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I. Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka 

Education and supporting small child’s development 

II. Edukacja szkolna 
School education 

III. Edukacja dla rynku pracy 
Education for the labour market 

IV. Edukacja poza szkołą, uczenie się przez całe życie 
Education outside school, lifelong learning 

V. Rozwój nauczycieli i kadr oświatowych 
Teachers’ and educational workers’ professional development  

VI. Zarządzanie i finansowanie oświaty 
Management and funding in school education 

 

 

Główne obszary „Polityki edukacyjnej”   
Major areas of the „Education policy” 
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Kierunki działań / objectives: 

I. Stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej warszawskich szkół zawodowych. 
   Creating a wide education offer for Warsaw VET institutions. 

II. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach. 
    Development of vocational guidance in schools. 

III. Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego.  
     Information and promotion campaigns for VET. 

IV. Unowocześnienie kształcenia zawodowego. 
     Modernisation of VET. 

V. Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i instytucjami rynku pracy. 
    Cooperation with employers, employment centres and labour market institutions. 

VI. Współpraca z uczelniami. 
     Cooperation with HEIs. 

 
Kierunki działań / objectives: 

I. Stworzenie szerokiej oferty edukacyjnej warszawskich szkół zawodowych. 
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II. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach. 
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III. Akcje informacyjne i promocyjne szkolnictwa zawodowego.  
     Information and promotion campaigns for VET. 

IV. Unowocześnienie kształcenia zawodowego. 
     Modernisation of VET. 

V. Współpraca z pracodawcami, urzędami pracy i instytucjami rynku pracy. 
    Cooperation with employers, employment centres and labour market institutions. 

VI. Współpraca z uczelniami. 
     Cooperation with HEIs. 
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Dla dorosłych / adult-oriented 

Szkoły Policealne (Post-secondary schools)  28  - 460 słuchaczy/students 

Technika Uzupełniające (Supplementary schools) 11  - 200 słuchaczy/students 

Technika (Technical upper secondary schools)   6  - 161 słuchaczy/students 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe (Basic vocational schools)  3  -   44 słuchaczy/students 

Dla młodzieży / youth-oriented 

Technika (Technical upper secondary schools)  44  - 12850 uczniów/pupils 

Zasadnicze szkoły zawodowe (Basic vocational schools) 24  -   2375 uczniów/pupils 

Licea Profilowane (Specialized upper secondary schools) 9   -  1103 uczniów/pupils 

Centrum Kształcenia Praktycznego   1   - 1147 uczniów/pupils 

     (Practical Education Centre)  
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(plan

30.06)

Wydatki na oświatę w latach 2003 – 2010 
Expenditures on school education for years 2003 -2010  

Oświata: inwestycje i remonty w latach 2006 – 2010 

School education: investments and renovations for years 2006 - 2010 

 



Nakłady na inwestycje i remonty szkół zawodowych 
Expenditures on investments and renovations of VET institutions 

Oświata: inwestycje i remonty w latach 2006 – 2010 

School education: investments and renovations for years 2006 - 2010 

 

->Renovations 

->Investments 

-> period 
n 

-> term of office 
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Miasto st. Warszawa podpisało porozumienia o współpracy z uczelniami: 
The Capital City of Warsaw signed the agreements on cooperation with HEIs: 
 
  Politechniką Warszawską / Warsaw University of Technology 

- Wydział Inżynierii Lądowej / Faculty of Civil Engineering,  
- Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa / Faculty of Power and Aeronautical Engineering,  

- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Faculty of Electronics and Information Technology,  

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering; 

 
  Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego / Warsaw University of Life Sciences;  

 
  Wojskową Akademią Techniczną / Military University of Technology.  
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1. Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology 
 Wydziały: Transportu, Chemiczny,  Inżynierii Materiałowej,  Mechatroniki, Fizyki. 
 Faculties of: Transport, Chemistry, Materials Science and Engineering,  
 Mechatronics, Physics. 

2. Uniwersytet Warszawski  / the University of Warsaw 
 Wydziały:  Chemii,  Biologii Fizyki. 
 Faculties of: Chemistry, Biology and Physics. 

3. SGGW: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska.  
 Warsaw University of Life Sciences: Faculty of Civil and Environmental Engineering 

4. SGH / Warsaw School of Economics 

5. WAT -  Wydziały: Mechatroniki, Mechaniki,  Elektroniki. 
 Military University of Technology – Faculties of: Mechatronics, Mechanics, Electronics. 

