorowych dla rozwoju lokalnego – wśród pracodawców/inwestorów. 
W kontekście rekomendowanych badań warto zwrócić uwagę na następujące wyniki diagnozy 
stanu rynku pracy w dziesięciu powiatach, w których prowadzą działalność przynajmniej trzy 
placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego: 

1) W dziewięciu powiatach (z wyjątkiem powiatu gnieźnieńskiego) dynamika spadku liczby 
osób w wieku przedprodukcyjnym była w latach 2011-2013 nieznacznie wyższa niż  
w skali regionu (99,9; 2011=100). Największą dynamiką spadku liczby osób  
z najmłodszej grupy wiekowej charakteryzowały się powiaty: m. Konin (96,1), złotowski 
(97,4) oraz czarnkowsko-trzcianecki (97,7). Warto zaznaczyć, że spoza analizowanej 
grupy powiatów, większą dynamiką spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym 
charakteryzował się tylko powiat chodzieski (96,9%). 

2) W Kaliszu (63,2), Koninie (58,8) i powiecie rawickim (59,6) zaobserwowano wyższą niż 
dla regionu (57,1) proporcję pomiędzy osobami w wieku produkcyjnym a osobami  
w wieku przed- i poprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego, traktowany 
jako dystymulanta, ma duże znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki 
lokalnej.  

3) We wszystkich powiatach zanotowano ujemne zbilansowane saldo migracji 
wewnętrznych i zagranicznych (migracje na pobyt stały).  

4) W dziewięciu powiatach (z wyjątkiem Kalisza) poziom rozwoju przedsiębiorczości był 
niższy (w tym w przypadku powiatów położonych w północnej i wschodniej części 
regionu zdecydowanie niższy) od poziomu rozwoju przedsiębiorczości w skali kraju  
(171 przedsiębiorstw na 1000 osób w wieku produkcyjnym). Wskaźnik ten, traktowany 
jako wskaźnik kreatywności i tzw. klimatu społecznego, ujawnił podział regionu  
na aktywne centrum (292,8 podmiotów na 1 000 osób w wieku produkcyjnym 
w przypadku Poznania i 222,2 – powiatu poznańskiego) oraz raczej stagnacyjne części 
północną i wschodnią. 

5) W sześciu powiatach (czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieńskim, Kaliszu, pilskim, 
rawickim, złotowskim) zanotowano wyższą niż w regionie dynamikę spadku liczby 
pracujących w przemyśle i budownictwie. W powiecie pilskim liczba pracujących w tym 
sektorze zmniejszyła się w latach 2011-2013 o około 10% (1392 osoby). Jednocześnie  
w powiecie tym najczęściej poszukiwanym zawodem jest pracownik produkcyjny96. 

6) W przypadku siedmiu powiatów (z wyjątkiem Kalisza, Konina i powiatu wrzesińskiego) 
nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w 2012 r. były niższe od średniej dla regionu 
(3 321 zł na jednego mieszkańca), w tym zdecydowanie niższe nakłady zanotowano dla 
powiatów położonych w północnej części regionu, tj. czarnkowsko-trzcianeckiego (1 142 
zł) oraz złotowskiego (1 160 zł). 

                                                                 
96 Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy…, op. cit. 
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7) W powiatach rawickim (37,2%), wrzesińskim (38,9%) oraz złotowskim (33,6%) poziom 
bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (rocznik 2012/2013) był 
zdecydowanie wyższy niż w skali regionu (21,4%).  
W kontekście wyzwań w zakresie kompetencji i umiejętności, jakie stawiają przed 

osobami szukającymi pracy pracodawcy, za ważny element oceny dopasowania potencjału 
badanych placówek do potrzeb lokalnego rynku pracy należy uznać jakość bazy sprzętowej. 
Ocena ta, odnosząca się do analizowanych dziesięciu powiatów, ujawniła że w sześciu z nich 
(czarnkowsko-trzcianeckim, gnieźnieński, ostrowskim, pilskim, rawickim, wrzesińskim) prowadzą 
działalność podmioty, których jakość bazy sprzętowej jest niższa od niekorzystnej średniej dla 
ogółu podmiotów. Na przykład we wszystkich placówkach wchodzących w skład PCEZ we 
Wrześni 35% bazy sprzętowej jest na niższym poziomie jakości niż wyposażenie stanowisk 
pracy, na których pracować będą absolwenci, a 30% wyposażenia technicznego zostało 
ocenione jako przestarzałe i nieadekwatne do aktualnych potrzeb pracodawców i gospodarki. 
Warto przytoczyć inne przykłady świadczące o niedopasowaniu potencjału podmiotów w tym 
zakresie do potrzeb rynku pracy: CKP w Czarnkowie (odpowiednio 45% i 30%), ODDZ 
w Gnieźnie (70% i 15%), CKU w Przygodzicach w powiecie ostrowskim (25% i 50%), ODDZ  
w Pile (85% i 10%), ODDZ w Rawiczu (30% i 50%). 

Zidentyfikowane powyżej i przedstawione na konkretnych przykładach problemy 
placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego, w zestawieniu z zawartymi w rozdziale 
siódmym wynikami badań obejmujących potrzeby poszczególnych placówek w zakresie bazy 
sprzętowej oraz potrzeby finansowe, stanowią kolejny argument dla podjęcia wieloaspektowych 
badań, które pozwolą na ocenę dopasowania potencjału placówek kształcenia zawodowego  
i ustawicznego oraz ich planów inwestycyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W kontekście 
wpływu uzyskanych wyników na kształt WRPO 2014+, rekomendowane badania pozwolą 
jednocześnie na uzasadnienie zakupu potrzebnych maszyn i urządzeń.  
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Tabela 35. Powiaty o najniższych i najwyższych wartościach wskaźników stanu i zmian nierównowagi rynku pracy w województwie wielkopolskim 

Wyszczególnienie 
Dynamika liczby bezrobotnych 

w latach 2011-2013 (2011=100) 
Stopa bezrobocia 

w 2013 r. (%) 
Dynamika liczby bezrobotnych w 

wieku do 24 lat 

Dynamika liczby bezrobotnych                            
z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym w latach 2011-2013 
(2011=100) 

Stopa bezrobocia wśród 
absolwentów 

zasadniczych szkół 
zawodowych – rocznik 

2012/2013 (%) 

Powiaty 
o najniższych 
wartościach 
wskaźników 

kępiński (81,2) 
krotoszyński (93,7) 
złotowski (95,9) 
szamotulski (96,4) 
gostyński (97,3) 
turecki (97,7) 
wolsztyński (98,5) 
czarnkowsko-trzcianecki (98,6) 
leszczyński (99,5) 
rawicki (99,6)  

Poznań (4,2) 
poznański (4,5) 
kępiński (5,0) 
wolsztyński (5,9) 
nowotomyski (6,6) 
Kalisz (8,3) 
leszczyński (8,3) 
kaliski (8,4) 
Leszno (8,8) 
grodziski (9,0) 

kępiński (73,9) 
szamotulski (76,2) 
gostyński (79,0) 
krotoszyński (80,2) 
Kalisz (81,9) 
turecki (81,9) 
grodziski (83,0) 
czarnkowsko-trzcianecki (83,1) 
chodzieski (83,8) 
wolsztyński (86,2) 

kępiński (83,0) 
krotoszyński (92,8) 
wolsztyński (93,0) 
turecki (95,3) 
gostyński (95,6) 
czarnkowsko-trzcianecki (98,2) 
złotowski (98,6) 
leszczyński (100,8) 
ostrowski (101,8) 
Kalisz (102,6) 

Poznań (4,4) 
leszczyński (4,5) 
kaliski (5,4) 
poznański (8,0) 
turecki (9,0) 
grodziski (10,1) 
wolsztyński (12,7) 
kościański (12,9) 
Kalisz (13,6) 
gostyński (13,7) 

Powiaty 
o najwyższych 

wartościach 
wskaźników 

poznański (132,9) 
międzychodzki (122,8) 
śremski (120,9) 
wrzesiński (118,9) 
Poznań (116,8) 
obornicki (114,4)  
gnieźnieński (114,1) 
średzki (113,7) 
koniński (111,4) 
Leszno (110,6)  

wągrowiecki (20,9) 
koniński (18,9) 
słupecki (17,9) 
złotowski (16,7) 
chodzieski (16,5) 
kolski (16,1) 
wrzesiński (15,7) 
gnieźnieński (15,3) 
średzki (14,7) 
czarnkowsko-trzcianecki (14,6) 

wrzesiński (108,3) 
koniński (106,3) 
międzychodzki (103,2) 
śremski (102,8) 
kolski (102,7) 
słupecki (101,1) 
gnieźnieński (100,3) 
pleszewski (99,6) 
jarociński (98,5) 
Konin (97,0) 

poznański (138,0) 
międzychodzki (127,1) 
śremski (126,5) 
wrzesiński (121,9) 
jarociński (117,3) 
gnieźnieński (116,7) 
obornicki (113,9) 
Poznań (113,1) 
średzki (112,2) 
koniński (111,1) 

jarociński (44,8) 
średzki (41,2) 
wągrowiecki (39,9) 
chodzieski (39,2) 
wrzesiński (38,9) 
kolski (37,2) 
rawicki (37,2) 
złotowski (33,6) 
szamotulski (31,1) 
słupecki (30,8) 

Kolorem niebieskim wyróżniono powiaty, na terenie których nie prowadzą działalności analizowane placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL 
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9. ANALIZA BENCHMARKINGOWA SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO 

 
Analiza benchmarkingowa systemów kształcenia zawodowego ma na celu przede 

wszystkim porównanie funkcjonowania tych systemów w różnych obszarach i zakresach, 
zwłaszcza w zakresie współpracy międzysektorowej. Ten rodzaj analizy umożliwia kreowanie 
własnych rozwiązań w oparciu o odniesienie do liderów w danej dziedzinie/branży. W tym 
przypadku liderami są państwa, których systemy kształcenia zawodowego wydolnie funkcjonują 
w otoczeniu instytucjonalnym i sprawnie angażują zwłaszcza pracodawców w proces kształcenia 
zawodowego w ramach współpracy międzysektorowej. Benchmarking jako metoda wyróżnia się 
aplikacją jedynie wzorcowych danych pochodzących z porównywanych jednostek analizy. 
Pozwala to odnaleźć możliwie najlepsze sposoby postępowania w danych warunkach.  
W przypadku porównań międzykrajowych należy jednak odnieść się z pewnym dystansem do 
tego założenia, ponieważ różnice między systemami prawnymi, gospodarczymi i edukacyjnymi 
są znaczące. Dzięki aspektowi porównawczemu benchmarking jest często stosowany jako 
metoda pomocnicza na potrzeby analizy SWOT, gdyż pozwala zdefiniować pewne wzorcowe 
punkty odniesienia – zwłaszcza te, do których warto dążyć (i analogicznie czasem unikać w 
przypadku innych parametrów czy warunków). Tym samym wpisuje się w wachlarz metod 
służących ciągłemu doskonaleniu poprzez zarządzanie zmianą. W praktyce wspomniane 
zarządzanie ma miejsce w cyklach, na które składają się: faza obserwowania liderów, 
adoptowania rozwiązań i procesów, monitoringu i ewaluacji wdrożenia oraz dalsza reorganizacja. 

Kluczem do perspektywy ujętej w prezentowanej analizie będzie dualny system 
kształcenia zawodowego. W dobie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, a zarazem 
utrzymującego się niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez 
pracodawców, zwraca się uwagę na rolę kształcenia dualnego w zwiększaniu szans młodych 
ludzi na rynku pracy97. Jak wskazuje Mieczysław Kabaj98, kraje stosujące dualny system 
kształcenia odznaczają się niskim poziomem bezrobocia młodzieży i mogą znacznie zwiększyć 
inwestycje w szkolnictwie zawodowym, gdyż partycypują w nich: władze publiczne, 
przedsiębiorstwa i uczniowie, którzy świadczą pracę. System dualny zapewnia mechanizm 
koordynacji edukacji i rynku pracy i przygotowujący młodzież do pracy w warunkach 
funkcjonowania firm produkcyjnych, usługowych i innych (por. tabela 36).  

 
 

                                                                 
97Patrz np.: M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji 
i konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, 
Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010;  M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia zawodowego na zatrudnienie  
i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce, Instytut Pracy 
i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012;  Kwartalny przegląd zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE: korzyści ze staży oraz 
najnowsze trendy migracyjne, Komunikat prasowy, Bruksela 25 czerwca 2013, dostępny: europa.eu/rapid/press-
release_IP-13-601_pl.htm; K. Bondyra, A. Świdurska , Kształcenie w systemie dualnym a konkurencyjność młodych ludzi 
na rynku pracy, (w:) K. Bondyra, W. Jagodziński, Z. Sulżycki, A. Świdurska (red.), Razem dla rozwoju rzemiosła. 
Społeczna odpowiedzialność w procesie rozwoju kadr, M-Druk, Świnoujście 2013, s. 28-41; Dziedziczak-Foltyn A.,  
Brzeziński K., Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim, Łódź 2013;  J. Wiktorowicz., 
Talent w praktyce – kształcenie zawodowe. Perspektywy rozwoju kształcenia dualnego w województwie łódzkim, Raport 
końcowy, Łódź 2013 C. Wacker , Made in Germany. Dualny system kształcenia zawodowego, Nowiny Rzemieślnicze,  
nr 26, jesień 2014; M. Ruks-Wojtkowiak, Fach w rękach. Kształcenie dualne w rzemiośle, M-Druk, Poznań, w druku. 
98 M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia zawodowego…, op. cit.  
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Tabela 36. Korzyści wynikające z wdrożenia dualnego systemu kształcenia 

Korzy ści dla przedsi ębiorstw Korzy ści dla uczniów Korzy ści dla gospodarki 
 

• Kształcenie ucznia dostosowane do 
oczekiwań oraz potrzeb 
przedsiębiorcy 

• Możliwość „wyboru” ucznia 
przyjmowanego na praktykę, 
co minimalizuje nietrafne decyzje 
popełniane często przy 
standardowej rekrutacji 

• Większa lojalność i zaangażowanie 
pracowników przyuczonych 
w przedsiębiorstwie, lepsza 
adaptacja z zespołem pracowniczym 
i znajomość kultury organizacyjnej, 
co ma ogromny wpływ na wydajność 

• Poprawa wizerunku 
przedsiębiorstwa,                   m.in. 
związana z posiadaniem prawa 
używania logotypu z napisem „to 
przedsiębiorstwo kształci” 

• Zapewnienie ciągłości zawodów, 
w szczególności zawodów 
rzemieślniczych (gdzie tradycje 
odgrywają szczególną rolę) 

• Postrzeganie udziału w kształceniu 
zawodowym jako długoterminowej 
inwestycji we własnych pracowników 

• Uzyskanie finansowej refundacji na 
pokrycie kosztów kształcenia 
w przypadku zdania przez ucznia 
praktycznej nauki zawodu egzaminu 
czeladniczego 