6.  Inne szkoły wyższe / Other HEIs 

 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, WS Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. 
Koźmińskiego, WS OLYMPUS, WS Handlu i Prawa,  WS Hotelarstwa i Turystyki, WS Kosmetologii ALMAMER 
WS Ekonomiczna, Akademia Obrony Narodowej, WS Psychologii Społecznej. 
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Miasto st. Warszawa podpisało porozumienia o współpracy z: 
 The Capital City of Warsaw signed the agreements on cooperation with: 

 Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa 

    Polish Association of Construction Industry Employers  

Efekty: realizacja projektu EFS „Zawody budowlane na rynku pracy”, współpraca z CKP. 
Effects: realisation of „construction industry related professions on the labour market” EFS 
project, cooperation with CKP. 

 Vattenfall Heat Poland S.A. 
Efekty: porozumienie firmy ze szkołą zawodową, objęcie jej patronatem, praktyki, stypendia. 
Effects: an agreement between the company and a vocational school, patronage over it, apprenticeships, grants. 

 Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów 
    Polish Association of Lift Manufacturers  

Efekty: realizacja projektu EFS „Nowy zawód – technik urządzeń dźwigowych”. 
Effects: realisation of „New profession – lift technician” EFS project. 
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Szkoły zawodowe podpisały porozumienia o współpracy z wieloma firmami: 
VET institutions signed the agreements on cooperation with numerous companies: 
 

Banki/banks - BZWBK, PKO SA, BPH PBK,  
    
Turystyka/Tourism - Polska i Warszawska Izba Turystyki, Polskie Zrzeszenie Hoteli, 
renomowane hotele m.in. Hyatt Regency 
Gastronomia/Gastronomy - Stowarzyszenie  Szefów Kuchni i Cukierni, Centrum Wina, 
Knorr, Coffee Zone; Grupa DORA-METAL, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska, Cech Piekarzy, 
Fryzjerstwo/Hairdressing - Polwell, Silog, Renee Blanche, La Femme, Ecolab,     
Chantarelle, Bioline, 
Mechanika, elektronika/Mechanics, electronics – AVIA, ESO, Festo, RADWAR, 
POLMO, NTT, Sygnity, Yamo, Alstor, MOELLER KONE, Otis, Schindler, Thyssen , Winda sp. z 
o.o, Macrologic  
Budownictwo/Construction industry - DOKA, Peri, Budimex, Vaillant, Viessmann  
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Projekty dofinansowanie z EFS / Projects funded by EFS:          

 „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i 

prognoza„ / „Relation between development of VET in Warsaw and labour market needs – 

diagnosis and forecast”  

 „Zawody budowlane na ryku pracy” 

„Construction industry related professions on the labour market”  

 „Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie”  

„Pilot project on confirmation of vocational qualifications in Warsaw”  

 „Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych” 

„New possibilities, new qualifications – lift maintenance technician spacialisation”  

 12 innych projektów realizują szkoły zawodowe 

12 other projects are realised by VET institutions 



• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 

 

 
 

Koordynator Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 
Coordinator of the Education burreau of the Municipality of the 

Capital City of Warsaw 

 
Okres realizacji / Realisation period:  01.09.2009-31.08.2011r. 



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Project co-funded from European Social Fund in the framework of Human 

Capital Operational Programme 

 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Priority IX. Development of education and competences in regions 

 Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego 
Action 9.2. Improving attractiveness and quality of VET 

 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



 

 

1. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 
      branży budowlanej / Adapting VET to the needs of construction industry labour 

market. 
 
2. Rozszerzenie wiedzy praktycznej uczniów  z przedmiotów zawodowych 

Expanding students’ practical knowledge on vocational subjects 
 

3. Zapoznanie młodzieży z / Acquainting youth with: 

- nowoczesnymi  technologiami  i innowacjami stosowanymi w budownictwie 
modern technologies and innovations used in construction industry 

- zasadami funkcjonowania profesjonalnych budów i firm produkujących 
materiały budowlane / Principles of operation of professional construction sites 
and companies producing building materials 

- możliwościami  kontynuowania nauki w  uczelniach technicznych na 
przykładzie Politechniki Warszawskiej / further education possibilities 
illustrated with an example of Warsaw University of Technology. 

 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



1. Technikum Budowlane Nr 5  
im.  Prof. Stefana Bryły 

2. Technikum Budowlane Nr 1 

     im. Zdzisława Mączeńskiego 

3.  Technikum Architektoniczno- 

   Budowlane im. St. Noakowskiego 

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

    Nr 31 

5. Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  
    Nr 41 

6. Technikum Geologiczno- 

     Geodezyjno-Drogowe 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Głównym organizatorem wyjazdów i zajęć był Polski Związek 

Pracodawców Budownictwa / Polish Association of Construction Industry 

Employers was the main organiser of trips and classes. 

 

Ogółem odbyło się / Following events took place: 

•   38 wyjazdów do firm budowlanych / 38 trips to construction industry    

companies 

•   38 wyjazdów do firm produkujących materiały budowlane / 38 trips to 

companies producing building materials 

•   44 zajęcia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej / 

44 classes on the Faculty of Civil Engineering of Warsaw University of 

Technology 

 
• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



W projekcie wzięło udział 1228 

osób, w tym 316 kobiet -  

 wbrew wyobrażeniu o typowo 

męskiej specyfice zawodu. 

1228 people, including 316 women, 

participated in the project -  

contrary to the stereotypical 

masculine nature of the profession. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Nauczyła młodzież jak montować 

deskowania. Tylko najlepsi byli 

nagradzani, jednak nikt nie opuścił 

firmy bez certyfikatu. Siedzibę firmy 

w Zielonce odwiedziliśmy aż 13 razy. 

 

The company taught youth how to 

assemble plankings. Only the best 

were awarded, but all participants 

received a certificate. Premises of 

the company were visited as much 

as 13 times. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Firma pokazała uczniom jak powstaje aluminium używane do produkcji systemów, 

jak i do czego się te systemy wykorzystuje, jak są montowane i jakie są ich rodzaje. 

The company presented students with the production process of aluminium used for 

systems production, methods of assembling these systems, their applications and 

their different kinds. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Zaprezentowała rodzaje i techniki deskowań oraz sposoby ich 

montowania i serwisowania. Przedstawiła zasady rekrutacji i warunki 

ubiegania się o pracę w strukturach firmy. Okazało się to szczególnie 

istotne dla przyszłych absolwentów budownictwa. 

The company presented types and techniques of planking as well as 

assembling and service methods. Recrutation process and 

requirements for candidates were also explained. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Przedstawił historię, rodzaje i innowacyjne metody projektowania, programy i 

procedury oraz obsługę zintegrowanego systemu projektowego 3D/2D PDMS i 

oprogramowania najwyższej generacji AVEVA PDMS12. 

Presentation covered history, kinds and innovative designing methods, 

programmes and procedures as well as operating the integrated design system 

3D/2D PDMS and the highest generation software AVEVA PDMS12 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Uczniowie zostali oprowadzeni po wszystkich sektorach produkcyjnych. Mieli 

okazję prześledzić kolejne etapy powstawania stolarki drzwi i okien, począwszy 

od tworzenia płyty wiórkowej aż po pakowanie i foliowanie produktów gotowych 

do transportu. 

Students were guided round all production sectors. They had a chance to follow 

consecutive stages of doors’ and windows’ woodwork production, starting with 

creation of the chipboard and finishing with packing and pagination of products 

ready for transport. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Zapoznaliśmy się z etapami produkcji bloczków YTONG: z 

procesem przygotowania materiałów do produkcji bloczków, 

nowoczesną linią produkcyjną, monitorowaniem procesu 

produkcji i jakości w laboratorium. 

Students were acquainted with stages of YTONG blocks 

production: with process of materials’ preparation for the blocks 

production, modern production line, monitoring the production 

process and quality assurance in laboratory. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Zapoznał młodzież z budową stacji kolejki podziemnej pod Terminalem II 

MPL Okęcie.  

The company acquainted students with building underground train 

station under the II Terminal of Okęcie Airport. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Dzięki firmie uczniowie byli świadkami przebudowy budynku biurowca 

„Radwar Bussines Park”. 

Thanks to thr company students were witnessing rebuilding process of the 

„Radwar Business Park” office building. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Z Eiffage uczniowie zapoznali się z budową Aquapark w Wołominie. 

Thanks to Eiffage, students were guided round the construction site of the 

Aquapark in Wołomin. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Dzięki wizycie na budowie Biurowego Kompleksu przy ul. Dolnej uczniowie mieli 

okazję zaobserwować, na czym polega praca na profesjonalnym placu budowy. 