• Nawiązanie kontaktu ze szkołą 
zawodową, a także z placówką 
kształcenia ustawicznego, oraz  
możliwość potencjalnego wpływu na 
sposób nauczania oraz rozszerzenia 
tej współpracy dla obopólnych 
korzyści 

 
• Zdobycie doświadczenia bezpośrednio 

u potencjalnego pracodawcy 
 
• Płynne przejście od edukacji do 

zatrudnienia 
 
• Niepodejmowanie przez większość 

uczniów nauki w zawodach, na które 
nie ma popytu ze strony pracodawców 
lub jest on bardzo niski na lokalnym 
rynku pracy 

 
• Odbycie praktyki zawodowej 

w przedsiębiorstwie, które spełnia 
wymogi współczesnego rynku  

• Umożliwienie uczniom czynnego 
uczestnictwa w cyklu wytwórczym 
przedsiębiorstwa, co stanowi wartość 
dodaną z punktu widzenia 
odbywanego procesu edukacyjnego 

• Kształcenie postaw i kompetencji 
osobistych młodzieży związanych z 
pracą (np. dojrzałość emocjonalna, 
realizm życiowy, sterowanie własną 
karierą i rozwój aspiracji, poważny 
stosunek do pracy, przedsiębiorczość, 
odpowiedzialność, bezpieczne 
eksperymentowanie na rynku pracy, 
lojalność wobec zakładu pracy, chęć 
dalszego kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji) 

• Wzrost pewności siebie w porównaniu 
z absolwentami bez doświadczeń 
zawodowych w oparciu o lepiej 
ukształtowane kompetencje społeczne 
w środowisku pracy oraz świadomość 
wartości rynkowej swoich obecnych 
i przyszłych kompetencji zawodowych 
w danej dziedzinie/branży 

 
• Utrzymanie niskiego poziomu 

bezrobocia wśród osób młodych 
 
• Wzrost poziomu edukacji młodzieży 

oraz nabywanych kompetencji 
(rozumianych jako wiedza, 
doświadczenie i umiejętności) 

 
• Dopasowanie oferty edukacyjnej 

szkół i placówek kształcenia 
ustawicznego do potrzeb 
przedsiębiorców 

 
• Ukształtowanie efektywnego 

systemu kształcenia zawodowego, 
który przygotowuje młodych ludzi do 
wykonywania konkretnego zawodu, 
a zarazem daje podstawy do 
nabywania nowych kwalifikacji lub 
pogłębiania specjalizacji 

 
• Istnienie systemowego rozwiązania, 

które ułatwia zatrudnianie 
absolwentów szkół zawodowych  
i placówek kształcenia ustawicznego 

 
• Uelastycznienie rynku pracy 
 
• Podjęcie współpracy między 

przedsiębiorcami i instytucjami 
edukacyjnymi w zakresie 
definiowania kierunków oraz form 
kształcenia zawodowego zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem na 
rynku pracy 

 
• Kształtowanie społeczeństwa 

obywatelskiego (funkcjonowanie 
lokalnych partnerstw oraz aktywność 
struktur średniego rzędu – 
samorządu gospodarczego 
przedsiębiorstw) oraz wzrost 
poziomu kapitału społecznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Zdański, Dualny system kształcenia zawodowego, dostępny: 
jasnyhoryzont.pl/stuff/dualnysystem.pdf [data dostępu: 17.11.2014]; M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia zawodowego 

na zatrudnienie i bezrobocie młodzieży. Projekt programu wdrożenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w 
Polsce, I Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012; E. Lechman, Dualny system kształcenia zawodowego 

w Polsce - szanse i bariery wdrożenia, Gdańsk 2012, dostępny: 
mostwprzyszlosc.pl/documents/EkspertyzaEwaLechmanSystemdualny.pdf [data dostępu: 22.11.2014]. 

 
Warto zatem przyjrzeć się systemom kształcenia zawodowego w państwach, które są 

zdecydowanymi liderami we wdrażaniu tego rodzaju rozwiązań nie tylko w Europie, ale i na 
świecie – Niemczech, Austrii oraz Danii. Analizę tę poprzedza ogólna charakterystyka 
kształcenia zawodowego w Polsce.  
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9.1. Polska 
 
W polskim systemie edukacyjnym, który obejmuje obowiązkowe kształcenie między  

6 a 18 rokiem życia uczniowie po 9 roku nauki stają przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. 
Zasadniczymi formami kształcenia są: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum lub liceum 
ogólnokształcące. 

W polskich realiach, mimo problemów funkcjonowania wielu szkół zawodowych, 
chronicznego niedofinansowania i nie zawsze optymalnego sprofilowania oferty kształcenia 
względem potrzeb rynku pracy, zdecydowaną zaletą ZSZ jest możliwość nauczania w trybie 
kształcenia dualnego, tj. prowadzonego równolegle (przemiennie) w szkole oraz miejscu pracy. 
W tym trybie uczeń zdaje dwuczęściowy egzamin przed izbą rzemieślniczą (moduł teoretyczny  
i praktyczny), honorowany za granicą jako jedyny rodzaj świadectw zawodowych w Polsce 
potwierdzających kwalifikacje. Rzemiosło jako przedsiębiorstwa zrzeszone w organizacjach 
rzemieślniczych (składających się na samorząd gospodarczy prowadzący kształcenie 
zawodowe) obejmuje 80% kształcenia dualnego w Polsce w ramach przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników (80 tys. za rok szkolny 2012/2013)99.  

 
Rysunek 30. System kształcenia w Polsce 

 
Źródło: www.kuratorium.lublin.pl. 

                                                                 
99 Na podstawie danych Związku Rzemiosła Polskiego 2014. 
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Alternatywę stanowi kształcenie szkolne (kończące się egzaminem OKE) z marginalną 
liczbą godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne w warsztatach/pracowniach placówki lub 
ośrodkach kursowych, jednakże bez kontaktu z realnymi sytuacjami zawodowymi  
w przedsiębiorstwie. W tej sytuacji uwidaczniają się w sposób szczególnie dobitny braki w bazie 
sprzętowej. 

Drugi typ placówek stanowią technika, które choć odnotowują pewien wzrost 
zainteresowania tą formą kształcenia wśród uczniów, to w ocenach pracodawców zbyt mały 
nacisk kładą na przygotowanie praktyczne i realizują zbyt krótkie, często prowizoryczne praktyki 
zawodowe. Ten splot okoliczności i funkcjonowania techników może stanowić podstawę dla 
interwencji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. W tej sytuacji szczególnie dobre 
rezultaty może przynieść odpowiednie zagospodarowanie funduszy Unii Europejskiej  
na wsparcie finansowe realizacji praktyk zawodowych w technikach – w ogóle, a zwłaszcza  
w ramach kluczowych specjalizacji regionalnych. 

System kształcenia dualnego, w którym co najmniej 50% zajęć odbywa się w miejscu 
pracy, funkcjonuje w Polsce w części zasadniczych szkół zawodowych, w niektórych placówkach 
kształcenia praktycznego i ustawicznego100 (oraz kilku innowacyjnych kierunkach 
wprowadzanych przez uczelnie wyższe). W ramach rozwoju kształcenia dualnego  
w zasadniczych szkołach zawodowych oraz rozszerzania tej formy edukacji na poziom techników 
i szkolnictwa wyższego rekomendowane są następujące kroki101: 

• Pierwszy etap : placówki edukacyjne powinny nawiązywać stałą, partnerską 
współpracę z zakładami pracy; może to umożliwić kształcenie praktyczne  
w przedsiębiorstwach, w warunkach i na urządzeniach (maszynach), którymi one 
dysponują. Może to być pierwszy etap do rozszerzenia kształcenia dualnego, które 
wykazuje najwyższą zatrudnieniową efektywność edukacji zawodowej. 

• Drugi etap : należy podpisać umowę społeczną, która określi: (1) rolę partnerów 
społecznych w zakresie przygotowania programów kształcenia na stanowiskach pracy 
we współpracy z władzami oświatowymi, dyrektorami szkół zawodowych, 
pracodawcami i urzędami pracy; (2) sposoby finansowania praktycznego kształcenia 
młodzieży na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach przez władze publiczne  
i pracodawców; (3) sposoby doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych  
na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach; (4) sposoby wspierania szkół 
zawodowych, warsztatów szkolnych i centrów kształcenia praktycznego w sprzęt 
i instrukcje technologiczne. 

 

9.2. Austria 
 
Obowiązek szkolny trwa przez 9 lat od szóstego roku życia i rozpoczyna się od nauki  

w szkołach państwowych (Volksschulen) lub specjalnych. Po 4 latach kształcenie ogólne jest 
kontynuowane w szkołach głównych (Hauptschulen) przygotowujących do życia zawodowego lub 
ogólnokształcących wyższego stopnia (AHS). Średni szczebel edukacji obejmuje ostatni, 9 rok 
obowiązkowego kształcenia, które może być kontynuowane w szkole ogólnokształcącej stopnia 
wyższego (Allgemeinbildende Höhere Schulen), jak i w wielu rodzajach szkół zawodowych lub 

                                                                 
100 Warto zwrócić uwagę, że jedynie w 28% placówek miała miejsce praktyczna nauka zawodu (w rozumieniu właściwego 
systemu dualnego) u pracodawców w środowisku zbliżonym do rzeczywistych warunków pracy. 
101 M. Kabaj, Wpływ systemów kształcenia zawodowego…, op. cit. 
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zakończyć się na rocznym przygotowaniu do zawodu w szkołach politechnicznych 
(przedzawodowych – Politechnische Schulen), nastawionych w szczególny sposób na szybkie 
przyuczenie do pracy oraz kształcenie dualne przy kontynuowaniu nauki w szkole zawodowej. 
Rok o charakterze przygotowawczym wykorzystany jest na intensywne kształcenie praktyczne  
w firmach, jak również pracę z doradcami zawodowymi. 

Na poziomie systemu kształcenia zawodowego charakterystyczna jest wielość typów 
szkół kształcących w obszarze kwalifikacji zawodowych, zasadniczo jednak można mówić  
o podstawowych dwóch typach: szkoły zawodowe kształcące zawodowo stopnia średniego 
(BMS), np. szkoły handlowe i wyższego (BHS) – technika, akademie handlowe itp.  

W rozbudowanym systemie szkolnictwa zawodowego swoje miejsce znalazły różnorodne 
formy kształcenia oraz typy placówek. Warto wymienić chociażby szkoły zawodowe, handlowe, 
technika, szkoły kształcące w rzemiosłach oraz nastawione na specjalizacje branżowe  
w obszarze np. opieki socjalnej i zdrowia, ekonomii, turystyki, pedagogiki dziecięcej, rolnictwa 
czy dziedzin artystycznych. 

 

Rysunek 31. System kształcenia w Austrii 

 

Źródło: Kształcenie zawodowe w Austrii (broszura), ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, s.3. 
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Specyfika austriackiego systemu zakłada zwłaszcza w obszarze szkolnictwa 
zawodowego duże znaczenie praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach – stąd nauka w systemie 
dualnym odbywa się w 250 zawodach  naprzemiennie w szkole i zakładach pracy i trwa  
od 2 do 4 lat. Ma to miejsce nie tylko w rzemiośle oraz przemyśle, ale również chociażby  
w przypadku kierunków handlowych i turystycznych – w 2012 r. w system kształcenia dualnego 
zaangażowanych było około 40 tys. przedsiębiorstw i 40% ogółu wszystkich uczniów objętych 
obowiązkową edukacją szkolną102. W podziale na typ szkoły około 40% wybiera szkoły 
zawodowe (nawet do 80% czasu na praktyki zawodowe w firmie, 3-4 dni w tygodniu w systemie 
dualnym103), dalsze 40% technika (4 lub 5 letnie, 1/3 czasu na praktyki zawodowe w firmie, 
naprzemiennie lub w wakacje), a 20% szkoły ogólnokształcące. Oznacza to rokrocznie około 
80% uczniów nabywających kwalifikacje zawodowych. 

Świadectwo maturalne upoważnia do wstępu na uniwersytety, szkoły wyższe, akademie  
i kolegia (odpowiednik szkół policealnych), podobnie zresztą, jak zdany odpowiedni egzamin 
zawodowy (Berufsreifeprüfung), który umożliwia także naukę w wyższych szkołach 
zawodowych/technicznych (bardzo mocno zorientowanych na specjalizację). Egzamin ten składa 
się z czterech części: języka niemieckiego, obcego, matematyki oraz praktycznego przedmiotu 
zawodowego. Natomiast dostęp do wszystkich kierunków studiów i wyższych stanowisk 
gwarantuje po średniej szkole zawodowej (lub zawodowej na określonych warunkach) zdanie 
egzaminu Reife- und Diplomprüfung po 4- lub 5-letnim cyklu kształcenia i dopuszczeniu przez 
placówkę oświatową. Forma egzaminu, poza indywidualnymi zadaniami, zakłada pracę 
dyplomową (niekiedy realizowaną w małych grupach) na temat praktycznego rozwiązania 
zagadnienia/problemu konkretnego przedsiębiorstwa, w którym odbywana jest praktyka. 
Wymaga się zatem nie tylko kompetencji opisowych i analitycznych, ale również zorientowania  
w realiach branżowych, co ma niebagatelne znaczenie dla przyszłej pozycji i możliwości 
poruszania się po rynku pracy. 

Choć względnie złożony, w Austrii przychylnie postrzega się tamtejszy system 
kształcenia zawodowego, który oparł się naciskom ze strony Unii Europejskiej na większy udział 
osób kształconych ogólnie. Mimo, że wydaje się dość skomplikowany, zapewnia drożność 
ścieżek edukacyjnych w kierunku od kształcenia zawodowego do wyższego, ale i w przypadku 
zamiaru nauki zawodu po szkołach ogólnokształcących. W konsekwencji wiele osób uzyskuje 
średnie wykształcenie, a zarazem poziom bezrobocia wśród osób w wieku do 25 lat oscyluje  
w ostatnich latach wokół 8%, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi ponad 20%. 

Z uwagi na ustrój federalny, nadzór administracyjny nad szkolnictwem zawodowym 
sprawuje w przypadku techników Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sztuki (Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur), a nad szkołami zawodowymi odpowiednik polskiego 
Ministerstwa Gospodarki (Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft)  
o kompetencjach wkraczających w naukę i rozwój. Za wdrażanie szczegółowych przepisów 
odpowiadają instytucje landowe (regionalne) we współpracy z Austriacką Izbą Gospodarczą  
i izbami regionalnymi. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że za sprawne funkcjonowanie 
systemu odpowiadają zarówno agendy federalne (ministerstwa), samorząd gospodarczy (izby), 
jak również partnerzy społeczni (organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe), szkoły oraz 
przedsiębiorstwa. Wychodzi się z założenia, że współpraca międzysektorowa jest najlepszą 
drogą do zapewnienia odpowiednich kadr przedsiębiorstwom, które z założenia lepiej potrafią 
określić swoje potrzeby w tym zakresie niż sami urzędnicy. Jednym ze sposobów na osiągnięcie 

                                                                 
102 Biuro Analiz Sejmowych, Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej, nr 6(95)/2013. 
103 Dla porównania w Polsce są to maksymalnie 2 – 3 dni praktyk w tygodniu. 
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tego celu jest kolegialność prac i zatwierdzania programów nauczania. Jednocześnie pożądane 
jest powołanie rady nadzorczej składającej się z przedstawicieli różnych grup interesariuszy. 

Sposobem na przyciągnięcie firm do udziału w systemie dualnym są w Austrii 
świadczenia, które pokrywają częściowo koszty wynagrodzenia ucznia podczas praktycznej 
nauki zawodu, oraz preferencje dla przedsiębiorstw, których podopieczni osiągnęli wyróżniające 
się wyniki na egzaminach zawodowych w postaci nagród finansowych, a ponadto, w przypadku 
późniejszego zatrudnienia, obniżenia składek za takich młodocianych pracowników. 
Przyjmowaniu praktykantów sprzyja podejście dużej części przedsiębiorstw bliskie traktowania 
tego procesu jako inwestycji. 

 

9.3. Niemcy 
 
Obowiązek szkolny trwa przez 9 lat od 6 do 18 roku życia. Z uwagi na ustrój federalny  

w poszczególnych landach mogą występować drobne różnice wynikające ze specyfiki kulturowej 
oraz gospodarczej regionów. 

Pierwszym etapem nauki jest przeważnie 4-letnia szkoła podstawowa (Grundschule).  
W kolejnym etapie uczniowie wybierają między rodzajami szkół średniego szczebla: gimnazjum 
(kończące się tzw. małą maturą), szkołą realną (świadectwo ukończenia szkoły) oraz główną 
(przygotowującą do praktycznego kształcenia zawodowego w systemie dualnym).  
Po zakończeniu tego etapu edukacji uczniowie trafiają do gimnazjum wyższego stopnia 
(kończącego się bezpośrednio egzaminem maturalnym) lub jednego z wielu rodzajów szkół 
zawodowych, trwających 3-3,5 roku (szkoła zawodowa, zawodowa ze specjalizacją, gimnazjum 
zawodowe, rok przygotowania do zawodu). Wśród profili szkół zawodowych i techników można 
wymienić m.in. te przyuczające do konkretnych zawodów, jak i handlowe, ekonomiczno-
gospodarcze, turystyczne, związane z branżą opieki socjalnej czy pedagogiką oraz rolnicze. 

W dalszej kolejności istnieje możliwość podjęcia nauki w akademiach zawodowych lub 
zawodowych szkołach wyższych lub politechnikach i szkołach wyższych (na wstępie 
wymagających zwykle uzupełnienia edukacji ogólnej od osób idących ścieżką edukacji 
zawodowej oprócz gimnazjum zawodowego). 

W niemieckim systemie kształcenia zawodowego interesujące wydają się formy 
przygotowania zawodowego. Jedną z nich jest tzw. przygotowanie do kształcenia zawodowego 
adresowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub tych, którzy nie zdołali 
samodzielnie znaleźć zakładu szkolącego, w którym mogliby odbywać praktyki zawodowe  
w ramach systemu dualnego. Przeważnie jednak uczniowie zostają objęci tzw. podstawowym lub 
specjalnym kształceniem zawodowym, a w dalszej kolejności doskonaleniem/przeszkoleniem 
zawodowym, które pozwala pogłębić i uzupełnić kwalifikacje potrzebne na rynku pracy w obliczu 
dynamicznie zmieniających się warunków produkcji/procesów usługowych i technologii, będąc 
często podstawą awansu w pracy, nowej funkcji czy po prostu polepszenia pozycji na rynku 
pracy. Korzyści dostrzegane są także ze strony przedsiębiorstw, z których w ostatnich latach 
ponad 20% przyjmuje uczniów na praktyki mimo braku formalnych nakazów. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że na ostatnich wymienionych etapach kształcenia 
ogromną rolę spełniają także centra kształcenia zawodowego, oferujące różnorodne formy 
kształcenia ustawicznego. Niekiedy koszty podniesienia kwalifikacji ponosi sam pracodawca  
w ramach tzw. kształcenia ponadzakładowego, np. w sytuacji, gdy nie posiada odpowiedniego 
zaplecza technicznego czy możliwości organizacyjnych, by część umiejętności praktycznych 
wykształcić w swoim zakładzie. 
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W systemie dualnym, oferującym kształcenie w 350 zawodach, naukę, trwającą 2-3 lata, 
pobierało w ostatnich latach 69% uczniów szkół zawodowych i techników. Praktyka 
w przedsiębiorstwach odbywa się 3-4 dni w tygodniu pod warunkiem znalezienia przez ucznia 
samodzielnie zakładu rzemieślniczego lub firmy przemysłowej, która go przyjmie. Uczniów  
w znajdowaniu odpowiednich miejsc praktyk wspierają internetowe platformy, które pośredniczą 
między pracodawcami i uczniami oraz umożliwiają dodatkowo zdiagnozowanie swoich 
predyspozycji zawodowych, zdobycie informacji o danym przedsiębiorstwie czy nawet zawodzie 
oraz perspektywach po ukończeniu konkretnego typu szkoły104. 

 
Rysunek 32. System kształcenia w Niemczech 

 
Źródło: Kształcenie zawodowe w Niemczech (broszura), ZWH – Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk, s. 3. 

 
Charakterystyczne w przypadku niektórych kierunków kształcenia jest zdawanie 

egzaminu częściowego w połowie cyklu kształcenia. Za główną zaletę systemu dualnego uznaje 
się sprofilowanie kwalifikacji oraz szerzej rozumianych kompetencji ucznia do realiów i potrzeb 
przedsiębiorstw w obliczu zmieniających się realiów oraz technologii i procesów – w branżach 

                                                                 
104 Warto wskazać zwłaszcza dwa wyróżniające się przykłady: azubis.de oraz azubi.net.  
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zarówno rzemieślniczych, przemysłowych, handlowych, jak i usługowych. Co więcej, absolwent 
wykształcony w tym systemie ma za sobą cenne doświadczenie na rynku pracy. Jest to 
szczególnie ważne w kontekście dynamicznie rozwijającej się niemieckiej gospodarki, która 
wykazuje stały i rosnący popyt na wykwalifikowanych pracowników fizycznych różnych szczebli  
w obliczu zwiększającego się eksportu. Zarazem pewna autonomia landów w zakresie 
kształtowania oferty edukacyjnej pozwala lepiej dopasować kształcenie do regionalnych 
specjalizacji i potrzeb pracodawców. Objawia się to np. wydłużeniem o rok obowiązku 
kształcenia w niektórych landach. 

W sprawach nadzoru funkcjonowania i zarządzania systemem kształcenia zawodowego 
ma miejsce rozdział kompetencji między Federalnym Ministerstwem Oświaty i Badań, 
Ministerstwem Gospodarki, Landami (i podległymi im regionalnymi oddziałami instytucji wsparcia) 
oraz izbami rzemieslniczymi i przemysłowo-handlowymi. Specyfika udziału w tym modelu 
samorządu gospodarczego i przedsiębiorstw opiera się na następujących założeniach 
realizowanych w praktyce105:  

1) współodpowiedzialności i współdecydowaniu przedsiębiorstw za kształcenie zawodowe;  
2) obowiązku współdziałania i zasadzie solidarności (możliwa edukacja na własne potrzeby 

i wykraczająca poza nie); 
3) wpływie na treść i sposób organizacji systemu edukacji zawodowej;  
4) kształceniu ukierunkowanym na ofertę.  

Ostatecznie chodzi o to, by kształcić kompetencje i kwalifikacje, na które jest 
zapotrzebowanie u pracodawców, a do tego zapewnić odpowiedni poziom podaży absolwentów 
w danej dziedzinie/specjalizacji (przy unikaniu zarówno niedoborów, jak i zbytniej nadwyżki  
w stosunku do możliwości absorbcji pracowników przez gospodarkę). 

 

9.4. Dania 
 
Obowiązkowa nauka106 w Danii trwa 9 lat (10 rok nieobligatoryjny), licząc  

od sześciolatków trafiających do szkoły podstawowej (folkeskole) bez podziałów na ścieżki 
edukacyjne, trwającej do 10 klasy – z jednym wychowawcą i zespołem nauczycieli. W następnej 
kolejności przed uczniem pozostaje wybór szkoły średniej ogólnokształcącej z elementami 
kształcenia zawodowego - gimnasium (przygotowującej na studia, o profilu handlowym lub 
technicznym – praktyki w trybie warsztatów szkolnych) lub szkoły o profilu zawodowym 
(erhversskole). W tego rodzaju placówkach nauka praktyczna odbywa się w rzeczywistym 
środowisku pracy w przedsiębiorstwach. Szkolnictwo wyższe obejmuje zasadniczo uniwersytety  
i kolegia ukierunkowane zawodowo z możliwością podjęcia krótszego i dłuższego toku 
kształcenia. 

Do szkół zawodowych w duńskim systemie edukacji trafiają uczniowie w wieku 16 lat. 
Kończą oni naukę, mając 19-20 lat (w praktyce jest to około 1/3 populacji wszystkich uczniów). 
Podział szkół zawodowych wynika z ich profilu: techniczne, handlowe, związane ze służbą 
zdrowia i opieką społeczną, rolnicze, morskie. Szkoły, choć podlegają duńskiemu MEN, to mają 
pewną autonomię w zakresie tworzenia i adaptacji programów nauczania do potrzeb lokalnych 
gospodarek. Istotną rolę przy tworzeniu wspomnianych dokumentów odgrywają partnerzy 

                                                                 
105 R. Helmig, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Seminarium nt. kształcenia zawodowego  
w Niemczech, dostępny: www.lewiatan.pl [data dostępu: 22.03.2014]. 
106 Nie jest on tożsamy z obowiązkiem szkolnym. 
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społeczni wpływający  na strukturę nauczanych kompetencji/kwalifikacji, jak i czas trwania nauki. 
Organem, który reprezentuje partnerów społecznych są tzw. komisje branżowe finansowane ze 
środków od sektora przedsiębiorstw, w których skład wchodzą zarówno przedstawiciele 
pracodawców, jak i pracowników. 

 
 

Rysunek 33. System kształcenia w Danii 

 

Źródło: www.avoieproeurope.onisep.fr. 

 
Uczniowie mogą wybierać z gamy przeszło 85 programów obejmujących 200 

specjalizacji, objętych naprzemiennym systemem dualnym – nauka w szkole przeplata się  
z nauką w zakładzie pracy. Co istotne, gdy liczba kandydatów przekracza potrzeby rynku, to 
zostaje ograniczona liczba przyjęć na poszczególne profile. 

Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest nieobligatoryjny udział w okresie 
przygotowawczym.  W zależności od typu szkoły trwa on od kilku do kilkudziesięciu tygodni (20  
w szkołach technicznych). W jego trakcie uczeń ma prawo i możliwość zapoznać się  
z programem nauczania, specyfiką danego zawodu, zasięgnąć fachowego poradnictwa przed 
ostateczną deklaracją, co do wyboru kierunku kształcenia. Dopiero po okresie wstępnym 
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rozpoczyna się właściwa nauka w trybie naprzemiennym (w szkołach technicznych poprzedzona 
jeszcze 20 tygodniami przygotowania teoretycznego). Istnieje także możliwość rozpoczęcia 
edukacji zawodowej od pracy w firmie w oparciu o kontrakt, co jest alternatywą dla okresu 
przygotowawczego w szkole – cel pozostaje jednak ten sam – dać czas na zapoznanie się  
ze specyfiką dziedziny zawodowej i podjęcie ostatecznej decyzji. 

W duńskim systemie praktyczna nauka u pracodawców obejmuje 2/3 godzin 
programowych i ma charakter płatny. W zależności od konkretnego programu istnieje możliwość 
kształcenia w kilku przedsiębiorstwach lub autoryzowanych instytucjach szkoleniowych. Także  
w tym modelu znalezienie miejsca praktyk zależy od ucznia i to on jest odpowiedzialny za 
przekonanie do siebie zakładu pracy. 

Na uwagę zasługują także duńskie rozwiązania w kształceniu zawodowym osób 
niepełnosprawnych, którym zostaje przydzielony tutor osobiście prowadzący naukę przez cały 
czas trwania cyklu kształcenia (od 1,5 do 3 lat) w trybie modułowym. 

Oprócz wskazanych typów szkół istnieją także szkoły przygotowujące do zawodu, 
przeznaczone dla osób przed 25 rokiem życia, które z różnych powodów (przeważnie o podłożu 
problemów społecznych) wypadły z systemu edukacyjnego. Celem programu jest szybkie 
wdrożenie takiego ucznia rynek pracy, stąd obszary nauki są podejmowane przez placówki  
w bardzo elastyczny sposób w oparciu o konsultacje i zgłaszanie konkretnego zapotrzebowania 
przez lokalny przemysł czy branże związane z przetwórstwem żywności/rolnictwem. Tym samym 
jest to kolejne rozwiązanie, wynikające z jednego z fundamentalnych założeń duńskiego systemu 
edukacji, które wiąże się z zapewnianiem możliwości dokształcania/kształcenia ustawicznego na 
każdym etapie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej – nawet przerwanej. Konsekwencją przyjęcia i 
wagi omawianego założenia jest także ogromna dbałość o integrację  
i komplementarność kształcenia zawodowego i ustawicznego kształcenia zawodowego  
w programach nauki pozaszkolnej, będącej kontynuacją i pogłębieniem zagadnień. 

Kształcenie dualne i nauka praktyczna w miejscu pracy są także duńskim sposobem  
na skuteczną walkę z bezrobociem młodych w wieku 18-25 lat107:  na zlecenie urzędów pracy 
uzupełniają oni kwalifikacje zarówno ogólne, jak i praktyczne zawodowe (około 1/3 czasu 
szkolenia) w sytuacji wyboru ścieżki zorientowanej praktycznie. 

Unikalne rozwiązanie stanowi ponadto elektroniczny system Trainee plan 
ewidencjonujący postępy ucznia, obecność na zajęciach, plany lekcji, oceny, jego indywidualnie 
obraną ścieżkę kariery oraz inne dokumenty szkolne. Uczniowi umożliwia on dostęp  
do spersonalizowanej na podstawie wprowadzonych danych informacji edukacyjnej, pracodawcy 
natomiast lepszą orientację w możliwościach i postępach młodocianego pracownika. 