Thanks to the visit to the construction site of the Office Complex by Dolna Street 

students had a chance to see the work on a professional construction site. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Zaprezentował najbardziej spektakularne inwestycje spółki w kraju i na świecie. 

Dzięki życzliwości firmy uczniowie byli świadkami budowy węzła Konotopa na 

trasie S8. 

The company presented its most spectacular investments in the country and 

abroad. Students could also witness building of the Konotopa junction on the S8 

road. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Młodzież uczestniczyła w rozbudowie i modernizacji Fortu Sokolnickiego. 

Uczniowie byli zachwyceni możliwością połączenia nauki z pracą w firmie PBM 

Południe.  

Youth participated in expansion and modernisation of Sokolnicki Fort. Students 

were thrilled by the possibility of joining learning process with work in the PBM 

Południe company. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Fani piłki nożnej mogli śledzić jak powstawał Stadion Legii w Warszawie. 

Football fans could watch the construction process of Legia (Warsaw football 

team) stadium. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Firma UNIBEP zaprezentowała dokumentację projektową, ponieważ proces 

powstawania obiektu to nie tylko budowa.  

The  UNIBEP company presented project documentation, because there is more 

to construction process than building. 

W trakcie zwiedzania budów realizowanych 

przez firmę ERBUD uczniowie mieli okazję 

zapoznać się z organizacją pracy firmy, 

zobaczyć podwykonawców i zadać 

nurtujące ich pytania. 

While they were visiting construction sites 

managed by ERBUD company, pupils had a 

chance to learn how the company is 

organised, to see their subcontractors and 

to ask questions. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Na PW uczniowie mieli możliwość samodzielnego badania 

wytrzymałości materiałów budowlanych, takich jak beton i gips. 

At the university, pupils had a chance to individually study durability 

of building materials like concrete or plaster. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 



Efekty realizacji  projektu 

The effects of the project realisation  

Młodzież szkół / School youth: 

• poszerzyła praktyczną wiedzę zawodową, 

  widened their vocational knowledge, 

• zrozumiała jak ważne jest ustawiczne pogłębianie wiedzy, 

  understood the importance of lifeling learning, 

• odkryła jak ważne jest działanie zgodne z predyspozycjami, 

  discovered the importance of performing job compliant with one’s      

predispositions, 

• uzyskała możliwość nawiązania kontaktów z przyszłym pracodawcą, 

  got a possibility to establish contact with a future employer, 

• poznała innowacyjne technologie stosowane w budownictwie. 

  learned about innovative technologies used in construction industry. 

• Zawody budowlane na rynku pracy • 
• Construction industry related professions on the labour market • 
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Typ szkoły 
School type 

2006/07 2007/08 2008/2009 2009/10 2010/11 
Liczba 

Number 
% Liczba 

Number 
% Liczba 

Number 
% Liczba 

Number 
% Liczba 

Number 
% 

Technika 
Technical upper 
secondary schools 

3473 16,4  3 921 19,3  4 402 22,5  4576 24,5    4784               25,5 

Zasadnicze szkoły 
zawodowe 
Basic vocational 
schools 

 
1 050 

 
 5,0 

 
1 100 

 
5,4 

 
1 174 

 
6,0 

 
1064 

 
5,7 

               
1054 

           
5,7 

Licea profilowane 
Specialized upper 
secondary schools 

   
660 

  
3,1 

  
 527 

 
2,6 

 
377 

 
1,9 

 
390 

 
2,0 

          
378 

          
2,0 

Ogółem szkoły 
zawodowe 
VET in total 

 
5 183 

  
24,5 

 
5548 

 
27,3 

 
5 888 

 
30,4 

 
6030 

 
32.2  

     
6216       

         
33,2 

Licea 
ogólnokształcące 
General upper 
secondary schools 

15 951 75,5 14 772 72,7 13 651 69,6 12705 67,8 12515 66,8 

Ogółem wszystkie 
All in total 

 
21 134 

 
100 

 
20 320 

 
100 

 
19 604 

 
100 

 
18735  

 
100 

               
18677 

           
100 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 
Education burreau of the Municipality of the Capital City of Warsaw 



Mieczysława Nowotniak  
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji 
Deputy Manager of the Education Burreau 

 
mnowotniak@um.warszawa.pl 
 
 

Dziękuję za uwagę 
Thank you for your attention 
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Urząd m. st. Warszawy 
The Municipality of the Capital City of Warsaw 

www.edukacja.warszawa.pl 