 
Podsumowanie analizy benchmarkingowej europejskich systemów kształcenia 
zawodowego 

 
Na bazie doświadczeń niemieckich, austriackich i duńskich we wdrażaniu  

oraz rozpowszechnianiu systemu dualnego można przyjąć, że i w Polsce relacje placówek 
edukacyjnych (w tym placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego) i przedsiębiorstw 
powinny być oparte o koncepcję współpracy międzysektorowej, m.in. w zakresie 
rozpowszechniania i wdrażania dualnego systemu kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym  

                                                                 
107 Program Youth Action, www.ufm.dk. 
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i wyższym108. Odbywać się to powinno przy współudziale głównych aktorów systemu 
edukacyjnego oraz przy zwiększeniu liczby godzin przedmiotów praktycznych i praktyk 
zawodowych w technikach oraz szkołach pomaturalnych i policealnych. Za zwiększeniem 
nacisku na kształcenie praktyczne powinny pójść zmiany organizacyjne, tak aby w miarę 
możliwości kumulować dni przeznaczone na naukę w przedsiębiorstwach. Praktyki zawodowe 
powinny także w możliwie największym stopniu odbywać się w przedsiębiorstwach oraz 
komplementarnie – w centrach kształcenia – niezależnie od tego, na jakim poziomie 
zaawansowania sprzętem techno-dydaktycznym dysponuje szkoła. Model ten od lat 
praktykowany jest zwłaszcza w Niemczech. Nowoczesne ośrodki stanowią opcję 
komplementarną wobec praktyki u pracodawców. Jest to forma uzupełnienia zgodnie  
z programami kształcenia umiejętności (zwłaszcza praktycznych, ale i teoretycznych), które  
z różnych powodów nie mogłyby być w dostatecznym stopniu doskonalone przy odbyciu nawet 
kilku staży w przedsiębiorstwach z danej branży (np. zbytnia specjalizacja, rodzaj 
wykorzystywanego sprzętu czy wąski segment obsługiwanych klientów). Warto przy tym 
zaznaczyć, że w funkcjonowanie, wsparcie merytoryczne, sprzętowe (w zakresie 
oprzyrządowania technicznego), a niekiedy nawet kadrowe, zaangażowane są samorząd 
terytorialny, jak również same przedsiębiorstwa i reprezentujący je samorząd gospodarczy. 

Dobrym pomysłem może okazać się ponadto przeniesienie wzorca tworzenia 
branżowych rad pracodawców na grunt szkół ponadgimnazjalnych oraz wsparcie szkół przez 
samorząd terytorialny w pozyskiwaniu firm do współpracy – zwłaszcza w pożądanych kierunkach 
w zakresie przyjmowania uczniów na praktyki i tworzenia klas patronackich. 

Poza tworzeniem ram systemowych i instytucjonalnych dla wydatkowania środków nie 
należy zapominać o aspekcie motywacyjnym podejmowania kształcenia zawodowego  
a w dalszej kolejności podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród uczniów – zwłaszcza  
w systemie dualnym. Kampania promocyjna kształtująca pożądane postawy i kreująca 
zainteresowanie powinna być kierowana do uczniów i potencjalnych uczestników kursów 
kwalifikacyjnych. Musi ona zarazem jasno artykułować tzw. call to action – wezwanie  
do konkretnego działania już po etapie zainteresowania treściami promocyjnymi. Nawet 
najlepsza kampania medialna może okazać się mało skuteczna, jeżeli odbiorca nie trafi 
zachęcony przekazem w odpowiednie miejsca (strony www, osoby itd.), gdzie uzyska dodatkowe 
informacje, które pozwolą mu podjąć możliwie racjonalną decyzję (opartą o opis i prezentacje 
zawodu, przyszłych warunków pracy, płacy, ścieżki kariery, możliwości rozwoju itd.). W obliczu 
braku źródeł w polskim Internecie dostosowanych do młodego odbiorcy w formie przekazu, 
języku, warstwie multimedialnej, prostocie można mówić o istotnej luce, brakującym ogniwie, 
które na chwilę obecną hamuje upowszechnianie dualnego systemu kształcenia. 

Odrębnym powodem barier w upowszechnianiu dualnego systemu kształcenia bywa  
w Polsce konkurencyjne nastawienie niektórych środowisk oświatowych względem praktycznej 
nauki zawodu u pracodawców. Rozumowanie to zakłada, że posyłając uczniów na praktyki  
do zakładu pracy, odbiera się pracę (godziny etatowe) instruktorom warsztatowym. Różnice 
interesów na linii szkoła placówka przebiegają także niekiedy na linii efektów kształcenia: pod 
wymogi egzaminacyjne vs. pod potrzeby i realia funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce 
rynkowej. Okazuje się, że nie jest oczywistym, iż w przypadku wielu zawodów to raczej wymogi 
egzaminacyjne powinny nadążać za zmianami w przedsiębiorstwach i technologiach, a nie 
odwrotnie. Zniwelowanie opisanych barier na poziomie regionalnym jest możliwe w aktualnie 
obowiązującym w Polsce systemie prawnym (i statusie prawnym samorządu gospodarczego 
pracodawców) przez podjęcie przez samorząd wojewódzki roli koordynatora działań mających  

                                                                 
108 J. Grabowski, K. Bondyra, W. Jagodziński, M. Jabłoński, W. Ławniczak, Analiza możliwości kształcenia kadr na 
poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, 
Kutno 2014. 
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na celu szersze podejmowanie i zacieśnianie współpracy z pracodawcami oraz jej stymulowanie 
przez tworzenie jednoznacznych zachęt finansowych. 

Warto podkreślić, że zarówno Niemcy, Austria, jak i Dania są członkami organizacji 
WorldSkills International, której celem jest zachęcanie młodych ludzi do kształcenia zawodowego 
i doskonalenia umiejętności zawodowych, m.in. poprzez organizację konkursu WorldSkills109. 
Konkurs co dwa lata wzbudza olbrzymie zainteresowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,  
w tym międzynarodowych ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego oraz przedstawicieli 
polityki i biznesu. Ekscytująca rywalizacja jest sposobem na zwiększenie chęci do nauki zawodu 
zarówno z grupy zawodów tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Członkowie WorldSkills 
International pochodzą z 72 państw i regionów. Niestety, Polska nie jest jednym z nich. 
O dynamicznym rozwoju organizacji świadczy wzrost liczby członków - tylko w ciągu ostatnich 
czterech lat przybyło 19 nowych członków. Obok Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin, 
większości państw członkowskich Unii Europejskiej, członkami tej organizacji są np. Wietnam, 
Iran, Singapur czy Namibia. Spośród członków z Unii Europejskiej w zawodach uczestniczą 
reprezentanci państw o znacznie mniejszym potencjale niż Polska: Łotwa (2,2 mln mieszk.) czy 
Estonia (1,3 mln). Ostatnia edycja konkursu110 odbyła się w lipcu 2013 r. na terenie słynnych 
Targów Lipskich. Patronat nad konkursem objęła Kanclerz Niemiec Angela Merkel. W Lipsku 
młodzi ludzie rywalizowali w 46 konkurencjach, na przykład takich jak cukiernictwo, fryzjerstwo, 
kosmetyka, florystyka, projektowanie mody, grafika komputerowa, mechatronika, instalacje 
elektryczne, robotyka, murarstwo, lakiernictwo, blacharstwo czy stolarstwo meblowe. Ważnym 
wydarzeniem podczas WorldSkills w Lipsku była inauguracja Europejskiego sojuszu na rzecz 
przygotowania zawodowego111. Sojusz ten ma na celu rozwijanie wysokiej jakości szkoleń  
w formie przyuczania do zawodu, podnoszenie jakości nauki przez praktykę w ramach systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz promowanie krajowych partnerstw na rzecz kształcenia 
łączącego naukę w szkołach zawodowych ze zdobywaniem doświadczenia 
w przedsiębiorstwach.  
  

                                                                 
109 Opracowano na podstawie: K. Bondyra, M. Lis, A. Świdurska, WorldSkills jako element rozwoju kształcenia 
zawodowego, w: K. Bondyra, W. Jagodziński, Z. Sulżycki, A. Świdurska (red.), Razem dla rozwoju rzemiosła. Społeczna 
odpowiedzialność w procesie rozwoju kadr, M-Druk, Świnoujście 2013, s. 28 – 41; WorldSkills po raz 42. I tylko nas tam 
nie było…, dostępny: zawodowcy-24.pl [data dostępu: 17.08.2014]. 
110 Kolejna, 43. edycja konkursu WorldSkills odbędzie się w Brazylii w dniach 11-16 sierpnia 2015 r. 
111 Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, Komisja Europejska, Komunikat 
prasowy, Bruksela/Lipsk 2 lipca 2013, dostępny: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-634_pl.htm [data dostępu: 
22.11.2014]. 
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10. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ROZWOJU PLACÓWEK KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM 

 
Istotnym składnikiem analizy działalności placówek kształcenia zawodowego  

i ustawicznego prowadzących działalność w województwie wielkopolskim było przeprowadzenie 
diagnozy podmiotów w ujęciu analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) – 
metody analizy atutów i słabości jednostek w warunkach szans i zagrożeń stwarzanych przez 
otoczenie zewnętrzne. Jak wynika z przeprowadzonej analizy (tabela 37) badane placówki 
prowadzą działalność w otoczeniu kreującym zarówno liczne szanse, jak i zagrożenia.  

 
Tabela 37. Analiza mocnych i słabych stron placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzących 
działalność w województwie wielkopolskim w warunkach szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie (analiza SWOT) 

Mocne  strony  Słabe strony  
• Współpraca większości placówek 

z przedsiębiorcami (86% placówek), głównie 
w  zakresie organizacji w zakładach pracy 
odwiedzin uczniów i słuchaczy oraz 
praktycznej nauki zawodu; 

• Współpraca z urzędem pracy (74,4% 
placówek), głównie poprzez udział w targach 
pracy organizowanych przez PUP oraz 
organizowanie kursów dla osób bezrobotnych 
skierowanych przez PUP; 

• Wysoki poziom świadomości dyrektorów 
większości placówek w zakresie korzyści 
wynikających ze współpracy z 
przedsiębiorcami – 78,4% respondentów 
przyznało, że prowadzone przez nich podmioty 
chętnie podjęłyby współpracę z kolejnymi 
pracodawcami; 

• Jakość bazy sprzętowej WSCKZiU – 86,3% 
bazy sprzętowej jest zbliżone poziomem 
jakości do wyposażenia przedsiębiorstw; 

• Okres użytkowania bazy sprzętowej w 
WSCKZiU – 30% stanowisk jest wyposażonych 
w maszyny i urządzenia o okresie użytkowania 
do 2 lat, a 43,8% – od 3 do 5 lat;   

• Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu – największą grupę 
stanowią nauczyciele dyplomowani (41%), 
a następnie nauczyciele mianowani (36%); 

• Posiadanie statusu ośrodków 
egzaminacyjnych. 

• Niewykorzystany potencjał współpracy z przedsiębiorcami – mała liczba 
placówek kształci w systemie dualnym; 

• Niedopasowanie struktury oferty kształcenia do struktury kwalifikacji 
i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców, w tym oferowanie 
kształcenia w tych samych zawodach przez placówki prowadzące 
działalność w sąsiednich powiatach w branżach niegenerujących 
dużego popytu na pracę;  

• Słaby związek przestrzenny między lokalizacją placówek kształcenia 
zawodowego i ustawicznego a poziomem zaspokojenia potrzeb 
lokalnych w zakresie popytu na pracę; 

• Stosunkowo niska jakość bazy sprzętowej – 19,1% bazy sprzętowej 
ogółu placówek zostało ocenione jako przestarzałe i nieadekwatne do 
aktualnych potrzeb pracodawców i gospodarki, a 39,5% jest na niższym 
poziomie jakości niż wyposażenie przedsiębiorstw; 

• Okres użytkowania bazy sprzętowej – 32,9% ogółu stanowisk jest 
wyposażonych w maszyny i urządzenia o okresie użytkowania powyżej 
10 lat; niespełna 10,6% stanowisk jest wyposażonych w maszyny i 
urządzenia o okresie użytkowania do dwóch lat; 

• Duże potrzeby finansowe placówek – większość respondentów nie 
potrafiła jednak precyzyjnie określić potrzeb w zakresie bazy sprzętowej 
i dydaktycznej; 

• Niewystarczające środki finansowe na działalność i rozwój 
poszczególnych typów placówek kształcenia zawodowego 
i ustawicznego; 

• Brak osobowości prawnej placówek (finansowanie przede wszystkim ze 
środków budżetowych jednostek samorządu prowadzących 
poszczególne podmioty), a w efekcie ograniczenia w samodzielnym 
pozyskiwaniu środków finansowych poprzez udział w projektach 
unijnych. 
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Szanse Zagro żenia 
• Kierunki rozwoju edukacji określone w 

dokumentach strategicznych na poziomie 
UE (np. Strategia Europa 2020, Edukacja i 
szkolenia 2020), kraju (np. Strategia 
Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju 
Kapitału Ludzkiego 2020, Perspektywa 
uczenia się przez całe życie), regionu (np. 
Wielkopolska 2020. Zaktualizowana 
Strategia Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego do 2020 roku); 

• Polityka przemysłowa UE mająca na celu 
poprawę konkurencyjności przemysłu 
europejskiego, aby mógł on nadal pełnić 
rolę czynnika napędzającego 
zrównoważony wzrost i zatrudnienie 
w Europie (ze szczególnym 
uwzględnieniem założeń w zakresie 
rozwoju kształcenia zawodowego oraz 
umiejętności zawodowych);  

• Przyjęcie modelu rozwoju regionu, 
zakładającego wzajemnie korzystne relacje 
między biegunami wzrostu a ich 
otoczeniem (tzw. rozwój dyfuzyjno-
absorpcyjny (Strategia Rozwoju 
Województwa Wielkopolskiego do 2020 
roku); 

• Promocja, wspieranie rozwoju i polityki w 
zakresie kształcenia dualnego jako sposobu 
na zwiększenie konkurencyjności młodych 
ludzi na rynku pracy; 

• Realizacja celów Europejskiego sojuszu na 
rzecz przygotowania zawodowego; 

• Zapotrzebowanie na robotników 
wykwalifikowanych – w województwie 
wielkopolskim w 2013 r. grupa ta stanowiła 
w strukturze najbardziej poszukiwanych 
zawodów 43,9% przy średniej dla kraju 
wynoszącej 31,9%  (Bilans Kapitału 
Ludzkiego – Badanie Pracodawców 2013); 

• Powolna poprawa sytuacji szkolnictwa 
zawodowego, osłabionego reformą edukacji 
zawodowej na rzecz kształcenia ogólnego – 
młodzi ludzie zaczynają dostrzegać 
korzyści wynikające z posiadania zawodu, 
takie jak samodzielność czy większa 
konkurencyjność na rynku pracy; 

• Promocja dobrych praktyk związanych 
z kształtowaniem pozytywnego wizerunku 
pracy zawodowej oraz zachęcaniem do 
doskonalenia umiejętności zawodowych 
(np. Konkurs „Jakie znasz zawody?”, 
konkurs umiejętności zawodowych 
WorldSkills). 

• Słaba integracja kształcenia i szkolenia z rynkiem pracy; 
• Niski kapitał społeczny w środowisku pracodawców i stosunkowo niewielki 

ich udział w ramach międzysektorowej współpracy 
o zinstytucjonalizowanym charakterze (niski odsetek zrzeszonych 
w organizacjach pracodawców, instytucjach otoczenia biznesu, cechach 
rzemieślniczych itp.);  

• Stosunkowo niski (jak na potrzeby rynku pracy i kształcenia zawodowego 
oraz ustawicznego) stopień zaangażowania pracodawców w system 
szkolnictwa zawodowego i praktycznego; 

• Brak realnych i atrakcyjnych form i sposobów zachęcania pracodawców 
(głównie o charakterze finansowym, a zatem najbardziej wymiernym) do 
uczestnictwa w procesach kształcenia zawodowego i praktycznego; 

• Niski poziom współpracy międzysektorowej angażującej pracodawców, 
szkoły i samorządy (ograniczona liczba instrumentów, które powinny czynić 
taką współpracę atrakcyjną i efektywną dla wszystkich stron); 

• Rozwój przestrzenny placówek w regionie bez prowadzenia szczegółowych 
badań i analiz dotyczących czynników ich lokalizacji  
i rozwoju; 

• Podejmowanie decyzji o dalszym rozwoju placówek bez prowadzenia 
szczegółowych badań i analiz dotyczących efektywności ich 
funkcjonowania (np. wśród uczniów/słuchaczy realizujących praktyczną 
naukę zawodu, pracodawców/inwestorów); 

• Duża skala wewnętrznego zróżnicowania województwa wielkopolskiego, 
np. spolaryzowanie procesu przyrostu liczby miejsc pracy oraz rozwoju 
przedsiębiorczości – podział regionu na aktywne centrum oraz raczej 
stagnacyjne części północną i wschodnią (stopa bezrobocia od 4,2% 
w Poznaniu i 4,5% w powiecie poznańskim do 20,9% w powiecie 
wągrowieckim przy średniej dla regionu 9,6%);  

• Pogłębianie się procesu starzenia się społeczności na skutek zmian 
w modelu rodziny, stylu życia i związany z tym wzrost w regionie 
obciążenia demograficznego  –  w latach 2011-2013 z 55,1 do 57,1 osób 
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (relatywnie 
duży zakres zmienności wartości wskaźnika: w 2013 r. od 55,0 w powiecie 
poznańskim do 63,2 w Kaliszu); 

• Niż demograficzny skutkujący spadkiem liczby uczniów; 
• Duży (zwłaszcza wobec rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych 

pracowników fizycznych) i zróżnicowany przestrzennie udział osób 
bezrobotnych w ogólnej liczbie absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych – w 2013 r. od 4,4% w Poznaniu do 44,8% w powiecie 
jarocińskim przy średniej dla regionu 21,4% – zdecydowanie większy niż w 
przypadku absolwentów pozostałych szkół ponadgimnazjalnych;  

• Wzrost w regionie liczby osób przedwcześnie opuszczających system 
edukacji – w 2006 r. 3,6% osób w wieku 15-24 lata, w 2012 r. – 5,4%; 

• Niski udział osób dorosłych w kształceniu i szkoleniach (od 2008 r. około 
4%);  

• Zbyt częste zmiany w prawie oświatowym, szczególnie z zakresu 
kształcenia zawodowego; 

• Ścieranie się indywidualnych interesów Centrów Kształcenia Praktycznego; 
• Trudności związane z zatrudnianiem wysoko wykwalifikowanych 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu (ograniczenia finansowe – wysokie 
wymagania płacowe kadry z dużym doświadczeniem zawodowym); 

• Niewystarczająca promocja kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych, danych GUS BDL oraz: Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2014-2020, WRPO 2014+ (Projekt), Poznań, 4 kwietnia 2014 r., dostępny: 
http://wrpo.wielkopolskie.pl/attachments/article/2896/projekt%20wrpo%202014+%209%200.pdf [data 

dostępu:10.11.2014]; Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2012/2013 na rynku 
pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, 2014, dostępny: wup.poznan.pl/dzialania-rynku-

pracy/opracowania-i-analizy [data dostępu: 19.11.2014]. 
 
Zasadnicze szkoły zawodowe stały się w Polsce po 1989 r. szkołami negatywnego 

wyboru, co przejawia się spadkiem naboru i utrwaleniem obciążających je stereotypów 
społecznych. Wobec rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników fizycznych 
oraz wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób młodych, niezbędne są działania mające  
na celu poprawę wizerunku społecznego tego elementu systemu edukacji zawodowej, jak 



 
DIAGNOZA STANU I POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
140 

również podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez zacieśnienie współpracy 
z pracodawcami. Atutem zasadniczych szkół zawodowych oraz analizowanych placówek 
kształcenia zawodowego i ustawicznego jest możliwość prowadzenia kształcenia w trybie 
dualnym, tj. równolegle (przemiennie) w szkole oraz miejscu pracy. Jest to jedyny segment  
w polskim systemie edukacji, w ramach którego funkcjonuje wysoko cenione w Unii Europejskiej 
kształcenie dualne – zwłaszcza w krajach o silnych gospodarkach i niskim bezrobociu osób 
poniżej 30 roku życia, jak chociażby Niemcy czy Austria. Ten model kształcenia zapewnia 
najlepsze przygotowanie praktyczne absolwentów, a w efekcie zwiększa szanse młodych osób 
na rynku pracy. Warto podkreślić, że jedną z zalet kształcenia w systemie dualnym jest 
kształtowanie u młodocianego pracownika postaw i kompetencji cenionych przez pracodawców, 
takich jak: realizm życiowy, rozwój aspiracji, poważny stosunek do pracy, przedsiębiorczość, 
chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Odbudowa kompleksowego systemu 
kształcenia zawodowego z uwzględnieniem edukacji w miejscu pracy powinna być celem 
wydatkowania środków Unii Europejskiej. Środki te pozwolą, z jednej strony zmaksymalizować 
korzyści wynikające z wdrażania systemu kształcenia dualnego, a z drugiej zminimalizować 
wpływ ograniczeń, takich jak np. uzależnienie edukacji od koniunktury gospodarczej i kondycji 
firm czy nieszczelny system zachęt finansowych dla przedsiębiorstw.  

Coraz ważniejszą rolę w rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego będzie 
odgrywać współpraca mi ędzysektorowa . Może przybierać ona różne formy, jednak 
w kontekście budowania kapitału społecznego powinna mieć charakter partnerski, przy 
naturalnym założeniu o roli „gospodarza procesu” i wiodącej roli ze strony samorządu 
terytorialnego, jako dysponenta większości środków finansowych (zwłaszcza na poziomie 
regionalnym). Z założeń w zakresie pozyskiwania umiejętności i siły roboczej, zawartych  
w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, wynika m.in., że niezbędne jest zawieranie 
partnerstw na rzecz kształcenia łączącego naukę w szkołach zawodowych ze zdobywaniem 
doświadczenia w przedsiębiorstwach. Mimo trudności w podejmowaniu partnerstw publiczno-
prywatnych, w państwach członkowskich Unii Europejskiej obserwuje się dynamiczny wzrost 
liczby tego rodzaju przedsięwzięć – liczne przykłady potwierdzają, że współpraca 
międzysektorowa przyczynia się do zwiększenia efektywności działań zmierzających do 
zaspokajania różnych potrzeb społeczności regionalnych i lokalnych. Kluczowe jest więc 
zwiększenie świadomości pracodawców oraz organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego 
w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. Z obserwacji 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że po wielu latach doświadczeń w tym 
zakresie (…) wzrasta zainteresowanie decydentów odpowiedzialnych za szkolnictwo, 
dopasowaniem kształcenia do potrzeb rynku pracy i związanymi z tym dalszymi losami 
absolwentów na tym rynku. Poprawa obecnej sytuacji wymaga jednak współpracy szkół 
z pracodawcami oraz nowych inwestycji przyczyniających się do wzrostu zatrudnienia  
na lokalnych rynkach pracy112.  

W ramach realizacji zadania, obejmującego przygotowanie ekspertyzy nt. stanu i potrzeb 
w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w województwie wielkopolskim, 
wypracowano ponadto następujące rekomendacje: 

 

                                                                 
112 Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2012/2013 na rynku pracy, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań, 2014, dostępny: wup.poznan.pl/dzialania-rynku-pracy/opracowania-i-analizy [data 
dostępu: 19.11.2014]. 
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1) Prowadzenie bada ń o charakterze diagnostycznym oraz prognostycznym dotyczących 
oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych/placówek/ośrodków, które umożliwiają uzyskiwanie 
i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w szczególności w formach 
pozaszkolnych, w kontekście jej dostosowywania się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Mowa tu 
zwłaszcza o konieczności pogłębionych badań (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) w ujęciu 
reprezentacji typologicznej interesariuszy systemu kształcenia zawodowego z otoczenia tych 
placówek oraz odniesienie do poziomu regionu, jak i powiatów (lokalnych rynków pracy). Postulat 
opracowania pogłębionych studiów przypadków w postaci portretów terytorialnych dla każdego  
z powiatów uzasadniony jest silnym zróżnicowaniem ich specyfiki społeczno-gospodarczej oraz 
uwarunkowań rynku pracy. Co więcej, przy odpowiednim zaprojektowaniu procesu badawczego  
i rozwinięciu go o moduł konsultacyjny, tego rodzaju badanie może stać się pretekstem do 
nawiązywania współpracy międzysektorowej między uczestnikami badań reprezentującymi różne 
instytucje czy podmioty.  
 
2) Monitoring losów absolwentów szkolnictwa zawodow ego  rozumiany jako prowadzenie 
systematycznych i wielowymiarowych analiz, które powinny objąć nie tylko mierzalne wskaźniki, 
jak poziom zatrudnienia czy bezrobocia z podziałem na profile kierunków kształcenia, ale i dane 
o charakterze jakościowym: motywy wyboru formy i kierunku kształcenia, przydatność 
pozyskanej wiedzy i nabytych umiejętności na rynku pracy, kluczowe czynniki sukcesu 
(rozumianego jako praca w zawodzie, wysoki poziom satysfakcji z pracy, awanse itp.) oraz źródła 
ewentualnych „porażek" (rozumianych jako np. stan pozostawania bez pracy, niezgodność 
wykonywanych zadań zawodowych z profilem kształcenia, niski poziom satysfakcji  
z wykonywanej pracy itp.). Celem monitoringu powinny być: weryfikacja efektów kształcenia  
na rynku pracy; możliwość promocji szkół poprzez przedstawianie sylwetek absolwentów, którzy 
odnieśli sukces zawodowy; możliwość modyfikacji oferty edukacyjnej na podstawie informacji  
na temat umiejętności, wiedzy i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Opisane ujęcie 
monitoringu losów absolwentów pozwoli w sposób systematyczny monitorować jakość 
kształcenia nie tylko w placówkach szkolnych, ale i centrach kształcenia praktycznego  
i ustawicznego. Powtórzyć można zatem stwierdzenie, że bez zejścia z analizami i działaniami 
na poziom powiatów (w kontekście korelowania ze wskaźnikami rynku pracy), a nawet mikro – 
absolwentów samych placówek, przedstawione wnioski będą może i zasadne, jednak ich 
użyteczność praktyczna pod kątem wdrożeń może być w przypadku niektórych 
powiatów/placówek ograniczona. Zarazem kluczowe znaczenie ma komunikatywna forma 
prezentacji wyników tych analiz, możliwa do wykorzystania w doradztwie zawodowym. 
 
3) Stworzenie systemu oceny jako ści kształcenia  w szkolnictwie zawodowym i ustawicznym  
z udziałem przedstawicieli szkół, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli pracodawców  
i przedstawicieli ministerstw (np. Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Edukacji Narodowej) – 
na poziomie zarówno regionalnym, jak i powiatowym. Postulat ten wynika z założenia, że 
poddanie systemu zewnętrznej ocenie (płynącej także z rynku) wymusi podejście nastawione 
w większym stopniu na zaspokojenie jego potrzeb. Obecnie placówki są oceniane i rozliczane  
ze swoich działań z uwagi na spełnianie wymogów formalnych, a aspekt jakości kształcenia 
ujmowany jest w zasadzie jedynie w kontekście wyników egzaminów zawodowych. Tymczasem 
okazuje się, że przygotowywanie uczniów „pod egzaminy” przeważnie nie koreluje w opiniach 
pracodawców (potwierdzonych w licznych badaniach) z nabyciem przez nich kompetencji 
potrzebnych w pracy zawodowej w realiach rynkowych. Nauczyciele z kolei sygnalizują, że 
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nauczanie i pogłębianie treści potrzebnych, ale ujętych w podstawie programowej w sposób 
pobieżny lub ograniczony godzinowo jest z ich punktu widzenia nie zawsze racjonalne i bardzo 
często ryzykowne – ocena ich pracy bezpośrednio opiera się na wynikach edukacyjnych uczniów 
opartych o kryteria MEN. Zarazem dobrze funkcjonujący system oceny z udziałem pracodawców 
pozwoliłby typować placówki wiodące w przygotowaniu uczniów adekwatnym do potrzeb rynku 
pracy, co w warunkach odpowiedniego komunikowania tego faktu do uczniów stojących przed 
wyborami zawodowymi pozwoliłoby w dłuższej perspektywie czasu na wyłonienie się najlepszych  
i najbardziej efektywnych placówek. W skali mikro proces ten obserwowany jest w przypadku 
szkół i ośrodków ściśle współpracujących z pracodawcami w zakresie klas patronackich oraz 
praktycznej nauki zawodu, nastawionych na kształcenie adekwatne do potrzeb firm – cieszą się 
one większą renomą i przyciągają zainteresowanie kandydatów. Jest ono zarazem tym większe, 
im placówka jest bardziej otwarta na ocenę oraz im lepiej umie zaadoptować działania do 
wniosków płynących z tej oceny. Warto rozważyć także koncepcję powołania niezależnej 
instytucji odpowiedzialnej za ocenę jakości kształcenia w szkołach zawodowych i placówkach 
kształcenia ustawicznego na wzór Polskiej Komisji Akredytacyjnej działającej na poziomie 
szkolnictwa wyższego.  
 
4) Wsparcie dla działalno ści ODDZ jako o środków kursowych , w których odbywa si ę 
teoretyczne kształcenie zawodowe dla uczniów klas w ielozawodowych . Wymagane jest 
wsparcie poprzez: zapewnienie bazy nowoczesnych pomocy naukowych z wykorzystaniem 
technologii informatycznych i multimediów, obejmującej treści aktualizowane przez podmioty 
gospodarcze dostarczające technologie; wyposażenie bazowe, jak np. sprzęt komputerowy, 
tablice interaktywne; pomoce naukowe w postaci modeli czy materiałów, narzędzi do pracy 
przekazywanych przez pracodawców. Istotne jest zapewnienie bazy dydaktycznej dla 
teoretycznego kształcenia zawodowego w ramach formuły „zobacz i dotknij”. Problematyczne są 
sytuacje, gdy nawet placówka dysponuje sprzętem komputerowym, ale nie dysponuje wkładem 
merytorycznym dla potrzeb kształcenia – mowa tu o e-podręcznikach i treściach multimedialnych. 
Ich wytworzenie w zgodzie z podstawą programową jest możliwe dzięki wykorzystaniu środków 
Unii Europejskiej, co znajduje swoje daleko idące uzasadnienie – zwłaszcza w pierwszej 
kolejności przy zawodach w ramach specjalizacji strategicznych regionu. Zarazem samo 
jednorazowe wytworzenie nie przyniesie długofalowego efektu w obliczu relatywnie szybkiej 
dezaktualizacji treści (zwłaszcza w przypadku szkolnictwa zawodowego). Stąd elementem 
modelu tworzenia treści e-kształcenia zawodowego powinien być system zachęt (w tym 
finansowych i niefinansowych) dla pracodawców dostarczających lub udostępniających treści 
multimedialne oraz merytoryczne dla potrzeb aktualizacji. Korzyścią, którą odniosą z tego rodzaju 
aktywności pracodawcy jest z pewnością budowanie marki pracodawcy, która odgrywa coraz 
większą rolę w procesach rekrutacyjnych.  
 
5) Wprowadzenie obowi ązku zatrudniania profesjonalnych doradców zawodowyc h  
w gimnazjach. Uzasadnienie postulatu wynika z rozdźwięku między spełnianiem przez szkoły 
wymogów formalnych co do realizacji doradztwa zawodowego, a praktyczną wartością 
prowadzonego doradztwa dla właściwego wsparcia wyboru ścieżek kariery zwłaszcza  
w segmencie zawodów rzemieślniczych i przemysłowych. Powodem takiego stanu rzeczy jest 
częsta praktyka „dopełniania” etatów stałych pracowników szkoły (pedagogów, nauczycieli) 
godzinami z doradztwa zawodowego. Powtarzający się w licznych placówkach schemat zakłada 
bowiem, że nauczyciel z częściowym etatem kończy studia podyplomowe uzyskując uprawnienia 
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formalne i prowadzi doradztwo zawodowe, jednak źródło jego motywacji do zajmowania się nim 
oraz brak systematycznej aktualizacji i pogłębiania wiedzy oraz doświadczeń praktycznych 
powoduje, że jakość tego doradztwa bywa często bardzo niska. W kontekście rozeznania  
w realiach kierunków kształcenia zawodowego i możliwości podejmowania późniejszej pracy  
w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych, także wiedza szkolnych doradców zawodowych 
(nie zajmujących się doradztwem w sposób profesjonalny) jest dalece niewystarczająca.  
W kontekście prawidłowej i skutecznej realizacji zadań doradców zawodowych wymagana jest 
także ściślejsza współpraca między gminami (odpowiedzialnymi za szkolnictwo gimnazjalne)  
i powiatami (odpowiedzialnymi za szkolnictwo ponadgimnazjalne).  
 
6) Wprowadzenie organizacji nauki zawodu w systemie  tydzie ń nauki w szkole – tydzie ń 
na stanowiskach pracy. Jest to jedno z kluczowych założeń systemu dualnego, które  
w przypadku właściwej organizacji procesu nauki gwarantuje, że uczeń zdobytą w danym cyklu 
wiedzę będzie mógł w praktyce wykorzystać w przedsiębiorstwie (o ile programy teoretycznej  
i praktycznej nauki zawodu są właściwie skorelowane na bazie ustaleń z firmą). Co więcej, nauka 
naprzemienna gwarantuje, że uczeń przebywając w zakładzie co najmniej kilka dni zapozna się  
z całymi, dłuższymi procesami produkcyjnymi/usługowymi. W niektórych branżach i firmach ma 
to niebagatelne znaczenie.   
 
7) Wprowadzenie regulacji umo żliwiaj ących realizacj ę kursów dokształcaj ących w klasach 
wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w for mie e-learningu. 
Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu jest w dużym stopniu 
uzależniona od regulacji formalnych, których brak stanowi obecnie jedną z głównych przyczyn 
ograniczających tempo wprowadzania e-learningu do procesów dydaktycznych. 
 
8) Wprowadzenie regulacji umo żliwiaj ącej zawieranie umów o prac ę w celu przygotowania 
zawodowego z osobami, które uko ńczyły w danym roku gimnazjum i maj ą ukończony  
18. rok życia. 
Brak możliwości zawarcia umowy o pracę z pełnoletnim absolwentem gimnazjum w celu 
przygotowania zawodowego od wielu lat stanowi kluczową barierę dla wielu zakładów 
rzemieślniczych, które są gotowe uczyć zawodu młodych ludzi, ale nie czynią tego z powodu 
barier finansowych. Wprowadzenie tej regulacji pozwoliłoby też na walkę ze zjawiskiem „pracy  
na czarno”, która często ma miejsce w małych firmach.  
 
9) Upowszechnienie przez resort edukacji w pełnym z akresie informacji dotycz ących 
kształcenia zawodowego i systemu potwierdzania kwal ifikacji zawodowych,  tj.  
z uwzględnieniem działalności oświatowej rzemiosła – kształcenia w systemie dualnym oraz 
potwierdzania kwalifikacji zawodowych i uzyskania świadectwa czeladniczego i dyplomu 
mistrzowskiego. 
 
10) Tworzenie Rad Pracodawców przy szkołach  i placówkach kształcenia ustawicznego  
(analogicznie do rad pracodawców tworzonych przy szkołach wyższych, mających na celu m.in. 
opiniowanie zmian w programach studiów oraz wspierających współpracę uczelni i ich jednostek 
organizacyjnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym). Jako zadania Rady należy wskazać 
m.in.: a) prace nad strategią rozwoju szkoły, b) opiniowanie jakości kształcenia i finansowania 



 
DIAGNOZA STANU I POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
144 

bazy dydaktycznej, c) nadzór nad realizacją praktycznej nauki zawodu/ praktyk, d) opiniowanie 
zmian w ofercie edukacyjnej szkoły.  
 
11) Rekomendowanie miejsc odbywania praktycznej nau ki zawodu/praktyk zawodowych  
w oparciu o system informacji o jako ści kształcenia w zakładach pracy  (wykorzystujący 
narzędzia informatyczne), w tym nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów oraz 
prowadzących praktyczną naukę zawodu.  
 
12) Wsparcie programów praktyk dla nauczycieli kszt ałcenia zawodowego. Postulat ten 
wynika z rekomendowanego celu w postaci ściślejszego dostosowania potrzeb gospodarki  
z systemem edukacyjnym – zwłaszcza w segmencie kształcenia zawodowego. Rekomendacja ta 
wynika ponadto z wyników badań, zgodnie z którymi proponowana forma staży dla nauczycieli 
powinna być finansowana z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i odpowiadać na potrzeby 
zwłaszcza w tych kierunkach, w których wymagana jest nieustanna aktualizacja wiedzy  
i umiejętności praktycznych. Dotyczy to zwłaszcza postępu w zakresie stosowanych 
w przedsiębiorstwach technologii, oprzyrządowania technicznego, ale i również rozwiązań 
organizacyjnych. Alternatywą dla praktyk organizowanych w roku szkolnym są zajęcia w okresie 
wakacji letnich bądź ferii zimowych (w praktyce uzależnione jednak od ich elastyczności  
i przyzwolenia). Rozwiązanie takie mocno upraszcza działanie samych szkół, gdyż nie 
dezorganizuje zajęć lekcyjnych. Nie jest ono jednak dobrze widziane przez nauczycieli113,  
a wręcz propozycja taka bywa przez nich stanowczo odrzucana. Zasadnicze znaczenie mają 
jednak przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela. Zgodnie z nimi, dyrektor danej placówki może 
obowiązać nauczyciela do prowadzenia doskonalenia zawodowego w okresie wakacyjnym, ale  
w maksymalnym wymiarze 7 dni. Ponadto w ramach tego czasu nauczyciele muszą wykonywać 
prace związane z prowadzeniem egzaminów, przygotowaniem rozpoczęcia i zakończenia roku 
szkolnego oraz opracowaniem szkolnych programów nauczania114. Sprawia to, że w praktyce nie 
da się przeprowadzić praktyk dłuższych niż 2-3 dniowe, a to okres zdecydowanie zbyt krótki  
w przypadku przedmiotów zawodowych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę postulowany,  
3-tygodniowy okres trwania praktyk115. Środki finansowe na ten cel powinny zostać zaplanowane 
w ramach przyszłych działań związanych z wydatkowaniem funduszy Unii Europejskiej. 
Beneficjentem tych środków powinni być pracodawcy oraz organizacje zrzeszające 
pracodawców. 
 
13) Dofinasowanie kosztów ponoszonych przez pracoda wców w ramach prowadzenia 
praktyk zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu, w sparcie finansowe dla opiekunów 
praktyk oraz uczniów. 
Zachęty finansowe dla pracodawców stanowią główny czynnik zachęcający wielu z nich do 
włączenia się w bardzo kosztochłonne i czasochłonne działania związane z praktyczną nauką 
zawodu. 
 

                                                                 
113 Na podstawie dyskusji panelowych z nauczycielami i dyrektorami szkół w ramach projektu „Praktyczne doskonalenie 
w przedsiębiorstwach nauczycieli kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem kadry z obszarów 
wiejskich”, realizowanego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Poznań 2012. 
114 Karta Nauczyciela, Art. 64.2. 
115 Niezbędne wydają się więc takie rozwiązania ustawowe, które umożliwią odbywanie dłuższego doszkalania 
zawodowego przy jednoczesnym realnym gratyfikowaniu osób w nim uczestniczących. Do tego należy starać się tak 
dopasowywać programy nauczania i rok szkolny, aby umożliwić nauczycielom udział w warsztatach doszkalających także 
w okresie roku szkolnego.  
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14) Wsparcie finansowe kształcenia nauczycieli prak tycznej nauki zawodu. 
W celu zwiększenia liczby nauczycieli praktycznej nauki zawodu należy wdrożyć system zachęt, 
głównie finansowych, do podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji oraz opracować system 
finansowania jednostek oferujących kształcenie w tym kierunku.  
 
15) Wsparcie szkół w procesie pozyskiwania partneró w po stronie przedsi ębiorstw. Celem 
jest tworzenie tzw. klas patronackich, w przypadku których część kształcenia teoretycznego  
i większość praktycznego zostaje przeniesiona na podmiot gospodarczy. Bezpośrednią korzyścią 
dla szkoły jest wsparcie wynikające z umów współpracy i dotyczące przekazywania sprzętu 
dydaktycznego, delegowanie pracowników firmy w charakterze wykładowców/instruktorów, 
zapewnienie miejsc odbywania praktyk oraz gwarancja zatrudnienia określonej części 
absolwentów. Przykłady dobrych praktyk z klasami patronackimi m.in. koncernów 
samochodowych pokazują, że w sytuacji dobrej koniunktury gospodarczej w branży zatrudnienie 
absolwentów tego rodzaju klas może wynosić niekiedy nawet 100%. 
 
16) Wsparcie dla lokalnych i regionalnych partnerst w gospodarki i edukacji, które jest 
zalecane w ramach Europejskiego sojuszu na rzecz pr zygotowania zawodowego (formą 
tego rodzaju partnerstw są umowy współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami 
reprezentowanymi przez samorząd gospodarczy). 
 
17) Wykorzystanie technologii informatycznych na po trzeby rozwoju kształcenia 
zawodowego w celu zapewnienia innowacyjnych materia łów dydaktycznych 
opracowywanych z udziałem pracodawców w ramach prog ramu „Cyfrowa szkoła 
zawodowa”. Rekomenduje się: 

• Finansowanie opracowania materiałów dydaktycznych do kształcenia z zawodach przy 
współpracy związków branżowych, samorządu gospodarczego, organizacji 
pracodawców; 

• Finansowanie tworzenia branżowych lub regionalnych platform edukacyjnych będących 
„bankami wiedzy” o danej branży, które pozwolą zdobyć wiedzę na temat 
poszukiwanych na rynku pracy zawodach, planowania ścieżki kariery w danej branży 
(ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i budownictwa) itp.; Docelowo może 
powstać jeden wystandaryzowany, ale zdecentralizowany, uwzględniający lokalną 
specyfikę „bank wiedzy zawodowej”; 

• Wypracowanie zasad kooperacji dotyczącej aktualizacji materiałów dydaktycznych 
między nauczycielami zawodu a pracodawcami; 

• Współpraca z samorządem gospodarczym reprezentującym pracodawców w celu 
aktualizowania treści materiałów dydaktycznych. 

 
18) Promocja kształcenia zawodowego pocz ąwszy od najwcze śniejszych etapów edukacji. 
Przykładem takich inicjatyw są konkursy o zawodach  czy tworzenie „parków edukacji 
zawodowej” lub „miasteczek zawodów” . Przykładem tych nowatorskich w Polsce działań jest 
zapis w dokumentach strategicznych województwa podlaskiego o utworzeniu „Miasteczka 
zawodów”. Park edukacyjny to forma preorientacji i orientacji zawodowej, która nie jest obecnie 
dostępna w Polsce. Odpowiedni poziom i zakres funkcjonowania pozwoli na świadome 
i długofalowe prowadzenie polityki edukacyjnej i gospodarczej pod kątem potrzebnych kadr. 
Parki dedykowane konkretnym zawodom cieszą się ogromną popularnością w różnych częściach 
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świata. Założeniem Parku Edukacji Zawodowej jest zaprezentowanie w jednym miejscu wiedzy  
o szerokim spektrum zawodów (z możliwością modyfikowania oferty zgodnie z polityką 
edukacyjną i gospodarczą zawodów poszukiwanych, np. kadr dla przemysłu) w atrakcyjnej 
formule zachęcającej do odwiedzenia go przez dzieci i młodzież, a także całe rodziny. 
 
19) Upowszechnianie społecznej odpowiedzialno ści biznesu (CSR) w edukacji, która 
dotyczy m.in. współpracy pracodawców ze szkołami w celu dostosowania oferty edukacyjnej  
do potrzeb rynku pracy, która dotyczy m.in. współpracy pracodawców ze szkołami w celu 
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. CSR w edukacji polega  
na uczestnictwie sektora prywatnego w kształtowaniu polityki dotyczącej edukacji i rynku pracy. 
Zagadnienia te były podejmowane w ramach prac grupy roboczej „Społeczna odpowiedzialność 
biznesu (CSR) a edukacja” przy Ministerstwie Gospodarki. 
 
20) Realizacja misji organizacji WorldSkills Intern ational (unikalnej platformy wymiany  
i porównywania światowej klasy standardów kompetencji zawodowych w przemyśle, rzemiośle  
i sektorze usług) oraz wł ączenie rywalizacji zawodowej do systemu praktyk zaw odowych.  
 

Środki finansowe na realizację powyższych celów powinny zostać zaplanowane 
w ramach przyszłych działań związanych z wydatkowaniem funduszy Unii Europejskiej, a ich 
beneficjentami powinny być szkoły zawodowe, placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego 
oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje samorządu gospodarczego 
zaangażowane na podstawie regulacji prawnych w kształcenie zawodowe. Do innych źródeł 
finansowania należy zaliczyć: budżet państwa (w szczególności budżety Ministerstwa 
Gospodarki i Ministerstwa Edukacji Narodowej), budżety JST (przy zwiększeniu środków dla 
samorządów z tytułu subwencji oświatowej lub zwiększeniu poziomu dochodów własnych JST), 
środki z Funduszu Pracy oraz prywatnych przedsiębiorstw. 

Odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach 
strategicznych, istotne w kontekście problematyki niniejszej ekspertyzy, jest zakres WRPO 
2014+116. Przedstawione rekomendacje nawiązują do przesłanek realizacji i celów: 

• Osi Priorytetowej 6 – Rynek pracy; 
• Osi Priorytetowej 8 – Edukacja;  
• Osi Priorytetowej 9 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego.  

 
W ramach Osi Priorytetowej 6 wyróżniono następujące priorytety inwestycyjne: 

• Priorytet inwestycyjny 8i  – Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz  oddalonych od rynku pracy, 
także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 
pracowników;  
Typy przedsi ęwzięć: wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy m.in. przez działania  
na rzecz podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego 
dopasowania do potrzeb rynku  pracy, wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo  pracy,  doposażenie miejsca pracy oraz inne 

                                                                 
116 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), dostępny: 
www.wrpo.wielkopolskie.pl/attachments/article/3158/projekt%20WRPO%202014+%2010.0.pdf [data dostępu: 
28.11.2014]. 

 

 



 
DIAGNOZA STANU I POTRZEB W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 

 

 

 
147 

instrumenty wymienione w ustawie o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
wsparcie będzie poprzedzone identyfikacją indywidualnych potrzeb; 

• Priorytet inwestycyjny 8v  - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do zmian 
Typy przedsi ęwzięć: wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących,  
w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach (Cel 1); 

• Priorytet inwestycyjny 8vi  - Aktywne i zdrowe starzenie się; 
Typy przedsi ęwzięć: przekwalifikowywanie osób pracujących długotrwale w warunkach 
negatywnie wpływających na zdrowie. 
 
W ramach Osi Priorytetowej 8 wyróżniono następujące priorytety inwestycyjne: 

• Priorytet inwestycyjny 10i: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 
umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia; 
Typy przedsi ęwzięć: 
o przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych w szkołach, tj. 

tworzenie w  szkołach i placówkach  systemu  oświaty  warunków  do  nauczania  
i uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i TIK oraz nauczania 
eksperymentalnego (Cel 2); 

o wsparcie uczniów w rozwijaniu kluczowych kompetencji na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) oraz właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) (Cele 1 ,2 i 3); 

o wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów 
zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (Cele 1, 2 i 3). 

• Priorytet inwestycyjny 10iii: Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie  
o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe  
i potwierdzanie nabytych kompetencji;  
Typy przedsi ęwzięć: projekty służące podnoszeniu kompetencji językowych i ICT osób 
dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia),  
w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających 
z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. 

• Priorytet inwestycyjny 10iv:  Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia  
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania 
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami; 
Typy przedsi ęwzięć:  
o projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół  

i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. przez staże  
i praktyki, kształcenie dualne (cel 1); 
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o projekty służące podnoszeniu kwalifikacji  zawodowych osób w wieku  aktywności 
zawodowej (cel 2); 

o przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe warunków do kształcenia zawodu (cel 1); 

o przedsięwzięcia mające na celu tworzenie w placówkach kształcenia ustawicznego, 
praktycznego i doskonalenia zawodowego warunków do kształcenia zawodowego  
i egzaminowania (cele 1 i 2);  

o projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży i dorosłych 
(cele 1 i 2). 

 
W ramach Osi Priorytetowej 9 istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych typów placówek 

kształcenia zawodowego i ustawicznego posiada cel Priorytetu Inwestycyjnego 10a  – 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej. 

 
Typy przedsi ęwzięć:  

o inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe, w tym ustawiczne (Cel 2); 

o inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie ogólne (Cel 3); 

o inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji 
(Cele 2 i 3). 

 
W celu uzyskania najlepszej wartości dodanej dla rozwoju województwa, proponuje się, aby    

programowanie wsparcia placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego opierało się  
w głównej mierze na następujących elementach, które powinny być wkomponowane w kryteria 
oceny wniosków: 

 
• Współpraca z lokalnymi pracodawcami , szczególnie w zakresie realizacji części 

praktycznej nauczania oraz formułowania programów nauczania (przykładowe wskaźniki: 
liczba pracodawców/zakładów pracy zaangażowanych w określone działania, liczba 
miejsc/zakładów pracy włączonych w system realizacji praktyk, liczba programów praktyk 
opracowanych wspólnie z pracodawcami, przygotowanie we współpracy z przedsiębiorcą 
programu staży/praktyk i ich przeprowadzenie u tego samego przedsiębiorcy); 

• Przeprowadzenie analizy lokalnego rynku pracy w zak resie potrzeb 
zatrudnieniowych i kwalifikacyjnych pracodawców  (w jakim zakresie jednostka, która 
składa wniosek dokonała takiej analizy i czy jej wyniki potwierdzają zasadność wniosku). 
Projekty powinny obejmować zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące 
kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy; 

• Efektywno ść wykorzystania bazy sprz ętowej  – liczba/odsetek absolwentów, którzy 
uzyskali zatrudnienie i utrzymali je przez okres minimum 6 miesięcy; 

• Jako ść kadry dydaktycznej , jaką dysponują placówki. 
 

W procesie oceny wniosku rekomenduje się ponadto: 
• Poparcie wniosku o dofinansowanie danymi dotyczącymi prognozy zapotrzebowania na 

zawody, lokalnej specyfiki gospodarczej lub analizą monitoringu ofert pracy; 
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• Uwzględnienie informacji dotyczących współpracy z pracodawcami w zakresie 
opracowywania programów praktyk (programy praktyk jako załączniki do wniosku); 

• Uwzględnienie oferty edukacyjnej placówek konkurencyjnych z punktu widzenia 
lokalizacji, np. w promieniu około 50 km. Z badań wynika, że w sąsiadujących powiatach 
często była podobna oferta i bardzo zbliżone zaplecze kadrowe i techniczne, zatem 
jednostki sąsiadujące ze sobą powinny w ramach swoich ofert uzupełniać się, a nie 
powielać; 

• Uwzględnienie (czyli wskazanie kryterium jako jednego z przedmiotów oceny) informacji 
dotyczących kwalifikacji kadry – w niektórych placówkach kształcą nauczyciele zupełnie 
niedoświadczeni, a brak doświadczenia w tym przypadku powoduje, że prowadzą oni 
zajęcia w sposób minimalistyczny, czyli zagrożeniem jest nieefektywne wykorzystanie 
infrastruktury. Oczywiście nauczyciele z wieloletnim stażem też mogą być nieefektywni ze 
względu na wypracowane już schematy kształcenia. Informacji  można wymagać  
na zasadzie oświadczenia, jak liczną i doświadczoną kadrą dysponuje placówka  
do kształcenia w zawodzie, który ma być rozwijany poprzez inwestycje. Istotne może być 
w szczególności doświadczenie praktyczne, w nawiązaniu do rekomendacji o programie 
praktyk dla nauczycieli kształcenia zawodowego (rekomendacja nr 12); 

• Uwzględnienie (jako kryterium dodatkowego) wymogu prowadzenia ciągłego  
i publikowanego (np. raz w roku) monitoringu losów absolwentów przez placówkę;  

• Dołączenie do wniosku planu wykorzystania infrastruktury (np. nauczanie dzienne  
dla młodzieży i wieczorowe dla osób podnoszących kwalifikacje); 

• Przedłożenie "prognozy efektywności społecznej i ekonomicznej wnioskowanego sprzętu 
i wyposażenia" w postaci biznesplanu. Jego celem byłoby wykazanie, że dany zakup nie 
jest powielaniem bazy sprzętowej, którą dysponują pracodawcy na danym terenie. 
Uzasadnienie celowości zakupu konkretnego sprzętu powinno być potwierdzone 
akceptacją poszczególnych pozycji przez co najmniej dwie organizacje samorządów 
gospodarczych (lub dwie organizacje zrzeszające pracodawców), której członkowie 
szkolą w ramach praktycznej nauki zawodu w danym powiecie; 

• Uwzględnienie liczby  podpisanych umów partnerskich między daną placówką a 
pracodawcami, zobowiązujących strony do wspólnych działań na rzecz podnoszenia 
jakości i atrakcyjności kształcenia;  

• Uwzględnienie odsetka uczniów kształconych w ramach praktycznej nauki zawodu  
w systemie dualnym (wynoszącego co najmniej 50%) – celem jest zwiększenie tej formy 
kształcenia i zmotywowanie szkół do podejmowania współpracy z pracodawcami. 
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ZAŁĄCZNIK 1 - KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA DYREKTORA JEDN OSTKI 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I/LUB USTAWICZNEGO 
 

Szanowni Państwo,  

Zachęcamy do udziału w badaniu na temat diagnozy stanu obecnego i potrzeb w zakresie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego w Wielkopolsce. Badanie realizowane jest na zlecenie Wielkopolskiego 
Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wyniki badania umożliwią lepsze 
wykorzystanie środków unijnych na lata 2014-2020 na rozwój kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w Wielkopolsce. Dzięki udziałowi w ankiecie mogą Państwo m.in. zgłosić potrzeby w 
zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w jednostkach reprezentowanych przez Państwa. 
Ankieta składa się z 35 pytań, udzielenie odpowiedzi  na niektóre z nich będzie wymagało sprawdzenia 
dokumentów Państwa jednostki, jednakże ankieta skonstruowana jest w taki sposób, że można ją w 
każdym momencie przerwać i powrócić do jej wypełnienia w dogodnym dla Państwa czasie. Kwestionariusz 
skierowany jest do różnych typów jednostek (np. CKU, CKP, ODDZ, WSCKZiU). Jeśli w Państwa placówce 
mieści się kilka jednostek, dla każdej z nich należy wypełnić osobną ankietę. Badania prowadzi  firma 
Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania. W razie pytań lub problemów z wypełnieniem ankiety, 
prosimy o kontakt z p. Radosławem Pawlakiem (691 015 346, e-mail: r.pawlak@dsig.pl). Zachęcamy do 
zapoznania się z listem potwierdzającym fakt realizacji badania, który dostępny jest tutaj. Ankietę należy 
wypełnić do piątku 21 listopada 2014 r. do godziny 16.00.  

Zapraszamy do rozpoczęcia ankiety i dziękujemy za współpracę.  

dr Krzysztof Bondyra, Doradztwo Społeczne i Gospodarcze 
 
 

1. Prosimy o wskazanie typu jednostki, którą Państwo reprezentują 
UWAGA! Zdajemy sobie sprawę, że niejednokrotnie dany typ jednostki stanowi część większej całości – 

zespołu/ centrum. Jeżeli reprezentują Państwo taką jednostkę niestety dla każdej z nich należy wypełnić 
osobną ankietę. 

Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 
� Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) 
� Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) 
� Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODDZ) 
� Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) 

1.1. Proszę wskazać miejscowość, w której mieści się placówka. 
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 
........................................... 

2. Proszę o wskazanie zawodów/kwalifikacji, w których Państwa jednostka prowadzi praktyczną naukę 
zawodu w FORMIE SZKOLNEJ. 
W przypadku braku zawodu na liście, proszę wpisać na końcu w polu "inne". Jeśli liczba zawodów nie 

wskazanych jest większa niż liczba pól, proszę wpisać po przecinku. 
� na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej 

.................................... 
� na poziomie technikum 

.................................... 
� na poziomie szkoły policealnej 

.................................... 
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3. Proszę o wskazanie zawodów/kwalifikacji, w których Państwa jednostka prowadzi praktyczną naukę 
zawodu w FORMIE POZASZKOLNEJ. 
Proszę zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi 

Forma kształcenia na poziomie zasadniczej 
szkoły zawodowej 

na poziomie technikum na poziomie szkoły 
policealnej 

kwalifikacyjne kursy zawodowe (kończące 
się  egzaminem) 

   

kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(niekończące się egzaminem) 

   

kursy umiejętności zawodowych    
kursy kompetencji ogólnych    

turnus dokształcenia teoretycznego 
młodocianych pracowników 

   

inne, jakie .......?    

4. W jakich formach prowadzona jest praktyczna nauka zawodu w Pana/i placówce? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� zajęcia praktyczne na terenie jednostki 
� praktyki zawodowe u pracodawców (np. trwające około 1 miesiąca) 
� praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników u pracodawców w RZEMIOŚLE 

(faktyczny system dualny, naprzemiennie nauka i praktyka w pracy 
� praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników u pracodawców NIE zrzeszonych 

w RZEMIOŚLE (faktyczny system dualny, naprzemiennie nauka i praktyka w pracy) 
� inna, jaka? ............... 

5. Proszę podać liczbę uczniów/słuchaczy ogółem oraz odbywających praktyczną naukę zawodu w różnych 
formach w Pana/i placówce w roku szkolnym 2013/2014. 

Wyszczególnienie Ogółem odbywając
y zajęcia 

praktyczne 
na terenie 
jednostki 

odbywający 
praktyki 

zawodowe u 
pracodawców 
(np. trwające 

około 1 
miesiąca) 

odbywający 
praktyczną naukę 

zawodu 
młodocianych 
pracowników u 
pracodawców 
zrzeszonych w 
RZEMIOŚLE 

(faktyczny system 
dualny, 

naprzemiennie nauka 
i praktyka w pracy) 

odbywający 
praktyczną naukę 

zawodu 
młodocianych 
pracowników u 

pracodawców NIE 
zrzeszonych w 
RZEMIOŚLE 

(faktyczny system 
dualny, 

naprzemiennie nauka 
i praktyka w pracy) 

odbywając
y zajęcia 

teoretyczne 
na terenie 
jednostki 

uczniowie ZSZ       
uczniowie 
technikum 4-
letniego 

      

uczniowie 
technikum 
uzupełniającego 

      

słuchacze szkoły 
policealnej 
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6. Proszę opisać zasady organizacji praktycznej nauki zawodu w Pana/i placówce - ZASADY 
WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI. 

 ................................... 

7.  Proszę opisać sposób organizacji praktyk w instytucji i praktycznej nauki zawodu u pracodawców. 
Proszę podać liczbę godzin przeznaczonych na praktyki w placówce i praktyczną naukę zawodu w 
rozbiciu na zawody. 
................................... 

8.  Proszę opisać sposób wykorzystania sprzętu w Pana/i placówce, w tym średnie obciążenie zajęciami 
pomieszczeń pracowni (w %). 

 ................................... 

9.  W zakresie jakich kwalifikacji (i w ramach jakich zawodów) realizują Państwo kwalifikacyjne kursy 
zawodowe? 
W przypadku braku zawodu na liście, proszę wpisać na końcu w polu "inne". Jeśli liczba zawodów nie 
wskazanych jest większa niż liczba pól, proszę wpisać po przecinku. 
................................... 

10. Prosimy o podanie liczby uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych wg danych SIO na 30 
września 2013 r. 
(nazwa kursu, liczba uczestników kursu) 
................................... 

11. Jakie kursy umiejętności zawodowych prowadzone są w Państwa jednostce? 
(nazwa kursu, liczba uczestników kursu - kursy realizowane w 2013 r.) 
................................... 

12. Jakie kursy kompetencji ogólnych prowadzone są w Państwa placówce? 
(nazwa kursu, liczba uczestników kursu - kursy realizowane w 2013 r.) 
................................... 

13. Jakie inne kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych prowadzone w Państwa jednostce? 
(nazwa kursu, liczba uczestników kursu - kursy realizowane w 2013 r.) 

................................... 

14. Czy w jednostce planuje się wygaszenie istniejących kursów w ciągu najbliższych 2 lat? 
� tak 
� nie 

14.1. Jakie kursy planują Państwo wygasić? 
 Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� kwalifikacyjne kursy zawodowe 
� kursy umiejętności zawodowych 
� kursy kompetencji ogólnych 
� inne kursy umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych 

14.2. Proszę podać nazwy kursów, które planują Państwo wygasić. 
................................... 
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15. Czy w jednostce planuje się uruchomienie nowych kursów w ciągu najbliższych 2 lat? 
� tak 
� nie 

15.1. Jakie kursy planują Państwo wprowadzić? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� kwalifikacyjne kursy zawodowe 
� kursy umiejętności zawodowych 
� kursy kompetencji ogólnych 
� inne kursy umożliwiające uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych 
15.2. Proszę podać nazwy kursów, które planują Państwo otworzyć. 

................................... 

16. Czy w Państwa jednostce przeprowadza się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie? 
� tak 
� nie 

16.1. W zakresie jakich kwalifikacji zawodowych prowadzą Państwo egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie? 
................................... 

17. Jak oceniają Państwo wyposażenie placówki w zakresie bazy sprzętowej? 
Proszę ocenić procentowy udział poszczególnego typu sprzętu w ogóle bazy sprzętowej. Mają Państwo 
do dyspozycji 100 punktów (%). 
Każdej odpowiedzi proszę przyporządkować od 0 do 100 punktów, suma wszystkich odpowiedzi musi 
się równać 100. 

zbliżone poziomem jakości do wyposażenia stanowisk pracy, na których pracować będą  

na niższym poziomie jakości, niż wyposażenie stanowisk pracy, na których pracować będą  

jest przestarzałe i nieadekwatne do aktualnych potrzeb pracodawców i gospodarki  

 
18. Jaki jest udział (% w ogóle sprzętu) stanowisk wyposażonych w maszyny i urządzenia o okresie 

użytkowania: 
Proszę przyznać punkty (odpowiadające%). Mają Państwo do dyspozycji 100 punktów. 
Każdej odpowiedzi proszę przyporządkować od 0 do 100 punktów, suma wszystkich odpowiedzi musi 
się równać 100. 

do 2 lat  

od 3 do 5 lat  

od 6 do 10 lat  

powyżej 10 lat  

19. Czy Państwa jednostka dysponuje lub dysponowała w ostatnich trzech latach środkami finansowymi na 
zakup nowego wyposażenia? 
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 
� tak, środki są wystarczające w stosunku do potrzeb 
� tak, ale środki nie są wystarczające w stosunku do potrzeb 
� nie dysponowaliśmy żadnymi środkami 

20. Proszę określić, jaki % budżetu średniorocznie przeznaczono w ostatnich trzech latach na zakup 
wyposażenia technicznego. 
Proszę wpisać liczbę bez znaku %, np. jeśli przeznaczono 16% - proszę wpisać jedynie "16". 
.............................. 
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20.1. Jakie są potrzeby placówki w zakresie zakupu wyposażenia technicznego? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� utworzenie i wyposażenie w maszyny i pozostały sprzęt techno-dydaktyczny nowej pracowni 
dla nowego kierunku od podstaw 

� modernizacja istniejących pracowni/warsztatów w obrębie aktualnych kierunków kształcenia 
� wymiana sprzętu komputerowego na nowszy 
� inne ............. 

20.2. Proszę oszacować, jakiej kwoty potrzebują Państwo na zakup wyposażenia technicznego 
Proszę podać kwotę w tysiącach zł. np. 30 tys. - proszę wpisać "30" 1 milion - proszę wpisać "1000" 
................................. 

20.3. Jakiego typu oprzyrządowanie planują Państwo kupić? 
Proszę uzasadnić krótko konieczność tego zakupu. 
.................................. 

20.4. Z czego wynika konieczność zakupu tego wyposażenia technicznego? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 
� z reformy oświatowej szkolnictwa zawodowego oraz wymogów OKE 
� z potrzeby kształcenia kadr zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy 
� z zapotrzebowania szkół na kształcenie w danych kierunkach 
� z wymiany sprzętu na nowocześniejszy 
� z przygotowania stanowisk do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 
� z innych przyczyn, jakich? ............... 

21. Czy Państwa jednostka współpracuje z przedsiębiorcami? 
� tak 
� nie 

21.1. Z iloma pracodawcami współpracuje Pana/i placówka? 
................................... 

21.2. Z pracodawcami z jakich branż współpracuje Pana/i placówka? 
................................... 

21.3. Na czym polega współpraca z pracodawcami w Pana/i placówce? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� organizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawców 
� organizacja obowiązkowych praktyk/staży 
� organizacja ponadobowiązkowych praktyk/staży 
� wsparcie przez pracodawców wyposażenia techno-dydaktycznego szkoły (np. przekazywanie 

sprzętu, pomocy dydaktycznych) 
� udział pracodawców w lekcjach pokazowych 
� zwiedzanie zakładów pracy 
� sponsoring placówki lub jej inicjatyw przez pracodawców 
� prowadzenie zajęć przez pracowników delegowanych z przedsiębiorstw 
� kierunki patronackie firm 
� przekazywanie przez firmy informacji o ofercie, asortymencie, innowacjach technologicznych 
� partycypacja przez firmy w systemie stypendiów/grantów dla najlepszych uczestników zajęć 
� spotkania konsultacyjne na linii placówka-pracodawcy 
� organizacja we współpracy z pracodawcami targów edukacyjnych, targów pracy itp. 
� udział we współpracy/ przy wsparciu pracodawców w targach edukacyjnych, targach pracy itp. 
� wspólne z pracodawcami lobbowanie za inicjatywami korzystnymi dla placówki 
� aktywna partycypacja pracodawców w kształtowaniu oferty edukacyjnej placówki (np. udział 

w radzie programowej) 
� rzeczywisty wpływ pracodawców na modyfikacje oferty kształcenia pod ich potrzeby 
� współpraca z samorządem gospodarczym (izby gospodarcze i rzemieślnicze, cechy) 
� inne, jakie? .................. 
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21.4. Jak ocenia Pan/i współpracę z pracodawcami? Proszę ustosunkować się do podanych stwierdzeń. 
W każdym wierszu proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

 Nie 
zgadzam się 

Raczej się 
nie zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Zgadza
m się 

Trudno 
powiedzieć 

Udział pracodawców jest zbyt duży, próbują 
wywierać wpływ na program i kształtowane 
umiejętności czy szerzej kompetencje 

     

Zaangażowanie pracodawców w praktyczną naukę 
zawodu i praktyki jest zbyt małe, należało by 
pogłębić tę współpracę 

     

Szkoła chętnie podjęłaby współpracę z nowymi 
pracodawcami 

     

Pracodawcy powinni w większym stopniu 
przyjmować uczniów praktycznej nauki zawodu 
i praktykantów 

     

Placówka ma trudności w samodzielnym 
pozyskiwaniu do współpracy pracodawców w 
takim wymiarze i liczbie, w jakich jest to potrzebne 

     

22. Czy Pana/i placówka współpracuje z Urzędem Pracy? 
� tak 
� nie 

22.1. Na czym polega współpraca Pana/i placówki z Urzędem Pracy? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� organizacja kursów dla osób bezrobotnych, skierowanych przez PUP 
� organizacja staży zawodowych u pracodawców dla osób bezrobotnych, skierowanych przez 

PUP 
� egzaminy sprawdzające/potwierdzające kwalifikacje 
� uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez PUP 
� konsultowanie, opiniowanie programów PUP 
� udział przedstawicieli placówki w Powiatowej (lub Wojewódzkiej) Radzie Zatrudnienia 
� inne, jakie?.......................... 

23. Czy Państwa jednostka współpracuje z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne? 
� tak 
� nie 

23.1. Na czym polega Państwa współpraca z innymi podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne? 
Proszę zaznaczyć kilka odpowiedzi 

� spotkania i wymiana doświadczeń 
� wymiana pracowników dla celów prowadzenia zajęć specjalistycznych 
� udostępnianie bazy dydaktycznej 
� inne, jakie?................ 

24.Czy Państwa jednostka współpracuje z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia 
umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego? 

� tak 
� nie 

25. Czy na terenie działania Państwa jednostki istnieją inne placówki realizujące praktyczną naukę zawodu 
poza pracodawcami? 

� tak 
� nie 
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25.1 Proszę wskazać, jakie to placówki i zawody. 
 ........................ 
26. Z jakich źródeł Państwa placówka uzyskuje środki finansowe? Prosimy wymienić jakie i w jakiej 

wysokości (%)? 
........................ 

26.1. Z jakich innych źródeł Państwa jednostka mogłaby (potencjalnie) pozyskiwać środki finansowe? 
Prosimy wymienić, jakie są możliwości w tym zakresie? 
........................ 

26.2. Czy środki finansowe są wystarczające w stosunku do potrzeb? 
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

� wystarczające 
� niewystarczające 
� trudno określić 

33. Prosimy wskazać liczbę etatów nauczycieli (wg podstawowego miejsca pracy) w podziale na stopnie 
awansu zawodowego. 

 ogółem nauczyciele 
praktycznej nauki 

zawodu 

nauczyciele 
teoretycznej nauki 

zawodu 
Dyplomowany    
Mianowany    
Kontraktowy    
Stażysta    
Ogółem    

34. Prosimy wskazać liczbę etatów kadry kierowniczej (stanowisko kierownicze i liczba etatów) według 
podstawowego miejsca zatrudnienia. 
........................ 

35. Czy wysokość wynagrodzeń pozwala na rekrutację i zatrudnianie odpowiednio przygotowanej kadry 
nauczycieli? 
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź 

� nie 
� raczej nie 
� trudno powiedzieć 
� raczej tak 
� tak 

36. Zapewne wiele ważnych kwestii dotyczących funkcjonowania Państwa jednostek, ich przyszłości i 
możliwości rozwoju nie znalazło odzwierciedlenia w ankiecie. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą Państwo 
podzielić się swoimi uwagami, opiniami i przemyśleniami. 

………………………………………………………………  
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ZAŁĄCZNIK 2 – WYKAZ ADRESÓW STRON INTERNETOWYCH PLACÓWE K 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WOJEWÓDZTWI E 
WIELKOPOLSKIM 
 

 
Powiaty  Podmioty  Adres strony internetowej  

Chodzieski Centrum Kształcenia Praktycznego w Chodzieży 
(w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 

www.cez.chodziez.pl 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Chodzieży (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 

Czarnkowsko-
trzcianecki 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Czarnkowie 
(w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 

www.cezczarnkow.com 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Czarnkowie (w ramach Centrum Edukacji Zawodowej) 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 
(w ramach Zespołu Szkół) 

www.zsrcku.com 

Gnieźnieński  Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie                                 
(przy  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 

www.zsp2.gniezno.pl/pl/centrum-
ksztalcenia-praktycznego 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie 
(przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2) 

www.zsp2.gniezno.pl/pl/odidz 

 Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Gnieźnie 

www.medyk.gniezno.pl 

Gostyński Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu 
(przy Zespole Szkół Zawodowych) 

www.zsz-gostyn.com.pl/index.php/orodek-
doksztacania-i-doskonalenia-zawodowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pogorzeli 
(w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)  

www.pogorzela.edu.pl 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Grabonogu (w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 

www.grabonog.pl 

Kaliski Centrum Kształcenia Ustawicznego w Opatówku 
(w ramach Zespołu Szkół) 

www.zsogrodnik.opatowek.pl 

Kalisz Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaliszu (w ramach 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego)  

www.ckuip.kalisz.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaliszu (w ramach 
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego)  
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu 
(w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego) 

Kępiński Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych) 

www.zsp2.kepno.pl/cku 

Kolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kole 
(w ramach Zespołu Szkół Technicznych) 

www.odidz.zst-kolo.pl 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 
(w ramach Zespołu Szkół) 

www.zsrcku-koscielec.4me.pl 

Konin Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie www.ckpkonin.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (w ramach 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego) 

www.zscku.konin.pl 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Koninie 

www.medyk.konin.pl 

Krotoszyński Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie (przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) 

www.zsp1krotoszyn.pl 

Leszno Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie www.ckp-leszno.edu.pl 

Obornicki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Objezierzu 
(w ramach Zespołu Szkół) 

www.zs.objezierze.pl 

Ostrowski Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim 
(w ramach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych) 

www.zste.webd.pl 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim 

www.msz-ostrow.cba.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach 
(przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) 

www.zspcku.webd.pl 

Pilski Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji) 

www.pcepila.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji)  
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Pile 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji) 
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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku www.zspwyrzysk.pl 

Pleszewski Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie www.ckp-pleszew.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie 
(w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie) 

www.marszew.pl 

Poznań Centrum Kształcenia Praktycznego w Poznaniu (w ramach 
Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej)  

www.ckziupoznan.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu (w ramach 
Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej)  
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu 
(w ramach Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej) 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Poznaniu 

www.wsckziu1.poznan.pl 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Poznaniu nr 2 

www.wsck.pl 

Poznański Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu                                      
(w ramach  Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu) 

www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl 

Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Mosinie (w ramach Zespołu Szkół) 

www.zsmosina.powiat.poznan.pl 

Rawicki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu 
(w ramach Zespołu Szkół Zawodowych) 

www.zszrawicz.pl 

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Rawiczu  

www.medyk-rawicz.com.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie 
(w ramach Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych) 

www.zsrbojanowo.pl 

Słupecki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupcy 
(w ramach Zespołu Szkół Zawodowych) 

www.zszslupca.pl 

Średzki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie 
Wielkopolskiej (w ramach Zespołu Szkół) 

www.zszsroda.pl 

Śremski Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grzybnie 
(w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 

www.zsr-grzybno.pl/Centrum-
Kszta%C5%82cenia-Ustawicznego.aspx 

Turecki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kaczkach Średnich 
(w ramach Zespołu Szkół Rolniczych) 

www.zsrkaczki.edu.pl 

Wągrowiecki Oddział Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Wągrowcu (przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) 

www.zsp1.wagrowiec.pl/index.php/kontakt/
21-zsp1/2-odidz 

Wolsztyński Centrum Kształcenia Praktycznego w Wolsztynie 
(w ramach Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych Centrum 
Kształcenia Praktycznego) 

www.zsritpowodowo.pl 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Wolsztynie (w ramach Zespołu Szkół Zawodowych) 

www.zszwolsztyn.pl 

Wrzesiński Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej) 

www.pcez.wrzesnia.powiat.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej) 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego we Wrześni 
(w ramach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej) 

Złotowski Centrum Kształcenia Praktycznego w Złotowie 
(w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 

www.ckziu-zlotow.pl 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie 
(w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 
Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Złotowie 
(w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) 
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Złotowie 

www.wsckziu-zlotow.pl 

 


